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Opskrevne af

EVALD TANG KRISTENSEN

FJERDE BIND

FORFATTERENS FORLAG
1927
JENS THOMSENS BOQTRYKKER1

VIBORG

Tilegnet de Mænd og Kvinder,
der har hjulpet mig og vist mig Velvilje
paa mine Vandringer.

XII. Mit Liv ved Hadsten Station.
Fortsættelse og Afslutning.
1894.
Ved Nytaarstid havde vi Besøg af min Broder Hans
og hans Kone, og de takkede derfor i Brev af 8de Januar.
Selve_ Julen tilbragte jeg i hjemmet. Frederikke tjente jo
paa havrskov og kunde ikke faa Lov til at komme hjem,
da Hanses var hos os, og det var hun meget kjed af. Vil
lads meddelte, at den gamle Lavst Klem ikke havde det ret
godt, da han led meget i sit daarlige Ben. Vi fik Medde
lelse om, at Fru Feilberg i Hornslet var død lidt hen i Ja
nuar, og saa tænkte jeg paa at komme der om ad, da jeg
skulde ud at rejse alligevel, og min næste Tur gjaldt Øster
egnen, særlig da Egnen omkring Grenaa. Men først vilde
jeg om ad Aarhus og ud til Lystrup. Min Fødselsdag holdt
jeg dog hjemme. Jeg havde nogle Dage efter Brev fra Ma
rius Kristensen, der nu var kommen hjem efter at have ta
get sin Examen. Den var ikke falden allermest heldig ud,
da han kun havde faaet 2den Karakter. Han bad mig om
at komme og besøge sig, og de havde Plads nok til mig,
saa jeg kunde være der om Natten. Jeg bestemte mig saa
til at rejse, traf hans Fader i Aarhus, fulgte med ham hjem
og var der til næste Dag. Jeg talte nu en Del med Kandi
daten og hans Forældre, men mærkede jo nok, at ExamensUdfaldei iKke var ret tilfredsstillende for dem. Fremtiden
hai dog vist, at den Karakter ikke fik nogen Betydning, og
at Livet udformer sig ret uafhængigt deraf. Jeg tog saa til
Hornslet for at besøge Læge Feilberg, men var dog under
vejs inde i Egaa for at se til Friskolelærer Kornerup. Han
fortalte mig sine Oplevelser som Hjælpelærer hos Lærer
Højland i Lem, og dette har jeg saa senere ordentlig ud
arbejdet, men det er endnu ikke trykt. Jeg var hos ham
om Natten og laa ovenpaa i samme Værelse som han selv,
altsaa i hans Kones Seng, men hvor hun fik redt op til sig,
véd jeg ikke. Jeg kunde dog ikke falde i Søvn, da han
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var saa urimelig til at snorke, og omsider blev jeg saa ner
vøs, at jeg maatte staa op og flygte ned i Dagligstuen,
hvor jeg lagde mig paa Sofaen. Uagtet jeg listede mig ned
saa stille, som det var muligt, maatte Konen dog have
mærket det, for hun kom op og ind til mig for at faa Be
sked paa, hvad der var i Vejen. Da jeg havde forklaret
dette, fik jeg Lov at blive liggende og fik blot et Tæppe
over mig, at jeg ikke skulde fryse. Nu gik det helt godt.
Om Morgenen maatte jeg gjore Afbigt, men erklærede, at
jeg umulig kunde faa Nattero, naar jeg hørte saa irriterende
en Lyd, og Kornerup var nok kjed af det, men kunde jo
ikke gjøre for, at han var saadan. Saa var jeg ogsaa omme
i den egentlige Kommuneskole at besøge Lærer R. Baden.
Han gav sig af med literære Sysler i sin Fritid og havde
lige skrevet en Novelle, som var bleven trykt, men jeg hu
sker ikke dens Titel. Den var for Resten ikke saa ilde
skreven. Derefter gik jeg saa videre nordpaa og kom en
delig til Skjødstrup, hvor jeg gjæstede Petra Marie Niels
datter. Hun fortalte mig flere gode Sagn, og jeg var na
turligvis ogsaa inde hos Lærer Kjeldsen, som jeg kjendte,
da han havde været Lærer i Bjerring, mens jeg boede i
Brandstrup. Kjedeligt for ham var det, at hans Kone var
saa svag. Han selv er for Resten levende endnu, men Konen
er død. Nu kom jeg endelig med Toget til Hornslet. Jeg
fik da at vide, at Fru Hedevig Feilberg, som var min Dat
ter Astrids Gudmoder, døde den 17de Januar og blev be
gravet den 23de- Det var jo noget smærteligt for mig at
komme ind til Feilberg saa kort efter, fordi jeg havde holdt
meget af hende, og hun var saa rar at tale med. Han der
imod var noget mere kold i sit Væsen. Nu havde han faaet
sin Søster i Huset, og de var begge meget venlige imod
mig, saa jeg blev der en hel Dag over. Han gav mig en
Brystnaal til Astrid, som den afdøde havde bestemt ti!
hende. Den havde tilhørt Fru Laura Grundtvig, der jo var
født Bloch. Saa var jeg ogsaa en lille Tur ude hos Kir
sten Marie Pedersdatter , som var mig en særdeles god
Kilde at øse af og fremdeles blev ved at være det. Endelig
var jeg ogsaa hos Lærer Christiansen. Han sad der og havde
det som Blommen i et Æg. Jeg husker nu ikke, om det
var det første Besøg, jeg aflagde hos ham, men dette var
da i alt Fald meget ejendommeligt, og jeg kan lige saa godt
fortælle det her. Jeg kom til Degneboligen i Mørkningen,
og kom ind i Forstuen og bankede paa, men opdagede in
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gen, endog efter at jeg havde aabnet Døren til Dagligstuen.
Der saa ud til at være tomt og øde. Da jeg saa gik uden
for og saa til Vinduerne, var der ikke Lys at opdage noget
Sted, og man maatte da tænke, at der ingen var hjemme,
men Dørene var jo ikke laasede, og det var udelukket, at
man saadan var gaaet fra det hele. Men saa fandt jeg paa
at gaa østen om og ind ad den Port, der fandtes i Side
bygningen. Degneboligen var ligefrem i Bygning som en
hel Gaard med i alt Fald tre Længer. Der skimtede jeg
saa Lys og gik nu hen til Bryggersdøren og derfra ind i
Kjøkkenet. Men jeg maatte endnu længere frem og kom
saa ind i en Folkestue, hvor hele Familien fandtes siddende
ved et Bord med Fødevarer og spisende sin Aftensmad.
Christiansen sad ved Bordenden med en Serviet foran paa
Maven, og han passede sin Mad uden at værdige mig saa
meget som et Blik, uagtet jeg meget pænt og høfligt havde
sagt Godaften og sagt et Par Ord om, at jeg havde været
ved Husets anden Indgang. Der forløb nu nogle faa Mi
nutter i en ret pinlig Tavshed, da jeg syntes, det var mær
keligt, at han ikke en Gang vilde se hen til mig. Men saa
tog hans Kone fat og kom frem med et Par Ord, der for
Resten ikke havde nogen Betydning og ikke kunde klargjøre
Stillingen. Nu vilde jeg ikke staa der længere som Tokkinok eller som en uhøflig indtrængende Person og sagde
saa, hvem jeg var. Men saa kan det nok være, han kom
paa Benene. I et Øjeblik var han som forvandlet, foer op
af Stolen som en Raket og kom hen imod mig, idet han
bød mig sidde ned og faa noget at spise med af Bordets
gode Sager. Han var jo født paa Holmsland og Søn af
Mølleren der, kjendte mig meget godt af Omtale og var nu
Elskværdigheden selv. Jeg blev der selvfølgelig om Natten,
og næste Dag fortalte han mig en hel Del fra Holmsland,
som jeg satte megen Pris paa at faa at vide. Det har jeg
optegnet og anvendt anden Steds, saa det kom mig svært
godt tilpas at faa ham afhørt. Han var nu en ældre Mand,
der havde Hjælpelærer og altsaa havde god Tid til at sidde
og snakke og fortælle for mig. De havde haft en eneste Datter,
der blev vogsen, men som de saa havde mistet, og det var
en stor Sorg for dem. Det var nok paa et Bal, hun var
bleven forkjølet, og saa havde det slaaet sig paa Brystet.
Nu havde de en Plejedatter, der var bleven forlovet med
Hjælpelæreren, som hed Nørgaard, og senere fik jeg at vide,
at de blev gifte, og han fik Embedet. Om Aftenen var vi alle i

/
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Besøg ovre hos Apotekeren, som var deres Nabo paa den
anden Side af Vejen. Det lod til, at det var deres gode
Venner. Jeg var da ogsaa oppe at se Kirken og Kirkegaarden, der var meget smukt holdt.
Nu maatte jeg videre. Jeg tog saa med Toget til Tors
ager, efter at jeg havde sagt Farvel til Feilbergs. Her var
jeg inde hos Kjøbmand Jørgensen, hvis Datter var forlovet
med Lærer Uhrbrands Søn fra Illerup. Han var Handelskommis der og skulde sagtens have Forretningen med Ti
den. Men ellers søgte jeg op til Præstegaarden, hvor Provst
Hansen havde sit Hjem. Det var en overordentlig flink
Mand imod mig, og jeg befandt mig saa godt her, at jeg
Iaa der i to Nætter. At jeg ikke alene saa den mærkelige
Kirke efter, men ogsaa gjorde Besøg hos et Par gamle
Koner, der skulde fortælle mig noget, er en Selvfølge. Den
ene hed Kristiane Mogensdatter, og den anden Maren
Rasmusdatter. Men ogsaa et Par ældre Mænd maatte
holde for, saaledes Jakob Jørgensen, Peder Jonsen og Niels
Feldballe. Den sidste var nu den bedste. Før jeg gik vi
dere, fortalte baade Kjøbmand Jørgensen og hans Kone
mig et Par Smaating. Saa gik jeg over til Ebdrup for at
besøge Lærer Yde. Han saa ud til at være en rask Mand,
men fortalte mig dog, at det bares ham for, som han
skulde dø meget pludselig, fordi hans Hjærte var svagt. Ef
ter hvad jeg senere hørte, skete det ogsaa, at han pludselig
faldt sammen og udaandede. Jeg har truffet en Daiter af
ham her i Vejle. Som hans Navn antyder, stammede han
oppe fra Ty. Han var selv kjørende og var saa flink at
kjøre mig over til Rostved, hvor jeg endelig skulde se at
faa fat i en Mand, som jeg længe havde ledt efter. Han
førte Navnet Anders Jørgensen Sams og var meget omflak
kende, men havde dog sit Tilhold her. Han gik omkring
og spillede for Folks Døre paa sin Fiolin for at faa et Par
Skilling, og han havde ogsaa været hos os i Hadsten, men
da var jeg ikke hjemme. Han var gaaet en lang Vej for at
træffe mig, da han havde hørt, at jeg gik og samlede paa
gamle Historier, og nu vilde han gjøre mig den Glæde at
meddele mig, hvad han kunde. Saa havde han fremsagt
mine Børn en lille Remse, som de skrev op, og nu vilde
jeg altsaa have ham hørt ud, hvis jeg kunde være saa
heldig at træffe ham hjemme- Yde hjalp mig altsaa paa
en nem Maade derover og lossede mig af ved Skolen. Her
traf jeg en gammel Kone, som fortalte mig lidt og sang et
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Par Vers af Visen om „Møllerdatteren". Hendes Navn har
jeg ikke faaet optegnet. De 3 Vers, jeg fik af hende, er nu trykt i
»100 gi. Skjæmteviser". Men det var jo Anders Sams,min Hu
stod til, og han var heldigvis ogsaa hjemme. Han boede
i et fattigt Værelse ovre paa den anden Side af Bygaden,
og hos ham slog jeg mig saa ned i halvanden Dag og fik
da en hel Del Historier skrevet op hos ham. Jeg fik ham
siden fotograferet, og hans Billede findes da i min lille
Æventyrbog „Bindestuens Saga". Han levede yderst tarveligt
og levede paa egen Kost, som man siger. Sine Fødevarer
havde han gjemt i en gammel Standkiste, der stod i hans
Stue, og det var ikke appetitligt at se ned i den. Jeg tror
nok, han af og til fik lidt Søbemad fra et Hus i Byen, men
det kan jeg dog ikke gjøre Rede for. Jeg spiste jo ikke
hos ham, men hos Læreren. At fortælle Æventyr var Man
dens stærke Side, og han fortalte mig denne Gang i alt 12.
Mærkeligt nok kunde han ingen Viser og havde dog nogen
Sans for Musik, eftersom han var ret flink til at traktere en
Fiolin. Men fattig var han og havde Lyst til at strejfe om.
Jeg kom saa udmærket godt ud af det med ham, og han
havde svær Lyst til at fortælle for mig. Det gjorde han
ogsaa udmærket.
Men jeg maatte videre frem. Nu tog jeg en lille Tur
over til Attrup i Koed Sogn. Saa vidt jeg husker, laa jeg
hos Yde om Natten, og det var da ikke saa lang en Spa
seretur. Der fik jeg kun et Par Æventyr, og fra Kolind
Station tog jeg saa med Toget til Trustrup. At jeg tog
om ad Koed havde ikke sin Grund i andet, end at jeg
kunde have Lyst til at opfriske et Barndomsminde og saa
igjen se det Sted, hvor min gode gamle Ven R. S. Albech
var født. Lærer Kolind fik mig til at gaa op til Attrup, fordi
han mente, at en gammel Kone der nok kunde yde mig
Bidrag. At jeg ogsaa havde gjort en Afstikker til Nødager
kom af, at Læreren der, Kristian Sahl, jo var en Søn af
gamle Sahl i Husby, som jeg var hos i halvandet Aar. At
han tog vel imod mig, vil jeg blot bemærke, og saa, at han
gav mig Anvisning paa at gaa hen til Jakob Jensen, som
fortalte mig 4 Sagn. Men nu tilbage til Trustrup. Ja,
det var jo Ungdomsminderne, der næsten trak mig saa
vidt. At jeg gik ind til Lærer Rasmussen, siger sig
selv. Lærer Gjødesens Enke var bleven gift med ham, og
jeg havde nok Lyst til at se hende igjen. Min gamle
Kammerat var død, og det var ikke saa længe siden, jeg
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havde besøgt ham i Albøge. Hun boede nu i sin Fø
deby, saa endnu helt statelig ud, og der var rigtig fint hos
dem. Hendes Fader var en stor Oaardmand der, og herfra
var ogsaa min gamle Bekjendt Severin Kjær Laereren i Kongsted
paa Sjælland, der gjorde sig kjendt ved kulturhistoriske Studier.
Men især ønskede jeg her i Trustrup at komme hen og besøge
de gamle Schusters. Min Stedfaders Fader havde jo haft
sin Broder boende der, og dem havde jeg forhen besøgt
endog i min Seminarietid. Folkene boede i et Hus henne
i Byen, og jeg kunde huske, at jeg hos dem havde set
Udgaven i Kvart af Henrik Smeds Lægebog. Den vilde
jeg gjærne have, om det var muligt. Men da jeg kom der,
var den forsvunden. Endnu laa der nogle Stumper af
Oktav-Udgaven, og dem fik jeg saa med mig, da Folkene ikke
satte Pris paa den. Disse Stumper har jeg endnu. Men
nu vilde jeg ogsaa til Lyngby, da jeg havde hørt, at Grete,
Snedker Rasmussens Enke, endnu levede der, og hende
vilde jeg da besøge. Jeg traf hende godt nok. Hun boede
ikke længere i sit gamle Hjem, der var blevet solgt, men
i et Hus lidt østen for. Efter hvad jeg kunde forstaa, var
det noget smaat for hende. Saa gik jeg op til den Gaard,
som Fyrstenberg i sin Tid havde ejet. Her var Jens Tov
bro nu kommen til at bo, men kun til Leje. Fyrstenberg
var død, men et Par af hans Børn kunde jeg tydelig min
des. Datteren var bleven gift med en Stationsforstander
ved Ulfborg Station, og hende havde jeg truffet der, efter
at Manden var død. Nu sad hun til Leje hos min Fætter
Villads, men var bleven uhyre døv. Sønnen Ole var bleven
Lærer et Stykke fra Skjelskør, men var efter Sigende ret
tarvelig som saadan. Jens Tovbros Datter Christiane var
bleven gift med Guldbrandsen, den bekjendte Lærer paa
Randum Seminarium, og hende kunde jeg godt mindes,
men hun døde tidlig. Jeg bad saa Jens Tovbro om at
fortælle noget for mig. Det var han ogsaa villig til.
Jeg havde hos Lærer Uhrbrand i lllerup gjennemgaaet og
afskrevet alt, hvad Manden havde fortalt ham, og nu
vilde jeg gjærne have en lille Efterslæt. Den fik jeg ogsaa,
idet han fortalte mig nogle Sagn. Jeg var ogsaa hos Før
stelæreren der i Byen, han hed vist R. Pedersen, og han
bad mig om at blive der til Aften, hvad jeg ogsaa gjorde.
Saa fik han Besøg af en Familie nede fra Allelev, og mor
somt nok for mig var det da at træffe en gammel Bekjendt
fra den Tid, jeg som pur ungt Menneske i Juletiden var
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gaaet derned med Grete og havde været med til et Jule
gilde, der afsluttedes med en Dands. Datteren i Oaarden,
en pæn Ungmø, vilde have mig til at give sig en Dands,
og uagtet jeg ikke kunde dandse, maatte jeg dog føje hende
i at tage nogle Trin med hende ud paa Gulvet. Jeg havde
aldrig før taget saadan en ung Pige om Livet og var snart
halvt ude af mig selv. Nu traf jeg hende igjen der i Lyngby
Skole som gift Kone og fortalte hende min Oplevelse den
Aften. Det morede hun sig over. Jeg troer nok, den Fa
milie der i Allelev var lidt i Familie med Hans Schuster,
men kan ikke gjøre Rede for Slægtskabet. Det var jo paa
den Konto, vi var komne med til det Julegilde, som jeg
aldrig kan glemme. Det var i det hele en fornøjelig Aften,
jeg nu her tilbragte i Lyngby Skole, og jeg friskede mange
Minder op. Men Byen var bleven meget forandret, og en
stor Del af den var ogsaa brændt siden og atter bygget
op. Skolen var dog den samme. Saadant et Sted, hvor
man har tilbragt fire Aar af sit Liv, var det morsomt igjen
at se. Jeg gik saa over til Homaa, hvor C. V. A. Møller
var Lærer, og da jeg kjendte ham godt, vilde jeg hilse paa
ham. Han viste mig hen til Søren Høeg , der sang nogle
Viser for mig, som havde været brugt der paa Egnen, nem
lig Pintsevisen og Voldborgvisen. Desuden fortalte han
mig nogle Sagn. Nu skulde jeg lidt længere frem og vilde
saa afslutte min Rejse i Grenaa. Altsaa gik jeg paa min
Fod til Aalsø, og Turen gik saa videre til Rejsens Endemaal.
Jeg havde bedt min Kone om at lægge en Pakke til mig
af hos Branddirektør J. J. Christensen, som jeg før havde
besøgt. Men fra Besøget der i Grenaa har jeg ellers intet
at berette om. Jeg havde skrevet hjem, at jeg tænkte paa
at komme tilbage til Løverdagen efter d. 19de Februar, og
jeg havde bedt hende sende min Vadsæk med Budet ud
til Randers og lægge den af hos Marskandiser Jensen, der
boede bag ved Helligaandshuset. Jeg vilde jo kjøbe lidt i
Randers til Husholdningen og tage med mig hjem. Dette
skete da ogsaa, og nu tilbragte jeg nogle faa Dage i Fa
miliens Skjød. Svend Peter Jensen fra Vole havde været i
Besøg hos mig, men havde ikke truffet mig og var da
noget kjed af det.
Mikkel Sørensen havde skrevet til mig og bedt mig
om at komme ud og besøge sig, inden han rejste af til
Amerika. Der havde han været før, og han havde i sin
Tid opholdt sig paa Samsø som Mejeri-Elev. Derfra havde
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han jævnlig sendt mig Brev med Optegnelser til „Skattegra
veren" og for Resten ogsaa til mine egne Bøger. Den Gang
satte jeg ham ind i at benytte den lyngbyske Lydskrift,
naar han vilde skrive Stykker paa Østjysk, og han var en
særdeles dygtig Elev, der satte sig helt ind i Systemet, hvil
ket for Resten var mig paafaldende, eftersom Østjyderne
har særlig ondt ved at faa fat paa de vestjyske Stødtoner
og at udtale dem. jeg har egentlig "kun truffet to Menne
sker, der fuldt ud tog ved Lære og blev dygtige nok til at
bruge Skriften. Den ene var Ane Nielsen i Lisbjærg Terp,
og den anden var Mikkel Sørensen. Jeg havde da faaet
meget tilovers for ham. Mens jeg boede i Brandstrup, be
søgte han mig der, og da skrev jeg nogle af de Melodier
op, som han sang for mig. Han kunde nemlig synge nogle
gamle Viser, især Skjæmteviser, og han gav mig ved den
Lejlighed et Penneskaft, der var flettet og med en rød Silkedusk i den øverste Ende. Den havde han faaet der ovre
i Amerika, da han første Gang var der. Nu var han hjemme
i Adslev, og det var hans Mening at tage over til Amerika
igjen, men forinden vilde han saa, jeg skulde komme til
ham. Kort efter rejste han, og jeg havde Brev fra ham, al
lerede da han var kommen til Bremen. Han gav sig ogsaa
af med at skrive smaa Noveller, og han sendte mig en lille
Bog, han havde skrevet og ladet trykke, som bar Titlen
„Trækfugle"- Den er for Resten meget vel skreven, og jeg
har læst den med stor Fornøjelse. En Tid efter kom han
atter tilbage til Fædrelandet, kjøbte sig en Ejendom der ude
i Herskind Hede og boede der en Tid. Men nu véd jeg
ikke, hvor han er bleven af 1 ). Der i Herskind besøgte jeg
ham igjen, men det vil jeg senere nok komme til at for
tælle om. Altsaa vilde jeg nu ud at se til ham og saa
samtidig tage over til Samsø og eftersøge dette Land,
eftersom jeg nærmest gjennem ham havde faaet Ind
tryk af, at Samsø var ret rigt paa Folkeminder. Altsaa
skrev jeg til ham, at jeg vilde komme. Jeg tog med Toget
til Aarhus og derfra til Hørning St., hvor M. S. saa var for
at tage imod mig. Jeg fulgte da med ham hen til hans
Søster paa Adslev Mark. Hun boede i et lille Sted, og da
hun jo ikke kunde huse mig om Natten, var jeg der til hen
ved Aftenstid og fik da talt en Del med ham om mine
Udflugter der ovre paa Samsø. Han havde skrevet til mig
1)

J e g har d o g nu (1927) erfaret, at han endnu boer d e r ovre i Amerika.
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at Redaktør J. Sørensen i Østerby havde en levende Inter
esse for vore Folkeminder og naturligvis da særlig for de
samsøske, og han vilde kjøbe en hel Del af mine Bøger.
Jeg havde da taget ikke saa af dem med mig, for jeg vilde
jo gjærne sælge dem. M. S. var naturligvis meget fornøj
elig at tale med, og jeg tilbragte der en rigtig rar Efter
middag. Men jeg maatte af Sted, inden det blev mørkt, og
ind til Hørning for at faa Nattely. Saa var jeg hos Degnen
om Natten, og næste Morgen tog jeg til Aarhus og sejlede
om Middagen med Dampskibet over til Samsø. Fra Lan
dingsstedet ved Kolby Kaas gik jeg saa op til Kolby, men
da jeg havde for meget at bære paa, maatte jeg tage med
Dagvognen ti! Tranebjærg. Det var min Agt først at be
gynde mine Iagttagelser paa Realskoien der, og saa tog jeg
ind til Bestyreren af samme, Blegvad, som jeg haabede
vilde tage vel imod mig og om mulig hjælpe mig lidt til
Rette. Dernæst # vilde jeg til Besser for at besøge Lærer H.
H. Andersen, som jeg kjendte fra Lyngby, hvor han havde
undervist mig, mens jeg gik paa det saakaldte Institut, og
havde altsaa forberedt mig til Seminariet i 1867—68. Med
Grund kunde jeg da vente, at han vilde række mig en
hjælpende Haand. Jeg blev paa Realskolen hos Blegvad ti!
hen imod Aften, og saa tog jeg Afsked. Han vilde have
mig til at blive og foreholdt mig, at det ikke var en Tid
at gaa derover nu. Det var en ret lang Vej, og det vilde
blive meget mørkt, og naar jeg saa ikke var kjendt der,
vilde det blive mig for brydsomt ved Aftenstid, mente haÉn.
De havde rigtig nok ikke stor Sengeplads, men jeg kunde
^da komme til at ligge paa en Sofa. Jeg lod mig dog ikke
sige og stak saa af efter at have faaet Besked om Vejen.
Han fulgte med mig et lille Stykke, og saa sagde jeg Far
vel og skyndte mig videre. Da jeg endelig kom til Besser
Kirke, der ligger saa enlig udenfor Byen, var det mørkt, og
paa Bygaden havde jeg noget ondt ved at finde mig til
Rette, men fandt da Skolen. Her var fuldstændig mørkt
alle Vegne, og jeg kunde da let skjønne, at der ingen var
hjemme. Nu fortrød jeg rigtig nok, at jeg ikke havde fulgt
Blegvads Raad; men gaa lige tilbage til Tranebjærg holdt
jeg heller ikke af. Vejen var lang, og jeg skammede mig
ligefrem over nu igjen at komme der. Skraas over for
Skolen paa den anden Side af Gaden saa jeg Lys, og saa
gik jeg i min store Nød derind for at søge Raad og om
mulig faa Besked paa, hvor Andersen var. Her boede en
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Saddelmager, og han var meget flink og fortalte mig, at
Andersens Døtre var til Bal og naturligvis kom meget sent
hjem. Men han vidste ikke, hvor Andersen selv var. Mulig
vis var han gaaet ned til Maarup, men saa kom han ogsaa
sent hjem. Saddelmageren og hans Kone beklagede meget,
at de ikke havde Plads ti! mig om Natten, og de vidste
overhovedet ikke, hvad de skulde gjøre for at hjælpe mig.
I min store Nød besluttede jeg saa at gaa om til Præstegaarden for mulig der at kunne faa Nattely. Jeg fik at
vide, hvor den !aa, og saa tridsede jeg af derom og var lidt
mod i Sinde. Jeg kom da ind i Forstuen, men heller ikke
længere, for Provst Simonsen kom selv ud til mig og saa
meget kold og afmaalt ud. Jeg begyndte jo at fortælle,
hvem jeg var, og at jeg ikke havde truffet Lærer Andersen
hjemme, om han muligvis kunde vide noget derom o. s. v.
Nej, han vidste ikke, hvor Andersen var, og han lod ti! at
være yderst forlegen med mig. Det var tydeligt, at han
hellere saa min Hæl end min Taa, og der kunde da ikke
være Tale om at byde mig inden for. Jeg har næsten al
drig truffet saa kold og afmaalt en Præstemand, men han
var jo ogsaa Provst. Helt forskrækket trak jeg mig saa til
bage, idet jeg indsaa, at her var ikke noget at stille op, og
endskjøndt jeg var i Besser hele næste Dag, kunde hverken
jeg eller Andersen tænke paa at faa Bekjendtskabet fornyet.
Samme Provst blev siddende der i Embedet og blev en
meget gammel Mand 1 ). Men jeg maa videre i Historien.
Altsaa sjokkede jeg tilbage til Saddelmagerens. Ligge paa
Gaden kunde jeg ikke, og gaa andre Steder hen kunde jeg
heller ikke, da jeg ingen kjendte. Gaa tilbage til Tranebjærg
kunde heller ikke godt nu lade sig gjøre, da det var blevet
ud paa Aftenen. Men saa siger Saddelmageren til sin
Kone: „Tror du ikke, at Morten kunde hjælpe den frem
mede Mand?" Han vidste, at Andersen havde et Gjæstekammer i Skolens Sidehus, og der kunde ve! nok redes en
Seng op. Jo, det kunde tænkes, og saa følger Saddelma
geren med om til Morten, der endnu ikke var gaaet i Seng.
Samme Morten boede til Leje der omme, altsaa var Huset
Degnens, men Morten havde jo ingen Raadighed over
Kamrene oven paa og havde da heller ikke Lov til at lukke
op for nogen. Jeg sagde ham, at jeg nok skulde tage mig
Skylden paa, hvis der skulde vanke Ubehageligheder, og
H a n e r lige nu død nemlig i Begyndelsen af 1926.
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fortalte ham, at Andersen heit godt kjendte mig. Endelig lod
han sig bevæge til at gjøre et Forsøg paa at komme ind i
Kammeret. Det var nok aflaaset, men vi fandt en Nøgle,
der kunde lukke op, og saa fulgte hans Kone med derop,
havde et Par Lagener af sine egne med og lagde dem paa
Sengen, som saa blev redt op. Derefter sagde jeg de brave
Mennesker Godnat og lagde mig til Hvile der. Næste
Morgen, da jeg kom op, var Andersen ogsaa oppe, og jeg
fremstillede mig nu for ham og berettede, hvordan det hele
var gaaet til. Jeg kunde nok mærke, at han ikke var rigtig
tilfreds med Morten, men han var ellers venlig nok imod
mig, og jeg fik ingen Ubehagelighed at mærke. Da jeg
tog mig hele Skylden paa for det skete Indbrud, tror jeg
heller ikke, der skete videre over for Morten, men Andersen lod
sig godt nok forstaa med, at han strængt havde forbudt
ham at komme ind i Lejligheden der oppe. Nu faldt saa
det hele i Lave, og jeg blev hos Andersen den Dag. Han
var saa elskværdig at overlade mig et Værk, som jeg gjærne
vilde have, nemlig de 4 Bind, der bærer Titelen: „Antikva
riske Annaler". Heri findes i 1ste Bind en Historisk-antikvarisk Beskrivelse over Øen Samsø indtil Aaret 1675. Disse
Bøger er nu ret sjældne at faa, og derfor var jeg glad ved
dem og har dem da endnu. Til Gjengjæld lod jeg ham faa
et Par af mine Bøger. Den rare Morten Henrik Eriksen
havde siddet om Aftenen, inden jeg gik i Seng, og fortalt
mig nogle Sagn og Træk af Almuelivet, og selve H. H.
Andersen gav da ogsaa lidt til Bedste.
Nu skulde jeg til at se mig om paa Øen og se at faa
noget Stof samlet. Det kneb hele Tiden noget for mig at
finde mig til Rette der ovre, fordi der nok var ret gode
Veje, men slet ingen Vejvisere, og naar jeg standsede en
vejfarende og spurgte om Vej til den og den By, saa slog
han ligefrem et Par store Øjne op paa mig, som om han
vilde sige: Er den Mand tosset, der ikke kjender Byerne,
og hvor de ligger. Det var ligefrem med stor Besvær, jeg
kunde trykke Besked ud af dem. De maa jo have syntes,
at jeg var en ren Udlænding, et sært Dyr, der ikke vidste
Besked om det rent selvfølgelige. Først gjaldt det nu om
for mig at komme til Østerby og faa talt med Redaktøren
J. Sørensen. Han var dog kun stedlig Redaktør, jeg tror nok
af „Aarhus Amtstidende", og da jeg traf ham, viste det sig,
at han i Grunden var en fattig Mand, og der kunde aldrig
være Tale om, at han vilde kjøbe en eneste Bog af mig.
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Han havde en hel Del Bøger og store Bunker af Aviser
liggende, men der var kun lidt Plads hos ham, og det kneb
ligefrem for ham at finde frem det, han havde Brug for i
Øjeblikket. Saa laante han mig nogle Optegnelser, som
Dyrlægen der paa Øen Andr. Pedersen i sin Tid havde taget.
Han var nu død, og et Fotografi af den Mindesten, der
var sat paa hans Grav, forærede Sørensen mig tillige med
et Par andre Fotografier af interessante Steder der paa Øen.
Disse Optegnelser lovede jeg at sende ham tilbage, kort
efter at jeg var kommen hjem, og jeg gjorde det ogsaa, ef
ter at jeg havde faaet dem skrevet af. Saa fortalte han mig selv
nogle Sagn, og dermed sagde jeg den helt flinke Mand
Farvel og søgte ind igjen til Blegvad paa Realskolen, hvem
jeg naturligvis fortalte om min tragiske Indtræden i Besser
Degnebolig. Her i Tranebjærg tæt ved boede Farver Reitiholt Lund, og ham og hans Kone besøgte jeg nu og fik
til at fortælle noget for mig, som ikke var saa ilde. Der
næst fik jeg ogsaa Stof fra Mette Johanne Sørensdatter og
Barbara Pedersdatter. Men i Østerby fik jeg ogsaa Bidrag
af S. E. Holm og i Tranebjærg af Hans Frier og Skoma
ger H. /. Sørensen, ligesom ogsaa af Jens Søren Gylling.
Jeg gik nu til Pilemark, der viste sig at være en vældig
stor By, for at besøge Lærer Pedersen, som i sin Tid havde
været Andenlærer i Mammen, hvor jeg havde truffet ham.
Da jeg kom der, var det saa heldigt for mig, at hans Fader
Peder Jensen var hos ham. Han boede ellers i Todbjærg
som Aftægtsrnand og var saa her ovre i Besøg. Nu fik
jeg ham til at fortælle Æventyr for mig, og det var han
god til, saa jeg fik ikke mindre end 11 Æventyr optegnet
hos ham. Dernæst havde jeg Mikkel Bager i Tanderup til
at fortælle og fik af ham 4 Æventyr. I Onsbjærg besøgte
jeg pensioneret Lærer Hans Sørensen, der talte paa en me
get hemmelighedsfuld Maade om et Syn, han havde haft
oppe ved en Bakke, som kaldes Dyret , og som nok er det
højeste Punkt paa Øen, i alt Fald paa Sydlandet. Jeg vilde
have ham til at fortælle mig, hvad han havde set, men det
kunde jeg ikke overtale ham til. Jeg var ogsaa inde hos
Lærer N. P. Olsen i Selsinggaarde, og han havde før sendt
mig en hel Del smaa Optegnelser af Folkemeninger og
Mundheld. Af de mange, der gav mig Stof, kan jeg ikke
nu regne op, hvad alle hed, og hvad de meddelte mig. Jeg strej
fede jo omkring og traf ikke saa faa, som var villige til at for
tælle for mig. Af dem vil her blot nævne Knud Kornmaaler,
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Mette Prinds, S. P. Degn og hans Kone Jensine Degn,
Greve-Søren (egentlig Søren Sørensen Mosegaard), Hans
Jensen Farver, Rasmus Mikael Gommesen, Hans Simonsen,
Jens Madsen Rus i Kolby og Hans Jensen Mand i Pile
mark. Alle disse Mennesker fortalte mig noget, saa jeg fik
en stor Masse samlet, men det meste deraf var dog Skil
dringer af Almuelivet paa Øen. Dog fik jeg ogsaa meddelt
nogle Sagn, men ingen Viser. Da jeg traf Øens Dyrlæge
i Pilemark, viste det sig, at han var fra Holmsland, saa han
var rigtig glad ved mit Besøg. Da han sagde, at han skulde
en lille Tur op til Nordby, kunde jeg godt kjøre med ham
derop. Det Tilbud, tog jeg med Glæde imod, da jeg ellers
skulde have gjort den Rejse til Fods, og det jo er en lang
og meget kjedsommelig Vej. Men nu kom jeg nemt over
det. Det var ellers en ret mærkelig Egn, jeg der kom igjennem. Øde og mennesketom var den i alt Fald, saa snart
vi kom op oven for Sydlandet. Hede og noget Naaietræsplantning var det hele, jeg saa, og saa Havet paa begge
Sider. Men da vi kom til Nordby, ændredes Landskabet. Her
var en stor tætbygget By, og den fremviste mange Mærke
ligheder. Huse var der nok af, men yderst indskrænkede
Gaardspladser, saa der kunde ikke være Plads til Møddin
ger inde i Gaardene. De laa lige op til Gaden, og Mød
dingvandet flød ned ad Vejgrøften, der naturligvis baade
var smal og saa godt som fyldt af Gjødning. Men det
kunde ikke være anderledes, da Gaardens Plads var Bebo
erens Ejendom, men hans Mark var Fæste og vist nok
Arvefæste, saa der heri ikke kunde gjøres nogen Forandring.
Vilde en eller anden Mand ønske at flytte uden for Byen,
kunde det jo være meget risikabelt for ham, da han selv
skulde bekoste Bygningerne og saa maaske kunde udsætte
sig for at miste sit Fæste, naar Godsejeren vilde have en
anden til Gaarden, og den lille Gaardsplads i Byen, som
var hans Ejendom, kunde han jo ikke faa noget videre ud
af. Ja, det var ret ejendommelige Forhold, og Beboernes
Jordlodder var meget lange, straalende ud fra Byen og
smalle der inde ved, men ud ad stadig bredere. Der skulde
da mageskiftes i betydelig Grad for at faa nogenlunde rime
lige og passende Jordlodder, og saadant Mageskifte kunde
da ikke ordnes, uden at flere kunde blive enige og kunde
faa Lov af Godsejeren. Saadant blev beskrevet for mig,
som her meddelt, og jeg antager nok, det passede. En
anden Mærkelighed i Byen var dens Brønde. Jeg saa et
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Par saadanne og blev i høj Grad forbavset over at se ned
i dem. Naar en Brønd skulde kastes, blev der lavet et vældigt Hul, og saa begyndte man at sætte den op af store
Kampesten. Nederst var den ikke ret vid, men blev videre
og videre, indtil man kom omtrent halvvejs op, saa gjorde
man den igjen snævrere, saa den blev omtrent af Form som
de gamle Bikuber. Der skulde en hel Del Kunstfærdighed
til at sætte en saadan Brønd op, og jeg har aldrig hverken
før eller senere set Brønde af den Form. 1 Byen var der
flere saadanne Bybrønde, der ikke var privat Ejendom, men
Byens. Der herskede i det hele et betydeligt Fællesskab,
Lærer L. C. Larsen var saa godt kjendt og en udmærket Mand
for mig at være hos og faa Besked af, og jeg var ham meget
taknemmelig for hans Hjælpsomhed og Gjæstfrihed, imens
jeg var der. Dyrlægen skulde ogsaa over til Tunø, og
imens han var derovre, opholdt jeg mig i Nordby, for jeg
vilde ikke med ham derover, skjøndt han tilbød mig at
følge med. Jeg havde jo nok at gjøre her, baade med at
høre og se og skrive op, I Nordby traf jeg en Kunstmaler,
som jeg nok havde hørt omtale, men ikke hidtil set, og jeg
spurgte, om han ikke havde Lyst til at besøge mig i Hadsten,
Jo, det vilde han gjærne, men han havde ikke Raad til at foretage Rejsen. Han havde nok solgt et Maleri, men ikke faaet
Pengene endnu derfor. En Dag vilde han nede hos Knud
Kornmaaler til at male en Skitse af mig, mens jeg sad ved Bordet og skrev, og Manden fortalte, men som han skulde til
at begynde, blev vi forstyrrede i Arbejdet, og Knud kunde
heller ikke ret finde sig i Malerens Opstilling af os- Det
blev da aldeles ikke til noget. Maleren hed for Resten H.
A. Hessellund, og jeg fik Indtryk af, at han var ret dygtig,
men for lidt ihærdig. Jeg fik siden et Par Breve fra ham,
hvori han beklagede, at han ikke kunde faa Raad til at be
søge mig.
Imens jeg var der oppe i Nordby, var jeg i Kirke om
Søndagen. Kirken ligger helt mærkeligt, et godt Stykke uden
for Byen. Præsten holdt en hel Tordentale til de tilstedeværende,
og den var da egentlig møntet paa alle Nordbyerne, som han
aabenbart ikke syntes om. Jeg tænkte alle Haande ved dette
og syntes virkelig, han var vel haard i sine Udtalelser. Da
jeg senere kom ind i Præstegaarden, viste det sig, at han
ikke var saa haard, som han lod.
lalle Oaardenes Vaaningshuse var der meget renligt, og
det lod til, som Folkene til daglig slet ikke kom ind i Dag-
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ligstuen, langt mindre i Fredestuen, de Stuer stod der altsaa blot til Stads, og saa var Kjøkkenet det daglige Op
holdssted, hvor alle Maaltiderne indtoges, og den huslige
Syssel gik for sig. Blot naar der kom fremmede, blev Dø
rene til Dagligstuen og Bedstestuen lukkede op.
Da jeg færdedes meget omkring paa de fleste af Samsøs
Veje, kunde jeg ikke undgaa at lægge Mærke til al den
Plantning af Poppel og Pil, der fandtes langs ad dem, og
at man for nylig havde hugget en Masse Grene af Top
pene eller stynet dem, som det ogsaa kaldes. Disse Top
grene var med Halmbaand samlede sammen i Bundter,
der laa alle Vegne og naturligvis skulde samles hjem til
Husene for at brændes. Samsø er som bekjendt fuldstæn
dig skovfattigt, naar undtages Skoven paa Sydspidsen, og
der er heller ingen Tørvemoser, saa der forhen har været
stor Mangel paa Ildebrændsel. Man brugte da at smække
Kogjødning op paa Ydermurene, for at den der kunde tør
res og bruges som Brændsel. Jeg hørte ogsaa megen Tale
om Rugepotterne, som særlig gamle Kvinder anvendte for
at holde Fødderne varme. Der blev lagt Gløder i dem, og
saa blev de stukne ind under Skjorterne, som paa den Maade
fik en ret stram røget Lugt. Jeg saa ogsaa enkelte Exemplarer af disse Potter, der dog ikke længere var i Brug. At
Befolkningen i det hele var ret velstaaende, fik man et umiskjendeligt Bevis paa, og ligefrem Fattigdom saa jeg ikke
noget til.
Min Rejseplan derovre var lagt saaledes, at jeg først
vilde til Tranbjærg, der efter til Besser og saa til Østerby.
Der var jeg d. 6te Marts. Derfra vilde jeg til Pilemark, saa
til Onsbjærg og saa til Nordby. Dette gjennemførte jeg ret
nøje. Da Dyrlægen kom tilbage fra Tunø og havde besør
get sine Ærinder i Nordby, kjørte jeg med ham hjem igjen.
Det var min Agt at tage tilbage til Aarhus og være der d.
17de Marts. Da jeg nu kom om ad Brundby, hvor Mikkel
Sørensen havde opholdt sig, og der kom ind i en Gaard,
traf jeg aldeles uventet min Broder Hans, som var der ovre
for at stemme Fortepianoer. Han skulde derfra ned til For
pagteren paa Brattingsborg i samme Ærinde, og vi fulgtes
da ad derned. Jeg ytrede Ønske om at komme en lille Tur
ned i Skoven, og vi fulgtes da ad helt ned til Stranden.
Da vi saa kom op til Slottet, skulde vi skilles, for ind til
Forpagteren vilde jeg jo ikke, og han opfordrede mig da
heller ikke dertil. Han havde været der før, og udlod sig
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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med, at han vilde blive der om Natten, og at han der havcDvj
et godt Standkvarter. Jeg derimod var noget mismodig, do
jeg ikke vidste, hvor jeg skulde faa Nattely. Men jeg maatriBi
jo af Sted og gik nu op til Kolby. Her gik jeg ind ti
Lærer Michelsen og vilde gjærne blive der. Men han vav
ikke hjemme, og hans Kone meddelte mig, at han vilol'r
komme meget sent hjem. Han var gaaet over til en Nabobydc
for det var hans Spil leaften, han og et Par Bekjendte sasa
der og spillede L'hombre. Det var ellers en Idræt, dob
var uhyre gjængs der ovre, havde jeg nok mærket. DCI
havde en lille Søn, og han sad og blev søvnig, men maattttE
ikke komme i Seng, inden hans Fader korn hjem. Hash
gjorde nemlig strængt Fordring paa, at Sønnen skulde væriæ
oppe og tage imod ham. Jeg syntes, det var noget undensh
ligt noget, og ligefrem Synd at gjøre imod Barnet, men dob
kunde jeg jo ikke raade Bod paa. Noget over Midnat korio:
Michelsen hjem, og saa fortalte jeg ham jo, at jeg gjærnm;
vilde have Nattely. Han havde hørt Tale om mig og vasv
meget elskværdig. Drengen kom saa i Seng, og det gjordbn
vi alle.
Jeg havde her i Kolby været inde hos en Husmanøm
Jens Madsen Rus , der fortalte mig noget, men om det vasv
den Dag eller Dagen efter, kan jeg ikke huske. Ligelede9b
var jeg inde i Kolby Præstegaard og hilste paa Pastor Fjeltef
strup, men kan heller ikke huske, hvornaar det var. Jejrsl
mindes blot, at jeg der i Haven saa nogle mægtige ValiB\
nødtræer. Nu vilde jeg fra Samsø og tog saa med Skibesdi
over til Aarhus, hvor jeg var inde hos min Fætter Knudsenris;
inden jeg tog hjem, og fik der i Byen gjort nogle nødvenna
dige Indkjøb.
Kort efter fik jeg Brev fra Mikkel Sørensen, der nu vaiev
rejst over igjen til Amerika. Han skriver: „Jeg er nun
kommen til mit gamle Opholdssted (Blue Earth City, Minni]
nesota) og kommen i mine gamle Folder, og det passei9g.
mig ogsaa bedst. Det er nu blevet saadan, at jeg føleii9k
mig mere hjemlig her end i Danmark, skjøndt der er manga^r
Grunde, hvorfor jeg hellere vilde være bleven der, men deiisb
er ogsaa andre, der lokkede mig hid. I pekuniær Hense-sai
ende er det bedst her, men i aandelig er det meget fattigH^i
Dog jeg haaber inden mange Aar atter at vende tilbage til it
Danmark".
Dette skete da ogsaa, men herom senere. Nu var jeg§3[
hjemme en kort Tid, men maatte jo af Sted igjen. Da jeg§3[
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var i Testrup paa Højskolen, fik jeg talt en Del med Læ
rer Kjærulf. Han boede paa Skolen og havde et Par Væ
relser i det ostre Sidehus, hvor jeg ogsaa havde Nattekvarter. Han raadede mig til at tage ud til hans Forældre i
Fjends Herred, da de nok kunde fortælle mig noget. Jeg
vilde ved samme Lejlighed ej alene besøge Lærer Jensen i
Gammelstrup, men ogsaa Pottemageren, som jeg havde faaet
til at lave Kakkeltuderne, hvilke jeg før har fortalt om. Men
inden jeg kom til Gammelstrup, havde jeg været i Viborgfor at se
til min Søn. Da han jo ikke godt kunde huse mig om Natten, gik
jeg ud til Lærer Pedersen paa Vestermarken, der før havde væ
ret yderst gjæstfri imod mig, men da jeg kom der, viste det
sig, at jeg vilde komme til stor Ulejlighed, eftersom de havde
et Barn, der laa sygt af Lungebetændelse, og jeg maatte da
gaa tiibage til Viborg og finde mig til Rette hos Olaf om
Natten, da vi nok til Nød kunde ligge i samme Seng. Næ
ste Morgen tog jeg saa med Toget til Stoholm. Derfra gik jeg
til C. Kjærulf paa Lundgaards Mark. Men først var jeg dog
inde hos Peder Navntoft i Gammelstrup, og han var helt
dygtig til at give mig Bidrag. Kjærulfs Moder Mette Ma
ne Andersdatter kunde ogsaa noget, men dog ikke saa me
get, ; som jeg havde ventet. Hendes Mand Christian Kjær
ulf Kunde nu ikke ret meget, men jeg var alligevel ret til
freds med at være kommen der. Nu søgte jeg over til Vrove,
hvor Knud Jensen fortalte mig lidt, derefter til Vridsted og
saa til Haderup, hvor jeg naturligvis besøgte Lærer A. Mik
kelsen •, min gamle Kammerat fra Seminariet. Min gode Bekjendt Erik Jensen fra Feldborg Hede var nu flyttet til Ha
deris, for Hytten der ude var nok bleven for simpel og li
gefrem ubeboelig, og ham besøgte jeg da igjen, men senere
flyttede han over til Avlum, hvor jeg ogsaa var hos ham
og fik ham og hans Kone fotograferet. Mikkelsen var god
ti! at fortælle Bondehistorier der ude fra, og da Egnen jo
var meget gammeldags, og der var mange Originaler, mo
rede jeg mig meget med at skrive op, hvad han fortalte
mig. Men Vejret var meget koldt, og jeg gik og frøs, endda
det var først i Maj. Jeg skrev hjem derom d. 6te Maj, og
fra Haderup fulgte Mikkelsen med mig over til Lærer Kri
stensen i Mundbjærg, hvor vi tilbragte en ret fornøjelig Af
ten hos ham. Paa Vejen derover fik jeg nogle ret mærke
lige og ejendommelige Jordfaldshuller at se. Et Par af dem
var midt i Vejen, som vi færdedes ad, saa kjørende Folk
da var nødt til at kjøre uden om. Nogle af dem var me
2*
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get dybe, saa en Mand, som stod der nede, ikke kunde
se noget af Omverdenen. Mikkelsen fortalte, at der stadig
dannedes nye. Det var jo sært at se dem der ude paa He
den, for en Hedevej var det, vi færdedes ad. Men Oaaden
opløste sig for mig, da jeg kom ned til en Mølle, hvor der
var et meget stærkt Kildevæld, som med stor Kraft sprang
ud af Jorden der. En saadan meget stærk Vandaare maatte
kunne bortskylle en hel Del af Jorden og føre den med sig
til Oververdenen, og der vilde da naturligvis blive hule Rum
der nede i den kalkholdige Jord. For Underlaget var Kalk,
det vidste jeg nok, belært ved mine Vandringer der i Eg
nen og i Mønsted og Dagbjærg.
Her i Mundbjærg fik jeg en Del skrevet op, de to Læ
rere hjalp hinanden godt med det. Jeg talte ogsaa med
Kristensen om min Datter Sigyn og hendes Tunghørighed.
Han fortalte mig, at hans Søn, der havde været meget tung
hør, var bleven kureret derfor af Læge Andersen i Viborg,
og han havde baaret sig ad med ham omtrent, som Læge
Bay i Randers havde gjort ved min Datter. Men han var
taget op til ham i Viborg 9 Gange, og først da var han
bleven helbredet. Jeg skrev da hjem til min Kone, at hvis
hun syntes, vi skulde prøve Doktor Andersen, saa var det
bedst, hun tog derop. .Nu kan I nærmere tænke over det",
skrev jeg, „for noget skal vi have gjort ved det'". Vi fik
hende dog ikke til Viborg, men det kommer jeg senere til.
Næste Dag gik jeg saa til Mejrup og besøgte der Lærer
Madsen, som nu var kommen der i Steden for den gamle
Lærer Bisgaard, og saa gik jeg derfra til Holstebro og dernæst
ud til Navr, hvor jeg vilde besøge Kristen Galsgaard, der
var gift med Else Katrine, som var min Kusine. De var
nu gamle Folk og sad i et Hus der ude i Falsig. Der var
lutter Hede der sønden for, og jeg syntes, det var en ret
bar Egn. Fra Navr Kirke og der ud var ogsaa dygtig Hede.
Her paa Hedevejen saa jeg en død Hugorm ligge i Vej
sporet, og da jeg skjønnede, at den nylig var slaaet ihjel,
tog jeg den og svøbte den ind i et Stykke Papir, jeg havde
i min Taske, og saa tog jeg den med mig og fik den sendt
hjem- Det var et uventet Besøg, Kristen Galsgaard der tik,
men de var glade ved at se mig, og Else Katrine sagde,
at hun gjærne en Gang vilde se min Kone, som jo ogsaa
var af hendes Familie. Hun bad mig da saa mindelig om,
at vi en Gang maatte komme og besøge hende. Jeg maatte
give hende min Kones Billede, som jeg havde hos mig.
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Det var mig ret paafaldende, saa grumme meget hun lig
nede min Kones Moder der i Ulfborg, baade i Skikkelse
og i sit hele Væsen. De havde ingen Børn og havde al
drig haft, men de havde taget en lille værkbruden Pige til
dem, og hende kunde jeg godt lide. Det var d. Ilte Maj,
jeg var der. Nu tog jeg til Ulfborg med Toget fra Bur
Holdeplads, og saa søgte jeg fra Stationen ned til Niels
Kristian i Vogterhuset, men laa omme hos Povl Holm to
Nætter. Niels Kristian fulgte med mig hen til Kristen Ri
sum, og derefter var jeg en Tur ovre paa Staby Højskole
for at besøge Forstanderen der, J. Jeppesen, og jeg var saa
heldig, at hans Fader netop i de Dage var hos ham i Besøg.
Han hed Jeppe Lavridsen og var nede fra Vejle-Egnen. Da
han var dygtig til at fortælle den Egns Sagn, særlig fra Bræ
sten, fik jeg den Dag skrevet ikke saa lidt op. Ogsaa J. Jep
pesen kunde fortælle mig en Del, og jeg gjorde der en god
Høst. Da jeg kom tilbage til Ulfborg, var jeg ogsaa nede
at se til Lavst Klem, som sang et Par gamle Viser for mig.
Jeg fik ogsaa besøgt Villads i Lergrav, men kom ikke til
Ringkjøbing. 3dje Pintsedag tog jeg saa over til Vem, hvor
der den Dag holdtes et stort Skolemøde af Egnens Lærere,
og jeg fik da talt med adskillige af dem, særlig da med
Sand fra Gjørding, og jeg ymtede om, at jeg vilde besøge
ham. Det var nu ikke hans stærke Side at fortælle Sagn,
derimod var han ret musikalsk, og jeg mente da, at han
kunde optegne nogle Folkemelodier, hvad han dog ikke
har gjort. Derimod har han senere optegnet nogle gamle
Salmemelodier til Kingos og Brorsons Salmebøger. Dem
fik han senere trykt, og han fik ogsaa en offentlig Under
støttelse til at rejse omkring og samle dem. Men jeg skal
dog ikke særlig rose hans Arbejder paa det Omraade. Her
i Vem laa jeg om Natten i Bundgaard og gik Dagen efter
hen til Mads Jensen Baks Enke, Ane Marie Sørensdatter,
som ogsaa fortalte mig noget. Jeg besøgte ligeledes Familien
i Skydsgaard. De var meget flinke imod mig, og det var
dem, der viste mig op til den gamle Ane Marie. De bad
os meget om at besøge dem, naar vi kom paa Egnen igjen.
Derfra gik jeg saa atter til Holstebro og gik der omkring
at se paa Huse, der var til Fals, og var i et, der skulde
koste 6000 Kr., og hvortil der var en smuk mindre HaveDet Hus laa paa Sønderland, og Haven gik helt ned til
Aaen. Det var altsaa øst for Herningvejen, og jeg syntes
helt godt om dets Beliggenhed. Min Kone kunde jo ikke
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finde sig i at bo i Hadsten. Men jeg kunde dog ikke endnu bestemme mig ti! at flytte. Her i Holstebro besøgte jeg
Overlærer P. Krogh Jensen, hvor jeg afhentede mine Postf/f
w eV venli.g i"odtaget- Saa gik jeg ud til Sir og
derfra til Vejrum. I Sir vilde jeg hilse paa Læreren H. I.
Hansen som jeg tit havde hørt omtale, da han var et Stykke
at en Politiker og havde været Rigsdagsmand siden 1881
men dumpede 1890. Tillige vilde jeg se at træffe Hjælpe
læreren M. Møller, som jævnlig havde sendt mig Bidrag til
"bRgr- Her fik jeg dog kun et yderst magert Udbytte os
Hansen havde ingen Interesse for mine Sager. Baade Læ
rer Bech og Lærer Jakobsen i Vejrum fortalte mig lidt og
saa gik jeg til Hjerm, hvor jeg besøgte Pastor Fenger, som
jeg havde besøgt før, nemlig da han var i Olenstrup. Her
fik jeg et godt Udbytte hos den gamle Mariane Jensdatter,
og hos Jens Krogh fik jeg ogsaa noget skrevet op, ligele
des hos Jens Tipsmark. Jeg var om Søndagen i Kirke for
at høre Pastor Fenger prædike og saa for at se Kirken, og
jeg havde mit Tilhold i Præstegaarden. Her havde je^ en
ret mærkelig Oplevelse. Efter Tjenesten talte jeg medlæ
rer Jensen i Søndresognet, som bad mig komme ned at
besøge sig om Eftermiddagen- Det lovede jeg, og da jeg
saa havde spist til Middag i Præstegaarden, gav jeg mig
paa Vej. Det var en lang Vej derned, vel en tre Fjerding
vej, og da jeg kom til Skolen, traf jeg kun en Pige hjemme.
Hun meddelte mig saa, at Læreren og hans Kone var blevne
budt ned til en Familie, der boede et Stykke derfra- For
nu ikke at have gaaet den lange Vej helt forgjæves bad je« hende vise mig, hvor Stedet laa, og jeg gik da derhen og
traf ogsaa godt nok Læreren og hans Kone. Da det viste
sig, at der var ikke saa faa fremmede, var jeg ikke særlig
glad ved dette. Men det blev endnu meget værre. Gjæsterne
begyndte snart at spørge mig ud om, hvad jeg rejste om
kring efter, og da jeg aabenhjærtigt fortalte dette, begyndte
de at blive temmelig nærgaaende og fordømte ligefrem og
uden Omsvøb denne min Arbejden, erklærede min Virksom
hed som Djævelens Værk og levnede mig for Resten ikke
Ære for to Skilling. Jeg søgte i Førstningen helt besindigt
at forsvare mig, men da det slet ikke nyttede, men tvært
imod førte til yderligere Fordømmelse, besluttede jeg at for
trække, jeg kunde nu næppe faa et fornuftigt Ord indført,
og saa sagde jeg Farvel og gik. Læreren fulgte nu med
mig ud, og omme ved Enden af Huset udtalte han sin

23

Beklagelse over, at jeg var bleven saadan trakteret, og bad mig
dernæst undskylde, at han ikke var optraadt som min For
svarer, men havde forholdt sig tavs. Han vilde nu forklare
mig, at der var kommet Bud, mens han var i Kirken, om
de ikke vilde komme der og aflægge et Besøg, og det kunde
han ikke godt være overhørig. Det var i det hele ikke let
for ham her, da han jo gjærne vilde staa sig godt med alle,
og Missionsfolkene her i Søndresognet var meget ensidige
og dømmende. Han vilde ret bede mig om at se lidt mildt
paa hans Færd i denne Sag, og saa sagde jeg ham Farvel,
men beklagede dog, at jeg skulde have gaaet den lange
Vej uden noget som helst Udbytte- Det var jo en Søndagsforsamling, han var budt med til, og jeg fik Indtryk af, at
denne Mand var en yderst uselvstændig Person, der lige
frem frygtede for at være sine Meninger bekjendt. Altsaa
gik jeg tilbage til Hjerm igjen og tilbragte nu den øvrige
Eftermiddag i Præstegaarden. Dagen efter gik jeg saa til
Stationen og kjørte med Toget til Struer.
Det var nu min Agt at komme noget længere nord
paa op til Ty og faa en ny Undersøgelse i Gang der oppe.
Min første Rejse dertil mislykkedes jo aldeles, og det kunde
ikke være mulig andet, end at der maatte gjemmes gode
Folkeminder der oppe. Altsaa tog jeg af Sted op ad Tyholtn.
Da jeg var aldeles ukjendt der oppe, søgte jeg jævnlig ind
til Lærerne for af dem at faa lidt Oplysninger. Altsaa kom
jeg først til Lærer Andersen i Odby. Han var særlig god
til at fortælle Aggerbohistorier og kunde give dem med det
rette uforfalskede Maal. Derfra kom jeg til Søndbjærg , et
Sted, som jeg nødig maatte gaa uden om. Den gamle
Folkevise, hvori Søndbjærg Kirke spiller en Hovedrolle,
maatte give mig Lyst til at se Kirken paa saa nært Hold
som mulig. Efter saa at have set den var jeg inde hos et
Par gamle Mænd, der gav mig ret gode Bidrag, nemlig
Niels Andersen og Mads Kristensen Bundgaard. Særlig den
første havde en stærk Hukommelse og kunde fremsige
nogle lange Vrøvleremser uden at gaa fejl i dem. Den
84-aarige Kristen Harbo var heller ikke tabt bag af en Vogn
og fortalte mig baade Sagn og to Æventyr, der just ikke
var af fineste Slags. Nu lod jeg mig sætte over til Jegindø
for at prøve, hvad Held jeg kunde have der. Jeg kom der
til d. 24de Maj. Læreren der hed Hjorth og havde gjort
sig lidt bekjendt som Taler ved Skolemøder. Baade han
og hans Kone var indfødte Kjøbenhavnere, og hun fortalte
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mig, at hun havde grædt mange Gange, det første hun ni
var kommen dertil. De havde Jordlod til Embedet, og hun ni
skulde til at lære at malke, ja, endog baade at bage og
vaske o. s. v., og noget saadant havde hun aldrig før været fa
med til. Jeg trøstede hende saa godt, jeg kunde, men ne
Manden var værre at snakke til Rette, han var yderst util- -!
freds med Forholdene og kunde slet ikke finde sig tilpas gf
med Bondelivet. Der ovre havde jeg for Resten ikke saa Bf
galt Udbytte, idet jeg fik flere til at fortælle mig noget helt ih
godt, først Ane Krlstensdatter Kjeldgaard, dernæst Mads z\
Knudsen, saa Ane Jensdatter og endelig Else Kristensdatter. x
Hjorth fik mig vist hen i en Gaard vester paa Øen, men nFolkene der var ikke fri for at ville have mig lidt tii Bedste, ,3
da de aabenbart syntes, det var en underlig Profession, jeg
drev paa. Hos Hjorth var jeg om Natten, og næste Dag
lod jeg mig saa færge over til Hvidbjærg Strand. Der 13
nede lidt ovenfor Stranden gik jeg ind i en Gaard, som laa fif
der, for at spørge om Vej, og det var meget rare Folk, jeg
der traf paa. De havde Forstaaelse af min Gjerning og
viste mig alt det gode, de kunde. Saa kom jeg op til Byen, ,n
der til min Forundring viste sig at være næsten helt kjød- -fc
stedagtig. Jeg søgte op til Kirken og gik ind ti! Graveren nM. Nielsen, som boede lige østen for Kirkegaarden. Han ni
var saa venlig at forære mig en Lerflaske, som han havde st
gravet op der ude. Den laa i en Grav og var endnu halvt tv
fuld af en vandagtig Væske. Det var hans bestemte Me- -3
ning, at den var givet en frugtsommelig Kone med i Gra
ven, for at hun med Vandet deri kunde vaske sit Barn, ,n
naar hun blev forløst. Det Linned, der ogsaa var blevet is
givet hende med at tørre Barnet i, var forlængst raadnet fs
op. Denne Lerflaske har jeg nu overgivet til Herning
Museum. Bernhard Olsen ved Folkemuseet i Kjøbenhavn
vilde for Resten gjærne have haft den. Nu gik jeg saa til
Lyngs og derfra til Ydby , og saa var jeg altsaa kommen til
det egentlige Ty. Her fik jeg en Del at vide af Peder
Hovgaard , og derfra tog jeg op til Hurup. Lærer Nørby der
fortalte mig lidt, og saa besøgte jeg Pastor Knud Christen
sen, som nu var bleven forflyttet fra Snedsted og her til. - .li
Det kommer mig for, at jeg der hos ham traf en Mand
ovre fra Helligsø, som var der i Besøg, og han opfordrede
mig stærkt til at komme derover. Han var kjørende dertil, ,Ii
og jeg fulgte vistnok med ham hjem, men jeg fik dog ikke
3>
noget ud af Turen. Jeg gik saa over til Randrup for at
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aflægge et Besøg hos Lærer Johan Nielsen, som var mig
stærkt anbefalet. Jeg kom der hen paa Eftermiddagen, og
Manden lod til at have Interesse nok for min Gjerning, og
han havde da ogsaa selv gjort en Del Optegnelser og fulgte
med mig hen til den hellige Kilde ved Hjælpensbjærg,
uagtet han var daarligt gaaende — han var nemlig meget
halt — men han kunde ikke huse mig om Natten, og jeg
maatte da se at komme hen til Vestervig. Underligt nok
saa jeg ikke noget til hans Kvindfolk. Jeg har senere faaet
mange gode Optegnelser fra ham. Han fortalte mig, at der
skulde være et større Skolemøde i Tisted, og det vilde han
med til. Saa fik jeg ogsaa Lyst til at komme der, da jeg
jo der vilde træffe en Mængde Lærere, som mulig kunde
være mig ti! Hjælp. Fra Vestervig By gik jeg næste Mor
gen op til Lindalsminde Skole og besøgte Lærer Sparrevohn.
Man kan nok tænke sig, at jeg brugte mine Øjne og fik
alting set godt efter, baade Kirkens Vartegn og Liden
Kirstens Grav og St. Tøgers Kirkegaard og Vestervig Klostergaard. Præsten der i Sognet, den gamle Riis-Lowson,
havde man skildret mig som en meget ærværdig og gam
meldags Herre, der holdt paa sin Værdighed, og saa fik jeg
da Lyst til ogsaa at besøge ham. Altsaa gik jeg til Præstegaarden, der laa lidt nord for Skolen, og fandt i Manden
en meget rar gammel Mand, der ikke var nær saa ærværdig,
som han var bleven mig skildret, og jeg syntes helt godt
om ham. Nu gik jeg tilbage til Hurup og tog med Toget
til Tisted. Her besøgte jeg saa Pastor Hansen, som jeg
kjendte fra Husby, hvor han var bleven Pastor Østergaards
Afløser. Han tog venlig imod mig, og hans Kone, Pastor
Østergaards Plejedatter, var ikke mindre elskværdig. Jeg
blev hos dem om Natten, og da jeg næste Morgen ytrede
Ønske om at komme hen paa Torvet og kjøbe en stor
Torsk, som jeg kunde sende hjem med Banen, fulgte hun
med hen til en Fiskehandler, som hun plejede at kjøbe af,
og hjalp mig til Rette med ikke alene at kjøbe den, men
ogsaa at give mig Lærred at faa den pakket ind i. Pastor
Hansen var saa med mig oppe paa Kirkegaarden for at vise
mig Digteren J. P. Jacobsens Grav. Saa var jeg med til Skole
mødet, og der traf jeg igjen Joh. Nielsen fra Randrup. Vi gik
alle op til Kirken, og der holdt Nielsen et Foredrag om den og
fortalte os om de Mærkværdigheder, der var ved den og ved
hele Egnen, altsaa et historisk og topografisk-kulturhistorisk
Foredrag. Efter Mødet var jeg henne hos Lærer M. S. An-

/
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dersen, som boede der i Byen, og det var da efter hans
Indbydelse. Han var udmærket til at fortælle Aggerbohistorier, og Spiogformen, han gav dem med, var ogsaa for
trinlig. Efter saa næste Dag at have sagt de rare Præste
folk Farvel gik jeg nord paa og kom op til Kjelstrup, Hil
lerslev og Kaastrup. Jeg havde Klokkepapir med at gaa at
slæbe paa for F. Uldahi i Randers, da jeg havde lovet ham
at tage Aftryk af Kirkeklokkerne i de to Sogne, og dermed
havde jeg ikke saa lidt Ulejlighed, da de var saa vanskelige
at komrne op til. Men jeg kravlede da omkring der oppe
i Taarnene og fik taget helt gode Aftryk. Morten Overgaard
i Kjelstrup fortalte mig flere gode Historier, og Lærer Pe
dersen gav mig ogsaa et Par Smaating til Bedste. Men i
Hilletslev gik det endnu bedre. Lærer Bliksted var en udmæiket Mand at komme til i den Henseende. Han kunde
godt lide at fortælle for mig og havde endog selv skrevet
noget op. I „Danske Sagn" findes aftrykt 13 af hans Sagn.
Endogsaa Pastor Bøggild der, som jeg var inde hos, gav
et Par gode Sagn til Bedste. Da jeg kom til Kaastrup,
maatte jeg søge hen til Sognefogden Jens Mikkelsen, for
der traf jeg Lærer Hansen. Udbyttet der var kun ringe, og
Sognefogden var ogsaa ret ængstelig og mistænksom. Han
udlod sig endog med, at man skulde da vel ikke komme
til at staa til Ansvar for, hvad man saadan sad og fortalte
for mig. Han havde altsaa ikke den rette Forstaaelse af
min Gjærning, og jeg mærkede for Resten idelig der oppe,
at man saa paa mig med nogen Mistro, og man var aabenbart ængstelig for at blive tiltalt som Vidner, hvis der var
noget, Politiet kunde faa Fingre i. Ellers var Folkene me
get flinke.
Nu vilde jeg ikke længere nord paa denne Gang. Fra
Kirken havde jeg faaet Udsigt over Sandørkenen der i Nord
vest, og de Egne havde jeg jo allerede før besøgt. Saa
styrede jeg mine Fjed over Nors til Øster-Vandet for der
at komme i Lag med Lærer N. L. Bertelsen. Han var mig
en udmærket Kilde at øse af, og hos ham var jeg en hel
Dag ). Dernæst var jeg henne hos Niels Vig, der boede i
en Gaard lidt nordøst for Skolen. Samme Mand havde
mange Interesser og var meget oplyst. Han havde en Del
l)

Nu efter hans Død har hans Søn, Pastor J. Bertelsen i Vraa, sendt
mig en Del Optegnelser, som den gamle Mand havde gjort. Der
iblandt var en Del gode Mundheld fra Egnen og nogle Saern op"
Levnedsskildringer.
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Bøger og overlod mig en gammel tysk Botanik med Bil
leder. Den var meget ilde behandlet, der manglede mange
Blade, og der var næsten intet Bind om den. Maaske han
vilde have haft den igjen, men det skete dog ikke, og nu
er den havnet i Herning Museum. Hvis han havde krævet
den tilbage, havde han jo faaet den, men da den var saa
ilde mediaget, og jeg næppe syntes, den var Postpengene
værd, fik jeg den ikke sendt. Han viste mig som en Mær
kelighed de Jordfaldshuller, der stadig dannedes paaGaardens
Mark, og han fulgte med mig ud for at vise mig et, der
; nylig var dannet midt inde i en Kløvermark.
Det var ogsaa ret ejendommeligt at se, hvordan den grønne Kløver
stod og groede der nede i Hullet, altsaa var dette vitterligt
dannet, siden Kløveren var saaet og groet til. Det var i
det hele mærkelige Jordbundsforhold, her var. Lige ved
'Siden af den frugtbare Jord paa samme Mark var der golde
'Sandklitter. Sandet var føget hen over den gode Jord, og
kunde det skaffes til Side, var der frugtbart underneden, men
-saadant kunde ikke lade sig udføre. Nu havde han over
ladt Gaarden til sin Søn. At Niels Vig kunde fortælle mig
ikke saa faa gode Sagn, behøver jeg næppe at fortælle.
'I D. S. er aftrykt 13 af hans Sagn.
Derfra gik jeg saa over Skinnerup ind til Tisted og
>kjørte med Toget ud til Sjørring. Her holdtes et stort
folkeligt Møde paa Sjørring Volde, og jeg var med til det
og var da ogsaa oppe ved Kirken at se den. Paa Sta
tionen der fik jeg sendt en Pakke hjemme fra, og nu havde
jeg nok at slæbe paa, ja, mere end nok, for jeg havde en
uordentlig Dragt i Forvejen. Des værre havde jeg taget nogle
"Bøger med mig, som jeg gjærne vilde sælge, men der var
ingen Kjøbere, og af den Grund var jeg nu helt overlæsset,
leg skulde jo bære dem omkring med mig de lange lange
Veje. Det var den 1ste Juni, jeg drog fra Sjørring og gik
"•ed til Hundborg. Her mente jeg at skulle faa noget Ud' oytte, da Lærer Yde der var bleven mig særlig anbefalet
o°m en god Kilde at øse af. Jeg kom til Hundborg Skole
'dt før Aften, men traf kun en Pige, der gav mig den Be1 'ked, at han ikke var hjemme, han var til Bryllup, og hun
w a r e "e i Huset.
Jeg gav ikke op, men bad hende sige
Tg, hvor Bryllupsgaarden var. Den viste hun mig, den
E^aa ude paa Marken ned imod Søen, og jeg var saa godt
soni lige kommen forbi den. Saa stak jeg af der ned.
-jryllupsgjæsterne var lige staaede fra Bordet, og nogle af
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dem var nu ude at trække frisk Luft og røre Benene, memr
Yde saa jeg ikke, jeg bad da et Par af dem der ude, orcno
de ikke vilde være saa venlige at gaa ind og kalde paa hanns
og sige, at der var en Mand, der gjærne vilde tale meoar
ham. Det gjorde de, og saa kom Manden ud. Han vausv
stor og svær og saa ud til nu at have faaet et godt Fodemf:
Jeg fortalte ham saa, hvad jeg rejste efter, og hvad je^a[
vilde. Men han lod til at være aldeles uforstaaende oveiav
for det hele og erklærede strags, at han aldeles ikke kundobr
fortælle mig noget. Jeg var nu meget kjed af hele deriat
Situation, da jeg var træt og nu havde ikke den mindstotel
Udsigt til noget Resultat af min møjsommelige Vandringgn
Hverken han eller nogen anden bød mig inden for, de stooo)
blot og gloede paa mig. Til sidst spurgte han, hvor jeya(
nu agtede mig hen. Jeg svarede, at jeg vilde til Janderup
og bad ham saa sige mig Vejen dertil. Han svarede, as
herfra var der ingen Vej, men jeg kunde blot stikke ligogi
til, saa kom jeg der nok. Det var al den Besked, jeg fik>l i
og Manden var i det hele meget uelskværdig. Dermed gitørg
han saa igjen ind til Selskabet. En anden Person viste migirr
saa Retningen, hvori Janderup Kirke laa, og saa stejlede jega[
af lige efter Næsen. Det varede ikke længe, inden jeg konno
for noget Pigtraad, hvormed en Mark var indhegnet, og sasBg
med stor Varsomhed listede jeg mig derigjennem og konno
da endelig op paa Højdedraget, hvor jeg kunde skimU'rn
Kirken. Men det var Aften, og da der hverken var Ves /
eller Sti, men dygtig med Pigtraad, blev jeg helt udasetba
inden jeg kom op til Kirken og Skolen. Her var det nun
saa heldigt, at Læreren endnu var oppe, hvad han ellersol
ikke plejede at være ved den Tid, men han havde hatten
fremmede, der lige var gaaede. Jeg bad ham jo om Nattely^b
hvad han ogsaa var villig til at give mig, og saa havde jegaj
da Ende paa den Dags Besvær. Næste Morgen var jega[
henne hos Anders Bang , som fortalte mig flere gode Tinggni
og saa var jeg inde i Kirken for at se den. Den var hellari
nydelig, og man kunde nok skjønne, at den i gamle Daglige
havde været betragtet som en hellig Kirke, hvortil der vasv
skjænket mange gode Gaver, saa den havde haft rigeligila
med Pengemidler. Nu gik jeg saa ned til Hundborg igjen9[t
og derefter over Kallerup til Elsted for at besøge S. Ditlevval
sen, som jeg vidste vilde tage godt imod mig. Jeg vaev
der dog ikke ret længe, da jeg maatte videre frem. Ove9vv
Øland gik jeg nu til Rosholm Præstegaard, hvor jeg vaisv
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inde hos Pastor Fibiger. Han var meget elskværdig imod
mig og fulgte med mig op til Lærer J. Olesen , der boede
ved Kirken. Det viste sig, at han var Broder til Læreren i
Ræær, som saa ubarmhjærtig havde ladet mig løbe derfra
til Vigsø, den Aften jeg var der. Han fortalte mig da ogsaa,
at han senere havde talt med Broderen, der havde fortrudt
sin Fremfærd imod mig. Nu fortalte han selv lidt for mig,
som han mindedes at have til dels efter sin Moder. Men
det blev jo ikke ti! meget. Derimod var Pastor Fibiger
udmærket til at fortælle gamle Præstehistorier. Han lod for
Resten til ikke at være saa særdeles godt tilpas med at være
der og søgte ivrig Forflyttelse. Siden fik han Embede ovre
paa Falster, nemlig i Skjelby, og der var han endnu ringere
tilfreds. Jeg besøgte ham ogsaa der, da jeg siden kom
over til Falster, og det gjorde mig virkelig ondt, at den
ellers saa muntre og fornøjelige Mand nu var bleven helt
modløs og nedtrykt.
Fra Rosholm gik jeg saa ned til Hassing og fik der
en Del at vide hos Lars Peter Eriksen , der boede tæt ved
Skolen. Jeg gik saa derfra over til Bedsted og besøgte der
Lærer Fr. Kristensen, som jeg kjendte, da han var en Søn
af Sognefogden i Hjermind og en Tid som Dreng havde
gaaet i Skole til mig i Faarup. Hans Moder var en Datter
af Frederik Smed, og Drengen var saa en Tid ovre hos
Bedstemoderen. Men nu begyndte jeg at hige efter Hjem
met. Jeg havde været længe borte og havde paa min Fod
gaaet mange Mil. Udbyttet havde just ikke været særlig
rigt, men det havde jeg just heller ikke ventet. Endnu vilde
jeg gjøre en lille Afstikker om ad Ørum og Agger og saa
søge ind til Hurup. Den gav dog intet Udbytte af Folke
minder, jeg fik blot et Indtryk af, hvordan der saa ud der
ude. Det var en mærkelig Natur, og jeg saa, hvordan man
havde begyndt at udtørre Flade Sø- I Agger var det saa
forfærdeligt for mig at se, at der ikke en Gang ved Skolen
var en eneste grøn Busk. Man sagde, at Buske og Træer
ikke kunde gro der, og det maatte jeg naturligvis betvivle.
Der blev heller ikke gjort det mindste for at tilvejebringe
Haver eller skaffe Jord til Køkkenurter. Befolkningen var
Fiskere og vilde vist ikke arbejde paa Landjorden, det Ind
tryk fik jeg da- Fra Hurup tog jeg saa til Struer og der
fra hjem. Jeg havde skrevet til min Kone, at hun kunde
tage op til Viborg og besørge Ærinder og saa mødes med
mig i Rindsholm Løverdag d. 9de Juni Kl. 12. Men hun
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svarede mig, at hun ikke kunde holde det ud, og saa rejstiisj
jeg ene hjem. Min Datter Nanna havde faaet en Plads ho:ori
Laerer Svane i Hjermind, men den var ikke efter vort Ønsket
da hun skulde passe Børnene baade ved Dag og ved NatteV
og desuden malke og gjøre anden streng Pigegjerning, sa;;6ø
hun var der ikke ret længe. Frederikke var paa Favrskovo>
og befandt sig ret vel der. Sønnen Olaf tog det Aar Stuui«
denter-Examen i Viborg, men kom til at mangle et PaiBS
Points i 1ste Karakter, og det var, fordi han fik tgX folol
Historie. Det var særlig vanskelige Opgaver, han var komm
men op
nemlig: „Norge efter Borgerkrigene" og„Tyrkernom
i Evropa". Han skrev: Den, der var oppe lige før miggir
h vd
f f c ^ -™«P den Anden i Spanien" og „Hvordan Romrnc
tik Sicilien . Havde jeg faaet de to Opgaver, havde jeg^si
mindst faaet mg. Han sagde til mig, at Kr. Erslev vanev
Censor, og det var ham, der slog ham ned. Kjedeligt nok>ioi
var det, at han nu ikke kunde gjøre Regning paa nogets^
Stipendium eller Kollegium, naar han skulde læse videre.
Efter at jeg saa havde fuldført den lange Rejse denafc
oppe i Ty, maatte jeg have en lille Hviletid hjemme, og denafc
var ogsaa meget, jeg skulde have ordnet baade inden- og'io
udendørs. Der havde boet en Postelev til Leje hos os, menns:
han var flyttet, og der var kommet en anden i Stedet, somme
var saa vanskelig at faa op om Morgenen. Han havde be—ac
tinget sig, at vi skulde kalde paa ham, og det gjorde vi„jv
men det var ikke noget rart Hverv, og jeg var somme Ti--il
det lidt utaalmooig. Min Datter Sigyn blev ved at væresis
tunghør, og jeg viide gjærne have haft hende op til Læges^
Andersen i Viborg, men det blev ikke til noget. Min Konean*
blev ogsaa ved at være skrøbelig, og hun havde for meget
at tage Vare paa, saa det var ikke let i det hele. Beboerne an"
der i Hadsten havde ikke megen Medfølelse med os, og vi iv
kom ikke sammen med ret mange. Der boede en ældre aii;
pensioneret Lærer Schiøth nede i Byen, hvor han ejede etta
lille Hus, o g der kom vi s o m m e Tider ned en Aftenstund, . b f
Han havde et lille Lejebibliotek og gav sig noget af med ba
at binde Bøger ind, hvad han for Resten var ret dygtig til. .lit
Saa gav jeg ham ogsaa en Del Arbejde, og det var han.ns
vel tilfreds med. De havde to vogsne Døtre, hvoraf den ns
ene syede Modepynt. Han havde ogsaa nogle Smaabørn m
at sidde og læse med.
Jeg kom saa i Tanker om at gjøre en mindre Udflugt tg
til mere østlige Egne og begyndte da med at gaa over til lit
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Voldum, hvor der var en Dyrlæge 5. L. Høeg, som jeg fik
til at fortælle mig nogle helt gode Sagn ude fra Egnen
syd for Randers. Derfra gik jeg over til Mejlby, hvor jeg
naturligvis var inde at hilse paa Lærer Jakobsen, og saa
gik jeg hen til Margrete Jensdatter, der boede i den søn
dre Ende af et langt Hus. Hun var nu 81 Aar og var helt
god til at fortælle. Hos hende fik jeg da nogle Sagn og
et Æventyr, samt Træk af Almuelivet. Nu gik Turen til
Todbjærg. Der besøgte jeg først Lærer Kirkegaard, og saa
styrede jeg mine Skridt ned til det Hus, hvori to Søstre
boede, som jeg kjendte af Omtale. Først hende, der har
gjort sig kjendt under Navnet Johanne, og dernæst Madam
S. K. Andreassen. Det var nærmest denne sidste, jeg fik
Udbytte af. Hun fortalte mig nogle Sagn m. m., og Jo
hanne overrakte mig saa et Exemplar af de Smaadigte, hun
havde faaet trykt. Det er jo et Fortrin, at hun deri paa en
ret livlig Maade anvender den østjyske Dialekt, som taltes
i hendes Egn. Der er mange andre, der har forsøgt at
skrive Dialekt, og disse Forsøg er mere eller mindre vel
lykkede. Johannes Vers kan nok siges at være vellykkede,
men jeg vil dog ikke gjøre Marius Kristensens Ord om dem
til mine, han roser dem nemlig i høje Toner i den Afhandling, han skrev om det, der til hans Tid var blevet skrevet
paa Jysk, og som findes aftrykt i „ Dania". Det var nok
derpaa, han erhvervede sin Doktorgrad, saa vidt jeg har
hørt. Men nok herom, jeg sætter ikke Johannes jyske Vers
saa særlig højt, kan snarere finde den Mørke Degns Vers
baade lødige og morsomme. Det lille morsomme Digt
wGrisin", som Niels Wiwel har illustreret, synes mig en
hel Perle skreven paa ægte Molbomaal.
Jeg gik nu over til Egaa og besøgte der igjen J, Kor
nerup samt Andenlæreren H. P. A. Christensen. Denne var
virkelig en god Kilde for mig, og jeg fik da en hel Del
skrevet op der. Jeg fik nu hos Kornerup skrevet hans
morsomme Fortælling om hans Hjælpelærervirksomhed der
ude i Nørre-Lem ved Lemvig (se her foran). Saa tog jeg
ind til Aarhus og derfra ned til Testrup Højskole, hvor jeg
om Aftenen efter at have fortalt noget for Eleverne fik en
kelte af dem til ogsaa at fortælle mig lidt. Derfra tog jeg
saa hjem, da jeg vilde være hjemme, naar Olaf skulde over
til Kjøbenhavn at tage Filosofikum, og jeg vilde følges med
ham der over, hvilket jo var ganske naturligt. Fra J. P.
Bang, der var min Søns Manuduktør i Latin, mens han var
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i Viborg, havde jeg Brev af 23de August, hvori han meget
stærkt anbefaler os at tage ind til hans Datter Fru Elisa
beth Jørgensen, der boede i Aabenraa 31, 3dje Sal, naar
vi kom til Kjøbenhavn, og saa faa Losi hos hende. Hun
var bleven skilt fra Manden og maatte nu selv sørge for
sit og sine to Børns Underhold, hvorfor hun da havde op
rettet et Pensionat. Bang skrev, at min Søn der vilde faa
en god og behagelig Omgang sammen med andre Stude
rende, og hun var billig med sine Ydelser, saaledes skulde
Middagsmaden kun koste 50 Øre om Dagen. Jeg fandt
det da rimeligt at tage derind og prøve det, og saa tog vi
af Sted med Dampskibet og mødte begge hos Fru Jørgensen,
der tog meget venlig imod os. Olaf fik saa et Værelse der,
og hver Aften stillede Fruen en Seng op der inde til den ene af
os. Jeg havde jo sagt hende, at jeg blev kun nogle faa
Dage der ovre. Vi fik vore Støvler børstede og Te om Mor
genen med 4 Stykker Mad til hver, samt om Aftenen en
Kop varm Te uden Sukker og Mad. Det saa altsaa helt
lovende ud. Men ved Middagsbordet var det ikke slet saa
lovende. Maden, vi fik, var ret tarvelig, men det værste var,
at de andre Spisefæller var yderst kjedelige at se paa og
tale med. Den ene af dem var aabenbart den dominerende,
og ham saa Fru Jørgensen stærkt op til, de andre var nogle
rare Nikkedukker. Fornøjelige Samtaler med dem kunde
der slet ikke være Tale om, og der var heller ikke uden 4
at snakke med. Det var altsaa helt kolde Sammenkomster,
og jeg befandt mig ret ilde i det Selskab. Den korte Tid,
jeg var der ovre, kunde jeg sagtens døje det, men jeg var
alligevel kjed af at lade min Søn blive boende der. At der
saa senere kom en Kurre paa Traaden, vil jeg nu snart
komme til at berette lidt om. Her vil jeg blot fortælle,
hvordan det gik, mens jeg var der ovre. Selvfølgelig ar
bejdede jeg hver Dag i Biblioteket. En Dag kom jeg helt
paa Kant med Justitsraad Bruun, der for Resten altid viste
mig Uvilje, og da jeg gik ud af Biblioteket, sagde jeg, at
jeg ikke vilde sætte min Fod der tiere. Men Underbiblio
tekar Weeke bad mig dog om at komme igjen, og ikke tage
mig Sagen saa nær. Jeg lovede da at komme, og Dagen
efter, da jeg mødte, kom Weeke og bad mig glemme Op
trinet fra i Gaar, da Bruun havde fortrudt sin Opførsel
imod mig. Altsaa fortsatte jeg min Arbejden der. D. 31te
August var Olaf saa paa Universitetet og blev indskreven
til de filosofiske Forelæsninger. Om Aftenen var han med
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mig ude i Byen, hvor vi besøgte mine gamle Venner. Saaledes var vi ude hos Axel Olriks, og der spiste vi. Baade
han og hans Kone var særdeles flinke. Vi var ogsaa begge
hos Børge Janssen. Dagen før var jeg ude hos Roms, og
d. 5te Sept. var jeg hos Overlærer H. Rasmussen, Professor
Rasmussens Søn, og spiste der, og jeg maatte tilstaa, at jeg
saa godt som aldrig før havde faaet saadan Beværtning med
Leverpostej, Limburgerost, Lags, Tunge og Te lige direkte
fra Ceylon. Han gav baade mig og min Søn en Fribillet
til Teatret, som vi saa kunde benytte næste Aften. Jeg var
da ogsaa hos Thyregods og hos Rosendahls der ude ved
Lygten, og d. 9de Sept. var Olaf med mig i Skoven, da det
jo var Søndag, og han den Dag ikke skulde møde til Fo
relæsning. Vi var saa inde hos Jørgensen i Charlottenlund
— det var Emil Sauters Svigersøn — og der spiste vi til
Middag. De tilbød, at Olaf maatte komme derud en Gang
om Ugen og faa Middagsmad, og det var jo et meget smukt
Tilbud, men jeg tror ikke, han benyttede sig deraf. Vi holdt
egen Kost derovre undtagen med Middagsmad, og vi havde
da taget nogle Fødevarer med hjemme fra. Vi kogte selv
vort 01 om Aftenen, og Teen fik vi jo leveret fra Værtin
den. Imens jeg var derinde, var hun meget flink og hjælp
som. Olaf var ogsaa med ude paa Amager hos Lærer
Hansen, og der fik vi baade Blommer, Pærer og Nødder,
og Olaf plukkede selv ned af Træet. Fremdeles var vi henne
at besøge min Kammerat fra Seminariet, Pleth. Det var
ogsaa et dejligt Vejr i de Dage. Af de Bøger, jeg havde
taget med mig derover og haabede at faa solgt, havde jeg
ikke stort andet end Ulejlighed, og derfor gik jeg og gav
dem hen. Saaledes fik Feddersen to. Han havde kjøbt
sig en pæn lille Villa paa Frederiksvej ved Falkonergaardsvej 16, og der var vi ude. I Haven var en Dam med Guld
fisk, og det var helt landligt og hyggeligt der. Olrik fik tre
af mine Bøger som Gave, og Guldsmed Holm i Sværtegade
fik to. Det lettede jo i Vadsækken, men hvad skulde jeg
gjøre, naar jeg ingen kunde sælge, og jeg havde dog taget
dem med, for at de skulde hjælpe til at klare Udgifterne.
Men det, der optog de fleste af mine Tanker, var, hvad vi
skulde gjøre ved min Datter. Jeg skrev til min Kone d.
10de Sept. „Du spørger om min Mening med Sigyn. Det
har jeg jo sagt. Jeg synes, der skal gjøres, hvad der kan
gjøres, for at hun kan faa sin Hørelse, saa har vi ikke no
get at bebrejde os bag efter. Jeg vilde nødig have det paa
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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min Samvittighed, at jeg ikke havde gjort alt for hende i
den Retning og maaske forspildt hendes Fremtid. Det var
jo min Mening, at Sigyn skulde rejse over til mig, og saa
vilde jeg følge med hende til Doktor Lange, der var anerkjendt Specialist i Øresygdomme. Jeg havde lagt alt til Rede
til hendes Modtagelse ovre hos mig og havde bestilt Losi
til hende, Men hun vilde ikke der over, og min Kone
skriver »Det er umuligt for mig at sende Sigyn af Sted. Du
skriver, at du er færdig i Kjøbenhavn paa Torsdag (d. 20de
Sept.), men kommer hun, kan du nok blive der et Par Dage
længere. Saa skulde hun alisaa blive ene der ovre, naar
du er rejst, og rejse ene tilbage. Det vil hun ikke, og jeg
tør heller ikke". Altsaa kom hun ikke der over. Jeg havde
beregnet, at hendes Undersøgelse vilde tage en 8 Dages
Tid, og hvis jeg rejste, kunde hun da være hos sin Broder.
Han kunde da ogsaa sørge for at faa hende med Damp
skibet hjem igjen, og rejse ene hjem kunde hun da sagtens.
Det gjorde mig da meget ondt, at hun ikke kom. Min Dat
ter Frederikke, der i længere Tid havde været paa Favrskov
og i det hele var vel tilfreds der, var nu rejst derfra og
havde faaet Plads hos en Kjøbmand i Demstrup, en Broder
ti! Lærer Sørensen i Ojødvad, og jeg skrev saa hjem, da
jeg fik det at vide: „Jeg gad nok vide, hvad hun vilde til
Demstrup efter. Saadan en Afkrog. Men det faar nu gaa,
som I vil". Jeg havde tænkt meget paa om muligt at skaffe
hende en god Plads, mens jeg var der ovre, og havde i
Sinde at gaa hen til Hr. Holm, som var den egentlige
Leder af Højskolehjemmet, og tale med ham derom, da
jeg kjendte ham godt. Men i det samme fik jeg Med
delelsen fra Hjemmet i Hadsten, og saa opgav jeg det.
Jeg havde ogsaa skrevet til H. P. Hanssen-Nørremølle
om hende. Ham vilde jeg nemlig besøge, naar jeg nu
tog fra Kjøbenhavn efter at have gjort et Par smaa Af
stikkere. Det var min Agt at rejse der ovre fra d. 17de
Sept-, og jeg sagde saa Olaf Farvel. Jeg havde faaet den
Opfattelse, at han kunde have det helt godt der ovre, naar
han nu vilde være flittig, men jeg vidste jo ogsaa, at der
var saa meget der ovre til at adsprede et ungt Menneske.
Jeg rejste saa om ad Sorø for at besøge Fr. Martin og
blev der meget vel modtagen. Da han hver Dag tog til
Ringsted, fulgte jeg med ham derhen. Her paa Banegaarden traf jeg L. Bud.de fra Holsteinsminde, og han indbød
mig til at besøge sig. Jeg tog mod Indbydelsen og sagde,
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at saa vilde jeg gjærne komme strags, da han sagde, at
han nu rejste lige hjem. Dagen efter tog jeg saa af Sted
derned. Jeg havde ikke været der før og glædede mig til
at besøge ham. Han tog venligt imod mig og viste mig
alle Skolerne og det hele. Han havde en udmærket, flot
Bolig, og til den hørte der en stor og fortrinlig Have, der
kunde give et vældigt Udbytte til den meget store Hus
holdning. Det var som bekjendt lutter saakaldte forsømte
Børn, denne Anstalt skulde tage sig af, saadanne Børn, der
var fra daarlige Hjem, og som var taget fra Forældrene. De
gik alle ensdan klædte, og alt Arbejde i Gaard og Have
udførtes af dem under Ledelse af Lærerne. Dem havde
Budde flere af, og jeg talte med dem, men det undrede
mig noget, at naar jeg spurgte om et og andet, hvad Le
delsen angik, saa vendte Budde sig til Lærerne, og jeg fik
Indtryk af, at han ikke selv vidste nogen videre Besked.
Jeg maatte dog forudsætte, at han som den egentlige Leder
maatte have al!e Traadene i sin Haand, men det var altsaa
ikke Tilfældet. Senere mærkede jeg nok, at han ikke tog
sig særlig meget af Anstaltens Ledelse og gik lovlig meget
op i sin Forfattervirksomhed. Han klagede sig en hel Del
over, at han havde ondt ved at faa det til at slaa til, og
dertil svarede jeg, at det kunde jeg ikke forstaa, og saa
forsøgte jeg saadan for Morskab at gjøre hans Indtægter
op for ham. „De har vel et Par Tusinde Kroner i Løn
som Anstaltens Forstander", sagde jeg, „og saa kan Deres
Fribolig og den store og dejlige Have ogsaa nok sættes til
en Værdi af et andet Par Tusind. Endelig har De en rig
tig god Indtægt som Forfatter, hvilken jeg atter vil anslaa
ti! et Par Tusinde Kroner, altsammen om Aaret. Det bliver
6000 Kroner, og det er saa god en Indtægt, at De sagtens
maa kunne leve af den". Disse Overslag gjorde han al
deles ingen Indvending imod- Han ymtede nok om, at
hans Børns Uddannelse kostede ham noget, og det havde
jeg heller ikke noget at sige til, men jeg tænkte rigtig nok
i mit stille Sind, at den Sag havde han vist ikke taget, som
han burde. En stor vogsen Søn gik der hjemme og drev,
og da vi var blevne sat til Aftensbordet, sad han og ud
søgte sig de allerbedste og lækreste Stykker for sin egen
Mund. Han var jo en ren Fraadser og tog blot Hensyn
til sig selv. Jeg har lejlighedsvis hørt, at det var Meningen,
han skulde have taget Præliminær-Examen, men det fik
han ikke Held af, og nu gik han hjemme og havde det
3*
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godt. En anden Søn var bleven anbragt paa et Musikkon
servatorium i Berlin og skulde uddannes der, men det gik
nok ogsaa med ham, som det kunde, saadan hørte jeg i alt
Fald. Budde selv var meget flink imod mig og kjørte mig
ned til et Hus, der laa et godt Stykke fra Gaarden, jeg
tror næsten en halv Mil, og der var Pigerne anbragt for
sig selv. Skolen der fik jeg altsaa ogsaa at se, og disse
Piger var jo sysselsatte under en Lærerindes Opsigt, lige
som Drengene under Lærernes. Da jeg kom, stod Drengene
og savede Brænde ude i Gaarden, to og to. Efter at vi
havde spist til Aften, blev jeg kjørt til Stationen, og det
var jo saa hensynsfuldt, som det kunde være. Det samlede
Indtryk, jeg fik af Besøget der, var, at Buddes Dage var
talte paa den Plads, og at han i Grunden ikke egnede sig
til at være Leder af en Anstalt for forsømte Børn, da han
næppe selv kunde opdrage sine egne Børn. Jeg har senere
besøgt ham endnu en Gang, nemlig da han var kommen
til Himmelbjærg-Gaarden, og jeg kom til at rejse sammen
med ham og Børnene, da de drog dertil og skulde tage
Gaarden i Besiddelse. Han var jo som bekjendt bleven sagt
op der paa Holsteinsminde, og da han ikke kunde opgive
Tanken om at være Børneopdrager, fik han ved sine Venners
Hjælp Sagen ordnet saadan, at hans Anstalt skulde flyttes
over til Himmelbjærget, og de nødvendige Penge blev vist
ogsaa samlet, men det kan jeg nu ikke huske at gjøre Rede
for. Jeg kom der altsaa en Dag i Besøg og undredes over,
saa kjønt og hyggeligt det hele var ordnet. Budde havde
en udmærket Lejlighed, og Omgivelserne var helt flotte. En
lille Episode under mit Besøg mindes jeg saa tydelig. Vi
sad ude i Verandaen og talte sammen, og da kom der en
anden i Besøg, en Latinskole- eller Højskolelærer, og Budde
fortalte saa, at han omgikkes med Planer om at udgive nogle
af Blichers bedste Noveller, altsaa et Udvalg, men han vilde
lave dem lidt mere folkelige, stryge de mange fremmede Ord
og Vendinger og erstatte dem med mere hjemlige. Den
anden Gjæst gjorde Indsigelse herimod og sagde, at det
havde man ikke Lov til, det var at gjøre Vold. Man kunde
i Fodnoter forklare de fremmede Ord, men maatte ikke æn
dre selve Stilen. Budde vilde forsvare sin Fremgangsmaade,
og saa tog det ene Ord det andet, saa de til sidst kom op
at skjændes, og Budde blev saa ilter og højrøstet, at jeg
næsten troede, han vilde have givet den anden Klø. Han
var halvvejs ude af sig selv, og jeg, som var Vidne til dette
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pinlige Optrin, fik en yderligere Bestyrkelse i min Opfattelse
af Budde som Børneopdrager. Imod mig var han meget
venlig og forekommende, men denne Gang var mit Besøg
ogsaa meget kort.
Men jeg maa gaa videre i at fortælle om mit Sorø-Besøg. Jeg fik med Martin og hans Familie et Par Sejlture
paa Sorø Sø, og han fulgte med mig om paa den anden
Side for at vise mig Stedet, hvor Digteren C. H. Bredahl
havde boet. Dernæst var jeg med ham i Slagelse, og han
vilde saa have mig med ud til Hvilehøj, hvor Hellig-Anderses Kors staar. Jeg havde nemlig ytret stor Lyst til at
faa det at se, og hver Gang jeg senere er kommen med
Toget der forbi, har jeg ikke kunnet undlade at kaste Blikket
over efter Højen og at se det derpaa staaende Kors. Vi
var inde i en Gaard tæt ved for at faa Lov til at gaa over
Marken. Jeg blev helt betaget af at komme der. For Resten
blev jeg ogsaa meget forundret, da vi gik gjennem Lands
byen Landsgrav, over at se den Masse Æbler og Pærer, der
laa strøede omkring paa Jorden inde i Haverne. Jeg, der
var vant til fra Barnsben at betragte Havens Træfrugt som
noget ret kosteligt, kunde ikke forstaa, hvorfor man her var
saa ligegyldig med Hensyn til disse Herligheder. Sagen var
jo, at der avledes saa overvættes megen Træfrugt, saa man
ikke brød sig meget om at faa den udnyttet og ligefrem
gav Svinene den nedfaldne Frugt til Føde. Derefter fulgte
han med hen til Antvorskov Klosters Ruiner, der laa hen
uden videre Undersøgelse. Det var jo ogsaa en Oplevelse
for mig at faa dem at se. Nu maatte jeg forlade Martins
gjæstfrie Hjem og se at komme videre. Jeg standsede saa
en kort Tid i Odense og besøgte der Jørgen Pedersen.
Hvor forbavset blev jeg, da jeg saa, at han havde Cykler
baade til sig selv og til sin Kone og alle sine Børn, saa
Forstuen stod aldeles fuld af Cykler. Jeg tænkte lidt over
det, og den Tanke slog mig, at jeg ogsaa med Tiden maatte
se at faa anskaffet Cykler til mine Børn. Men til mig selv
var jeg klar over, at det ikke kunde lade sig gjøre, ej heller
til min Kone, da det vilde blive en alt for stor Bekostning,
og desuden havde vi to gamle heller ingen Lyst til at faa
lært den Kunst at kjøre saadan omkring.
Saa tog jeg med Toget ned til Kværndrup, for der vilde
jeg besøge Dyrlæge P. Jensen, som havde været mig en
trofast Medhjælp, da jeg udgav „Skattegraveren , og jeg
havde altid haft meget tilovers for den Mand. Han boede

38

Minder og Oplevelser. IV.

et lille Stykke fra Stationen, og jeg traf rigtig nok ikke ham
hjemme men hans Husbestyrerinde tog venligt imod mig
og lovede, at jeg maatte gjøre Regning at blive der om
Natten. Han skulde nok komme hjem til Aften, sagde hun,
da han blot var ude i sin Praxis. Jeg gik nu op til Byen
for at besøge Martin Dyrholm, som var Kjøbmand der. Jeg
kjendte ham helt godt, og han havde forhen fortalt mig at
han var en nær Slægtning af den blinde Jens Dyrholm,
som jeg havde hørt saa meget om. J. D. havde digtet en
hel Del Viser, som han gik omkring og sang paa Markeder
og for Folks Døre. Som vi sad og talte med hinanden,
fortalte han mig, at han Dagen efter skulde over til Vejstrup
Højskole, for den Dag holdtes Jens Lunds Sølvbryllup, og
han havde faaet det Hverv at kjøre over med et nyt Skrive
bord og aflevere det som Sølvbryllupsgave fra en Del Elever
e n '- S 0 I T I
ii
u
^ a v c ^ e skudt sammen om at over
række ham. Til sidst foreslog han mig at kjøre med der
over. Han var ene paa Vognen og vilde godt, at jeg skulde
gjøre ham Selskab. Jeg indvendte, at jeg ikke havde været
der før og ikke havde nogen Gave at overrække Jens Lund,
saa jeg vilde nødig blive anset som Snyltegjæst. Jeg havde
nok hørt Tale om Manden og Skolen, men ansaa det for ret
ubeskedent at komme der ved saadan Lejlighed. Men han
holdt paa, at det gjorde ingen Ting, og til sidst sagde jeg
Ja. Næste Morgen ved Nitiden skulde jeg saa komme, og
det kunde, mente han, være en morsom Tur for mig. Jeg
var jo ikke vant til at komme til saadan Festlighed og var
ikke paaklædt efter det, men Lysten til at komme med var
der godt nok. Altsaa kjørte vi. Skrivebordet laa tværs
over Vognen, og jeg sad og havde det helt hyggeligt ved
at komme igjennem den smukke Egn paa saa behagelig en
Maade. Da vi kom til Lakkendrup, gjorde vi Holdt en kort
Tid og var inde i en Gaard, der laa lige ved Vejen, for at
besøge Manden der. Han hed Lars Jørgensen Duelund og
havde givet mig nogle Bidrag. Saa kjørte vi videre og kom
til Vejstrup lidt før Middag. Skrivebordet blev afleveret, og
nu tog vi ned til en Gaard et lille Stykke derfra, hvor Jens
Lunds Hjælper paa Skolen havde sin Bolig. Han hed Thø
ger Dissing og var af Fødsel en Morsingbo. Den Gang
fik jeg ikke talt ret meget med ham, men da jeg nogle Aar
efter igjen kom til Vejstrup, besøgte jeg ham og fik et me
get godt Indtryk af ham. Nu gik vi saa op paa Skolen
igjen for at tage Del i Festen. Der var kommet nogle flere
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Gjæster, og de havde en eller anden Gave med sig, men
jeg fik ikke set ret meget af det, da ingen tog sig af mig,
og det lod heller ikke til, at der blev taget videre Hen
syn til Martin Dyrholm. Jeg havde ventet, at vi skulde
være blevne beværtede i alt Fald med en Kop Kaffe, da vi
jo havde kjørt en lang Vej og intet havde nydt uden lidt
Morgenmad, men der var ingen, der bød os noget. Jens
Lund syntes mig meget afmaalt, og hans Frue saa vi saa
godt som intet til, hun holdt til i de indre Gemakker. Jeg
kjendte nok til Manden og vidste, at han var en Smedesøn, at
han havde gaaet paa Lyngby Seminarium ligesom jeg og var
bleven optaget der samme Aar, som jeg var bleven dimit
teret, nemlig 1861, men havde ikke truffet ham der og kjendte
ham ellers ikke. At han var barnefødt i Randers-Egnen,
vidste jeg ogsaa, og at han var gift med en Datter af en
Pastor Laurent. Vi gik nu der og kjedede os saa smaat, i
alt Fald gjorde jeg det, da hverken Jens Lund eller hans
Kone talte det mindste med mig, og jeg fortrød ligefrem,
at jeg var taget derover. Endelig, da det lakkede hen ad
Firetiden om Eftermiddagen, begyndte der at blive Tegn til,
at vi skulde have noget at spise, og det trængte vi ogsaa
haardelig til. Der blev dækket Bord i Familiens Daglig
stue, saadan i en ret Vinkel, men det var tydeligt, at Gjæsternes Antal ikke var ret stort. Vi kom saa til Bords, og
Fruen og hendes Mand sad ved den Bordende, der var
til venstre for mig. Nogle hvidklædte Piger kom saa ind
og bød os en lille Tallerken Suppe, men der var ikke mere,
end man kunde tage af 3 Skefulde, og der fandtes i den
kun et Par bitte smaa Boller og et lille Stykke Gulerod. Et
Øjeblik efter havde jeg tømt min Tallerken, men ingen bød
mig mere, og de andre fik heller ikke mere. Saa kom der
et lille Stykke Steg, og det var ogsaa snart spist. Endelig
fik vi et lille Stykke Kage, og saa var det Maaltid til Side,
og intet blev budt om mere end én Gang. Men Taler fik
vi nok af. Selve Fruen holdt en lang Tale. Th. Dissing
holdt ogsaa en, og en af Gjæsterne deklamerede et længere
selvlavet Digt. Jeg syntes jo ogsaa, jeg skulde sige et Par
Ord, men sulten var jeg, og Humøret var nu ikke det aller
bedste, da jeg følte mig skuffet. Hele Taffelet varede vist
nok et Par Timer, og da vi rejste os og sagde Tak for
Mad, var vi om mulig endnu mere sultne, end da vi satte
os. Nu sneg Tiden sig hen, og baade Dyrholm og jeg
havde nu haabet at faa en Taar Kaffe, men intet Tegn ty
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dede derpaa, og da Klokken blev 9, sagde Dyrholm til mig,
at det vel var bedst, at vi nu kom hjemad, og det bejaede
jeg af ganske Hjærte. Han gik saa ned og fik spændt for,
og saa kom han med Vognen. Men meget mørkt var det,
og da vi spurgte ham, om han kunde se at kjøre, mente
han, at det var rart at faa anbragt et Par Vognlygter der
foran. De kom og blev sat paa Plads, og saa sagde vi
Farvel og kjørte. Et ungt Menneske skulde samme Vej
som vi et Stykke, og han bad om at maatte lægge sig op
bag i Vognen, for der var jo kun den ene Agerstol, som
Dyrholm og jeg sad i. Men det varede kun et Øjeblik, saa
skred den ene Vognlygte ned paa Vejen, den havde aabenbart været for lille til Pladsen, og saa kunde Dyrholm ikke
styre ligefrem. Atter et Øjeblik efter kjørte han op i en
stor Grusdynge, og saa væltede Vognen, og jeg faldt ned i
den højre Vejgrøft, og Dyrholm oven paa mig, eller sagtens
lidt længere ude. Manden bag i Vognen blev ogsaa slyn
get ud og begyndte at klage sig ynkeligt, han havde nem
lig forslaaet den ene Skulder. Jeg havde ogsaa slaaet mig,
men dog ikke saa særdeles meget. Dyrholm derimod var
kommen værst af Sted, for han var i sine allerbedste Klæder,
og hans nye Bugser var revnede saadan tværs over, at de
aldrig kunde blive til pæne Bugser mere. Dette skete kun
et lille Stykke fra Skolen, og der maa nogen have lagt
Mærke til vort Uheld, for der kom snart et Par Mand eller
flere og hjalp til at faa Vognen rejst igjen. Godt var det,
at Hesten tog det hele med Ro. Nu blev der sagt, at vi
skulde gaa tilbage til Skolen og faa et lille Glas Vin for at
betage os et muligt Nervetilfælde, og vi gik da hen og fik
os det lille Glas, og derefter skulde vi af Sted igjen, men den
unge Mand vilde nu ikke med længere. Det var Lavrs
Rasmussen fra Ringe, og han havde faaet sin ene Skulder
stødt af Led. Jeg turde ikke sætte mig op paa Vognen og
gik saa ved Siden af, da vi kjørte Fod for Fod. Den anden
Vognlygte var ogsaa skreden ned, og vi maatte kjøre meget
forsigtigt, saa mørkt som det var. Omsider kom vi da til
Kværndrup, og da Dyrholm kjørte ind paa sin Gaardsplads
og skulde til at spænde Hesten fra, raabte han ind ad Kjøkkenvinduet til sin Kone: „Lille Moer, kan du skynde dig at
smøre os nogen Mad, for vi er meget sultne!" Jeg kom
saa ind, og Dyrholm kom ind, og vi satte os til Bords.
Konen havde smurt en Tallerken helt topfuld af Meldmader,
og dem spiste vi i en Ruf. „Ja, vi maa have noget mere
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endnu", sagde Dyrholm, og hans Kone maatte saa hen at
smøre endnu en stor Tallerken fuld. Den Mad spiste vi
ogsaa i en Haandevending, og for tredje Gang lød det fra
Dyrholm: „Ja, lille Moer, vi maa have noget mere endnu,
for vi var meget sultne". Men da den tredje Tallerkenfuld
var sat til Livs, var vi ogsaa endelig blevne mætte. Jeg
skrev saa hjem d. 25de Sept.: „For et Par Dage siden var
jeg til Sølvbryllup, og det var saa fint, som det kunde
være. Men det værste var, at vi fik alt for lidt Mad, saa
da vi stod fra Bordet, var vi meget mere sultne, end da vi
gik ti! det. Jeg har ikke sultet saadan i lange Tider".
Den Sølvbryllupstur glemmer jeg aldrig. P. Jensen skrev
til mig en Tid efter: „Din Vælterejse i Vejstrup haaber jeg
ikke du har Mén af længere. Jeg saa jo nok, du gik noget
fornemt paa Benene, men jeg antog nærmest, det var af
Storagtighed, fordi du havde været til fin Middag i Vejstrup".
Her i Kværndrup var jeg Vidne til en Væddekjørsel af Cyk
lister, saa det var der ovre allerede kommet saa vidt med
den tossede Sport. De kjørte med Tungen ud af Halsen
og skulde kjøre 28 Mil hver. Jeg var hos P. Jensen i halv
anden Dag, og han var saa overordentlig venlig imod mig.
Jeg havde under Væltningen stødt mit ene Ben, men det
hindrede mig ikke i nu at rejse videre, og Dyrholm med
sin forstuvede ene Arm kom ogsaa ret godt over det. I
lige Maade L. Rasmussen, der kom til Doktor og fik Skul
deren sat i Led.
Jeg havde hørt, at H. P. Hanssen-Nørremølle vilde komme
til Askov og holde et Foredrag paa Efteraarsmødet der, og
jeg fik da Lyst til at komme der til den Tid og saa søge
at træffe ham og følge med ham hjem til Aabenraa. Han
skulde komme der d. 25de eller 26de Sept., og saa vilde
jeg jo gjøre et Forsøg paa at at samle Stof i Sønderjylland
med det samme. Altsaa tog jeg d. 24de Sept. til Kolding
og var der lige inde hos min Fætter, der var helt glad ved
at se mig. De boede i en Kjælderlejlighed, men lod til at
have det helt godt. Han var ogsaa i Byen en meget agtet
Mand. Hans Frue, der var ret afmaalt, var dog saa naadig
at give mig en Kop Kaffe med fint Brød til. Derfra tog jeg
saa til Vejen og gik ind til Urmager Holm. Der i Vejen
fik jeg lige hilst paa Pastor Feilberg henne paa Stationen.
Han stod ind i Kupeen, da jeg gik ud. Hans Søn, der var
19 Aar, var for nogle Dage siden meget pludselig og uventet
død. Nu gik jeg til Askov, deltog i Mødet og fulgte saa med H.
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P. Hanssen-Nørremølle hjem. I Vejen havde jeg faaet mine
Penge byttede om med tyske og havde nu Lommerne fulde
af dem, tog blot det nødvendigste Tøj med mig for ikke
at betale Told af noget, og kom godt nok til Aabenraa.
Her blev jeg vel modtagen af M. Andresen samt Nikolaj
Andersen, men rejste forøvrigt videre med det samme.
Da jeg var i Askov, havde jeg bedt Povl Bjerge om at
opgive mig nogle Adresser paa Mænd i Sønderjylland, som
jeg kunde have Udbytte af at komme i Forbindelse med
der nede, og det skulde naturligvis være gode danske Mænd,
som jeg kunde stole paa. Han maatte kjende en Del saadanne, gik jeg ud fra, da de dels selv havde været der til
Efteraarsmødet, og dels havde sendt deres Børn og Slægt
ninge paa Skolen der. Nogle af de Adresser, han opgav
mig, var mig ogsaa senere til god Nytte. I Aabenraa bar
jeg mig lige saadan ad og fik ogsaa der en Del Adresser.
Nu havde man foreslaaet mig, at jeg først skulde tage over
til Als, da jeg absolut der vilde faa et godt Udbytte. M.
Andresen, som endnu ikke var gift, anbefalede mig meget
en Mand der ovre paa Als, som jeg kunde have god Nytte
af. Det viste sig for Resten senere, at de fleste af de Folk,
jeg saadan fik Anvisning paa, nok kunde være paalidelige
at komme til, men at de dog ikke kunde være mig til Nytte
paa den Maade, det særlig gjaldt om, da deres Interesser gik
i helt andre Retninger, og derfor fik jeg ikke den Hjælp af
dem, som jeg havde haabet. Saadan gik det ogsaa paa Als.
Den Mand, jeg nu vilde til, og som var mig saa stærkt an
befalet, havde en større Oaard i Egen Sogn, som kaldtes
Lysholm. Det var en Søndag Morgen, jeg rejste af fra
Aabenraa. Jeg sejlede med en Damper, der skulde til Søn
derborg og gik fra Borde ved et Stoppested, der kaldtes
Stevning. Saa gik jeg ind i Landet og kom til Byen Sjellerup. Her spurgte jeg om Vej til Lysholm, og gik nu vi
dere. Det var en dejlig Egn, jeg kom igjennem. I Sjellerup stod et mægtigt Æbletræ tæt uden for Smedien, og
neden under det Iaa en Masse nedfaldne Æbler, ligesom
der langs Vejen, jeg gik, sad de dejligste modne Brombær
paa Rankerne. Jeg blev saa betaget af al den Frodighed og
Rigdom paa Frugt, der slet ikke lod til at blive benyttet.
Endelig naaede jeg Gaarden, der viste sig at være, hvad
man kalder en Proprietærgaard. Da jeg nu kom ind, sagde
man mig, at Manden og hans Kone var i Kirke, men vilde
snart komme hjem. Jeg tog den saa med Ro, og kort efter
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viste Herskabet sig. Jeg sagde, hvem jeg var, og hvad jeg
kom efter, men det lod ikke til i mindste Maade at inter
essere Manden, saa jeg blev helt flov ved den Modtagelse.
Konen sagde heller ikke noget, og han blev ved at være
kold og afvisende, men saa kom en vogsen Datter og red
dede Situationen for mig. Hun var, hvad man nu kalder
emanciperet eller Fremskridtskvinde, var en dygtig Rytter
ske og Sportsmenneske, og hun forstod med det samme,
hvad jeg kom efter. „Der boer en gammel Kvinde her tæt
ved", sagde hun til mig, „og hende skal De have fat i.
Naar vi nu har spist, skal jeg følge med Dem derhen".
Faderen gjorde ingen Indvendinger her imod, saa det lod
til, hun havde Krammet over ham, og jeg korn til Bords
med Familien. Efter Aftale gjorde Datteren sig saa rede
og fulgte med. Et lille Stykke fra Gaarden laa Huset, hvori
Cæcilie Magdalene Hansen boede, og jeg kom snart i Gang
med at skrive op, hvad hun kunde fortælle. Hun var ellers
ovre fra Broager , men det gjorde jo ikke noget, og den
Eftermiddag fik jeg ikke saa lidt skrevet op, og det var
gode Sager, hun kunde meddele. Fra Gaarden havde jeg
faaet Løfte om at kunne blive der om Natten. Det var
stadig Datteren, der hjalp mig til Rette, og det var jeg jo
glad ved, da Forældrene var aldeles uforstaaende. En ældre
Dame, som jeg traf der, spurgte, om jeg ikke havde Lyst
til at komme ned og se en gammel Ruin, der fandtes læn
gere nede imod Stranden, og hun fulgte med mig derned.
Jeg var ogsaa henne at se Østerholm, hvor Damen vistnok
havde sin Bolig, og hun var i det hele meget elskværdig
imod mig. Ved Aftensmaaltidet spurgte AAanden, om jeg
ikke vilde op til Nørborg, for hvis saa var, kunde jeg næste
Dag komme til at kjøre med hans Karl derop ad. Han
skulde nemlig derop i Nærheden. Det vilde jeg gjærne, og
efter at jeg saa atter om Mandagen havde været henne hos
den gamle og faaet en Del mere skrevet op, kom jeg med
Karlen ad Nørborg til. Han skulde dog ikke helt derop
og satte mig af ved en Kro i Hagenbjærg By. Der gjorde
jeg saa Aftale med ham om at møde igjen, naar han kjørte
tilbage, da jeg ikke kjendte et Menneske i Nørborg og
nødvendigvis maatte til Lysholm igjen. Jeg gik saa op til
Nørborg og var inde paa Kirkegaarden, hvor jeg gik og
læste paa Gravminderne og fandt, at der dog var en hel
Del danske Indskrifter. Derefter var jeg inde i et Hus, som
laa tæt ved Kirkegaarden, og Manden der hed Nis Nissen,
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men jeg havde ellers intet Udbytte deraf, og efter at have set
mig lidt omkring gik jeg tilbage til Kroen, hvor Karlen
skulde møde mig. Det var nu blevet Aften, men jeg vilde
ikke gaa ind, og det varede meget længe, inden Karlen
kom. Jeg gik frem og tilbage paa Vejen og ventede i lange
Tider, men endelig kom han da. Det blev meget sent, in
den vi kom til Lysholm, og jeg var kjed af det, men Kar
len fik mig da ind, uagtet alle var gaaede i Seng, og da jeg
vidste, hvor jeg skulde ligge, kom jeg endelig til Ro uden
at gjøre videre Forstyrrelse. Næste Dag tog jeg venlig
Afsked med Familien og takkede særlig Datteren, som jeg
gav en af mine Bøger ti! Minde 1 ). Derefter gik jeg ned til
Dampskibets Anløbssted for at komme tilbage ti! Aabenraa,
der var intet mere her for mig at gjøre, kunde jeg mærke,
da der ingen Anvisning paa Meddelere yderligere kunde
faaes. jeg var dog inde i et Hus i Sjellerup, som Datteren
fra Lysholm havde ymtet noget om, men det førte ikke til
noget videre. Niels Møller, som boede der, fortalte mig
dog nogle Smaating, et Sagn, der er trykt i D. S., og 6
Træk af Almuelivet der.
Ved mit Komme til Aabenraa søgte jeg lige op ti! M.
Andresen for at meddele ham Udfaldet af min Tur, og han
blev helt forbavset over, at Lysholm-Manden tog saadan
imod mig. Jeg talte saa med ham om, hvor vidt det kunde
være muligt, at jeg fik solgt lidt af mine Bøger til de søn
derjyske Læseforeninger, og dertil svarede han, at de nok
kunde bruge en Del Exemplarer af en enkelt Bog, for alle
Udlaanssteder skulde da have en og samme Bog. Vi ene
des da om, at jeg skulde sende ham 120 Exemplarer af J.
F. VI, der lige var udkommen, og han skulde have dem til
halv Pris. De blev sendt, og det er Grunden til, at jeg se
nere ikke har haft ret meget at forsyne Folk med af den
Bog. Det, der gik til Sønderjylland, blev vel snart slidt op.
Andresen var netop den, der stod for Indkjøb og Forde
ling til de mange Sognebogsamlinger, som den Gang fand
tes der nede. Jeg fik for Resten det Indtryk af Manden,
at han var i høj Grad dansksindet, men han havde ikke
nogen særlig udpræget Ordenssands, han havde vist ogsaa
vel meget at varetage paa de Omraader, han havde at arJ)

En kort Tid efter fik jeg et ret venligt Brev fra Ejeren, der hed
Knudsen, og jeg kunde da skjønne, at han i Mellemtiden havde
spurgt ud om mig og faaet at vide, hvad jeg færdedes efter.

45

bejde med. Senere blev han jo gift med junggreens Enke,
og da kom der mere Skik paa ham, men herom mere si
den. Jeg sagde saa Farvel og maatte skynde mig ud til
Bovlund, for der vilde jeg nu prøve min Lykke. Frimenighedspræst Povlsen dér var mig særlig anbefalet. Jeg tog
med den lille Bane ud til Rødekro og gik saa for Resten.
Det var en morsom Egn at komme igjennem. Særlig inter
esserede det mig at se Egvad Kirke, som jeg kom forbi, og
som jeg havde hørt et godt Sagn om. Jeg spejdede or
dentlig efter Hullet i Muren, som ikke kunde lukkes. Der
næst var det ogsaa nødvendigt for mig at komme ind i
Hellevad Kro, den saakaldte Klør Es Kro. Her satte jeg
mig rolig hen og fik mig en Kop Kaffe, og der var ogsaa
andre Krogjæster, men dem talte jeg ikke med. Det stod
for mig som yderst nødvendigt slet ikke at indlade mig
med nogen uvedkommende for ikke at risikere at blive ud
vist eller „unfåhig". Efter at have spurgt om Vejen til Bov
lund, gik jeg saa videre og kom godt nok til Vejende. Pa
stor Povlsen traf jeg ogsaa, og han var en meget jævn og
fornøjelig Mand at tale med. Han vilde godt hjælpe mig
til Rette, og jeg kunde godt blive hos ham om Natten- Jeg
kom nu hen hos et Par ældre Folk i Nærheden, Jens Thom
sen og Ane Marie Møller , og de var helt flinke til at for
tælle, saa jeg lod til at være kommen paa en god Egn.
Dernæst fulgte Povlsen med mig ned til Branderap Mølley
hvor Jørgen Fausbøl den Gang boede. Han havde nu saa
umaadelig travlt og havde næsten ikke Tid til at være inde
hos os et Øjeblik, men saa maatte hans Kone Maren Faus
bøl til at tage fat. Jeg skal ikke nægte, at Møllen saa ud
til at være en stor Bedrift, og der maatte være nok at tage
vare. Jeg fulgte saa med Povlsen hjem igjen, og om Afte
nen var vi saa nede i Bovlund By hos Landdagsmand Lavst
Arnum, hvor et Par Naboer ogsaa var til Stede. Han var
svært flink til at fortælle og synge for mig, og næste Dag
vilde han have mig over til Kristen Lavtrup i Gestrup. Der
vilde han kjøre mig over, og den Rejse gik saa for sig og
gav et Udbytte helt over Forventning. Særlig morsomt var
det for mig at faa skrevet ej alene nogle Skjæmteviser op,
men ogsaa en hel Del Ordsprog og Mundheld, dem lod
Egnen til at være fuld af.
Han lod Vognen staa hos Kristen Lavtrup og spase
rede saa med mig ud til Mathias Kristensen paa Hyrup
Mark og til Kirstine Marie Kristensen paa Hyrup Hede, da
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han mente, at vi der kunde faa et godt Udbytte. Det blev
alligevel ikke til meget, hvad de kunde, men de var jo hel
ler ikke forberedte paa saadant et Besøg. Marie Lund i
Gestrup svigtede ogsaa, og vi kjørte saa tilbage til Bov
lund- Det var morsomt for mig at lægge Mærke til, at
Pastor Povlsen slet ikke var ræd for at huse mig om Nat
ten, det var jo saa godt som alle, jeg kom til, da en saadan Nats Besøg skulde mældes til Amtsforstanderen, og
det var der megen Viderværdighed ved. Men Povlsen
mældte sikkert intet. Derefter var jeg henne i Villerup for
at faa fat i den gamle Ane Katrine Nielsdatter, der egentlig
stammede fra Jærne ved Esbjærg. Jeg gik ind i en Gaard
og bad Folkene vise mig, hvor hun boede, og saa blev
der sendt Bud efter hende, og hun kom og sad der i Gaarden og sang for mig. Hun meddelte mig foruden 5 gamle
Viser nogle Smaasagn, der endnu ikke er trykte.
Efter at jeg saa havde gjort denne Udflugt, søgte jeg
igjen tilbage til Aabenraa og tog ind til H. P. Hanssen, som
havde vist en hel Del Interesse for min Gjerning og for
hen havde sendt mig nogle helt gode Optegnelser. Han
ytrede, at han kunde ønske, jeg besøgte hans Fædrehjem
Nørre-MøHe, og han tilbød at følge med mig derned. Jeg
tog med Glæde imod Tilbudet, og saa tog vi med Damp
skibet ned til en Landingsplads eller Stoppested i Alssund.
Derfra havde vi ikke ret langt at gaa. Hans Broder Chr.
Hanssen, som nu var Indehaver af Ejendommen, og hans
Søster tog venligt imod mig, og jeg befandt mig vel der.
•H. P. H. var med mig nede ved Sundet og viste mig Ste
det, hvor Tyskerne havde listet sig over ti! AIs i 1864. Det
var et meget smalt Vand der, og jeg undrede mig virkelig
over, at vi ikke havde holdt bedre Udkik, og at Tyskerne
kunde komme over, uden at der blev gjort Aliarm fra vor
Side og fra det Skib, der var bestemt til at passe paa. Jeg
gik og saa paa dette dybe og smalle Vand i alle Haande
Tanker. Der i Nørre-Mølle anbefalede man mig at komme
op og besøge Degnen i Sottrup, N. Kuntz. Han var god
til at fortælle, sagde man, og han var ingenlunde tysksindet.
H. P. H. skulde tilbage til Aabenraa, men jeg kunde nok
hjælpe mig selv. Det var rigtignok svært for mig at finde
mig til Rette med Vejene, de levende Hegn spærrede hele
Udsigten, og det var knap, jeg kunde holde Rede paa Ver
denshjørnerne, hvad jeg dog ellers altid har kunnet.
Godt var det dog, at der fandtes Vejvisere alle Vegne.
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Paa mine Vandringer i Egnen var jeg da ogsaa nede i
Bøffelkobbel at besøge Marie Johansen {Fink) og saa den
Soldatergrav, der fandtes lige uden for Huset. Hun og
hendes Forældre var meget dansksindede, hvad jeg vidste
i Forvejen, og hun havde flere Gange sendt mig Optegnelser.
Men jeg saa flere andre Krigergrave hist og her paa Mar
ken. Mit Besøg hos Lærer Kuntz var meget fornøjeligt,
og han fortalte helt godt nogle Præste- og Degnehistorier.
Fra Nørre-Mølle gik jeg saa Dagen efter ned til Dampski
bets Stoppested og kom tilbage til Aabenraa. Herfra har
jeg endnu at berette, at jeg besøgte C. C Haugaard et Par
Gange og fik ham til at fortælle mig nogle gamle Sagn.
Han var egentlig Farversvend, men sad vist nu og havde
sit gode Udkomme. Han havde et lille Lejebibliotek, der
væsentlig bestod af danske Romaner, og det var godt be
søgt. Manden var nærmest yderlig dansksindet og en stor
Hader af Tyskerne. Da jeg kom, var han helt ophidset.
En Sypige havde syet og foræret ham et mindre Danne
brogsflag, og i sin Glæde over Gaven var han sprungen hen
og havde stukket det ud af Indgangsdøren og svunget lidt
med det. Det havde en Seminarist eller Lærer set, der netop i
det samme gik længere oppe i Gaden, og han havde mældt
Sagen til Politiet. En Gensdarm var da kommen og havde
dikteret ham en Mulkt for „grober Unfug". Haugaard var
dygtig til at fortælle og vilde gjærne, men han havde kun
daarlig Tid dertil, lod han, og saa ymtede han ogsaa om,
at han skulde have lidt Betaling for, hvad han fortaite. Jeg
lovede ham da en af mine Bøger, og den har han ogsaa
senere faaet tilsendt. Jeg havde jo ellers ingen Bøger med der
nede, men han glemte heller ikke at kræve mig for den.
Da jeg næste Gang var i Aabenraa, fik jeg taget et lille
Fotografi af ham ude i Junggreens (M. Andresens) Gaard.
Dernæst var jeg ogsaa henne at besøge min Familie
der i Byen. Haugaard vidste Besked om, hvor de boede.
Det var i en af Smaagaderne. Jeg vidste nok, at min Fæt
ter Kristen Knudsen havde bosat sig der. Han var bleven
gift i Ris med Ane Marie Juhl fra Lovrup ved Tønder, og
de havde mange Børn. Han var død den 26de April 1891,
og hun d. 16de Nov. 1888. Helene, der var gift med Hans
Brodersen, som arbejdede paa Lise Jørgensens Teglværk,
var født 1866, og hendes Mand gik jeg ind til paa Tegl
værket og besøgte og fik da talt med ham. Ane Marie,
der var født 1879 og altsaa kun var 15 Aar, fik jeg da og-
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saa besøgt, idet jeg gik ud til Gaarden (Jørgensgaard), hvor
hun tjente, den laa et iilie Stykke uden for Byen. Senere
har jeg hørt, at hun var kommen ned til Hamborg. Et
Par af Børnene var udvandrede til Amerika og et til Au
stralien. Senere har jeg ikke haft Forbindelse med denne
Gren af min Familie, men vilde dog gjærne vide, hvad der
er blevet af dens enkelte Medlemmer. Hans Brodersens
Adresse var den Gang Skjelbæk pr. Aabenraa, og han havde
5 Børn, hvoraf det ældste Frederik Christian nu er godt
40 Aar.
Hos H. P. Hanssen var jeg saa heldig at træffe Nis
Callesen fra Lejrskov. Han var inde paa Aviskontoret, og
da han ytrede Ønske om at faa mit Besøg, var jeg strags
rede til at følge med ham hjem. Vi fulgtes saa ad, og han
sagde, at det ikke var saa forfærdelig lang en Vej, men
mig forekom den dog længere, end jeg havde tænkt. Hos
ham sad jeg og saa nogle Optegnelser igjennem, som han
havde liggende, og som i sin Tid var skrevne af Præsten
Peder Kjær, der var i Øster-Løgum fra 1802 til 1834. Nis
Callesen anbefalede mig meget nu at gaa over til Gjenner,
hvor Befolkningen i det hele var meget dansksindet, og jeg
kunde ogsaa godt gaa ind til Læreren, som ogsaa var
dansk af Sindelag, og saaledes godt kunde og vilde være
mig behjælpelig. Jeg fulgte hans Raad, og paa Vejen der
over mødte jeg en Gensdarm, der paa sin Tysk spurgte
mig, hvor jeg kom fra, og hvor jeg vilde hen. Jeg svarede,
at jeg kom fra Lejrskov og vilde til Gjenner, og for Resten
var jeg Turist, der havde Lyst til at se Landet. Han vilde
nu se, hvad jeg havde i min Taske, og den aabnede jeg
beredvilligt for ham. Der var et Par Strømper og lidt Kra
vetøj og lidt andet Undertøj, og saa lod han mig gaa med
det. Da jeg kom til Gjenner, gik jeg ind til Læreren, som
Nis Callesen havde rost for mig, og jeg blev ikke skuffet.
Han var absolut ikke tysksindet, og han vilde gjærne hjælpe
mig til Rette. Jeg saa hen paa en Bogreol, der hængte i
Stuen med nogle pjaltede Bøger i, hvoraf en Del var uind
bundne, men de var alle tyske. „Har De slet ingen dan
ske Bøger?" sagde jeg til ham. „Jo, det har jeg rigtig
nok", og saa gik han hen og lukkede en stor Halvkiste
op, hvori der laa mange kjønt indbundne Bøger, og de
var alle danske. „Men de skal jo gjemmes hen", sagde
han, „for det kan ikke gaa an at stille dem op paa Reolen,
de er saa misliebige." Han fortalte mig nu en Del om,

<u
C
n
H
#c

c7)
3

'g
b£ a3
O "O
~
r-" cd

>

5
cn
S 3
C
***
<L> 5—
(/)

'C

o
aj
O

[IHIfl

C
<L> c
aJ
rs c/)
c/5
T3 a3

<u
>

i—

03

<J~i

5
C/)
l—

*."~^

3X)
<L> c/)
QJ
br
i—
o

£
D
._
r-

o
r
73

<u
>

rr>
vJ

Z
(Si

JZ
iCV
"SJ)

O
>

/

fl

c5
s

z:
Tn
TI
(V
>

<D

C
C

QJ
r—

;

49

hvordan det gik til, naar der holdtes Visitatser. Skoleautoriteterne kom altid uanmældte, og Skolens Undervisnings
plan skulde altid nøje overholdes til Tid og Time. Naar
der paa Planen stod Regning til det og det Klokkeslæt, saa
skulde der være Regning, og saadan var det over hele Lan
det. Det gik som efter en Snor. Han viste mig ogsaa hen,
hvor Kommuneforstanderen boede, og jeg gik ind til ham
for at faa et lille Begreb om det kommunale Styre. Man
den var dansksindet, men kunde tale og skrive tysk, og
derfor var han bleven valgt, da ingen andre i Byen kunde
det, ellers havde han naturligvis ikke faaet det Hverv. Han
viste mig et Utal af Protokoller og Lister, der skulde ud
fyldes, og jeg maatte tilstaa, der var Orden i Sagerne og
Gang i Støvlerne. Dernæst var jeg en Tur oppe paa Knivsbjærg, hvorfra der var en glimrende Udsigt. Men Monu
mentet for Bismarck var skrækkeligt og yderst smagløst. Jeg
havde dog ikke tænkt, at Tyskerne kunde være saa blottede
for Skjønhedssands. Hvad nu mit Arbejde med Indsam
ling og Opskrivning af Stof angaar, saa gik det udmærket,
jeg afhørte mange Mennesker, og de var alle villige til at
fortælle for mig. Jeg skal blot nævne nogle Navne paa
Meddelere: Anders Blak, Kirstine Meisel, Lavtits Ravn
Nis Smidts Kone Helene, Ane Povlsens, og Jes Markvorsen.
Denne sidste og Ane Povls sad og fortalte i Munden
paa hinanden, og jeg havde ligefrem Møje med at faa skre
vet op, hvad jeg sad og hørte. Abelone Olesen Wilkens
fortalte ogsaa lidt. Da Læreren spurgte mig om, hvor jeg
nu agtede mig hen, og han hørte, at jeg vilde tilbage til
Aabenraa, tilbød han mig at kjøre med, da han netop efter
endt Skoletid skulde med en Vogn til Byen, og der var
Plads nok til mig. Jeg tog med Glæde imod Tilbudet, og
vi kom saa af Sted. Paa Vejen sad han og fortalte mig et
og andet Træk af Livet, som jeg kunde have Lyst til at
fæste paa Papiret, og jeg bad ham fortælle det for mig igjen,
naar vi kom til Aabenraa, men det bad han mig indstæn
digt om at lade være med for ikke at volde ham Vanske
ligheder. Der kunde være en eller anden tysk Spion til
Stede, naar jeg skrev, og om det end ikke havde den mind
ste Betydning, kunde det dog godt volde Mistænkeliggjørelse. Alt, hvad der fæstedes paa Papiret, skulde nøje un
dersøges, da der var Spioner alle Vegne. Vi kjørte ind i
et Gjæstgiversted, og da vi kom ind i Gjæstestuen, sad jeg
der en lille Tid sammen med Læreren og Kusken og forE. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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talte dem nogie skjæmtende Historier fra mine indsamlin
ger og nogle Harboørehistorier, og de morede sig kostelig
derover. Nogle andre Gjæster, der vist ikke kunde forstaa
Dansk, undrede sig tydelig nok meget over, hvad de lo ad,
og jeg blev ved at fortælle, men skrive noget kom jeg ikke
til. Saa sagde jeg de rare Mennesker Farvel og gik ud i
Byen og gjorde mig færdig til Rejsen hjemefter. Mine tyske
Penge fik jeg byttede, saa nær som dem, jeg skulde have
til Billetten, tog Afsked med alle dem, der havde hjulpet og
støttet mig, og gik paa Banegaarden og tog Biiiet hjem,
idet jeg førte en god De! rare Optegnelser med mig og med
gode Minder fra denne sønderjyske Rejse, idet jeg var be
stemt paa at ville derned igjen ad Aare, men naturligvis
med at begynde min Virksomhed paa en anden Kant.
Da jeg var kommen hjem, hvilede jeg mig ud en kort
Tid, men rejste saa af igjen. Forinden havde jeg faaet Brev
fra Ane Nielsen i Lisbjærg Terp, det var i Midten af Ok
tober, og deri skrev hun, at hun tænkte paa at faa udgivet
en lille Digtsamling. Hun havde nemlig i Aarenes Løb
givet sig noget af med at digte, og deraf vilde hun saa
gjøre et passende Udvalg. Hun spurgte mig saa, om jeg ikke
kunde have Lyst til at hjælpe hende med at faa dette Udvalg
trykt. Hun skrev saaiedes: „Jeg holder mest af at skrive
under Navn, men i dette Tilfælde synes jeg dog, at jeg hellere
vilde skrive under Titelen: En jysk Bondepige, hvad der maaske
ogsaa kunde pirre Folks Nysgjerrighed mere, saa de kunde
faa Lyst til at se et lille Naturprodukt". Hun vilde saa
begynde at gjøre et Udvalg, hvis jeg syntes om Planen, og
bad mig snart aflægge hende et Besøg, for at vi kunde tale
nærmere om Sagen. Ane Nielsen kunde jeg jo godt lide,
og hun havde været god imod mig, saa jeg kunde ikke
godt undslaa mig, i alt Fald kunde jeg da nærmere drøfte
Planen med hende, og jeg rejste da derud og saa paa Sa
gerne. Hun viste mig Digtene, og jeg fandt, at de var
ikke just gode, men dog taalelige, naar der blev filet lidt
paa dem. Hun tilbød selv at bekoste Trykningen, og for
min Ulejlighed med at se dem igjennem og læse Korrektur
skulde jeg have nogle Friexemplarer. Jeg fik saa Bunken
med mig hjem, og tog det, jeg syntes bedst om. Det an
det fik hun tilbage, og saa rettede jeg en Del ved Versemaal og Udtryk. Det var nu ellers et kjedeligt Ar
bejde, for der var en Del Svulst løbet imellem, og det
skulde helst fejes væk. Derefter sendte jeg Poesierne i
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Trykken og sendte hende Bogtrykkerens Regning. Jeg tror
nok, hun blev skuffet, da hun vist ikke fik noget videre solgt
af sin Bog, men den udkom da, og jeg beholdt nogle faa
Exemplarer, som jeg heller ikke fik solgt. Jeg havde skrevet
en lille Efterskrift, som fandtes bag i den lille Bog, og deri
navngav jeg mig som den, der havde befordret den til Tryk
ken. Dens Titel blev da efter Ane Nielsens Ønske: Smaa
Digte af en jysk Bondepige. Den blev vist ikke anmældt
noget Sted, og den gik sikkert aldeles upaaagtet hen. Om
disse Smaarim kan jeg kun sige, at det ikke er nogen høj
Poesi, men der fremkommer dog stadig Smaabøger med
Vers, der er lige saa tarvelige, og med saa søgte Billeder,
at man maa forbavses over deres Fremkomst.
Jeg havde længe gaaet med den Tanke, at der maaske
kunde være noget at gjøre for mig paa Højskolerne. Naar
Landets unge Karle samledes der efter 1ste November, var
de endnu ikke paavirkede af det, de der fik at høre, og
kunde muligvis da fortælle mig noget fra deres Hjemegn,
som jeg kunde bruge. Jeg vilde saa prøve i den kommende
Vinter, hvad Held jeg kunde have. i mange gammeldags
Hjem maatte der dog endnu leve gamle Fortællinger og
Viser, som blev foredragede om Vinteraftenerne, og det kunde
dog ikke fejle, at mange af de unge endnu sad og lyttede
til, hvad de gamle sad og fortalte. Desuden maatte jeg
ogsaa ad den Vej kunne faa noget at vide om, hvor der
sad gamle Fortællere, og jeg kunde saaledes blive ledt paa
Spor efter disse paa Steder, hvor jeg ikke før havde været.
Men Rejsen kunde ikke gaa for sig inden lidt hen i Nov.,
og desuden havde jeg netop det Efteraar nok at tage fat i
der hjemme. Saa fik jeg d. 10de Nov. Brev fra Svend P.
Jensen i Vole, hvori han meget stærkt opfordrede mig til
at komme derud og afhøre den gamle Jens Bærteisen , som
var god til at fortælle. Samtidig skulde jeg saa holde et
Foredrag der hos dem. Jeg gjorde mig saa færdig til Rej
sen og lovede at komme. Men først vilde jeg dog gjøre en
Afstikker til Viborg og derfra op til Mogenstrup. I Viborg var
jeg en 3 Dage og tog hver Aften ud til Rødkjær for at
søge Nattely hos Formand Thomsen, og saa fik jeg ogsaa
talt med min Datter i Demstrup. Derfra tog jeg til Silke
borg for at tale med Kr. Johansen om Trykning af en Bog.
1 Jebjærg paa Højskolen der havde jeg ingen Optegnelser
faaet gjort, saa det ikke saa ret glimrende ud for mig med den
af mig fattede Plan. Men man skal jo ikke give op, tænkte
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jeg, det kan vel blive bedre. Nu tog jeg ud til Vole og
kom der om Onsdagen efter d. 30te Nov. Svend P. Jensen
havde skrevet, at de der ude plejede at tage 10 Øre i Indgangspenge, men til mit Foredrag maa de nok ikke have
taget noget, da jeg kun fik 2 Kr. for mit Foredrag, og jeg
fik ikke en eneste af de medbragte Bøger solgt. Jeg vidste
forøvrigt nok, at mit Vederlag vilde blive ringe, for Svend
Peters ret lovende Udsigter stolede jeg ikke paa. Dagen
efter gik jeg saa hen til Jens Bærteisen, der var en helt god
Fortæller, saa jeg hos ham fik en hel Del skrevet op. Der
efter var jeg hos Hans Pedersen i Sminge og hos Niels
Kaa i Vole, endelig hos Kristen Skrædder i Skaldemose.
Han var ogsaa en ret flink Fortæller. Om Natten søgte jeg
ind til Chr. Høegh, der nu var bleven Vært i Vole Kro.
Saa gik jeg tilbage til Silkeborg — jeg var jo ogsaa gaaet
derud paa mine Ben — og nu vilde jeg prøve min Lykke
paa Ry Højskole. Men jeg fik intet Udbytte og søgte at
ter til Silkeborg. Nu skulde Testrup Højskole prøves. I
Silkeborg holdt jeg Foredrag for Seminaristerne henne paa
Seminariet og fik 4 Kr. derfor, og fra Ry kom jeg i Tanker
om at besøge min Broder Hans i Horsens, da jeg nu var
paa de Egne, og saa gik jeg derfra ud til Gjedved for at
tale lidt med Eleverne der. D. Ilte Decbr. kom jeg saa
endelig til Testrup. Baade der og i Ry fortalte jeg en hel
Del for Eleverne, men fik intet skrevet op. Endnu vilde
jeg dog prøve Pigeskolen i Odder og tog altsaa fra Aarhus
derud. Torsdag Aften d. 13de skrev jeg saa hjem, at jeg
nu omtrent var færdig med mine Forsøg paa Højskolerne
for det Sæt. De havde intet Udbytte givet, og da jeg havde
faaet et Brev fra min Hustru, at hun var syg, bestemte jeg
mig til nu at rejse hjem. I Aarhus var jeg inde hos min
Fætter Knudsen og hos min gamle Ven R. S. Albech.Endnu maa jeg omtale et Brev, som jeg fik fra Over
lærer Dr. J. P. Bang i Viborg, dateret d. 10de Dec. Han
fortæller, at han har faaet Brev fra sin Datter i Kjøbenhavn,
og finder det som sin Pligt at skrive til mig derom. Det
var angaaende min Søn Studenten. Han var meget ude paa
Farten, og han var aldrig oppe før Klokken 10 10 1 / 2 om
Formiddagen o- s. v.
Dette Brev gjorde det mig naturligvis meget ondt at
læse, og jeg skrev saa til min Søn derom, for jeg vilde
have Sagen grundig undersøgt. Han erklærede, at det hele
var altfor overdrevent og noget slemt Sladder. Da Fru
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Jørgensen havde lyttet alt for meget til Sladderens Anstifter,
en vis Pedersen, flyttede min Søn derfra og hen til en Stef
fensen, der havde et Værelse, hvor han kunde faa fuld Kost
m. m. for 37 eller 38 Kroner maanedlig. D. 22de Dec. kom
han saa hjem for at holde Juleferie hos os. Han rejste med
Dampskibet og tog Dæksplads. Det var en gruelig Storm,
og næsten alle Passagererne var søsyge. Det var saa koldt,
at de næsten ikke kunde holde Varmen. Jeg havde kjøbt
et stort Juletræ, som blev pyntet med 24 dejlige Julelys, og
saa holdt vi en rar Jul.
Fra Ane Nielsen i Lisbjærg Terp havde jeg Brev lige
før Nytaar, og deri takker hun mig for den Ulejlighed, jeg
havde haft med hendes Bog. Hun havde ikke noget imod
at betale de 120 Kr. til Bogtrykkeren, men vilde helst have
mig til at ordne det med Forhandlingen af Bogen.

189 5.
Det var meget vanskeligt for mig at komme paa Rejsen
den Vinter. Der var megen Sne at gaa i og bag efter et
forfærdeligt Føre, naar det gav Tøvejr. Da jeg nu havde
mere Tid til min Raadighed, end da jeg havde Skolen, vilde
jeg hellere rejse hen paa Foraaret end i Vinterens Hjærte.
Derfor kom jeg det Aar ikke paa Farten inden først i Marts,
og endda paa den Tid var Føret meget slemt, saa jeg blev
helt udaset af at gaa. Tillige med var jeg altid vaad om
Fødderne. Mine huslige Forhold tillod mig heller ikke at
komme af Sted. Min Datter Sigyn havde faaet en meget
ondartet Svulst paa Halsen, og der blev ikke andet for end
at lade hende operere. Jeg skrev saa til Dr. Heiberg i Vi
borg derom, for ham havde jeg Tillid til, og han svarede mig
d. 28de Februar, at Operationen maatte ske paa Sygehuset i
Viborg, og at hun skulde blive der til Efterbehandling i alt
Fald i nogle Dage. Vi tog saa derop, og hun blev lagt
ind. Saa kom hun i Bad, kom i Sygehusets Tøj og blev
opereret. Da jeg bag efter talte med Heiberg, sagde han,
at Operationen gik godt, men var en hel Del vanskelig, da
begge Kjærtierne laa saa dybt og allerede var gaaede i
Forbulning. Det var altsaa paa høje Tid, jeg kom med
hende, og en anden Læge vilde have haft ondt ved at gjøre
det ordentlig. Han mente, at hun vilde faa nogen Feber,
og vilde raade til, at hun blev der i 4 Dage. Angaaende
hendes Tunghørighed, sagde han, at den slet ikke stod i
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Forbindelse med Kjærtierne. Han troede for Resten, at
denne hendes Svaghed var for gammel, saa hun meget van
skelig vilde komme til at høre ordentlig. I Venteværelset,
hvor jeg kom ind, da jeg vilde tale med ham, var der fuldt
op af daarlige Mennesker, der ventede efter at blive behand
lede. En af dem havde Koldbrand i den ene Arm, en anden
havde en Svulst inde i Munden, en tredje havde Kræft i
Maven, en fjerde Tuberkler i det ene Knæ o. s. v. Jeg
maatte vente i 3 Timer, inden jeg fik talt med Lægen, og
om Natten maatte jeg lægge mig ind paa Højskolehjemmet.
Heiberg havde været ude den Nat og kom ikke hjem inden
Kl. 2 1 / 2 , saa det var ikke saa underligt, at jeg maatte
vente til IIV2, inden jeg fik ham i Tale. Rendtorff, som
jeg fik talt med, var flink og begjærede ingen Kaution. Nu
var han jo bleven Sygehusforvalter. Der forlangtes, at Sigyn
skulde blive liggende i Sengen de første 8 Dage. Min Søn
Olaf tog jo igjen over til Kjøbenhavn for at læse videre og
sejlede med Dampskibet, men var saa uforsigtig at lade det
Tøj, han havde faaet med hjemme fra, blive paa Skibet og
gik saa i Land. Da han senere paa Dagen vilde hente det,
var det borte, og han fik det aldrig siden. I Pakken var en
helt ny Diplomatfrakke, et Par Sko, alle 6 Aargange af
„Skattegraveren" og noget mere. Det var et meget kjededeligt Tab for os. Jeg har en lille Mistanke om, at en af
Matroserne havde nappet Pakken. En Tid efter skrev Hr.
Craigie til mig, at han havde kjøbt „Skattegraveren" kom
plet i Edinburgh, og der kunde Matrosen saa have faaet
den afsat for en Slik. Min Søn var nu flyttet til Webersgade 9 4 og befandt sig vel der.
Men jeg maatte af Sted. Først tog jeg ud ti) Grenaa,
og saa gik jeg til Voldby , hvor jeg besøgte Højskoleforstan
der West. Han fortalte mig flere gode Ting, og saa besøgte
jeg ogsaa Branddirektør J. J. Christensen, da jeg kom til
bage til Grenaa. Jeg glædede mig til at tale med ham igjen.
D. 16de Marts tog jeg til Kolind efter ogsaa at have besøgt
Skoleinspektør Reventlow, min gamle Kammerat fra Lyngby.
Her overværede jeg en ret kjedelig Scene, idet en meget
vred Mand fra Byen kom og skjældte ham ud, fordi han
havde slaaet hans Dreng, der gik i Skolen. I Kolind tog
jeg ind til Lærer Mortensen og handlede med ham om
Honning, som om der ingen Penge var i Landet. Jeg gav
ham nogle af mine Bøger derfor, og Aftalen blev, at han
skulde sende Honningen, saa snart den blev slynget ud,
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35 Pund i alt. Derfra gik jeg til Ebdrup og saa til Rostvecl for at faa noget mere at vide af Anders Sams. Det gik
ogsaa heldigt nok med at træffe ham, og han fortalte atter
en hel Del gode Ting. Endelig gik jeg op til Rønde for at
faa en Pakke, der var sendt hjemme fra og adresseret til
Højskoleforstander Laage. Nu tænkte jeg paa at komme
hjem igjen, men vilde dog paa Hjemvejen ind til Ane Niel
sen, hvor der ogsaa skulde ligge noget Tøj til mig. Det
laa nu saa nær ogsaa at besøge Lærer Kornerup i Egaa,
da jeg var paa Egnen, og der fik jeg igjen et meget godt
Udbytte. Da der ikke laa Brev til mig i Rønde, maatte jeg
gaa hele Vejen om ad Løgten til Egaa og fik da der i Ly
strup det længe ventede Brev. Saa gik jeg ind til Aarhus
og var hjemme d. 23de Marts om Aftenen.
D. 17de Marts var Sigyn atter rejst til Viborg, og da
var jeg jo ikke med. Hun skulde have Bindet taget af
Hovedet og havde det ellers godt nok. Saa vilde min Kone
gjøre en lille Rejse ud til de gamle kjendte Egne, og især
ønskede hun at besøge Frederikke i Demstrup. Der var
hun d. 25de April og kjørte derud med en Kari fra Avnsbjærg, som netop var i Rødkjær. Hun var skrøbelig og
trængte til lidt Opmuntring. Vi der hjemme skrev et Brev
til hende og fortalte, hvordan det gik os. Vi lod hende da
vide, at Gjæstgiver Andersen i Hadsten var bleven jordfæ
stet. En Sølvkrands var paa en Fløjelspude bleven baaren
foran hele Ligtoget med to Faner i Spidsen, og hele Haandværkerforeningen havde stillet sig i to lange Rækker op og
ned ad Kirkegulvet, ligesom og Sangforeningen med de
hvide Huer og Hoffmann i Spidsen havde sunget en fler
stemmig Kantate ved Graven. Der var Palmekrandse og
saa meget Stads, saa det var ubegribeligt. Ja, det var rigtig
nok en stor Mand, som der blev begravet. Madam Andre
sen, der var henne at se til os, ymtede noget om, at der
vist var blevet gjort vel meget for de Kaffepunse, de havde
siddet og drukket hos ham, og som de selv havde betalt,
og for de Faner, Madam Andersen selv havde syet af sim
pelt Fanetøj. Som jeg nu sidder og skriver dette, maa jeg
vel give disse Ytringer nogen Ret, men maa dog føje til,
at saadan er nu Verden en Gang. Vi havde det helt godt
i min Hustrus Fraværelse, men om hun fik naaet at be
søge Nanna i Hjermind, kan jeg nu ikke huske. Til Viborg
kom hun, da hun blev kjørt med Vogn til Rindsholm, og
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til Rødkjær kom hun ogsaa. Vi ventede hende hjem d.
28de April.
1ste April flyttede min Søn fra Steffensens og hen til
Ole Suhrsgade 3 St., og jeg skulde ud at rejse igjen. Jeg
havde hørt, at Afholdsfolkene tænkte paa at aflægge et Be
søg i Norge for der at samles med ligesindede, og de havde
nok faaet en varm Indbydelse. De havde da besluttet at
rejse derop og havde lejet et lille Dampskib til at gjøre
Turen. Jeg fik da Lyst til at være med, da vi kun skulde
være i Kristiania en 3 Dage, og Rejsen vilde blive yderst
billig. Jeg tog til Randers, kjørte om Eftermiddagen d. 6te
Maj til Øster-Tørslev og gik saa hen til den Mand, der
skulde ordne det hele, han hed Ole Juhl. Men han var
ikke hjemme, og jeg gik da til Tørring for at besøge Niels
Vad. Hos ham blev jeg om Natten, men der var rigtig nok
kun knap Plads, da Embedet blot var for en ugift. Han
maatte selv ligge omme hos Smeden, da han absolut vilde
overlade mig sin Seng, og Pigen maatte tage til Takke med
en Sofa. Næste Morgen opsøgte jeg igjen Ole Juhl, der
gik ude paa Marken norden for Gaarden og harvede, og
saa fik jeg Billet til Norgesturen, det var der ikke noget i
Vejen for, og jeg tror ikke, den kostede mere end en 8-9
Kroner. Hos Helge Bek i Øster-Tørslev fik jeg optegnet
et Sagn, og saa gik jeg til Dalbynedre og var inde hos
Lærer Egens, men kun kort Tid, da jeg hastede med at komme
videre. Paa Vejen kom jeg heldigvis op at kjøre med en
Mand, der vilde til Edderup til et Sølvbryllup, og derfra
gik jeg saa til Falslev. Her besøgte jeg Pastor Bloch , som
sang en gammmel Vise for mig. Der havde nylig været Bryl
lup der, idet Læge Feilberg i Hornslet var bleven gift med
en Søster til Præsten, og hun var ogsaa en Søster til hans
afdøde Kone. Næste Morgen gik jeg til Vindblæs, men
var der kun kort og gik saa til Assens. Her var jeg inde
hos Jens Jensen, som fortalte mig noget, og derefter hos Dorte
Marie Møller , der ogsaa gav en Smule til Bedste. Nu søgte
jeg ned til Cementfabrikken Dania og gik noget og saa paa
den, indtil Arbejderne holdt op med deres Arbejde for den
Dag. Jeg saa, at nogle af dem boede ovre paa den nordre
Side af Fjorden og nu vilde sejle hjem. Jeg spurgte dem
da, om jeg ikke kunde sejle med, og det var der ikke noget
i Vejen for. Jeg gav dem et Par Skilling derfor, og saa
gik jeg op til Vive og opsøgte Præstegaarden. Jeg kjendte
Pastor Petri, fra den Tid han boede i Lovns, og han var
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venlig nok imod mig. Hos Kristen Andersen og Ole Sø
rensen (almindelig kaldt Skrædder-Ole) der i Byen samt
hos Skomageren Marinus Jensen fik jeg gjort rigtig gode
Optegnelser, og saa stak jeg af til Ove. Her besøgte jeg
Lærer Rasmussen, og han var saa venlig at give mig Nattely.
Dagen efter var det Søndag, og jeg gik saa i Kirke og fik
hilst paa Pastor Engelsted, som nu var bleven Præst her.
Men om Aftenen før var jeg henne hos Jens Bentsen, og
han var meget flink til at fortælle. Efter endt Tjeneste
kjørte jeg med Præsten hjem og var der et Par Timer. Her
skrev jeg Brev hjem og bad min Kone sende Tøj til mig
under Adresse Pastor Christensen i Skibsted pr. Terndrup.
Dertil var rigtig nok omtrent 4 Mil, men jeg vilde tage den
Tur i smaa Portioner. Dog skulde jeg helst være der
Tirsdag. Altsaa gik jeg samme Dag til Rostrup og opsøgte
der Marie Elisabeth Olesdatter , som jeg ogsaa fik noget at
vide af. Byen saa meget gammeldags ud, og Egnen syntes
mig noget øde.
Pastor Engelsteds var meget flinke imod mig, men jeg
vilde ikke lægge mig ind hos dem, da de havde en frem
med Familie i Huset med to syge Mennesker, og et af deres
Børn var nylig død og begravet derfra i Ugen før. Deres
egen Søn saa jeg ikke noget til, han var bleven en lang
opløben Knægt, sagde man, og var nok kommen i Bog
handlerlære.
Fra Rostrup gik jeg saa til Astrup og besøgte ej alene
den nuværende men ogsaa den afgaaede Lærer, der havde
bygget sig et pænt lille Hus omme i Byen. Den første gav
sig noget af med at skrive Referater til Aviserne. Der i
Astrup fik jeg gode Meddelelser af Niels Christian Jensen
og Niels Johannes Lund, ligesom ogsaa Lærer Chr. Ander
sen gav mig Bidrag. Derfra gik jeg saa ned til Møltrup
til min gode Ven Jens Thomsen. Han var vittig som sæd
vanlig og var fuld af Smaatræk fra Livet, hvilke han gav
med et særegent tørt Lune. Han var ligefrem ubetalelig,
og jeg havde det godt der. Et lille Stykke østen for Sko
len laa en Gaard, hvor Søren Lavrsen boede, og Thomsen
mente, at han nok kunde fortælle mig noget, og jeg gik da
derhen. Han havde imidlertid travlt særlig med at kjøre
Gjødning ud, men forøvrigt vilde han godt fortælle mig et
Par Æventyr, men give mig Tid til at skrive dem op, viide
han ikke. Han sagde udtrykkelig, at hvis jeg vilde tage
mit Papir frem, vilde han ikke fortælle. Jeg maatte da sidde
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og høre nøje efter, og da han var gaaet ud til sit Arbejde,
sad jeg der i Oaarden og skrev, hvad han havde fortalt.
Paa den Maade fik jeg dog 5 Æventyr klemt ud af ham,
da han af og tii kom ind til mig, og jeg fik det bestemte
Indtryk, at han i Grunden gjærne vilde fortæile for mig,
men han havde nu en Gang sagt, at han ikke kunde faa
Tid til at sidde over mig. Johanne Nielsdatter Hald i
Agselterp der oppe ved Madum Sø var heller ikke saa ilde
til at fortælle. Hendes Mand havde været Skovfoged i den
Skov, der ligger norden for Astrup og Tisted og vist nok
hørte under Lindenborg Gods. Efter at Lærer Thomsen
atter havde fortalt mig en Del, og jeg havde nydt godt af
hans og Hustruens store Gjæstfrihed, fulgte han mig paa
Vej op igjennem Skoven. Jeg vilde nu ti! Torup og Siem.
Men inden jeg gaar videre, vi! jeg tage frem, hvad jeg skrev
hjem til min Kone om mit Forhold der i Møltrup: „Lære
ren der er en vittig Hund, og han og hans Kone var meget
venlige imog mig, og det var rigtig fornøjeligt at være der.
De havde Vaskerkone, imens jeg var der, og hun vaskede,
og hun fortalte Historier. Jeg sad ude i Kjøkkenet ved
hende og hørte tii og skrev op".
Jeg maa nu ikke glemme at fortælle om mit Besøg hos
Peder Andersen Stærk ved Madum Sø og lige nord for Agsel
terp. Jeg havde et Par Gange før været ved Huset, men
havde ikke truffet nogen hjemme, og nu havde jeg skrevet
til Lærer Thomsen, om han ikke kunde faa Bud til ham og
bede ham om at holde sig hjemme en bestemt Tid. Det
besørgede Thomsen godt nok, for han var vel anskreven
baade ved Peder Andersen og ved Datteren, som var hjemme
hos ham. Hendes Mand var ikke hjemme, han havde vist
taget sig en Plads som Røgter paa en Gaard. Da de blev
gifte, gav Thomsen Afkald paa det sædvanlige Offer og lod
sig nøje med en Kurv Krøsbær, da deres Modningstid kom.
Jeg gik da derop den bestemte Dag fra Morgenstunden af
og traf godt nok Manden liggende i Sengen. Den var
yderst tarvelig udstyret, jeg saa ingen Dyner, blot nogle
gamie Sække og Pjalter, og han laa splitternøgen i dem.
Han kom saa op og kom i nogle gamle Pøger og satte sig
ved Kakkelovnen, der blot bestod af en ombøjet Jærnplade
med noget Kaborkelværk oven paa. Saa begyndte han at
fortælle, og jeg skrev. Der var et gammelt faldefærdigt Bord,
men ingen Stol at sidde paa, blot en stor Sten. Manden
sad ogsaa paa en Sten. .Da vi havde snakket lidt sammen,
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og Datteren ogsaa havde fortalt noget, ytrede jeg, at han
vel skulde have noget at spise, da han jo var fastende, og
hun gik da hen, tog et Brød frem og skar en forsvarlig
Skive af det, hvorpaa hun smurte et Lag Smør. Det gav
hun ham, og derpaa tog hun et andet Brød og skar sig
selv en Meldmad. Jeg udtalte nu min Forundring over, at
de ikke spiste af samme Brød, men dertil svarede hun, at
han var paa Fattigvæsenet, og ved en foretagen Licitation
havde en Gaardmand i Agselterp paataget sig at levere ham
det fornødne Brød, men denne Mands Kone var ikke sær
lig renfærdig. Hendes Hons gik inde i Stuen, og naar hun
dejnede, og Dejntruget jo stod der inde om Natten, havde
Hønsene den Vane at sætte sig op paa Kanten af Truget og lod
da jævnlig noget falde ned i det. Konen tog ikke dette saanøje
og var heller ikke saa nøjeregnende med at faa Hønsemøget fjernet, saa det blev æltet ind i Dejen, og det skete da
jævnlig, at Datteren fandt Klatter fra Hønsene i Brødet.
Det holdt hun jo ikke af at spise, og derfor skaffede hun
sig andet Brød. Hele den Forklaring sad hendes Fader og
hørte paa, alt imens han sad og spiste. Om dette Hus
skrev jeg hjem til min Kone: „Jeg var forleden inde i et
Hus, hvor Røgen gik omkring alle Vegne, da der ingen
Skorsten var. Det Hus var opsat af ene runde Kampsten
og Ler, og saa var der stilt nogle Pinde an ovenpaa, der
skulde danne Tag. Mage til Hus havde jeg aldrig før set.
Hundehuset dannede en Kabork ind i Stuen snart som en
lille Ovn, og ovenpaa laa en flad Sten, som man kunde
sidde paa. Naar Hunden saa skulde have Æde, blev Ste
nen taget op, og den blev saa sat ned igjennem Hullet. Det
var jo en nem Maade at ordne den Ting paa, og jeg maatte
udbryde: „Der findes mange løjerlige Ting der oppe i Him
merland". 1 det Hus kunde jeg ikke godt være tjent med
at spise, men man bød mig da heller ikke noget. Godt
var det saa, at Madam Thomsen havde været saa betænk
som at smøre noget Mad til mig og give mig med, og det
sad jeg saa og spiste. Endelig fik jeg mig gjort færdig
der, og saa søgte jeg tilbage til Møltrup. Da jeg rejste
derfra, fulgte Thomsen og hans Søn med mig paa Vej, og
Skovfogedenken (Vaskerkonen) var ogsaa med, for vi kom
op i Nærheden af hendes Hus, der laa tæt ind mod Sko
ven. Der fordybede vi os saa i den og saa paa Skjellet
imellem de to Herregaardes Skove. Vi satte os et Sted i
Vejgrøften, imens Johanne Nielsdatter sad og sang for os.
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Men jeg maatte videre og sagde saa de rare Mennesker
Farvel. Nu gik jeg op til Helium og var inde hos Deg
nen, hvis Hustru var født i Ulfborg og godt kjendte min
Kone. Men hun havde da endnu bedre kjendt min første
Kone, for hun var netop hjemme hos Forældrene i den
Tid, Frederikke boede der. Baade Læreren og hans Kone
var lidt tilbageholdne imod mig, men jeg fik da Lov til at
blive der om Natten. Af en falden Ytring kunde jeg skjønne,
at de mente, jeg havde gode Raad til at betale for mit Natte
herberg, og jeg gav dem da ogsaa en af mine Bøger, da
jeg rejste derfra. Jeg havde ønsket at faa den mærkelige
gamle Kirkegaard at se, der fandtes overfor Talsted , og jeg
gik da derop. Hele Kirkegaarden var vel bevaret og med
et mægtigt Dige om, men der var ingen Kirke, den maatte
være nedbrudt for længe siden, og jeg hørte heller ingen
Sagn om den. Torup Kirke, hvortil Byerne Helium og Torup søger, ligger saa underlig for sig selv, og jeg havde
mine egne Tanker ved at se denne gamle Kirkegaard, der
da ikke havde været bygget for Tulsted Gaard alene. Hel
ium Herred har jo ogsaa Navn efter Helium By, men hvor
Tingstedet havde været, kunde man ikke sige mig. Næste
Morgen gik jeg saa til Siem, men var dog først inde i
Torup og fik der Søren Pedersen til at fortælle mig nogle
Sagn. Lærer Østergaard i Siem vilde gjærne hjælpe mig til
Rette og henviste mig til Anders Jensen Jul samt til to Kvin
der Elsine Andersen og Ane Thorsen , og især den første fik
jeg en Del at vide af. Men den bedste af dem alle var
dog Jens Gudesen. Han boede helt ene i et lille simpelt
Hus vestlig i Byen, og han var en god Kilde at komme
til. Han var 76 Aar og havde det yderst simpelt. Han var
ogsaa noget svinsk og spyttede, hvor det traf, baade paa
Bord og Bænk og paa Klæderne, og saa skraaede han væl
dig. Da han tog Skraaen ud af Munden for at spise, viste
det sig at være en hel Haandfuld. Gulvet var i ét Ælte
rundt omkring og da særlig henne ved Sengen, og Pispotten
stod halvfuld inde ved os. Hans Bugser var rimpede
sammen hist og her med Uldgarn, og hans Hænder var
sorte af Snavs. Rundt omkring hans Øjne sad gul Materie,
som han af og til tørrede af paa Bugserne med Bagen af
Haanden. Hvad Sengen bestod af, var det ikke godt at
vide, jeg kunde da ikke rigtig blive klog paa det, for den
blev aldrig redt, og der var ikke en Stol, jeg kunde sidde
paa. „A har jo ikke andet end noget Skrabalderværk",
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sagde han. Luften i Stuen var grusom sur og mistænkelig,
og da jeg havde en lille Pibe med mig, gav jeg mig til at
røge dygtig Tobak for at faa nogen Has paa den slemme
Lugt. Jeg kastede ogsaa et Blik ud i hans Kjøkken, og
der saa unægtelig hyggeligt ud, naar man skal sige lige det
modsatte af, hvad Tilfældet var. Men Manden var god til
at fortælle Æventyr, og jeg fik ikke mindre end 16 gode
Æventyr skrevet op hos ham. Min Føde fik jeg henne hos
den rare Østergaard, som jeg gik til og fra. Jens Gudesen
fortalte mig, da jeg spurgte derom, at der en Gang imellem
blev baaret nogen Mad hen til ham fra Folk i Byen, og
det var jo en Vederkvægelse for ham. Han var paa Fattig
væsenet, og det kunde da og ske, at der kom et Menneske
og gjorde lidt rent hos ham, men forøvrigt sad han der i
Hytten ganske ene, og han var helt glad ved mine Besøg.
Lærer Østergaard sagde, at han ikke vilde have det ander
ledes. En stor Mærkelighed opdagede jeg henne ved Kir
ken. 1 Korgavlen sad en saakaldet Blodsten, og den gik
syge Folk, især dem, der led af Blodsot, og skrabte paa for
at faa lidt af Stenen, som de tog ind for deres Sygdom.
Den var helt mørk, og den bar tydelige Mærker af Besøget
ved den.
Men jeg maatte videre. Jeg vilde op til Aalborg og
bad min Kone i Brev af 17de Maj at sende mig Sager, som
hun kunde adressere til Overlærer Østergaard der, og jeg
haabede at komme der om en 4-5 Dage. Dette skete da
ogsaa, men forinden var der mange Steder, jeg skulde hjem
søge. Jeg skrev hjem d. 22de Maj fra Aalborg: „Jeg har
nu været i den nordlige Del af Himmerland, men det gav
et meget ringere Udbytte, end jeg havde gjort Regning paa.
Det Sted, jeg havde faaet bedst Udbytte, var i Siem, hvor
Jens Gudesen foruden sine Æventyr ogsaa havde fortalt mig
13 Sagn".
Jeg gik saa fra Siem til Store-Brøndum, hvor jeg fik et
Par Smaating at vide, og saa til Lyngby og Skibsted. Der fik
jeg dog noget Udbytte hos Kristen Sørensen Bysted og
Kristiane Jensdatter , idet han fortalte mig 0 Sagn, og hun
2. Frøken Buch Friis , der opholdt sig i Præstegaarden, for
talte mig ogsaa en Del fra forskjellige Egne. D. 18de Maj
gik jeg derfra, og da jeg kom i Nærheden af Sønder-Kongerslev, fik jeg Lyst til at gaa hen til Komdrup for der at
se Byens gamle Vide- og Vedtægtsbrev, som jeg vidste
maatte findes der. En Gaardmand i Byen, jeg tror nok,
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han hed Toft, havde det og var villig nok til at vise mig
det samt Taljepindene. Han var helt stor af at have disse
Sager. Jeg har senere set det hele hos Poul Bjerge i Askov,
der havde laant det til Aftryk i Værket „Danske Vider og
Vedtægter". Men jeg maa bemærke her, at Aftrykket ikke
er aldeles nøjagtigt. Skriften var noget afbleget, men ikke
ulæselig. Thyge J. Soegaard, den ene af Udgiverne, tog
det ikke saa nøje med akkurat Bogstavering, hvilket han
tydelig nok har vist i en Artikel i „Vejle Amts Aarbøger".
Saa gik jeg op til Kongerslev, hvor jeg besøgte Pastor
Rasmussen, han var særdeles venlig imod mig og spurgte
om, hvor jeg nu agtede mig hen- ja, jeg tænkte paa at
skulle op til Mov, men det var jo en lang Vej. Som vi nu
sad og drøftede det, kom han i Tanker om, at det kunde
være morsomt at faa gjort en Tur ud ti! Dokkedal og Muldbjærgene, og saa vilde han kjøre derud med sin Kone, og
jeg kunde da følge med dem. Det sagde jeg ikke nej til,
og vi gjorde os da færdige til Turen. Vi kjørte saa tværs
over Vildmosen, og han fik staldet ind, hvorpaa vi spaserede
op paa Bjærget og nød den store Udsigt. Da vi kom ned
igjen, sagde jeg Præsten og hans Kone Farvel og skulde
nu til at passe mig selv. jeg gik ind til Lærer Olsen i
Dokkedal og bad ham om lidt Vejledning der ude, hvad
han ogsaa var villig ti!. Han fulgte endogsaa med mig hen
til Anders Madsen, der boede nordlig i Byen, og han var
ret viilig ti! at fortælle. Da han saa havde siddet lidt og
fortalt om nogle Bjærgfolk, kom Læreren til at lade falde
en Ytring om, at disse her Bjærgmandssagn dog i Grunden
var lutter Overtro, for der havde da ingen Bjærgfolk været
til. Aldrig saa snart han havde sagt det, blev Manden fuld
stændig tavs og vilde ikke fortælle mere. Det var ikke
mulig at faa ham paa Gled igjen. Han spurgte mig saa,
hvor jeg nu vilde hen, og da jeg sagde, at jeg vilde til
Mov, svarede han, at saa kunde vi følges ad, for der vilde
han ogsaa ti! netop i Dag, og han gjorde sig saa færdig.
Da jeg sagde Farvel til Læreren, skjændte jeg iidt paa ham,
fordi han saadan havde lukket Munden paa Manden, og
han lod ogsaa til at være kjed af det. „Man skal aldrig
vise sig mistroisk overfor de gamle", sagde jeg, „og aller
mindst lade dem forstaa, at man er helt vantro over for det,
de fortæller". I Forvejen havde jeg dog faaet noget lidet
optegnet hos Jørgen Pedersen og Elise Marie Frederikke
Andersen, men nu maatte jeg pakke sammen og følge med
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Manden. Jeg havde haabet, naar vi to nu kom til at følges
ad den lange Vej til Mov, at jeg skulde saa faa Anders
Madsen paa Gled igjen. Men det var aldeles umuligt, han
vilde ikke mere. Han talte om mange andre Ting, men
ikke om de gamles Overleveringer. I Mov sagde jeg ham
Farvel. Her prøvede jeg et Par Steder, men havde intet
videre Held med mig og gik saa til Storvorde efter lige at
have tegnet lidt op hos Mette Marie Pedersen. Pensioneret
Lærer R Rasmussen , som jeg nu kom ind til, gav mig
nogle gode Sagn, og saa gik jeg videre til Romdrup-KSarup,
hvor der mødte mig det Særsyn, at Skolen laa i Sogneskjellet, saa det halve af Bygningen laa i det ene Sogn og
det andet halve i det andet. Læreren kunde holde Skole i
det ene og sove i det andet Sogn. Men Udbyttet af mine
Vandringer blev saare ringe. Jeg vil her blot notere, at
Læreren i Romdrup har et Barn, der er født i Romdrup og
svøbt i Klarup, og at Andenlæreren tjener sin Løn i Klarup og
fortærer den i Romdrup. I Nørre-Tranders fik jeg lidt optegnet
hos Niels Jensen. Endelig naaede jeg da ind til Aalborg og tog
ind til Lærer Østergaard, hvor jeg fik Pakke fra Hjemmet. Jeg
var ogsaa i Nørre-Sundby og besøgte der Sagfører Olesen og
hans Søster, ligesom jeg ogsaa var inde hos hans Broder
i Aalborg. Der var jeg d. 22de Maj. Men jeg maatte tænke
paa at vende Næsen hjemefter. Den 16de Maj spiste jeg
den sidste Mad, jeg havde taget med hjemmefra, hvilket var
Bevis nok for, at jeg havde faaet Mad nok hidindtil. Den
var rigtig nok dygtig mullen og smagte bedsk, men jeg fik
den dog ned. Nu gik jeg fra Aalborg syd paa og vilde
besøge Lærer A. Christensen i Sønder-Tranders, som jeg
havde haft Brev fra med Optegnelser. Men han var ikke
hjemme, og jeg maatte gaa videre. Lidt efter kom en Vogn
kjørende, der skulde til Lindenborg, og Kusken tilbød mig
at kjøre med. Da jeg kom til Fjellerad, stod jeg af og tak
kede for udvist Venlighed. Her fik jeg meddelt et lille
Sagn og ligesaa hos Læreren i Vaarst. Nu fortrød jeg me
get, at jeg havde sendt mine Sko hjem fra Aalborg. Jeg
havde gaaet saa lange Veje, at det ligefrem var behageligt
for mig at gaa videre i et Par lette Gymnastiksko, jeg havde
med, men nu faldt det i med Regn, og Vejene var opblødte,
saa jeg var ret ilde stillet. Igjennem Haals By var det galt,
og over til Gjerding blev det ikke bedre. Jeg gik ind for
at tale med Pastor Jensen , der var en meget venlig Mand,
og han fortalte mig et Par Sagn. Derefter var jeg hos Læ
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rer Olesen, der ogsaa gav lidt til Bedste, men ingen paa
hele Egnen kunde give mig Anvisning paa nogen rigtig god
Æventyrfortæller, det var kun Smaatteri alt det, jeg fik. En
delig var jeg inde hos Klavs Ojerdings Fader Kristian Pe
dersen. Ham blev jeg dog træt af at være hos. Han talte
saa urimelig højt, ja, han ligefrem brølte alting ud, og jeg
har aldrig hørt et Menneske med saa mægtig en Røst i
almindelig Tale. Nu søgte jeg ned til Skjørping Station,
men var dog først inde hos Lærer Sørensen i Skjørping.
Hans Kone fortalte mig et Sagn. Derfra tog jeg saa med
Toget til Randers og derefter hjem.
Jeg skulde nu til at tænke paa Norgesturen, der skulde tage
sin Begyndelse den 13de Juni. Forberedelser dertil behøvede
jeg egentlig ikke at tage, og jeg tog blot en lille Vadsæk med
det nødvendigste Tøj med mig og maaske et Par Bøger, da
det jo var min Agt at besøge Professor Moltke Moe med
det samme. Det var blevet bekjendtgjort i Avisen, at vi
skulde møde i Randers nede ved Havnen lidt over Middag,
og jeg var paa Pletten til Tiden. Der var lejet et lille
Dampskib, jeg tror nok, det hed Niord, og den bekjendte
Afholdsagitator Lavrids Jørgensen var da en af dem, der
havde ordnet det hele. Naar vi kom til Kristiania, var der
sørget for, at vi kunde faa Losi, naturligvis for Betaling, og
vi vilde faa en Kjøretur op til Holmenkollen samt en For
friskning deroppe og ved Tilbagekomsten til Byen en Fæl
lesspisning, men vi skulde have Billetter til det hele for en
rimelig Betaling. Skibet blev snart stuvende fuldt, og da
vi begyndte at sejle, blev jeg en lille Smule ængstelig for,
at vi et eller andet Sted skulde løbe paa Grund. Det kneb
vist ogsaa ud af Gudenaa, indtil vi kom ud paa Fjorden,
men det gik dog. Jeg opdagede snart, at Bager Winding
i Rødkjær og Skovfoged Jensen i Damhuset var med, og
det var kjendte Ansigter. Det var en rigtig prægtig Sejltur
baade ud af Fjorden og i Kattegat. Da vi kom forbi Muldbjærgene, morede det mig at kikke ind til dem, jeg havde
nu for nylig staaet oppe paa Toppen af dem. Midt paa
Dækket var stillet som en Slags Talerstol op, og der var
slaaet en Plakat op med Meddelelse om, hvad Underhold
ning der vilde blive Selskabet til Del undervejs. Der iblandt
saa jeg, at man ogsaa havde opført mig som Taler. Det
maa Lavrids Jørgensen have sørget for, men han havde
rigtignok ikke faaet min Tilladelse dertil. Han havde da
i Forvejen faaet at vide, at jeg var med, og saa lavet dette
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af sin egen Beram. Hen paa Eftermiddagen, efter at en
anden havde givet noget til Bedste, jeg tror, det var en
humoristisk Oplæsning, fandt jeg det rettest at træde op,
da jeg nu var kommen ind paa Programmet. Men der var
ikke den allerbedste Andagt, da Tilhørerne slet ikke kunde
komme til at sidde ned, det var der ikke sørget for, og vi
var jo saa sammenstuvede, at vi knap kunde vende os. En
hver især havde taget Forplejning med, og det havde jeg
ogsaa. Men det allerkjedeligste var, at der ikke var et Sted,
hvor man kunde komme af med sit Vand. Henne i et
Hjørne kom det snart til at flyde med Uhumskhed, og det
blev stadig værre dermed. Da det blev Aften, var der
mange, der gjærne vilde til Ro, men der var hverken Kahytsplads eller Plads til at strække sig paa. Nede under
Dækket laa de formelig oven paa hinanden, og jeg havde
det slet ikke bedre, saa det blev meget smaat med Søvnen.
Da vi endelig næste Morgen eller Formiddag kunde be
gynde at se Land, var alle Mand paa Dækket, og vi læng
tes vist alle efter at faa Ende paa den Sejltur. En Gang
imellem stod en Matros og loddede, hvor langt der var til
Bunden, for Skibet var ligefrem overfyldt. Det var for mig
et højst ejendommeligt Syn at sejle ind i Fjorden der oppe.
Bredderne var saa stejle, at man vist næppe kunde færdes
ad dem, og dog saa jeg af og til Huse klistrede op der
oppe paa Fjeldvæggen. Det maatte være yderst farligt for
en Familie, som boede der, at have Smaabørn, de kunde jo
plumpe i den dybe Fjord, hvad Øjeblik det skulde være.
Endelig lidt hen paa Eftermiddagen kom et Skib sejlende
os i Møde og vilde byde os velkommen. Vi standsede, og
det lagde til, og saa kom der en Deputation ind til os. Jeg
skammede mig frygtelig ved, at Nordmændene skulde faa
at se, hvordan der saa ud paa vort Dæk. Naa, vi sejlede
videre, og saa kom vi ind i Havnen og i Land. Der blev
vi stillede op og fik Indkvarteringsbilletter og de andre Bil
letter, vi skulde have. Forskjellige Borgere i Byen havde
tilbudt at huse os for Betaling. Som jeg der stod og ikke
vidste, til hvad Side jeg skulde vende mig, opdagede jeg,
at Johannes Orønborg Pedersen, som jeg godt kjendte, stod
ved Siden af mig, og saa sagde jeg: „Vi kan jo følges ad
og dele Losi med hinanden". Vi fik saa Billetter til samme
Hus, og saa fulgtes vi ad derop. Men det var rigtignok
meget tarveligt og tillige dyrt, saa der havde vi ikke Held
med os. Winding og Jensen havde jeg talt en Del med
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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paa Skibet og fortalte, at jeg vilde besøge Moltke Moe, og
saa sagde Winding, at han gjærne vilde med op til ham.
Vi aftalte da at følges ad, men Jensen havde noget andet
at se efter. Saa om Aftenen skulde vi alle møde henne i
en stor Have eller i et Slags Tivoli, og jeg var der ogsaa,
men gik snart derfra og hørte ikke paa Talerne, for jeg vilde
til Ro. Næste Formiddag vilde jeg saa aflægge det nævnte
Besøg og traf Winding. Vi fandt Huset og ringede paa.
Der kom en Dame og lukkede op for os, men hun erklæ
rede strags, at Professoren endnu ikke var staaet op og
rimeligvis ikke kom saa snart, for han var en Natravn. Jeg
vilde da oplyse hende om, at vi havde meget daarlig Tid
og kun opholdt os i Byen ti! næste Dag, saa det var mig
magtpaaliggende at faa talt med ham. Ja, han havde strængt
forbudt hende at kalde paa ham, men hun vilde da i dette
Tilfælde gjøre et Forsøg, og saa skrev hun en Seddel og
stak ind i Dørsprækken til hans Soveværelse. Nu varede
det ikke ret længe, inden han kom og var nu saa overor
dentlig elskværdig. Vi blev saa trakterede med Chokolade,
og da vi vilde gaa, sagde han, at jeg skulde lade min Vad
sæk blive staaende der, det var alt for kjedeligt for mig at
gaa og slæbe rundt med den, han skulde nok sørge for at
faa den ned til Dampskibet i god Tid. Jeg havde nemlig
ikke turdet slippe den, belært af bitter Erfaring, og fordi
jeg ikke stolede paa mine Værtsfolk, der saa meget tarve
lige ud. Efter at have givet ham de medbragte Bøger,
sagde jeg ham Farvel og saa ham da for første og sidste
Gang. Nu sagde jeg ogsaa Farvel til Winding, der var
meget glad ved at være fulgt med, og saa aftalte vi at gaa
i Teatret om Aftenen. Jeg gik nu ud paa Bygdøen, for jeg
skulde da have mig set lidt om. Afholdsfoikenes Møder
brød jeg mig ikke om at overvære. Sporvogn kunde jeg
jo ikke kjøre med, da jeg ikke kjendte Stoppestederne, og
desuden kunde jeg heller ikke forstaa, hvad Folkene sagde,
naar jeg spurgte om noget. Der ude paa Øen var mange
morsomme Ting at se, og især morede det mig at komme
ind paa Avlsgaardene og i ^Staldene. Køerne stod saa fint,
at mange Bønder hjemme hos os ikke havde det finere i
deres Stuer. Om Aftenen var jeg saa i Teatret, men det
var der ikke meget ved. Morgenen efter skulde vi give
Møde paa en bestemt Plads for at blive kjørt op paa Holmenkollen. Der var tilsagt Vogne, men der var ingen Orden
derpaa. Saa snart der kom en Vogn, krøb man op i den
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uden videre. Jeg mente, at der skulde nogen komme og
sørge for at fordele Pladserne, men det skete ikke, og jeg
stod og ventede paa at faa Plads. Den ene Vogn kjørte
af Sted efter den anden. Til sidst var der dog et Par Men
nesker, der vinkede ad mig, og saa kom jeg op. Udenfor
Byen, lidt neden for Bjærget, var der et Vandingssted for
Hestene, for der oppe var ingen Vand at faa. Den ene
Vogn holdt efter den anden, og det varede syv lange og
syv brede, inden alle disse Heste fik Vand. Jeg blev saa
utaalmodig, da min Vogn vist omtrent var den sidste, og
jeg kunde da regne ud, at jeg ikke kunde være ret længe
der oppe. Til bestemt Tid skulde vi igjen være nede i
Byen til Fællesspisningen, og samme Eftermiddag skulde
vi sejle. Jeg sprang da af Vognen og gik. Omsider kom
jeg op paa Bjærget og heller ikke for tidlig, for vi havde
betalt for nogen Mad der oppe, men der var saa godt som
intet tilbage inde i Restaurationen. Jeg fik dog nogle Styk
ker Smørrebrød, men saa blev der mældt udsolgt, og de
Personer, der nu kom, fik intet- En Dame kom hen til
mig og klagede sig ynkelig over, at hun var saa sulten, og
saa fik jeg dog bjærget et Par Stykker til hende. Ja, det
var en ynkelig Ordning af den Beværtning. Jeg spurgte
nu, om der kunde blive Tid til at komme op i Udsigtstaarnet, og det svarede man ja til. Jeg løb da derop og
var der vel en 10 Minutter. Det var ret et ejendommeligt
Syn, jeg der saa. Det ene snedækkede Bjærg ved Siden
af det andet, og der var ikke Spor af Dale imellem, ja, det
hele var et stort Øde, en hel Sne- og Isørken med alle de
mange spidse Toppe. Lige nedenfor Taarnet var en Slags
Mose, men intet dyrkeligt Land. Jeg løb saa ned igjen,
og da en Vogn netop skulde til at kjøre, saa kom jeg med,
men det var ikke den, jeg var kørt ud i, for der var som
sagt ikke Spor af Orden i det, endda jeg havde betalt for
at blive kjørt derop og ned igjen. Det gik ned i en fly
vende Fart, og jeg sad ligefrem med Livet i Hænderne.
Saa stejl en Kjørevej har jeg ellers aldrig kjørt paa, men
Hestene var vant til Turen, kunde jeg mærke. Det undrede
mig meget at se Granerne staa helt frodige i nogle usle
Sprækker, hvor der næsten ikke kunde tænkes at være Føde
for Rødderne. De maatte bestemt være mere nøjsomme end
vore Træer. Endog nede i selve Byen stak Klipperne frem
hist og her. Vi kom saa ind til den Fællesspisning, og
der gik det flot til. Vognene kjørte lige derhen, og man
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kunde nu sætte sig, hvor man vilde. Der var god Mad
nok, og især kunde man da sidde og fraadse i lækre, norske
Lags- Da jeg var færdig, gik jeg hen i mit Losi og sagde
Farvel. Betalingen havde jeg forud ydet, og saa gik jeg
ned til Skibet. Jeg saa saa efter min Vadsæk, men kunde
dog ikke finde den noget Sted, endda jeg saa efter i hver
en Krog. Jeg var da sikker paa, at Moe havde glemt at
sende den ned, og da jeg kom hjem, skrev jeg til ham
derom. Mandskabet vidste ingen Besked, og Moe skrev
strags, at han havde afleveret den. Omsider fik jeg dog
min Vadsæk, idet den var sat ind i Kaptajnens Kahyt, og
der havde jeg ikke søgt efter den. Vi sejlede saa tilbage,
og det er der ikke noget at fortælle om. Jeg kom hjem i
god Behold, men der var ogsaa nok for mig at tænke
paa. Sigyns Tilstand laa mig saa meget paa Sinde.
Lige før jeg rejste til Norge, havde Lavrsens paa Møllen
været henne hos os i Besøg, og da Sigyns Tilstand kom paa
Tale, anbefalede de paa det stærkeste, at hun skulde tage
ud til Aarhus og der underkaste sig en Behandling af Læge
Høegh-Guldberg, der skulde være saa udmærket til Øresyg
domme. Min Kone syntes godt om den Plan, men jeg
havde stadig holdt paa, at hun skulde til Kjøbenhavn og
undersøges af Doktor Schmiegelow, der i høj Grad var
anbefalet mig. Jeg havde før arbejdet paa at faa hende der
over for at faa hende anbragt og hjælpe hende til Rette,
men min Kone kunde ikke finde sig i at faa hende til Kjø
benhavn. Enden paa det blev da, at hun tog med Sigyn
til Aarhus og fik hende anbragt paa en Klinik, hvor Lægens
Patienter var. Jeg var selv derinde ogsaa og maatte betale
10 Kr. forud ved Indlæggelsen, da Damen, som jeg talte
med, sagde, at saadan var det Skik og Brug. For Ophol
der der skulde vi betale 2 Kr. om Dagen. Lægen kom der
hver Dag, og han bestemte, hvordan hun skulde behandles.
Hun skulde have en Svedekur, og saa skulde hun bag efter
ud paa en længere Spaseretur. Følgen deraf blev, at hun
blev forkjølet, hvilket ej var underligt, naar hun først skulde
svede og saa bag efter ud i den kolde Luft. Jeg syntes,
det var en underlig Behandling for Tunghørighed. Bestem
melsen var, at Kuren skulde vare 10 Dage, og hvis den
saa ikke hjalp, skulde hun komme igjen, men blev det bedre
med hende, skulde hun være der i 4 Uger under Dokto
rens Tilsyn. Da Sigyn havde været der i nogle Dage, skrev
hun hjem, at hun fik saadan daarlig Kost og blev i det
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hele ilde behandlet. Heller ikke lod Kuren til at hjælpe
det mindste. Jeg var imidlertid taget over til Kjøbenhavn
for at se til Olaf. Da jeg fik min Kones Brev, hvori hun
meddelte mig, hvordan Sagerne stod, skrev jeg til hende
derom: „Det er alt for galt, at vi skal give 2 Kroner om
Dagen paa den Klinik, naar hun ikke faar i det hele en meget
god Behandling, da hun skal ligge med flere paa ét Værelse.
Skulde det ske, at Lægen erklærer ikke at kunne gjøre noget
for hende, saa synes jeg, at du alligevel skulde sende hende
her over til Undersøgelse. Men siger han, at hun er bedre,
saa maa hun blive, men vi kan ikke finde os i, at hun skal
være længere paa den Klinik, og siger han saa, at han ikke
vil behandle hende uden for Kliniken, saa vil jeg foreslaa,
at hun tager derfra og saa kommer herover. Her kan det
ikke blive dyrere end i Aarhus. Du kan meget godt nu
paa Tirsdag Aften lade hende rejse med Dampskibet, og jeg
skal i hvert Tilfælde gaa ned paa Dampskibsbroen Onsdag
Morgen og se efter, om hun er der. Saa kan jeg faa hende
anbragt her og følge med hende til Doktor Schmiegelow,
for at han kan undersøge hende. Jeg synes, at der nu skal
gjøres alt, hvad der kan, og paa den fornuftigste Maade.
Det er bedre, at hun kommer nu, mens jeg er her, for at
jeg kan ledsage hende og hjælpe hende til Rette, end at
jeg skal rejse hjem og saa atter tage herover med hende.
Nu bliver jeg herovre, til jeg faar Besked fra dig".
Men Enden paa det blev, at hun ikke kom, og at min
Kone rejste ud efter hende. Hendes Hørelse var ikke ble
ven bedre, og Lægen fik sit Honorar. En Mand, som jeg
talte med i Kjøbenhavn, og som kjendte ham, sagde, at han
var lidt af en Blodsuger, og at hans Klinikdame var af
samme Skuffe- Nok er det, vi var lige nær.
Jeg var i Kjøbenhavn i nogle Dage og boede hos min
Søn der i Ole Suhrsgade, jeg var der da i alt Fald til 1ste
Juli. Jeg arbejdede oppe i det oldnordiske Arkiv, og om
Aftenen besøgte jeg H. V. Rasmussens Søn, Skoleinspektø
ren, Axel Olriks, Steffensens o. s. v. St. Hans Aften var
jeg ude paa Dyrehavsbakken og kjøbte der et Tudehorn,
som jeg tog med hjem til Erindring. Hver Dag spiste jeg
paa Spisehuset ude paa Nørrebro og blev altid godt opvartet
uden at give en eneste Øre i Drikkepenge.
Jeg havde talt med Olrik om, at det var rart at faa
taget nogle Fotografier af de gamle Mennesker, der havde
fortalt eller sunget for mig. Han lod dog ikke til at være
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særlig begejstret for Tanken, men gik dog med dertil, saa at
han tog Del i Udgifterne med mig, men jeg fik dog Hovedpar
ten, idet han blot tog sig paa at betale de brugte Plader og
4 Sæt Billeder, og jeg skulde saa betale, hvad jeg gav ud
til Rejserne og til min og Fotografens Forplejning, kort
sagt alle Rejseudgifterne. Desuden lovede Olrik at give
ham en lille Dagløn, den Tid vi var ude. Der boede i
Hadsten en dygtig Fotograf, P. Olsen, som godt vilde tage
sig det Hverv paa at rejse omkring med mig og fotografere
de gamle Mennesker, jeg sagde ham, at vi skulde gaa
meget af Tiden, men det var han ikke bange for. Han
kunde dog ikke være borte fra Hjemmet mere end ca. 14
Dage ad Gangen, da han jo skulde se til, hvordan det gik
Forretningen derhjemme, hans Kone var nemlig ogsaa Foto
graf, og hun skulde da passe Sagerne, mens han var borte.
Vi ordnede det nu saadan, at disse Rejser blev lagt i 5
Ture, og imellem dem var vi saa hjemme en kort Tid. Da
vi var færdige, og Olsen sendte Olrik sin Regning, var
han dog ikke helt fornøjet dermed, og Olsen var heller
ikke ret tilfreds, da han sagde, at Olrik var for knap imod
ham. Hvordan de saa kom til Rette om det, véd jeg ikke,
men jeg véd, at Olsen fik en meget lille Betaling for sine
Plader og Billeder 1 ). Jeg har kort omtalt disse Rejser i min
Bog „Gamle Folks Fortællinger om det jyske Almueliv",
Tillægsbind II, 6te Afdeling S- 287 og flg. Nogle faa af
Billederne er tidligere offentliggjorte. Vi tog fat efter min
Hjemkomst fra Kjøbenhavn og blev saa ved i et Par Maaneder med Afbrydelser. Her skal jeg nu blot opregne
Navnene paa de Personer, vi fik fotograferede. Jeg var
hele Tiden til Stede, og det var mig meget magtpaaliggende,
at Billederne blev gode, og at Baggrunden blev god. Jeg
holdt stærkt paa, at Folkene skulde være i deres daglige
Tøj akkurat saadan, som de havde siddet og sunget og
fortalt for mig. Enkelte vilde først pynte sig lidt, men det
forbød jeg dem. Fotografen mente, inden vi begyndte, at
flere maaske vilde undslaa sig, men det var der slet ikke
Tale om, de vilde heller end gjærne, og jeg lovede bag
efter at sende dem et Billede, hvad jeg da ogsaa holdt. Vi
x)

Bag efter ymtede Olsen om til mig, at A. Olrik havde været saa
forfærdelig nøjeregnende og ligefrem smaalig, da de skulde gjøre
Mellemværendet op, men jeg véd ogsaa godt, at A. O. i Grunden
slet ikke var med paa den Historie og blot tog Del deri for at
i Møde komme mit Ønske.
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havde ingen Besværligheder af nogen Art uden den, at vi
blev dygtig trætte. Fotografen havde meget at bære, da
han skulde slæbe mange Plader med sig, men han var ret
udholdende og en dygtig Fodgjænger, ligesom han ogsaa
selv interesserede sig for det gode Udfald. Kun et eneste
Sted havde vi Uheld, idet han glemte at sætte ny Plade ind
i Apparatet, og vi fik da to Billeder paa samme Plade, dem
maatte vi saa have taget om igjen. jeg hjalp til at bære
Sagerne, og havde kun et Par Bøger med mig, havde vel over
lagt, hvordan Turen skulde ordnes og viste hele Tiden Vej.
Den første Tur omfattede kun fire Mennesker og var
da egentlig at betragte som en Prøvetur. Vi gik over til
Villendrup og tog Billede af en Gaardmand der, Rasmus
Pedersen, som havde fortalt mig nogle Sagn. Saa gik vi
til Mejlby og tog Margrete Jensdatter. Paa hende blev der
ofret 2 Plader. Saa gik vi til Hornslet Mark og tog Ras
mus Pedersens Søster, Kirsten Marie Pedersdatter, og en
delig kom vi til Torsager, hvor vi overnattede hos Provsten,
som var meget elskværdig imod os. Jeg husker, at Olsen
om Aftenen sad og fremsagde Digtet Terje Vigen, som
han kunde uden ad, og det kom han ualmindelig godt fra.
Saa gik vi ned til Rostved og fik Anders Jørgensen Sams
taget. Det var et særlig godt Billede, vi fik af ham, og saa
tog vi hjem. Efter et Par Dages Forløb tog vi ud igjen
og fik da paa 2den Tur Billeder af Karen Kirstine Peder
sen i Ajdt, Peder Andersen Bjerregaard i Brandstrup og
Lavrine Sørensdatter i Højbjærg. Nu maatte vi gjøre et
godt Omsving op til Lundø og der tage Kristen Nielsen,
Else Pedersdatter og Ane Dorotea Pedersdatter. Derfra tog
vi til Holstebro og ned til Avlum og fik der Billeder af
Erik Jensen og Maren Jensdatter, som nu var flyttede derned,
da deres Hus vel var faldet ned over dem. Saa gik vi til den
nordlige Del af Ørre og tog Jesper Skrædder, som var flyttet
fra Sammelsted By og ned imod Aaen i et Hus der. Nu
maatte vi op til Jens Jensen i Hallundbæk og til Helene
Johansdatter og Johanne Kirstine Pedersdatter. Derfra gik
vi til Feldborg og tog Mads Thomsen Bæk, hvis Kone
des værre var død, saa vi ikke fik hende. Ane Kirstine Jakobsdatter maatte vi opsøge ved Plantagen, hvor hun nu
havde Tilhold hos Kristen Nielsen Dam i Over-Feldborg.
Derfra gik vi til Borbjærg og tog Ole Melkiorsen og saa
til Klem i Ulfborg, hvor vi fik Lavst Nielsen og Erik Lar
sen Andersen i Madumflod. Han var dog nede i Engen,
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særlig begejstret for Tanken, men gik dog med dertil, saa at
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da vi kom, og vi maatte saa ned og tage ham der. Nu
tog vi med Toget ned til Ølgod og gik ud til Havlund for
at faa Ane Margrete Hansen. Vi maatte saa op ti! Herning
og fik der Ane Johanne Jensdatter, som nu var hos sin
Søn, men hun var meget syg, og da jeg dog meget gjærne
vilde have hendes Billede, fik vi hende stablet op i Sengen
med nogle Puder om hende. Hendes Søster Ane Jensdatter
var ogsaa i Herning og ligesaa Karl Kristian Hansen og
Morten Sørensen. Derfra maatte vi ud til Vilbjærg for at
faa Maren Pedersdatter Naibjærg, og tilbage til Snejbjærg
for at faa Lavst Johansen og til Gullestrup for at faa Laerer
F. V. Lind. Derfra stak vi op til Sønder-Os for at faa
Niels Uglsø og saa tilbage til Gjellerup for at faa Niels
Frederiksen i Busk.
Dermed var den Tur til Ende, men vi havde ogsaa
været vidt omkring og faaet Benene rørt godt. Kost og
Logis sørgede jeg for, og Billetter til Jærnbane og Dagvogn
betalte jeg. Ved vor Hjemkomst befandt alt sig ved det gamle.
Vi maatte atter ud og skulde nu op ad Vendsyssel.
Først tog vi med Toget til Ulstrup Station og gik da over
til Tindbæk, hvor vi tog Kristine Frederikke Schnevoigt, og
saa til Hulbæk, hvor vi tog Ole Mønsted. Herfra kom vi
til Sønderbeg for at tage Birte Marie Nielsdatter i Rejstrup.
Hende havde Jastrau tegnet en Tid før. Mads Filtenborg
i Stevnstrup var død i Mellemtiden. Vi tog nu op til Støv
ring St. og kom til Jens Kristensen, der ikke boede længere
i Ersted, men var flyttet op til Hovbakshusene, hvor vi saa
tog ham. Vi maatte nu over til Siem og have Jens Gude
sen, men der havde Fotografen det før omtalte Uheld, saa
han maatte derover igjen. Vi skulde saa op til Vendsyssel
og kjørte med Toget til Brønderslev. Vi tog her Maren
Nielsdatter og gik saa til Øster-Brønderslev for at faa Jens
Kr. Kristensen Mosen og Lovise Sørensdatter. Johanne
Marie Kristensdatter var flyttet til Jerslev, og der fik vi
hende. Nu kom vi til Taars og fik der Anders Kristian
Hovstrup, gik over til Ugilt og fik Johanne Marie Kristens
datter i Skolen der, Kristen Pedersen ude paa Marken ved
Vejen til Ljørslev, Jens Peder Pedersen oppe i Ilbjærg, An
ders Rasmussen i Ljørslev By. Paa Tilbagevejen til Aalborg
standsede vi ved Sulsted St. og gik ud til Grindsted for
der at tage Else Mikaelsdatter, og da vi kom med Banen
til Støvring St., stak vi ind til Madum Sø for at tage Hans
Kristensen Lund og hans Datter Jensine Hansen, samt deres
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Hus baade for og bag fra, da det var saa ejendommeligt.
Christen Brøgger i Ravnkiide havde vi før taget, men maatte
tage det om igjen af forhen nævnte Grund. Saa var den
Tur til Ende.
Næste Tur begyndte oppe i Vest-Himmerland. Niels
Josef i Risgaarde blev først taget og derefter Inger Katrine
Pedersdatter i Hestbæk. 1 Strandby var vi d. 9de Sept., og
jeg var ogsaa ude at se til Marie i Hestbæk, men kun et
Øjeblik. Vi kom jo fra Viborg til Ojedsted og var saa hos
Lærer Kordtsen i Fovlum, der kjørte os op til Strandby.
Niels Kristian Jensen var død for flere Aar siden, og jeg
vilde dog gjærne have haft Billede af ham. Vi gik da over
Hvalpsund og tog da Ane Dorotea Jensdatter i Havbjærg,
Tise Sogn, og kom saa over til Durup, men det blev for
sent den Dag at tage Lærer Jacob Petersen, og vi skulde
tidlig af Sted næste Morgen. Derfor blev Billedet af ham
ikke godt, det blev taget om Morgenen, og Fotografen havde
været lidt uheldig med at faa for meget Lys til Apparatet.
Vi skulde nu over til Mors og maatte helt op til Sundby
for der at faa Mette Marie Jensdatter. Af hende tog vi
ogsaa to Plader. Vi var i Sundby om Attenen d. 10de
Sept., og der naaede jeg at faa besøgt Lærer Worm. Saa
tog vi over til Ty for at faa Mads Møller i Hundborg.
Med Toget kom vi saa ned til Humlum og tog over til
Lemvig, hvor vi fik Billede af Maren Olesdatter i Hygum
og af Kjeld Rasmussen i Gudum. Endelig kom vi over til
Struer og fik Billede af Mariane Jensdatter i Hjerm. Herfra
tog vi ad Skive og Viborg, og paa Hjemturen tog vi
endelig Billeder af Ane Sofie Lavridsdatter i Øster-Bording
og af Søren Hansen i Haarup. Det var lange Strækninger,
vi denne Gang havde overfaret, og jeg kan ikke nægte, at
jeg blev træt og kunde ikke længere holde ud at gaa saa
meget hver eneste Dag. Men Rejsen var hele Tiden gaaet
godt, og vi havde ikke kunnet ønske os bedre Vejr.
Endelig kom vi paa den sidste Tur og begyndte da i
Taastrup, Harlev Sogn, vest for Aarhus, hvor vi tog Peder
Hjulmand. Derfra gik vi til Nørre-Vissing, hvor vi opsøgte
Marie Pedersen, og saa stak vi over til Peder Johansen,
som vi traf i Fuldbro Mølle. Det var rigtig nok en sej
Vandring derover. Nu kom vi til Lille-Taaning og fik der
Jens Nielsen Bæk og Mikkel Hansen. Fra Horsens kom
vi ud til Rask Molle og fik Mariane Kristoffersdatter og
saa Peder Kvist Svane i Hornum. Endelig tog vi ned til
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Vejle og stak ud til Gadbjærg for at faa Povl Madsen.
Men endnu var der en lang Spaseretur tilbage nemlig til
Ane Marie Nielsen paa Egsgaard Mark. Hun var ikke
hjemme, da vi kom, men vi opsøgte hende og fik Billedet
foran et Tørvehus der, hvor hun var i Besøg. Vi spase
rede saa igjen den lange lange Vej ind ad Vejle og over
nattede i Tøsby Kro, hvortil vi kom lidt ud paa Aftenen.
Et lille Stykke derfra saa vi en Lygtemand, der hoppede
omkring. Vi maatte saa ud til Egtved for at faa Billede af
Kristen Ebbesen og derefter ned til Vejen for at faa Hans
Jokum Lavridsen og Niels Hansen Li, der nu var flyttet til
lidt af hans afdøde Kones Familie. Dermed var vi saa
færdige. Jeg vilde gjærne have haft mange flere Billeder,
men turde ikke spænde Buen højere for A. Olrik, der skulde
betale Pladerne, og det var jo slemt, at de allerbedste Vise
sangere var døde, saa det egentlig var for sent, disse Op
samlinger blev gjort. Mange flere karakteristiske Ansigter
burde jeg have haft og kunde ogsaa have faaet, hvis jeg
havde turdet og desuden havde haft Raad til at fortsætte.
Undervejs fik jeg hist og her gjort nogle smaa Opteg
nelser, naar Lejligheden kunde byde sig, men der skulde
ogsaa hastes med at komme fra Sted til Sted, der var lange
Strækninger at overfare, og Fotografen længtes efter at faa
Ende paa det og komme hjem. Det var just heller ikke en
Lystrejse, vi foretog os. Han fik dog mange Egne at se,
som han ikke kjendte, og han viste sig heller ikke utilfreds
dermed. Jeg kunde i det hele ikke have faaet en bedre
Følgesvend. Vi gik og snakkede med hinanden om alle
Haande, og vi var ikke altid enige, da han var en hel Del
socialistisk anlagt, men havde dog Sands for Poesien, og
vi kom da i det hele godt ud af det, Siden har jeg kjøbt
af ham de Plader, han tog, og de opbevares nu i Folke
mindesamlingen i Kbh. Senere har jeg faaet taget nogle
flere Billeder, men de er ikke nær saa gode, som P. Olsens.
I Sommertiden 1895 havde jeg en ret ubehagelig Sag
at arbejde med. I August 1893 havde jeg anonymt faaet
indrykket en lille Artikel i Randers Dagblad, hvori jeg an
kede over, at Bager Bruun i Hadsten tog Vandet til sin
Bagning af en Muddergrøft, der fandtes uden for hans Hus.
Det tog han meget fornærmeligt op og mente, at det
gjorde ham stor Skade i hans Næring. Fremstillingen var
forøvrigt rigtig nok, da Vandet i Grøften ikke saa appetitligt
ud. Han havde nok prøvet at faa en Brønd kastet, men
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dette Foretagende faldt ikke heldigt ud. Der var megen
Snak om Sagen, og Bruun vilde føre Proces med Skriben
ten og tvinge Redaktør Rye ti! at opgive hans Navn. Men
det vilde han ikke, da jeg strængt havde forbudt ham det.
Man gjættede nok paa mig, men havde intet Bevis. Privat
havde han forlangt Navns Nævnelve og en Erstatning paa
4000 Kroner. Jeg var flere Gange i Randers for at forhandle
med Rye, og endelig skrev han til mig d. 1ste Juli 1895:
„Hr. Evald Tang Kristensen! Gjemt er ikke glemt, tænker
nok den Hadsten Bager Hr. Bruun, ti i Dag blev jeg stæv
net for Randers Byting for den omtalte Artikel. Fordrin
gerne er de gamle: Bøde og en Erstatning paa 4000 Kr.
med Renter 5 % fra August 1893. Jeg har nu foreløbig
overgivet Sagen til Hr. Overretssagfører Elle. Det er slemt,
at man saaledes i en Uendelighed kan have et DamoklesSværd hængende over sit syndige Hoved. Ærb. C. J. Rye."
Jeg rejste igjen til Randers og talte med Hr. Elle. Han
tog Sagen med Ro, og Enden paa det hele blev, at Sagen
blev afvist, da den nu var bleven for gammel. Jeg kom
blot af med et lille Honorar til Elle; men jeg var lige godt
kjed af Historien og havde ikke tænkt mig, den skulde have
gjort saadan Opsigt. Rye viste sig her som en god Mand
imod mig.
Kort efter at Sigyn var kommen hjem, fik jeg en stor
Sorg, der pinte mig i lange Tider. Sigyn mente, at hun
var kommen til at høre iidt bedre, at Kuren altsaa havde
hjulpet noget, og saa kom hun hjem. Hun laa i Ende
værelset oven paa ud til Gaarden, men saa faldt det sig, at
hun ytrede om en stærk Nattesved, hun havde. Jeg var
netop hjemme og gik op til hende om Morgenen og saa,
at det forholdt sig saadan. Jeg blev saa uhyre ængstelig
og fik strags sendt Bud efter Læge Larsen, der saa under
søgte hende. Da han var færdig, sagde han helt vemodig
til mig: „Det er ikke helt godt, hendes ene Lungespids er
angreben". Jeg vidste nok, hvad det havde at betyde. Men
hvad skulde jeg gjøre? Den Gang havde vi ingen Sanato
rier, og man kunde overhovedet intet udrette overfor Bryst
syge. Der havde af og til i et eller andet Blad staaet Raad
derfor, og jeg vidste ikke, om de kunde hjælpe. Noget
maatte vi da prøve. Jeg havde læst, at idelig Indaanding
af Pebermyntedraaber vilde være særdeles virksomt, og det
skulde hun saa prøve. Hun fik en Klud under Næsen, der
var vædet med Pebermynten, og den gik hun saa stadig
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med. Desuden havde jeg hørt, at Levertran ogsaa var ud
mærket at tage ind, og vi kjøbte da den ene Flaske Lever
tran efter den anden. Et lille Glas Kognak skulde ogsaa
være godt. Hun blev nu flyttet ned i Sovekammeret til os
og laa der i sin egen Seng, imens jeg lagde mig ovenpaa.
Da jeg vidste, at frisk Luft var en Hovedbetingelse for et
svagt Bryst, saa stod jeg op Kl. 2 hver Nat, gik ned ad
Trappen og lukkede et Vindue op inde i Dagligstuen. I
Sovekammeret turde jeg ikke lukke det op, da jeg vidste,
at den kolde Natteluft kunde gjøre Skade saadan lige ind
paa hende. Den Nattevandring holdt jeg ved med i lange
Tider, og det kom mig for, som hun ikke blev ringere,
men tvært imod bedre. Min Kone skrev til Olaf allerførst
i November, at Sigyn havde Tæring, og han spørger da d.
8de Nov. om, hvor slemt det var.
Endnu en lille Rejse gjorde jeg i Slutningen af 1895.
Men man kan jo nok tænke, at jeg ikke havde stort Mod
paa under saadanne Forhold at være borte fra Hjemmet,
og mine Rejser krævede netop frisk Mod og god Arbejds
lyst. Jeg tog nemlig ud paa AAellerup Højskole og fik en
Smule optegnet, som Søren Alkærsig meddelte mig. Paa
min Vej til Mellerup opsøgte jeg i Randers Jesper Kristi
ansen, som jeg havde faaet Anvisning paa fra en Bager
butik der, og han kom og sang paa en morsom og ligefrem
dramatisk Maade Visen om Hans Mikkel. Desuden kunde
han en lidt nyere Vise, som jeg ogsaa tegnede op. Kun
Skade, at jeg ikke fik Melodierne.
Endnu har jeg blot et Par Meddelelser at gjøre fra 1895.
Vi var en lille Tur paa Himmelbjærget, min Kone og jeg i
August, og der traf jeg næsten tilfældigt at komme i Snak
med en Frøken, der viste sig at være en Datter af Redaktør
Jakobsen i Nykjøbing F. Hun var selv ansat paa Telegraf
stationen og var saa i sin Ferie taget herover. Vi fulgtes
nu ad til Silkeborg, og d. 26de Avgust skriver hun os et
venligt Brev til. Da jeg senere kom derover, gik jeg hen
og hilste paa hende og hendes Fader, og det var helt
morsomt. Endnu et Bekjendtskab gjorde jeg i 1895, idet
jeg fik Brev fra W. A. Craigie, United College, St; Andrews,
Scotland d. 18de Sept. Han tænkte paa at udgive nogle
nordiske Folkesagn og vilde da sætte sig i Forbindelse
med mig for at faa at vide, hvad jeg havde samlet. Vi
skiftede Breve med hinanden, og det førte til, at han per
sonlig aflagde mig et Besøg sammen med sin Hustru i Sept.
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1897. Bogen blev trykt, og deri findes mange af mine Sagn
oversatte paa Engelsk. Men jeg fortæller mere om ham
senere. Det var ham, der kjøbte et fuldstændigt Exemplar
af „Skattegraveren" i Edinburgh, og som jeg mente var det
Expl., der var stjaalet fra min Søn paa Skibet maaske af en
Matros. Nu kom Bøgerne da i gode Hænder.
Fra Slutningen af 1895 maa jeg endnu berette lidt om
mine øvrige Børn. Lavra havde faaet Præliminærexamen og
skulde se at komme ud og have sig en Plads. Jeg mente, at
hun nok kunde gjøre det ud som Vinterlærerinde ved en
eller anden Smaaskole, og fik hende til at søge Pladsen
som saadan ved Skolen i Nøraa nord for Bramming. Hun
fik den ogsaa og skulde begynde sin Virksomhed der til
November. Jeg var der nede og besøgte Læreren ved Hoved
skolen, og det kom mig for, som det ikke var saa galt.
Kosten kunde hun nok faa henne hos Læreren eller i en
Nabogaard, og det Værelse, hun skulde bo i, kunde ogsaa
nok gaa an, skjøndt det var et Loftsværelse. Det værste
var, at hvis hun blot vilde have Middagsmad og ellers holde
egen Kost, saa skulde hun hente sine Fødevarer helt henne
i Bramming, og dertil var en halv Mil. Men vi overvandt
vore Betænkeligheder, og hun kom der og var i Pladsen
et halvt Aar. Derefter kom hun saa igjen hjem og ytrede
ikke videre Lyst til at tage lignende Plads næste Vinter.
For Nanna og Sigyn havde jeg ment, at et Ophold et halvt
Aars Tid paa en Pigehøjskole kunde være godt for dem,
og jeg havde faaet dem til at skrive en Ansøgning om
Understøttelse dertil af Amtet. Den blev bevilget, og jeg
rejste saa til Odder for at tale med Forstanderen A. K.
Dolleris derom. Han vilde jo godt have dem til November,
men da Sigyn blev syg, kunde hun ikke komme der, og
for Nannas Vedkommende var der nu ogsaa store Hin
dringer. Hun kom ikke paa Skolen inden efter Nytaar, og
det var jo ikke heldigt. Undervisningen der og Opholdet i
det hele tiltalte hende nu ikke ret, og da jeg senere besøgte
Skolen i Undervisningstiden, altsaa mens Pigerne var der,
følte jeg mig heller ikke tiltalt af Tonen der. Nanna var jo
kommen hjem fra Pladsen hos Svane i Hjermind før den
Tid, og jeg maa sige, at hun ikke havde haft det helt godt
der, eftersom hun skulde passe Børnene baade Dag og Nat
og udrette meget mere end det. Da hun kom fra Højsko
len til Maj, fik hun Plads hos en Skibsbygger. Det saa jo
helt lovende ud til at begynde med, og Fruen skrev et me
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get pænt Brev til os. Nartna skulde have 40 Kroner halvaarlig i Løn, men de 10 Kr. maatte hendes Mand ikke vide
noget om, dem vilde hun udrede af hendes egen Lomme.
Han kunde nemlig ikke indse, at 30 Kr. var en lille Løn
nok. Ret morsomt var det for Resten, at hun spurgte om,
hvor Hadsten St. laa, den Plads havde hun aldeles ingen
Anelse om. Nanna skulde tage i sin Plads d. 1ste Maj, og
Dagen for fulgte jeg saa med hende ned til Horsens, hvor
vi var inde hos min Broders, og saa sagde jeg hende der
Farvel. Hans var paa Banegaarden og tog imod os, og
samtidig sagde han Farvel til Kristian, der havde været
oppe at besøge ham og havde hele sin Familie med sig,
Kone og 6 Børn, hun var desuden højfrugtsommelig. Han
selv vilde rejse ned til Flensborg, men lod Familien blive
foreløbig hos Hans. Han sagde, at han havde faaet en
Plads der nede, og naar han saa havde faaet sig installeret
der, saa skulde han sende Rejsepenge til dem og faa dem
ned til sig. Men for Øjeblikket havde han ingen Penge,
og Hans maatte ligefrem laane ham 5 Kroner at komme
derned for. Jeg vilde ikke hilse paa Kristian og saa ham
blot, før han stod ind i Toget, men fortrød det senere, da
det var sidste Gang, jeg saa ham. Nanna og jeg gik saa op hos
Hans, og der talte jeg saa med Konen. Børnene saa meget
ordentlige ud, og dem har jeg heiler ikke set siden. De var
foreløbig hos Hans, og han sagde, at hvis der ikke snart kom
Penge fra Kristian, saa vilde han kjøbe Billetter til hele Familien
til Flensborg og saa lade dem forsvinde. Det gjorde mig
næsten ondt for dem under saadanne fortvivlede Forhold.
Jeg sagde saa Farvel til min Datter og lod hende rejse til
sin Plads. Hendes nye Madmoder og to af Sønnerne tog
imod hende paa Banegaarden. Men hun blev der dog ikke
ret længe, ikke længere end til Juni, saa var det forbi med
den Plads, og hun kom derfra. Nanna skriver om den
Familie: „Børnene er rigtig uartige Unger. Sønnen Aage
er 7 Aar og kan ikke klæde sig selv paa. Fruen staar ikke
op før Klokken 8-8V2 og bestiller saa ikke andet end at
rede 3 Senge, alt det andet maa jeg gjøre, og jeg skal lave
al Maden, for at hun kan blive fri. Hun skulde ikke for
lange at faa en dannet Pige, naar hun ikke selv er det.
Manden bander, og det gjør hun ogsaa. Han ligger og
spytter ned bag Sovesofaen og i sit Vaskefad. Katten løber
inde i Stuen og overbegjør alting, saa her er et farligt
Griseri. Jeg kommer op Kl. 57 2 om Morgenen og bliver
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ved at gaa og rode i det ti! Sengetid." Jeg fandt mig nu
foranlediget til, da jeg havde faaet Nannas Brev og mær
kede, at hun ikke befandt sig godt der, at skrive til Man
den om Stillingen, og i mit Brev lagde jeg ikke Dølgsmaal
paa, at vi følte os skuffede. Jeg foreslog da, at dette Tje
nesteforhold maatte ophæves snarest mulig, og hun saa
rejste derfra. Mandens Brev af 23de Maj er ret betegnende
med Hensyn til Tonen, hvori det er skrevet, og jeg vil her
anføre noget deraf: „Maa jeg tillade mig at spørge, hvad
der berettiger Dem til at skrive, at jeg og min Hustru
mangler Aandsdannelse? Har De, min Herre, rigelig af den
Slags, saa har Deres Frøken Datter virkelig alt for lidt. Om
jeg bander, vedkommer virkelig ikke Dem, min Herre, og
jeg haaber ikke, Deres Frøken Datter har taget Skade paa
Aanden i den Tid, hun har været i mit Hus."
Altsaa rejste Nanna derfra og var saa en kort Tid i
Kolding hos Kjøbmand Anton Simonsen, der var svært glad
ved hende. Hans Broder Graveren C. V. A. Simonsen
der skriver til mig d. 9de Juni: „De skal have Skjænd,
fordi De sender Deres Datter ud i Verden efter et Blads
Bekjendtgjørelse uden at spørge mig. Det var ikke en
Plads til hende, stakkels Pige." Han bruger i Slutningen
af sit Brev nogle Udtryk om den paagjældende Familie,
som jeg ikke vil gjengive.
Frederikke havde forladt Pladsen i Demstrup, hos
Kjøbmanden der, jeg tror nok, han var død af Tuberkler,
og hun havde saa faaet Plads oppe i Tisted hos Konsul Ander
sen, der var gift med en Søster ti! Digteren J. P. Jacobsen.
Her besøgte vi hende, min Kone og jeg, lidt hen paa Som
meren 1896, men herom senere. Olaf var kjed af at
læse videre, og da jeg skrev til ham, om det ikke var
muligt, han kunde slaa ind paa noget andet f. Ex. at
blive Tandlæge eller Farmaceut, saa han lidt hurtigere kunde
komme til at tjene lidt selv til Livets Ophold, mente han,
at dette kun var Tidsspilde, da dertil kun behøvedes en
sølle Præliminær-Examen. Han fortrød, at han ikke allerede
havde holdt op med Læsningen i Efteraaret, saadan skrev
han i Maj 96, og i samme Brev fortæller han, at han nu
er taget ud til Charlottenlund til en Fotograf der for hos
ham at lære at fotografere. At blive Landinspektør, som
jeg havde foreslaaet ham, brød han sig ikke om. Jeg
forestiller mig nu, at det skortede ham vel meget paa Penge,
og det kneb jo for mig at skaffe dem til Veje. Frederikke
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var meget kjed af hans Beslutning. Hun klager aldrig over
sig selv i sine Breve, men fortæller blot, at hun har været
ude at besøge Kristiane Rosgaard, som ieg havde læst no
get med i Faarup, og som nu var bleven gift med en Land
brugskonsulent Gommesen, der boede lidt uden for Tisted.
I det jeg nu er kommen til at omtale Familieforhold,
vil jeg da tage med, at Læge Larsen der i Hadsten forekom
mig at være ualmindelig dygtig, og han havde da ogsaa en
stor Praxis. Min Datter Nanna havde faaet en Knude i sin
Pande, der stadig vogsede og var hende til meget Vansyn.
Jeg bad da Doktor Larsen se paa den, og han erklærede,
at det var en Fedtknude, der let kunde fjernes. Han mødte
saa en Dag hos os med sin Medhjælper for at skjære Hul
paa den. Pigen erklærede, at hun ikke vilde bedøves, og
hun holdt sig tapper under hele Operationen. Det viste
sig nu ikke at være en Fedtknude men en Udvægst med
store Haar indvendig i Knuden, og da de stadig vogsede,
maatte Knuden altsaa ogsaa vogse. Efter saa at have skræl
let Haarene og deres Rødder af, syede han den spaltede
Hud sammen, og det hele groede saadan igjen til, at der
nok en Tid blev et Ar, men det varede ikke saa farlig længe,
inden det ogsaa forsvandt. Jeg syntes, det var godt gjort.
Larsen havde i den Tid en Medhjælper, der ogsaa havde
uddannet sig som Læge.

189 6.
Forholdene i Hjemmet havde nu udviklet sig saadan,
at jeg ikke havde stor Lyst ti! at komme ud at rejse. Sigyns Sygdom havde saadan hæmmet mig i mit Arbejde, at
det næsten ikke er til at beskrive, og dog følte jeg det som
en Pligt om mulig at fortsætte, men som sagt, det kneb
med at komme af Sted, og en Tidlang var jeg ogsaa selv
syg- J e g skrev til min Datter Frederikke d. 30te Januar:
„Tak for dit Brev til min Fødselsdag og for Gaven, den
var jeg meget glad ved. Jeg laa i Sengen til Middag, da
jeg ikke havde sovet de sidste Nætter, og da jeg saa kom
op, havde jeg det ret godt Resten af Dagen. Jeg saa og
talte ikke med et eneste fremmed Menneske." Denne Ud
talelse synes maaske lidt underlig for den, der ikke kjender
Forholdene. Sigyns Tilstand gjorde ogsaa sit til det tryk
kende i Sindsstemningen. Jeg skrev fremdeles: „I de sid
ste Dage har Sigyn været noget bedre, men hun er saa
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for hende. Desuden var hun saa vanskelig med sin Mad
og vilde ikke rette sig efter vore gode Raad. Nu begyndte
det altsaa at gaa tilbage ad. Vi prøvede paa at give hende
Provenceolie, der skulde være lettere at tage end Levertranen,
og af denne sidste kjøbte jeg 3 Pægle ad Gangen. Nu holdt
jeg mig hjemme snart en hel Maaned, og fik min Seng
flyttet op i Endestuen ovenpaa. Der laa jeg da helt ene,
men hver Nat Kl. 2 rejste jeg mig, gik ned ad Trappen og
ind i Dagligstuen for at lukke et Vindue op. Efter et godt
Kvarters Forløb lukkede jeg igjen og gik atter i Seng der
oppe. Det var jo min Overbevisning, at frisk Luft vilde
være-særlig godt, og skjøndt det ikke var behageligt, vilde
jeg dog gjøre, hvad jeg kunde.
Men jeg maa nu til at fortælle om mine Rejser i
det Aar. Jeg tog da først en lille Tur op til Viborg og
til Salling, hvor jeg d. 17de Marts var inde i Højskolen
i Jebjærg. Derfra gik jeg ud til Rødding, men Vejret
var daarligt, og Vejene meget opblødte saa jeg havde
ondt ved at færdes og maatte snart se at komme hjem
igjen. Lærer Mikkelsen i Busk havde indbudt mig til at
komme til Hammerum for at holde et Foredrag i deres
Foredragsforening, og den Indbydelse vilde jeg nok efter
komme, især da min Kone syntes, at jeg skulde tage af
Sted for at faa mine Tanker lidt mere adspredte, og hun
troede ogsaa, at det kunde virke styrkende paa mit Helbred
at komme noget ud. Jeg tog da med Toget til Silkeborg
og var inde hos Bogtrykker Johansen for at faa gjort Aftale
med ham. Det var d. 19de Marts, og saa var jeg i Ham
merum d. 20de, men havde næsten ikke sovet om Natten.
Fastelavns-Søndag d. 24de var jeg atter i Silkeborg, men
var syg og havde været syg hele Tiden, siden jeg rejste
hjemme fra. Jeg skrev hjem: „Bliver det saadan ved med
mig, kan jeg ikke holde det ud, men maa rejse tilbage. Nu
forsøger jeg endnu et Par Dage, men tør dog ikke rejse
længere sønder paa, og heller ikke til Horsens, da Enden
paa det vel bliver, at jeg maa rejse hjem". I Gjellerup var
jeg kun inde enkelte Steder og fik kun holdt Foredraget
og solgte ingen Bøger. Min Kone skrev: „Sigyn hoster
snart slet ikke mere og sover hele Natten igjennem", saa
det gav mig Mod til at fortsætte, og jeg skrev da hjem:
„Det glæder mig, at hun har det saa godt. Bare I bliver
ved med Afvaskning og Udluftning". Det var min Bestem
melse at tage til Horsens og saa ud i Bjerge Herred. Men
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først var jeg da i Ry og besøgte Præsten, Hr. Hansen,
som jeg kjendte. Den Dag jeg var der, kom Doktor lis
ager fra Ry Station derop, og jeg ytrede da Ønske om, at
han vilde undersøge min Mave, der var saa daarlig. Jeg
kom til Sengs, og han erklærede saa, at der egentlig ikke
var noget i Vejen med den, men det var en meget stærk
Forkjølelse, der havde sat sig i den. Jeg bestemte mig da
til at rejse videre. Det var d. 28de Marts, jeg var i Ry, og
derfra gik jeg saa til Vestbirk Højskole for at prøve min
Lykke der, og saa var det min Mening at gaa til Skander
borg. Jeg husker nu ikke, om jeg derfra ogsaa tog om ad
Taaning. Men da det stadig blev bedre med Helbredet,
tog jeg tilbage til Horsens, og saa gik jeg derfra ud til
Bjerge, hvor jeg besøgte Lærer Holm. Her i Nørre-Bjerge
var jeg inde hos Peder Mortensens Enke, som fortalte noget
for mig, og dernæst hos Johannes Mansen , og denne sidstes
Historier var helt gode. Jeg var bleven meget forundret
over at se, hvor affældig Holm var bleven, siden jeg
sidst saa ham. Han kunde næsten ikke gaa og var kom
men saadan til at lide af Astma. Han havde faaet et Indaandingsapparat, og det maatte han jævnlig bruge. Naar
han faldt omkuld, kunde han ikke rejse sig selv, og han
kunde ikke selv trække i og af sine Klæder. Det var da
ogsaa sidste Gang, jeg saa ham i Live. Siden var jeg nede
at se til hans Enke, der var flyttet ud i en Villa, som var
bleven kjøbt til hende og laa vestlig i Byen. Jeg vilde nu
til Nebsager, men paa Vejen derud var jeg inde hos Sned
ker Holm, der før havde boet i Rødkjær, men nu var flyttet
ned i Nærheden af Broderen. Hos Lærer Jespersen blev
jeg vel modtagen, og vi talte en hel Del om „Dansk Skoleforening", og hvordan det var gaaet, den Gang den var
bleven oprettet. Han havde alle Papirerne derom liggende,
og det var ikke fri, han talte lidt bittert om Holms Broder,
P. A. Holm, der havde tilegnet sig Æren for Oprettelsen
af Foreningen, og nu alle Vegne blev anerkjendt ej alene
som dens Formand, men ogsaa som dens Stifter, hvilket
jo slet ikke passede. Jespersen gav mig Ret i, at der skulde
gjøres Indsigelse der imod. Jeg var saa et lille Smut nede
i Hornsild, og saa gik jeg videre over til Kavben, og var
inde hos Lærer M. Lavritsen, og han og Rasmus Antonsen
fortalte begge nogle Sagn. Saa gik jeg over til Raarup, hvor
jeg var hos Niels Jørgen Mass, som var god til at fortælle.
Læreren i Raarup, som jeg ogsaa var inde hos, kjendte jeg
6*
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helt godt fra Gjellerup. Det var nemlig Dines Birk, Lars
Dinesens Søn, og hans Faders Gaard der i Birk var jeg tit
kommen forbi paa mjn Vej til Herning, mens jeg boede der
ude. Faderen havde jeg ogsaa flere Gange talt med, og
Søsteren til Dines lever endnu her i Vejle. Saa gik jeg
til Skjold, hvor Peder Hansen maatte holde for, men
Lærer Jensen i Skjold gav da ogsaa lidt til Bedste. Endelig
naaede jeg da til As, hvor jeg besøgte Pastor Fr. Melbye.
Her fik jeg endda noget Udbytte hos Stine Kristensdatter,
Lærer M. Mikkelsen i Overby og Ane Johansen paa Overby
Mark. Dernæst et Par Sagn hos Else Katrine Elisabeth
Rasmusdatter i Hosby. Da jeg kom til Klakring og var
inde hos Læreren, Lauritsen, fik jeg der, ligesom det ogsaa
var sket i Raarup, opfrisket en Del Gjellerup Minder, idet
hans Kone var ude fra Ørre. Jeg var ogsaa inde hos Jean
Fischer, der havde en Slags Fortsættelsesskole, som dog
aldrig er slaaet rigtig igjennem. Jeg troer, det var, fordi
han stilede vel højt. Saa gik jeg ud til N. Kr. NielsenGrøn, der ejede en Gaard ude paa Marken. Han havde
været Rigsdagsmand siden 1881 i Maribo Amts 3die Kreds.
Mit Ærinde der var af en helt særegen Art. Den ret bekjendte Forfatter af jyske Smaabøger C. Sørensen Thomas
kjær havde en kort Tid udgivet et Blad, der bar Titelen
„Jyden", og efter sit Program skulde indeholde jyske Smaahistorier og Digte, men han kunde ikke faa samlet Abon
nenter nok dertil, og saa henvendte han sig til Nielsen-Grøn,
der den Gang var bleven en hel Del populær, med Ønske
om, at de kunde slaa sig sammen om Udgivelsen og Re
daktionen. Det var N. Gr. gaaet ind paa, men paa den Be
tingelse, at Bladet ogsaa maatte indeholde Stykker paa al
mindeligt Bogmaal, og saa udkom det i kort Tid paa den
Maade med begge Redaktører. Jeg havde en Tid forud
truffet C. S. Th. i Silkeborg, og han havde der forelagt
mig Planen og spurgte mig om, hvad jeg syntes derom.
Dertil havde jeg svaret, at Tanken var god nok, men jeg
antog ikke, han kunde magte at udføre den, da Bladet jo
ikke alene burde indskrænke sig til at indeholde Stykker,
der var skrevne paa den Dialekt, han talte og kjendte, men
have Prøver fra aile jyske Dialekter, og han kjendte dog kun
sin egen Egns og kunde altsaa kun behandle den. Det af
skrækkede nu ikke Thomaskjær, og han maa vel have ment,
at Silkeborg-Egnens var tilstrækkelig. Bladet udkom i alt
Fald, og jeg fulgte Foretagendet med en vis Interesse, uagtet
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jeg ikke selv var Subskribent. Da Bladet saa ophørte, fik
jeg Lyst til at eje et fuldstændigt Exemplar og gik saa, da
jeg var i Horsens, ind til Boghandler Edelmann, som var
Bladets Kommissionær, og bad ham om et Exemplar. Han
svarede mig, at han ikke ejede et saadant, men henviste
mig til Nielsen-Grøn. At tænke paa at komme til Thomas
kjær med det Ærende vidste jeg kunde ikke nytte. Men
her i Klakring fik jeg den samme Besked, N. Gr. havde
heller intet fuldstændigt. Han sagde, at han oppe paa Lof
tet havde liggende en Dynge løse Nummere, og jeg maatte
godt se dem igjennem, men han var sikker paa, at der ikke
var noget fuldstændigt. Jeg lod mig dog ikke afskrække
og kom der op og sad og rodede der længe, men fik intet
ud af det, og saa drog jeg af med uforrettet Sag. Da jeg
en Tid efter kom over til Kjøbenhavn, gik jeg ind i det
kgl. Bibliotek og forlangte at faa at se, hvad der var, og
det viste sig saa, at ikke en Gang Biblioteket havde Bladet
fuldstændigt. Efter lang Tids Forløb besøgte jeg saa H. F.
Feilberg og fik hans Exemplar at se, og da opdagede jeg,
at det heller ikke var fuldstændigt, og jeg opgav saa nogen
Sinde at faa et fuldstændigt Exemplar at se. Men saa lykkedes
det mig omsider. Under et Besøg i Lisbjærg Terp hos Ane
Nielsen kom jeg til at nævne Sagen, fordi jeg vidste, at hun
havde været Holder af Bladet og skrevet i det, og saa kom hun
frem med alt det udkomne, hun havde det altsammen. Hun
var nu saa elskværdig at give mig, hvad jeg saa længe forgjæves havde søgt om. Jeg tog imod Gaven med stor Tak
og fik snart de sjældne Blade indbundne, saa nu roser jeg
mig af at eje det eneste fuldstændige Exemplar af dette
Blad. Jeg gad da i alt Fald vide, hvor dette ellers skulde
kunne findes.
Da jeg gik fra Klakring, fik jeg Lyst til at komme ind
og se Barritskov, som jeg havde hørt flere Sagn om, og
især havde jeg bidt Mærke i, at der skulde være en Blod
plet, som ikke kunde skaffes bort. Den havde jeg nok Lyst
til at se. 1 Thieles Folkesagn havde jeg læst derom, men
især havde en Artikel, som jeg havde læst i Danmarks illu
strerede Almanak for 1887, redigeret af Cl. Rosenhoff, gjort
et vældigt Indtryk paa mig. Den bærer Titelen „Blodplet
ten paa Barritskov" og findes der S. 19. Altsaa gik jeg til
Gaarden og kom til Forpagteren, som jeg bad om at vise
mig Pletten. Det var han meget villig til, han var i det hele
en yderst hjælpsom Mand, og saa gik han med mig over til
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den gamle Hovedbygning, der nu var helt ubeboet. Han
forklarede, at man ikke længere turde bo der, da Grund
volden ikke var sikker. Der var jo Grave rundt om den,
og den saa ogsaa noget brøstfældig ud. Han sagde frem
deles, at det vilde koste uhyre meget at faa den restaureret,
og det betænkte Ejeren sig paa. Vi kom saa ind i Værelret. Det var ret stort, og der laa en Masse Korn paa Gulvet,
saa det brugtes som en Slags Kornmagasin. Forpagteren
fik nu Kornet fejet til Side, og jeg fik da Pletten at se.
Den saa ud, som der var hældt noget skident Vand ud
der. Han fortalte mig, at de flere Gange havde skruppet
og skuret Stedet, men Pletten kom stadig igjen. Der var
blevet lagt nye Fjæl i Gulvet paa det Sted, men det hjalp
heller ikke. Jeg kunde ikke opdage, hvorfra Pletten kunde
stamme, da den var langt fra Ydervæggen og endda et
Stykke fra Døren. Med Tak for udvist Venlighed sagde
jeg den flinke Forpagter Farvel, og siden har jeg atter læst
Artiklen i Almanakken, der lyder meget troværdig. Men om
Drabsmanden, som der berettes om, er bleven forløst, véd
jeg intet, da ingen sover i det Værelse.
Fra Barritskov gik jeg op til Gammelby for at besøge
L. J. Hansen, Slagtersønnen fra Randers, som nu var Lærer
der, og som jeg havde været paa Seminariet med. Den
Gang var han lidt fin paa det, og det var han for Resten
endnu. Men forøvrigt tog han meget venlig imod mig.
Han interesserede sig aabenbart slet ikke for min Virksomhed,
men det kunde jeg heller ikke have ventet. At han havde
et stort og godt Embede og nød et vist Velvære, kunde
jeg ikke have noget imod, men Udbytte for mig var der
ellers ikke at faa der. Saa styrede jeg mine Fjed hen til
Vrigsted og blev ret venlig modtaget af Maltesen. Jeg
søgte til Vrigsted Højskole for at prøve at faa lidt Udbytte
der, men hos Eleverne var intet at faa, og Tonen paa Skolen
syntes jeg ikke om. Det kom mig for, som Maltesen ikke
havde den tilstrækkelige Myndighed. Jeg befandt mig da
ret ilde der, Eleverne syntes ikke at have nogen som helst
Forstaaelse af min Virksomhed, og jeg kunde næsten fristes
til at tro, at de kunde have Lyst til at have mig til Bedste.
Jeg har ikke paa nogen anden Højskole mødt saa stor Lige
gyldighed. Maltesen selv var dog meget flink og mente,
at jeg skulde gaa op til Kammerraad Lave Hansen, som
boede ikke langt derfra, han kunde sikkert fortælle mig
noget af Værdi. Jeg gik derop, og han var meddelsom nok,
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men det, han fortalte, havde nu ikke stor Betydning. Hovedmaalet for Rejsen her i Egnen var dog at komme til ØsterØrum og faa talt med Inger Olesdatter, som jeg længe
havde haft Kik paa. Jeg vidste, at hun var nede fra Hygum
ved Lemvig, og hendes Søster der var mig i sin Tid en
udmærket Kilde. Jeg kom der da og traf hende godt nok,
men Forholdene var ikke særlig heldige. Hendes Mand,
en ældre Gaardmand i Byen, var ikke saa lidt drikfældig,
og hun vilde nok fortælle for mig, men erklærede, at de
ikke godt kunde huse mig om Natten. Jeg skjønnede nok,
hvad Grunden var, hun vilde nemlig nødig, at jeg skulde
mærke, hvordan det egentlig stod til der, og det kunde jo
ikke undgaaes, naar jeg saadan slog mig til Ro der, og
allermest vilde det kunne mærkes Morgen og Aften. Jeg
gik da hen til Lærer J. F. Lund og bad pænt, om han ikke
kunde give mig Nattely. Han lod til at være ret velvillig,
men beklagede forøvrigt, at hans Kone ikke var hjemme for
Øjeblikket, og det var dog hende, det kom an paa. Jeg
skyndte mig nu tilbage til Inger og bebudede hos Lund,
at jeg vilde komme igjen ved Aftenstid. Nu gik det saa
løs med at skrive Æventyr, og Konen var flink nok, saa
hun fortalte mig i alt 9 gode Historier. Men jeg kunde jo
ikke blive færdig med at skrive dem den Dag, og da det
blev Aften, sagde jeg, at jeg vilde komme igjen næste Mor
gen. Saa gik jeg hen til Lærer Lund, og da var Konen
kommen hjem, men hun erklærede paa det bestemteste, at
de ikke havde Plads til mig. Jeg maatte nu da skynde mig
at komme af Sted for ikke at komme til at ligge ude om
Natten. Jeg gik saa op til Præstegaarden, da jeg vidste, at
det ikke kunde nytte at gaa ind i nogen af Gaardene og
begjære Nattely der, og Læreren gjorde ikke mindste Tegn
til at ville hjælpe mig. Præsten, en yngre Mand, beklagede,
at han heller ikke kunde huse mig, da hans Kone var høj
frugtsommelig, og hun kunde vente sig, hvad Dag det skulde
være. Altsaa maatte jeg videre og søgte saa op til Lærer
Moldt i Davgaard, der endelig forbarmede sig over mig.
Næste Morgen skyndte jeg mig igjen ned til Ørum. Havde
jeg kunnet blive der, vilde megen Gang og en Del Tid
været sparet. Det var d. 9de Maj, jeg kom til Ørum. Der
fra tog jeg saa ind til Horsens d. 10de Maj, og her
vilde jeg opsøge Ingers Søster. Det var om Eftermid
dagen, jeg kom der, og saa gik jeg strags hen til min Broder
for at høre, hvordan det nu stod der. Jo, Kristians Familie
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var nu Dagen før rejst af ned til Flensborg, men hvor den
saa blev af, har jeg aldrig faaet at vide. Jeg søgte saa hen
til Inger Olesdatters Søster Ane Kirstine Olesdatter, der
boede i en Udkant af Byen. Hendes Mand var Husejer
og havde da vel sparet sig nogle Skillinger sammen, men
derom véd jeg intet. Underligt var det, som de Søskende
var blevne skilt ad. Den tredje var kommen op til Vend
syssel, og hende havde jeg ogsaa sat mig for at ville op
søge. De var naturligvis komne ud i Østeregnen at tjene
og var saa blevne gifte der. Hun her i Horsens fortalte mig
8 Æventyr, og de var rigtig gode. Et Par Smaapiger, som
jeg traf her hos min Broder, fortalte mig nogle Smaasagn.
Den ene hed Anna Jensen og den anden Ida J. Da jeg nu
var færdig der, gik jeg til Gjedved d. Ilte Maj og søgte
ind til Martin Kristensen. Endnu havde jeg noget at gjøre
der i Egnen, og jeg vilde da gjærne hjem til d. 16de Maj.
Jeg skrev saa til min Kone, at jeg ønskede, hun vilde komme
til Aarhus Løverdag Morgen, for at vi kunde gjøre Indkjøb
der af et og andet til Husets Brug. Fra Gjedved vilde jeg
tage om ad Aas og saa videre frem ned ad Søvind.
Paa Vejen ud til Gjedved gik jeg ind i Hansted Hospi
tal for om muligt at faa lidt at vide hos de gamle der.
Men det blev ikke til noget. Jeg var inde hos et Par af
Lemmerne, men de lod ikke til at vide noget, og de forstod
aabenbart ikke, hvad jeg vilde dem. Saa gik jeg ned til
Skolen for at besøge Lærer J. C. Hansen, som jeg kjendte
fra Seminariet, men han var helt hjælpeløs og brød sig
aabenbart ikke om mig og mine Sager.
Fra Gjedved gik jeg ned til Tolstrup Kirke, nærmest
efter Martin Kristensens Tilskyndelse, for at se den og un
dersøge den gamle Kirkeklokke. Denne Kirke var jo Byen
Gjedveds Sognekirke. Derfra gik jeg saa ned til Tvingstrup
By og gik ind hos Lærer M. Andersen. Jeg havde her
den Fornøjelse at faa en ret ordentlig Beskrivelse af et ret
mærkeligt Kortspil, som havde været i Brug der i Egnen,
og som jeg nok havde hørt noget om før. Præsten H.
Brøchner havde da ogsaa i sin Tid omtalt det og til Dels
beskrevet det. Jeg fik nu hos Marie Katrine Hansen der
i Tvingstrup den Beskrivelse, som jeg har trykt i „Danske
Børnerim o. s. v. a . Spillet hedder Pænæmen. Hun tilsagde
mig ogsaa nogle Smaarim, og saa gik jeg videre over til Aas,
hvor jeg søgte ind til S. P. Rasmussen, der før havde givet
mig Bidrag. Men hos Mikkel Bager fik jeg intet at vide.
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Nu gik Turen ned til Søvind, hvor jeg besøgte Lærer L.
P. Rasmussen. Han var godt kjendt med Ejeren af Torup
Volde og vilde følge med mig derop. Vi var saa henne
at se det gamle Voldsted, der laa tæt ved Oaarden, og jeg
var helt glad ved at komme der. Egnen der omkring vilde
jeg gjærne undersøge, da jeg havde læst en hel Del derom
i Pastor Brøchners Optegnelser, og da særlig om, hvad
man fortalte om Hegsen i Brigsted. Dersom jeg den Gang
havde hørt noget om Maleren R. K. Lassen, vilde jeg natur
ligvis have søgt efter at faa noget at vide om ham og hans
Liv paa selve Aastedet (han ligger jo begravet paa Søvind
Kirkegaard), men først senere er jeg bleven opmærksom
paa den Mand og hans store Forfattervirksomhed. Jeg
kjendte nok Navnet, men intet videre. For nogle Aar siden
har jeg i Viborg Landsarkiv gjort ret omfattende Studier for
at faa noget ordentligt at vide om ham og skrev saa en
Levnetsskildring af ham, men den er endnu ikke bleven
trykt. Mærkeligt nok talte ingen om ham, da jeg var paa
Stedet 1 ). Jeg var ogsaa i Gangsted og Elbæk, hvor der var
blevet oprettet en lille Højskole et Par Aar i Forvejen. Dens
Forstander var Johannes Elbæk. Her fik jeg nogle Sagn
fortalt af Kristian Høj. Fra Elbæk gik jeg vist nok op til
Vedslet. Men der talte jeg forøvrigt ikke med andre
i hele Sognet end Læreren. Derefter tog jeg hjem, idet jeg
fra Hylke tog med Toget op til Aarhus, hvor jeg traf min
Kone efter Aftale. Men jeg maa ikke glemme at fortælle, at
jeg kom til Aarhus godt en Dags Tid før, end det var min
egentlige Bestemmelse, og saa benyttede jeg Tiden til at
tage en lille Tur ud til Egaa for igjen at besøge Lærer
Kornerup, og jeg fik ham da atter til at fortælle mig noget.
Han lod til at være uudtømmelig, og han var en god For
tæller. Der i Egaa var jeg saa omme hos Landstingsmand
Niels R. Sørensens Hustru. Han var i Kjøbenhavn, men
hende traf jeg godt nok, og hun var ogsaa god til at for
tælle, saa jeg fik meget godt at vide der. Manden har jeg
aldrig talt med. Han havde stillet sig et Par Gange som
Rigsdagsmand, men var dumpet som saadan. Her var jeg
heldig nok til ogsaa at træffe en anden god Meddeler, nem
lig Karen Jensdatter, og Mikkel Madsen gav ogsaa en Del
*)

Det er Lærer Rasmussen, der under Navnet R. Lidemark har udgivet en lille Sangbog for Børneskolen, som blev solgt i en uhyre
Masse Exemplarer Fremdeles nogle Læsebøger for Børn.
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til Bedste. Niels Sørensens Hustru er i D. S. anført under
Navnet Maren Sørensdatter, men hun hed nu egentlig Ma
ren Pedersdatter. Derfra gik jeg saa over til Lisbjærg Terp
til Ane Nielsen og var der om Natten. Næste Morgen gik
jeg saa til Aarhus for at træffe min Kone og følge m&ed
hende hjem. Jeg var saa hjemme nogle Dage, og saa kom
Nanna hjem fra Kolding, men hun var der da efter d.
9de Juni.
Efter at jeg saa havde været hjemme nogle faa Dage,
maatte jeg af Sted igjen. Først tog jeg ud til Ry Højskole'
hvor der nu var Sommerskole for Piger. Her traf jeg Frøken
Begtrup , som var Lærerinde der og siden oprettede en lille
Højskole i Levring. Hun fortalte mig et lille Æventyr.
Nogle af de unge Piger fortalte ogsaa lidt. Den ene af
dem, Sigrid Nielsen, var den bedste og fortalte mig 4 Smaating. Jeg rejste saa videre ned til Sønder-Vissing. D. 28de
Juni skrev jeg hjem: „Efter nu at have gjennemvandret hele
Tyrsting Herred, faar jeg endelig Ro til i Dag Søndag Morgen
at skrive et lille Brev hjem til dig. Udbyttet har været yderst
tarveligt med Hensyn til det, jeg gik efter, men Gang har
jeg faaet nok af, og Helbredet er blevet daarligere. Jeg
var i Vinding lige inde hos Lærer Madsen og hørte, at
Kristen Nielsen, hans Svigerfader, er død. I Velling hørte jeg,
at baade Skovfoged Rix og hans Kone er døde. Det er
for en tre Aar siden, og alle Børnene er spredte for alle
Vinde 1 ). . . . . Jeg har ikke kunnet opgive et eneste Sted,
hvor Breve til mig kunde aflægges, da jeg har faret fra et Sted
til et andet
Jeg har saa godt som ingen Bøger solgt
og har altsaa haft den tunge Vadsæk at slæbe paa hele Tiden.
• • • • Ellers har jeg intet at fortælle om, da alt gaar med
Slid og Haardhed". Saadan skrev jeg i Tønning, og det
var meget lidt, jeg fik optegnet paa denne Rejse. I
Velling besøgte jeg Lærer Rix, der vist nok var en Bro
der til Skovfogden, i alt Fald en nær Slægtning af ham, og
han fulgte med mig ned i Velling Skov for at vise mig en
sær Fordybning der nede, som efter Sagnet skulde være
en Røverkule. Røverne, som opholdt sig der, udplyndrede
de vejfarende og spændte Snore over Vejen. Det forekom
mig at være et ret mærkeligt Sted. Da Rix ikke selv kunde
1)

Skovfoged Rix, der i sin Tid boede i Damhuset i Vindum Skov,
har jeg før fortalt om. Et Par af hans Børn gik i Skole til mig,
medens jeg boede i Faarup, og vi havde Omgang med dem.
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huse mig om Natten, skaffede han mig Plads hos en Sned
ker i Nærheden, og der blev da redt mig Seng i selve
Værkstedet. Det var meget flinke Folk imod mig.
Fra Ry Station var jeg gaaet op til Ry Skole i selve
Ry By, og der fortalte Datteren Tove Jensen mig en lille
Smule. Saa gik jeg ned til Pinds Mølle, hvor jeg haabede
at faa nogle Sagn af Maren Pedersdatter, men det blev kun
et eneste og saa en lille Stedremse. Saa kom jeg ind til
Lærer Morten Nielsen i Vissing, og han fortalte mig et Par
Sagn fra hans Hjemegn og lidt andet Smaatteri, hvorpaa
han viste mig hen ti! Anders Sørensen og Karen Marie
Pedersdatter. Efter at de havde fortalt mig lidt, gik jeg over
til Velling, hvor Jens jensen fortalte lidt, og saa til Bryrup,
hvor Niels Skovgaard var ret flink til at fortælle. Nu gik
jeg over til Ring. Da jeg ikke havde et eneste Tilknyt
ningspunkt i det Herred, saa jeg mig nødt til at søge mu
lige Oplysninger hos Lærerne, og de var i det hele meget
flinke, men de Folk, som de henviste til, kunde som Regel
intet af det, jeg søgte. Saaledes omtalte Lærer N. P. Kri
stensen i Ring en Mand, der boede langt vester i Sognet,
og jeg gik ogsaa ud til ham, men fik intet ud af min Gang.
Jeg kom til Føvling en Eftermiddag tæt ind mod Aften og
blev vel modtaget af Lærer J. Petersen. Han mente, at en
Mand, der boede langt sønder paa ovre i Kodallund, kunde
være en Mand for mig, da hans Formand i Embedet N. C.
Rom, der senere opgav Embedet og flyttede til Kjøbenhavn,
havde haft meget med ham at gjøre, han hed ellers Anders
Petersen. Jeg gik ogsaa derover men fik kun en Smule Ud
bytte deraf. Lærer Petersen og hans Kone fortalte mig
ogsaa lidt. Jeg fik talt med mange Mennesker, og der var
ogsaa en Del af dem, der fortalte mig noget, men det meste
deraf er endnu utrykt. Saa godt som alt, hvad jeg har
samlet efter Aar 1900 henligger jo endnu i utrykt Stand. Det
er da ingen Nytte til at opregne Navnene paa disse Men
nesker, og jeg skal blot her nævne nogle enkeite. Søren
Nielsen Brønd i Nim, Mette Kirstine Jensdatter i Kodallund,
Henrik Pedersen i Underup og nogle flere gav mig helt
gode Bidrag. Da jeg gik fra Underup til Nim, kom jeg paa
Vejen forbi et Par af de store Granit-Ledstoiper, der stod
som Grændser for Kongens Vildtbane, saa han altsaa havae
haft et Jagtdistrikt der. Men Egnen der omkring har ogsaa
været Krongods. Jeg gjorde ogsaa en Afstikker hen til Lun
dum og over til Vinten-Enner Skole for at besøge Lærer
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Chr. Bruun. Fra den Kant havde jeg forhen faaet sendt ret
gode Bidrag til Skgr. gjennem F. P. J. Lund. Det var aller
nærmest for mig at gaa over Kjæret, og det lykkedes ogsaa
at finde det bedste Overgangssted. Saa gik jeg langs med
Skovkanten op til Vinten-Enner Skole, der ligger kjønt lige
ved Vejen og med Skoven paa den anden Side. Lærer
Bruun fulgte med mig ind i Skoven for at vise mig den
gamle Borgplads Himmelknold, som laa godt gjemt der inde,
og han fortalte noget for mig, da jeg kom tilbage, ligesom
og Anelene Jensdatter. Saa tog jeg ogsaa en Dag igjen ind
til Horsens for at faa endnu et Par Æventyr af Ane Kir
stine Olesdatter. Da jeg kom til Tørring, fik jeg d. 28de
Juni skrevet hjem, og samme Eftermiddag var det, jeg kom
ind til Horsens. Men jeg var da ogsaa en lille Tur henne
paa Vestbirk Højskole og var ret heldig med at faa nogle
af Karlene der til at fortælle for mig. Der var nemlig
Haandværkerskole om Sommeren.
Det var min Bestemmelse at komme hjem Onsdag d.
1ste Juli. Jeg havde paa den Tur ikke optegnet en eneste
Vise og af Æventyr blot de faa, jeg fik i Horsens. Af Sagn
havde jeg faaet en Del og tillige en Del Skjæmtesagn og
noget andet Pilleri, men de Egne syntes mig i det hele ikke
rigtig rige paa Folkeminder, hvilket jeg dog havde ventet.
Maaske jeg dog ikke havde været heldig med at træffe de
rette Kilder. Jeg havde tænkt paa, at min Hustru nu i den
gode Sommertid skulde have en lille Udflugt til sin Familie
og sine Børn, og da jeg nu skrev hjem, foreslog jeg hende,
at vi skulde have et Fjortendagskort og saa rejse dygtig
omkring i den Tid. Det gik hun ind paa, og saa bestilte
jeg Kortene, og vi kom af Sted først i Juli, altsaa kort efter
min Hjemkomst. Jeg kan nu ikke huske saa nøje, hvordan
Rejsen blev ordnet, Nanna var hjemme for at passe Sigyn,
og Frode var ogsaa hjemme, hvorimod Lavra og Frederikke
var ude. Da min Kone længtes efter at se, hvordan Frede
rikke befandt sig der oppe i Ty, tog vi allerførst derop for
at se til hende. Hun tjente jo hos Konsul Andersen, og
da vi langt om længe kom der, lagde vi os for Natten ind
i en lille Gjæstgivergaard, og næste Morgen gik vi hen til
hende. Hun havde det ikke rigtig godt, da hun var træt,
og en af Pigerne drillede hende saa mageløs. Ellers var
Konsulens helt flinke. Vi gik om Eftermiddagen ud til den
Gaard, hvor Landbrugskandidat Gommesen boede, som
Jakobine Rosgaard var bleven gift med, og de var meget
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venlige imod os. Vi var saa i Ringkjøbing d. 11. Juli og
fik der set til Lavra, som var kommen der for at skulle
lære at fotografere hos Andr. Beiter, og jeg havde gjort
Akkord med ham om, hvad han skulde have. Det var nu
ellers ikke nogen billig Historie. Før vi kom til Ringkjøbing,
var vi i Ulfborg og i Vem. Der i Skydsgaard bad de os
at komme igjen til om Søndagen d. 12te, for da skulde de
have Barselgilde, og de vilde gjærne have os med. Vi var
da baade hos Villads i Lergrav og i Vogterhuset og laa i
Holm om Natten. Der var de saa særdeles flinke imod os.
Villadses Datter Margrete kom ned til Vogterhuset, Aftenen
før vi rejste til Ringkjøbing, saa vi da fik hende at se.
Ogsaa gamle Lavst Klem var vi nede at se til, og han var
glad ved vort Besøg. Vi sendte lidt Kage hjem fra Sine
og en ny 25-Øre til hver af Børnene. Jeg skrev saa hjem,
at de kunde vente os d. 15de, da vi vilde hjem og se, hvor
dan de havde det, saa blive hjemme om Natten og atter
tage af Sted næste Morgen. Det gjaldt jo om at benytte
Tiden, da vi kun havde de 14 Dage at rejse i. Vi var ogsaa
i Horsens, og der var Sigyn med, men jeg husker ikke,
om hun kom med til Kolding, skjøndt det er rimeligt nok,
at det var den Gang, hun mistede sin Hat, der blæste af
Hovedet paa hende ud af det aabne Vindue i Kupeen. Det
var i Nærheden af Børkop. Da vi havde rejst nok, trængte
vi til at komme hjem og hvile os. Sigyn var naturligvis
ikke med paa vor første Udflugt, men vistnok paa den andenVi maatte sande, at det ikke er til Hvile at rejse paa saadan MaadeSaa fik jeg i Sinde at have Frode med paa en lille
Ferietur, og vi tog da hjemmefra allerførst i August. Vi
gik først over til Hammel og var saa paa Vejen inde at
se til Jens Knudsen i Norring Hede, der for Resten ikke
længere var Hede. Da vi kom til Hammel, var vi inde hos
Degnen og hvilte os. Derefter gik vi til Røgind, og saa
blev det Aften, og Pastor Bak var saa venlig at give os
Nattely. Jeg var saa henne i Røgind Vestergaard hos Niels
Poulsen som fortalte mig et Par Sagn, dernæst hos J e n s
Faarup, og saa gik vi videre og kom endelig til Vole, hvor
vi foreløbig slog os ned hos min gode Ven Chr. Høegh i
Vole Kro. Derfra gik vi til Silkeborg. I Vole var vi d. 5te
August, og der befandt vi os godt. Fra Silkeborg gik vi
ud gjennem Skoven og plukkede lidt Blaabær, og saa
sendte jeg ham hjem med, hvad vi havde samlet. Han

94

Minder og Oplevelser. IV.

vilde da være hjemme igjen d. 7de August om Aftenen
Jeg skrev saa hjem til min Hustru: „Hvis du har Lyst til
at tage ned og besøge Læreren i Fruering, saa kan du tage
ned tii Skanderborg paa Dobbeltbillet Løxerdag Morgen
med det første Tog, og jeg skal da være i Sk;mderborg°og
tage imod dig. Vi kan da være der et Par Dage, og jeg
følger da med dig til Aarhus og tager saa derfra med
Dampskibet til Kjøbenhavn eller Kalundborg. Naar jeg kommer
fra Kjøbenhavn, har jeg ingen Lyst til at tage til Skander
borg, men længes efter at tage lige hjem. ' Hvis du ikke
kommer Løverdag Morgen, tager jeg til Aarhus og rejser
til Kjøbenhavn lige strags. Men du maa strags give dig
til Kjende, naar du kommer, for at jeg kan vide Besked, da
Toget til Aarhus gaar umiddelbart efter".
Det gik nu godt nok, at hun kom. Jeg havde vistnok
været i Skanderborg om Natten og mødte efter Aftalen
paa Stationen. Saa gik vi ned hos Realskoleforstander
Laage, som jeg var bleven godt kjendt med, og længere hen
paa Dagen tog vi en lille Sejltur ud paa Søen. Derefter
foreslog jeg, at vi skulde gaa ud til Fruering og besøge
Lærer Thøgersen, som jeg havde været paa Seminariet med
et Aar, og som havde været saa venlig, da jeg sidst var
der. Familien havde endog indbudt os til at komme derned
ved Lejlighed. Jeg vilde ogsaa gjærne, at min Kone skulde
se de store Samlinger af vældige Kampesten, som laa der
paa Marken og ligefrem dannede store Volde. Jeg havde
aldrig før set saadanne Stenmasser ophobede. Det var jo
en stor Moræne fra Istiden, og Isen havde ført disse væl
dige Blokke med sig oppe fra Norges Klipper. Vi var der
ude at se dem om Eftermiddagen, og hos Thøgersens var
vi om Natten. Saa næste Morgen tog vi tilbage til Skan
derborg. Da vi gik med Vejen langs med Østenden af
Søen, stak vi ind i Krattet og sad paa en Bænk der oppe
og saa ud over Egnen. Der var virkelig en dejlig Udsigt.
Jeg foreslog nu, at vi skulde gaa ud til Taaning og besøge
min gode Ven R. P. Randlev, og da jeg sagde, at det ikke var
ret langt, saa gik min Kone ind paa det. Vi fulgte Lande
vejen en Tid, og saa gjorde vi Gjenvej ned over Engen,
hvilket var betydelig nærmere. Men min Hustru blev træt,
og det kneb noget for hende at naa dertil. Vi blev vel
modtagne hos Randlevs og ligesaa hos Lærer Hovgaards.
Næste Dag skulde vi tilbage til Skanderborg, og saa var
Hovgaard saa venlig at kjøre os derind, da han nok mær
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kede, at det kneb for min Kone at gaa den lange Vej, Vi
tog saa med Toget til Aarhus, og der skiltes vi saa ad,
hun tog hjem, og jeg sejlede med Dampskibet til Kjøbenhavn efter først at have været lidt ude i Aarhus og set paa
Huse, der var til Kjøbs. Min Kone vilde absolut, at vi
skulde flytte, hun vilde ikke bo længere i Hadsten, og jeg
maatte se at føje hende, saa vidt det var gjørligt. Jeg kom
godt nok til Kjøbenhavn, men sov ikke ret meget den Nat,
da jeg havde taget Dæksplads og maatte sove i en siddende
Stilling paa en Bænk. Til min store Beklagelse fik jeg saa
den Besked der ovre, at det kgl. Bibliotek for Tiden var
lukket og ikke blev aabnet inden d. 24de. Det havde jeg
ikke taget i Agt, og nu var jeg ilde faren. I min Vaande
gik jeg saa ud paa Amager og hen til Øresundsvejens
Skole for at opsøge min gamle Klasse- og Sidekammerat
paa Seminariet J. P. J. Pleth, som nu var Førstelærer og
havde sin Fribolig paa Skolen. Jeg fortalte ham, hvordan
jeg var stillet, og spurgte, om han ikke kunde huse mig i
nogle Dage. Jeg vilde nødig lægge mig ind paa et Hotel,
og for min Føde skulde jeg nok selv sørge. Han bekla
gede, at han ikke kunde tjene mig deri, da hans Kone ikke
kunde give mig den fornødne Opvartning, hun var saa fuldt
optaget af sin Husholdning. Jeg mærkede strags, at det i
Grunden kun var Udflugter, da jeg aldeles ingen Opvart
ning behøvede, og saa gik jeg noget slukøret derfra. Rejse
lige tilbage igjen kunde jeg ikke bære mig til, og da det
vilde blive alt for dyrt at blive siddende ørkesløs i Kjøben
havn, bestemte jeg mig til at tage nogle Ture ud paa Sjæl
land i Mellemtiden, nemlig fra d. 13de til d. 24de, og jeg
kunde da ikke komme hjem inden d. 1ste September.
Først rejste jeg ud til Charlottenlund for at se til min
Søn. Han havde et ret ordentligt Værelse der ude^ og det
lod til at gaa ham helt godt. Sørensen og hans Forældre
var flinke imod mig. Konen var født paa Højstrup i Ødum
Sogn, som hendes Fader havde ejet, og hun var altsaa svært
godt kjendt med Egnen. Saa besøgte jeg Sagfører Jørgen
sen, der var gift med Sauters Datter, og var hos dem om
Natten. Zakarias Nielsen besøgte jeg ogsaa, og han sagde,
at det vist maatte blive mig for dyrt at bo der ovre, al
Ting var saa urimelig opskruet i Prisen. Andersen 1 ) havde
*)

Det var Rasmus Andersen fra Vinkel, som jeg havde læst med i
Faarup, og som senere læste til Landmaaler-Examen og saa efter
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for Resten lovet at forhøre, om der kunde være noget for
mig" i Valby eller der omkring. Næste Nat laa jeg hos Fru
Præstgaard"), og saa besluttede jeg mig til at tage ned til
Aversi, blot for at komme ned paa Sjælland. Jeg havde
ingen Forbindelse der nede, og den eneste Tilknytning der
til var Poul Thanings Forlovede, som tjente i Præstegaarden.
Ham havde jeg jævnlig besøgt i Kjøbenhavn, og han havde
talt til mig om sin Kjæreste. Altsaa rejste jeg med Toget
til Ringsted og gik saa med Landevejen et Stykke syd paa
og dernæst med Vejen til venstre over Tybjærg. Det var
helt Aften, da jeg kom til Aversi, og jeg maatte da spørge
mig for. Idet jeg kom forbi en Smedje, hvor Smeden endnu
stod og arbejdede, spurgte jeg ham om, hvor Præstegaarden
laa. Han syarede, at naar jeg gik op langs med et Hegn,
han viste mig, saa kom jeg der. Altsaa gjorde jeg mit Ind
tog i Præstegaarden Kl. 9 om Aftenen, men blev dygtig
flov, da jeg erfarede, at den var fuld af fremmede, og jeg
indsaa da, at det var mig umuligt at være der om Natten.
Præsten, der var en aldrende Mand, var dog flink imod mig,
og Poul Thanings Kjæreste var ogsaa venlig. De indbød
mig til at spise til Aften der, og sagde, at de vilde sende
Bud hen til Degnen for at høre, om jeg ikke kunde være hos
ham. Jeg blev helt glad ved al den Venlighed og slog mig
da nogenlunde til Ro. Kort efter kom der Besked fra Degnen,
og den lød paa, at der intet var i Vejen. Saa kom Selskabet
til Bords, og jeg kom til at sidde ved den ene Ende af
et langt Bord. Imens disse mange Mennesker sad og spiste,
førte de en livlig Samtale, og saa ledtes den ind paa Spiri
tismen. I Førstningen sagde jeg ikke noget, men til sidst
lod jeg dog den Ytring falde, at der dog vist ikke var noget
om Folks Tro paa, at man kunde sætte sig i Forbindelse
med de henfarne Aander. Der var da en Dame, der sad
ved den anden Ende af Bordet, som meget hvast tilkastede
mig den Ytring: „Det skal De dog ikke saadan ubetinget
benægte, min Herre". Dertil sagde jeg saa ikke noget.
Kort efter rejste man sig fra Bordet, og saa anbefalede jeg
mig og sagde, at det nu var bedst, jeg gik hen til Degnen.
endt Examen bosatte sig i Viborg sammen med Broderen, der var
Murer, og da udgav den udmærkede Bog om Randrup Gods og
Vinkel Sogn, der aldrig kom i Boghandelen.
2)

Hun havde et Pensionat eller Hotel garni i Istedgade, og der
havde jeg før søgt til der ovre.
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Efter saa at have sagt Selskabet Farvel, ledsagede en Pige
mig hen til Skolen, der laa et lille Stykke derfra midt i
Byen. Jeg blev nu glad overrasket ved at faa at vide, at
Degnen hed P. Krøjgaard og var en Søn af Svend Knud
sen 1 ) i Gjellerup, som jeg jo godt kjendte, og han var gift
med Lavst Krøjgaards Søster. Det var altsaa gamle Kjendinge, jeg kom til, og her befandt jeg mig da udmærket.
Næste Morgen gik jeg igjen om til Præstegaarden for at
takke for den mod mig udviste Gjæstfrihed og for at sige
Farvel til Poul Thanings Kjæreste. Den Dame, der talte til
mig Aftenen før, vilde jeg ogsaa sige Farvel til, men hun
var ude i Haven, blev der sagt. Jeg gik da derud og traf
hende godt nok. Hun var meget venlig og fortalte, at hun
var en Søster til von Huth, som jeg havde hørt saa meget
om, og om hans Helbredelser ved Strygninger og Haandspaalæggelser, samt at hans Konsultationer var blevne ham
forbudt. Fremdeles fortalte hun, at hun flere Gange havde
haft Forbindelse med sin afdøde Fader, hvilket havde været
hende til stor Glæde. Sidst hun havde haft Samtale med
ham, havde han sagt hende, at nu skulde han flyttes hen
til et andet Sted, hvor de ikke kunde faa Forbindelse med
hinanden. Det var hun kjed af, for hidtil havde han haft
det godt, hvor han var. Til Slutning spurgte hun mig,
hvordan mit Helbred var, og da jeg klagede noget over
Gigt, foretog hun nogle Strygninger paa mine Arme og
spurgte mig, om jeg kunde mærke noget til, at de hjalp.
Jeg svarede, at jeg intet kunde mærke, og saa sagde jeg
hende Farvel og gik tilbage til Skolen. Nu tilbød Lærer
Krøjgaard mig at ville følge med ud i Omegnen, hvis jeg
vilde slaa mig til Ro hos ham et Par Dage. Det vilde jeg
meget gjærne, da jeg havde Tid nok, og saa var vi baade
i Tybjærg og i Skuderløse og i Tostrup.
Da jeg var i Charlottenlund, fik jeg en hel Del gode
Ting skrevet op, der fortaltes mig af Signe Sørensen , født
Møller, og nu fik jeg en Mængde skrevet op hos Sadel
mager Hansen i Hæggerup og da især hos Lærer P. Nielsen
i Skuderløse. Denne havde i sin Tid sendt en Del Opteg
nelser til Svend Grundtvig, og nu fik jeg mange udmær
kede Ting, som han sad og fortalte mig og ikke havde
!)

Naar Svend Knudsen (Bundgaard) sang (f. Ex. i Kirken), var det
helt morsomt at se den Mund, han satte. Læberne dannede lige
frem en Rundkreds om Aabningen, og man kunde næsten ikke
undgaa at se paa ham.
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
7
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faaet sendt. Det var en dejlig Egn, vi gik omkring i, og
det morede mig at se over til Fensmark, som Chr. Winther
jo har digtet en Del om, og hvis kjønne Natur han har
færdedes i. Lærer Nielsens Kone fik jeg ikke at se, da hun
var syg. Hun havde Tuberkler og havde nu kæmpet med
dem i 20 Aar. Han sagde, at hun ikke stod op inden hen paa
Eftermiddagen og kom aldrig fra Hjemmet. Heller ikke
talte hun med ret mange Mennesker, og hvad der ellers
tildrog sig ude i Verden lod hun sig fortælle af sine nær
meste. Hun gik og passede sine Høns og holdt sig ellers
fuldstændig indelukket. Jeg tænkte paa Sigyn, da jeg hørte
dette.
Efter at jeg saa havde tilbragt et Par behagelige Dage
hos Lærer Krøjgaard og i den kjønne Egn, gik jeg tilbage
til Ringsted og tog saa hen til Sorø for der at overnatte.
Saa tog jeg med Toget op til Hvalsø, hvor jeg ventede at
høre hjemme fra. Men da der hverken var Brev eller Pakke,
gik jeg ind til Pastor V. Bang, og der blev jeg nødt til at
blive. For 13 Aar siden havde jeg besøgt ham i Bækbøl
ling, og han kunde godt huske mig. Men det kneb jo med
Pladsen hos ham, skjøndt Viljen var god nok. Jeg kom til
at ligge i en Rullestue ovre i det østre Hus. Der var ikke
særlig renligt der, og jeg havde lidt ondt ved at spise den
Mad, man bød mig, men Præsten spiste med god Appetit.
Det var helt morsomt at træde ind i hans Arbejdsværelse.
Der var en Dør i Enden af Stuehuset ud til Bygaden, og
naar man kom ind ad den, var man lige ved Indgangen til
hans Stue. Der stod et gammelt Skatol med Klappen
slaaet ned, og der ved den sad han og skrev. Ovenpaa
den laa en Mængde Papirer og flød. Men saa meget var
vist, han var en kundskabsrig Mand paa det historiske
Omraade, og Samtalerne med ham var lærerige, saa jeg for
trød ikke, at jeg var kommen der, og hele Familien var
yderst velvillig, det skortede blot noget paa Renlighedssandsen. Præstegaardens Tjenestepiger saa ogsaa noget
sjuskede ud. Den næste Morgen gik jeg hen til Lærer
Karlsen, og han fortalte mig et Par Sagn. Han fortalte mig,
at der for et Aar siden var blevet solgt et Hus der, som
kunde havde passet udmærket til os, og havde det været til
Fals nu, havde jeg kjøbt det, men for silde. Ligeledes for
talte han, at han havde haft en Søn, der nu var død af
Tuberkler. Han var paa et Kontor i Kjøbenhavn og var der
bleven smittet. Han fik Kognak og Melvælling med Hampe
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frø i, men da han ikke godt kunde faa den ned, fik han
Melet kogt i 01, saa det blev ligesom Øllebrød. Men han
var skrøbelig af Helbred og havde ikke ret meget at staa
imod med. Han laa saa hjemme et Aars Tid og døde der.
Jeg gik nu igjen hen paa Stationen efter Brev eller Pakke,
men forgjæves, gik saa til Tingerup til Lærer Weiss og var
der en Dags Tid, gik d. 18de igjen til Hvalsø og fik nu, hvad
jeg ønskede. Dagen efter rejste jeg saa til Vallekilde og
vilde være der et Par Dage. Der havde jeg ikke været i
13 Aar, for jeg var der, da jeg rejste omkring og agiterede
tor „Skattegraveren". Da jeg bad om at blive der det Par
Dage, var der heller intet i Vejen, og saa benyttede jeg
Tiden til at se mig om i Egnen og mulig faa gjort nogle
Optegnelser. Det lykkedes næsten over Forventning. Natur
ligvis gik jeg paa min Fod fra Jyderup St. dertil, og jeg
maatte ogsaa hjælpe mig selv, naar jeg gik paa Opdagelser.
Først gik jeg til Vejleby for at faa talt med Niels Pedersens
Kone. Hende havde jeg nemlig faaet nogle gamle Viser
fra, der var blevne optaget i »Skattegraveren". Nu var hun
bleven noget aflægs og laa til Sengs. Men jeg fik hende
dog til af fortælle noget for mig og at fremsige lidt af en
Vise. Ogsaa hendes Mand fortalte mig noget. Derefter
kom jeg til Jens Pedersen i Bjærgsø og saa til Lars Julius
limm i Skippinge, og de var begge meget flinke til at for
tælle. Endelig fik jeg ogsaa Boghandler og Fotograf Hen
rik Nielsen i Vallekilde til at fortælle Spøgelsehistorier m. m.
Min Føde fik jeg paa Højskolen, hvor man i det hele var
flink imod mig. Forstanderen Ernst Trier var død kort før
(nemlig i Julen i 1893), men Valdemar Bennike og Andreas
Bendtsen var der endnu, og dem fik jeg talt en Del med,
især den første, som jeg jo kjendte i Forvejen. Trier havde
jeg truffet en Gang ovre i Herning, hvor han holdt Fore
drag, og der fik jeg talt noget med ham, og jeg fik ogsaa
et godt Indtryk af ham. At han i sin sidste Tid var bleven
meget nervøs, fortalte man mig. Han kunde ikke taale den
mindste Støj, naar han arbejdede i sit Værelse, ikke en Gang
ude i Haven i dettes Nærhed maatte man færdes. Da jeg
rejste derfra, fik jeg Lov til at sidde paa en Vogn, der
skulde over til Jyderup, og saa fortalte Kusken mig en hel
Del om ham. Naar han skulde ud at holde Foredrag og
skulde kjøres til Stationen, havde han meget ondt ved at
blive færdig, og Vognen maatte al Tid vente længe efter
ham. Naar han saa endelig kom, fik Kusken Paalæg om
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at kjøre i flyvende Fart, for at han kunde komme tids nok
til Toget, og det kneb altid, saa Hestene blev overanstrængte,
og Kusken sagde, at Trier ikke kunde have sine Heste mere
end et Aar, for saa var de ødelagte af denne frygtelige
Kjørsel. En Dag kneb det i højeste Grad, og Trier blev
saa ivrig derinde i Kareten, at han ligefrem knuste et af
dens Vinduer. At forestille ham, at han skulde spare sine
Heste noget mere, kunde aldeles intet nytte. At Manden
ikke saa nøje paa Pengene, hørte jeg meget om. Malere
og andre saakaldte Kunstnere benyttede sig meget af hans
Godhed, og naar man klagede sig, stod hans Pung altid
aaben for den Slags Folk. Han efterlod sig ogsaa en meget
betydelig Gjæld. Skolens Bygninger var opførte af Træ,
og det havde han ikke faaet betalt. Nu skulde Gjælden
afvikles, og det vilde Svigersønnen paatage sig, hvilket virke
lig var smukt gjort.
Saa rejste jeg tilbage til Kjøbenhavn og var saa heldig
at faa Lejlighed ude paa Værnedamsvejen 13 2 hos Lærer J.
Korsholm. D. 25de August skrev jeg hjem, at jeg havde
lejet mig ind hos ham og skulde give 1 Kr. 50 Øre daglig
baade for Ophold og Kost. Der var et Pensionat for Stu
derende, og det var et af Studenternes Værelser, jeg kom
til at bo i. Manden var nemlig rejst bort i Ferien. „Jeg
haaber at kunne blive færdig her om 10 Dage a , skrev jeg,
„og rejser saa hjem. Triers Datter lovede mig en Del Teg
ninger til Sigyn, og dem vilde hun sende. I Dag tager jeg
ud til Olaf". Saa skrev jeg igjen d. 29de: „Jeg har arbejdet
meget stærkt i de faa Dage, jeg har været her, saa jeg er
helt opslidt. Nu er jeg snart færdig og kan godt rejse paa
Mandag (d. 31te). Men det kommer blot an paa, hvordan
det gaar med Olaf". Sagen var, at han var bleven uklar
med Fotografen og skulde rejse derfra til d. 1ste. Det
havde han fortalt mig, og det gjorde saadant Indtryk paa
mig, at jeg sov næsten ikke den hele Nat. Nu havde han
faaet et lille rart Værelse at bo i der ude og havde faaet
alle sine Sager flyttet derud, og saa var hele den Herlighed
forbi. „Hvis jeg nu ikke hører fra Olaf, bliver jeg vel nødt
til at rejse ud til ham paa Mandag Eftermiddag", skrev jeg,
»og saa kan jeg ikke komme hjem inden Onsdag (d. 2den
Sept.). Jeg maa da en eller to Nætter lægge mig ind paa
et Pensionat". Det kom jeg dog ikke til, da den Student,
hvis Værelse jeg havde, ikke kom tilbage inden d. 8de.
Korsholm havde 4 Loserende, nemlig 3 Studenter og en
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Snedker, og det var i det hele et rart Sted at være. Fru
Korsholm hørte hjemme paa Fyen paa Svendborg-Egn, og
der rejste hun over d. 29de, men hendes Søster var der
med 4 smaa Børn. Hun havde været gift med en Sømand,
der nu var død. Hun fortalte mig et Æventyr. Da jeg
ikke kom andre Steder end paa Biblioteket og i Arkivet,
havde jeg intet at fortælle der hjemme. Jeg besøgte blot
Olrik og N. C. Rom samt vist ogsaa Feddersens. Onsdag
Aften d. 2den September rejste jeg hjem.
Kort efter gjorde jeg en lille Udflugt ud til Ørum og
Værum. Jeg gik fra Lavrbjærg derud. I Byen der var jeg
inde at besøge Lærer Guldmann, som var min Klasse
kammerat fra Lyngby, og som jeg nok havde Lyst til at se
og tale med igjen. Han havde forandret sig en hel Del,
men det var jo ogsaa mange Aar siden, jeg havde set ham.
Nu var han bleven stærkt præget af Indre-Mission, men det
skilte os jo ikke ad 1 ). Hos Lærer Thomsen i Ørum kom vi
til at tale om Spiritismen, sorn havde ikke saa faa Tilhæn
gere der i Sognet, og han fortalte mig en hel Del derom.
Han var indbudt til deres Seancer, og en Dag ønskede
han at faa Præsten med. De kom saa til Stedet, hvor der
skulde være Møde, og iblandt andet blev der i Stuen, hvor
de mødende sad, lagt en Tavle paa Bordet, og saa blev
der skrevet paa den af en Aand. Da de saa skulde se,
hvad der var skrevet, viste det sig, at Skriften stod paa den
Side, der vendte ned imod Bordet. En Skomagersvend, der
havde boet i Sognet og var derfra flyttet til Korsør, bad
de forsamlede om at bede for ham, da han var paa et Sted,
hvor han ikke havde det godt. Lærer Thomsen fortalte mig
endvidere, at han efter at være kommen hjem skrev over
til en Bekjendt i Korsør og spurgte ham, hvordan det for
holdt sig med Skomagersvenden, som han nærmere beskrev
ham og gav Navn. Der kom da Svar tilbage, at bemældte
Person var død der ovre for en 14 Dage siden. Jeg mær
kede paa Thomsen, at han var bleven underlig berørt af
dette. Han fortalte mig desuden en lille mærkelig Ople
velse, han selv havde haft, da han som yngre var Huslærer.
I Værum fik jeg Hans Jensen til at fortælle mig ret inter
essante Ting.
Nu skulde jeg ud paa en længere Udflugt. Jeg tog til
*)

Jeg har senere besøgt hans Datter, der er bleven gift med Meto
distpræst Gaarde. Hun boede her i Vejle, men er nu død,
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Randers og gik saa ad Hobrovejen ud til Raasted. Der
var jeg d. 13de Okt. Lærer Kjærsgaard der fortalte mig
noget, og saa gik jeg til Kovsted, hvor Søren Knudsen var
meget flink til at fortælle. Han fortalte ogsaa et Æventyr.
Jeg gik videre og kom til Faarup, hvor jeg besøgte Lærer
Vaaben. Hos ham og hos Peder Kjeldsen paa Ørrild Mark
fik jeg en hel Del at vide, og saa var jeg henne at se Dandiget der nord for Purhus Kro. Det var en ret mærkelig
Volddannelse, hvorom der ogsaa gaar nogle Sagn. Jeg var
inde i Purhus Kro og fik Kromanden der Julius Husum til
at fortælle mig, hvad han havde hørt derom. Derefter kom
jeg op til Handest og saa til Onsild og fik begge Steder
en Smule optegnet. Endelig naaede jeg Hobro og havde
gaaet hele Vejen, og mine Fødder var blevne noget ømme,
da jeg havde gjort mange Afstikkere. Saa kjørte jeg med
Toget fra Hobro til Støvring, hvor jeg blev om Natten. Da
min Fætter Villads i Lergrav holdt Sølvbryllup nogle Dage
efter, bad jeg min Kone sende ham nogle af de af mig ud
givne Bøger som Gave, „netop fordi han og Børnene har
godt af at lære dem at kjende", skrev jeg, „og han skal
netop have en lille Smag paa, hvad mit Samleri bliver til".
Derfra gik jeg saa til Ellidshøj. Men paa Vejen var jeg saa
inde hos Banevogter Johan Kristian Pingel , som var bleven
mig anbefalet. Han boede i et Vogterhus et godt Stykke
syd for Stationen og var nu 78 Aar, saa han kunde nu ikke
ret længe beholde Pladsen. Han sang nogle Viser for mig
og fortalte ogsaa noget, men han var alligevel ikke saa dyg
tig, som jeg havde forestillet mig, Hukommelsen slog ham
ret tit fejl. Jeg gik saa op til Ellidshøj By, hvor Lærer
Nielsen og Stationsforstanderen tog sig af mig. Jeg fik
Bodil Thomasdatter til at fortælle noget, og saa tog jeg en
lille Tur over til Volsted, hvor Lærer Sørensen gav nogle
Præste- og Degnehistorier til Bedste. Desuden fik jeg lidt
andet Pilleri. Men jeg søgte tilbage til Ellidshøj og fik et
Par Sagn hos Maren Adamsdatter. Derefter gik jeg til
Ferslev og fik hos Pastor Flensborg nogle gode Sagn.
Lærer P. P. Sjælland i Dal var ogsaa en meget god Kilde
at komme til, hos ham fik jeg flere rare Ting. Nu tog jeg
ind til Aalborg, hvor jeg ventede at faa Brev hjemme fra,
der skulde lægges ind hos Overlærer Østergaard. Jeg søgte
saa hen til Højskolehjemmet, og der traf jeg Lærer P. C.
Kæmpegaard, der fortalte mig noget. Om Aftenen d. 17de
Okt. var der et lille Gilde i Anledning af, at den hidtidige
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Værtinde skulde flytte derfra. Det var jeg - saa med til, og
der blev drukket Chokolade og Puns og holdt Taler. Jeg
kjendte kun en enkelt af de tilstedeværende, men var derfor
noget stor af, at min Skaal ogsaa blev drukket, efter at man
havde faaet mit Navn at vide. Paa Turen derop havde jeg
ikke været rigtig rask, og jeg frøs Fødderne, da mine Støv
ler altid var fugtige paa Grund af, at det regnede hver
Dag; Saa gik jeg fra Aalborg d. 18de Okt- og tog Vejen
over Hasseris til Frejlev, hvor jeg var inde hos Lærer C.
Visse. Der blev jeg meget forundret over at se, hvor
sindrigt Pumpeværket i Skolegaarden var indrettet. Grund
vandet var saa dybt nede, at en almindelig Pumpe ikke
kunde trække det op, men saa var det lavet saadan, at der
var to Hold Pumpe, det ene oven over det andet. Men
Mekanismen kan jeg ikke nu beskrive. Der blev ikke pum
pet paa almindelig Vis, men Vandet droges op ved Haandsving. Lærer Visse var en stor Havemand, og han har
udgivet en udmærket Havebog for Husmænd. Da jeg gik
fra ham, vilde jeg hen at se Mulles Grav, som jeg havde
hørt en Del om, og skulde ogsaa der i Nærheden have fat
i en god Fortæller og gik hen til ham, men deri blev jeg
skuffet. Nu gik jeg forbi Herregaarden St.-Restrup til
Sønderholm og var inde hos Lærer C. Bruun, som fortalte
mig et Par Smaating. Han kunde ikke give mig Nattely,
men meddelte mig, at Lars Hansen Dun, der boede i et
Hus nord i Byen, sikkert nok kunde fortælle mig en hel
Del, da han var meget overtroisk 1 ). Men saa var det nød
vendigt at sikre mig Ly for Natten, og jeg gik da til Præstegaarden. Pastor Barfoed var meget flink og lovede at huse
mig, og saa gik jeg til Lars Dun og traf ham godt nok
hjemme. Det varede ikke længe, inden vi var inde paa
Sagerne, og han var meget nem at komme af Sted med
og begyndte snart at fortælle. Til at begynde med var der
da intet i Vejen, og Konen, der ellers sad og vævede, kom
hen til os, naturligvis af Nysgjerrighed, og stod og hørte
paa, hvad jeg skrev op. En anden gammel Kvinde Marie
Nielsdatter, som var der inde, gav nu en rigtig god Historie
til Bedste, som jeg strags skrev op. Hun var jo ogsaa
kommen derind af Nysgjerrighed. Oven paa dette tog saa
')

Om mit Besøg hos ham har jeg ogsaa fortalt i Jeppe Aakjærs
Bog »Jysk Stævne" med Artiklens Overskrift: Om Folks Villighed
til at fortælle for mig.
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selve Lars Duns Kone fat og fortalte noget, hun havde op
levet hjemme paa Læsø. Hun hed Else Byersted Povlsdatter. Men da saa Lars igjen tog fat, fik Piben snart en
anden Lyd. Jeg sad ved et lille Bord nord i Stuen og skrev,
og Lars sad hos mig ved Enden af det. Der var ogsaa en
vogsen Datter inde hos os, og hun var lige fra Begyndel
sen ond imod mig og gav knubbede Ord, som jeg dog
lige strags ikke tog videre Hensyn til. Hun skjældte Fa
deren ud, fordi han vilde indlade sig med den fremmede
Mand om slige Sager. Saa fik hun Moderen med ud i
Kjøkkenet, og efter at de der havde lagt Samraad og saa
kom ind igjen, kan det nok være, der blev fyret under mig,
ogsaa af den gamle, der nu begyndte at skjælde mig ud.
Saadan en Landstryger! der kom og vilde forføre hendes
Mand til at bilde mig Krøniker ind. Hun rimlede op i en
ulykkelig Tid. Ovre paa Læsø, hvor hun var fra, var de
anderledes fornuftige Folk, og der kom heller ikke saadant
Kjæltringpak som mig og mine Lige. Jeg kunde nu intet
faa skrevet, da Kvindfolkene ikke lod os have Ro et Øje
blik, og jeg sagde saa til Lars: »Nu gaar jeg op til Præstegaarden og beder Præsten om Lov til at huse os, saa vi
kan sidde der i Ro, vil De saa komme der op til mig".
Det lovede han, og saa gik jeg med Kvindernes Forban
delser og Skjældsord i Hælene. Den stakkels Mand sagde
ikke et Ord til alt dette, for Konen var en rigtig Havgasse,
og Datteren var om mulig endnu værre, og jeg tænkte:
„Er Folkene paa Læsø af den Beskaffenhed, saa er det ikke
naadigt at komme der". Præsten var villig nok til at give
os Husly, vi fik Løfte paa et lille Værelse for os selv, og
saa løb jeg igjen ned til Lars Dun efter at have faaet en
Bid Mad i Præstegaarden. Nu var det blevet mørkt, men
jeg fandt til Huset og kom ind. Men der var ingen Lars.
Da jeg spurgte om ham, snærrede Kjællingen ad mig og
sagde, at han var gaaet i By, og det kom ikke hende ved,
hvor han var gaaet hen. Jeg maatte gaa, men ude paa
Vejen traf jeg en Mand, hvem jeg spurgte ud, og saa pegte
han hen paa en Gaard, der laa der nede lidt til Nordvest,
der plejede Lars at gaa ind, naar det blev ham for hedt
der hjemme. Jeg styrede da Kaasen der henad og traf ham
godt nok. Gaardens mandlige Besætning sad ved Bordet
og spillede Kort, og Lars sad og saa til, men var ikke med
i Spillet. Nu bad jeg ham følge med, og han var villig
nok. Han rejste sig fra Bordenden, og saa kom vi da til
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Ro hos Præsten. Men Værelset, vi sad i, var ikke opvar
met, og det var jeg kjed af. Lars begyndte nu at fortælle,
og jeg skrev, og det gik nok saa fornøjeligt. Det var ud
mærkede Ting, Lars fortalte, og jeg var helt glad ved at
have truffet ham. Men da Klokken slog 9, rejste han sig
og erklærede, at nu maatte han af Sted hjem, han kunde
ikke vente længere. Jeg søgte at overtale ham til at blive
ved lidt endnu, men intet kunde hjælpe, han vilde af Sted
og erklærede, at han ikke turde vente. Saa sagde jeg: „Kan
De saa ikke komme herop igjen i Morgen tidlig, for at vi
kan fortsætte?" Det lovede han, og saa sagde jeg ham
Farvel. Næste Morgen ventede jeg forgjæves, der kom in
gen Lars Dun. Da Klokken blev 10, sagde jeg til Præsten:
„Vil De nu ikke følge med mig derned til Manden og be
væge ham til at komme? ene kan det ikke nytte, jeg gaar
derhen". Men det vilde Præsten ikke, endskjøndt jeg sagde,
at jeg vilde sætte megen Pris paa at faa noget mere at
vide. Jeg tror nok, han var lige saa bange for at blive
skjældt ud som jeg, og sandsynligvis var Lars bleven jaget
ud i Byen ligesom Aftenen før. Atter at gaa derned til
Kjællingen og Datteren kunde jeg ikke bekvemme mig til,
og saa sagde jeg den gjæstfrie Præstefamilie Farvel og Tak
og rejste af til Nørholm. Men saa lagde jeg Vejen om ad
Nyrup og var inde hos Læreren der. Han anbefalede mig
at gaa ud til Klitgaard, for der boede en Mand, som var
god til at fortælle. Han hed Andreas Sørensen. Jeg var for
Resten ogsaa inde hos Lars Povlsen , og hos ham fik jeg et
Par gode Sagn. Andreas der i Klitgaard fortalte mig Æventyret om Hans Baadsmand, og det fortalte han godt, men
dermed var han ogsaa færdig, jeg kunde ikke faa mere ud
af ham, og saa søgte jeg over til Pastor Kirkegaard i Nør
holm. Jeg blev venlig modtaget, og Fruen sad om Aftenen
og fortalte mig noget. Deriblandt var en Selvoplevelse,
som havde gjort et vældigt Indtryk paa hende; det kunde
hun aldrig glemme, sagde hun. Herfra gik jeg saa sønderpaa ned til Vogslev for at hente en Pakke, som var sendt
mig hjemme fra og der var lagt ind. Nu fulgte jeg med
Lærer Schytte om Aftenen ind til Nibe for at besøge hans
Datter. Hun var bleven lidt mere tunghør end sidst, og
det var jeg uforsigtig nok til at lade falde en Ytring
om, hvilket bedrøvede hende, og jeg blev saa meget kjed
af det, da det jo var Synd af mig. Næste Dag gik jeg
om ad Grydsted og saa over til Bislev. Lærer J. Kr. Povl
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sen i Grydsted var en Digter paa en Hais og har
skrevet en Masse Viser i Afholdssangbogen, men jeg fik
ikke noget ud af at tale med ham. Lærer Milthers i Bislev
var jeg ogsaa inde hos for at hvile mig en kort Tid, men
da Dagene var korte, maatte jeg se at komme af Sted.
Jeg vilde om ad Veggerby, men det var rigtig nok en trist
Vej, næsten lutter Hede og ingen Beboere. Selve Veggerby
var en Samling af lutter elendige Hytter, syntes jeg, og jeg
spejdede forgjæves efter Skolen. Endelig saa jeg den til
venstre for Vejen og mærkede til min store Skræk, at Læ
reren gik ud af den og syd paa med Bøssen paa Nakken.
Det var snart Aften, og jeg var træt og vilde gjærne have
Nattely. Der var ikke andet at gjøre for mig end at løbe
efter ham, og jeg var ogsaa heldig nok til at naa ham. Med
faa Ord gjorde jeg Rede for, hvad jeg vilde, nemlig bede
om Nattely, og saa var han ogsaa villig nok til at gaa til
bage med mig og huse mig om Natten. Havde jeg nu vidst
det, jeg senere fik at vide, saa havde jeg søgt ned til Præstegaarden til Pastor Sodemann i Kirketerp. En kort Tid
efter blev der nemlig fortalt mig af en ung Person, som
var kjendt i Præstegaarden, at der opholdt sig en gammel
Dame, som kunde synge nogle gamle Folkeviser, dem hun
havde lært i sin Barndom. Men derom fortalte Degnen
mig intet, og han kunde heller ikke give mig nogen som
helst Meddelelse om, hvor jeg der paa Egnen kunde træffe
gamle Fortællere, saa i den Henseende fik jeg aldeles intet
Udbytte der paa Egnen. Med Hensyn til Naturskjønhed
udmærkede den sig virkelig heller ikke, det var en underlig
øde Egn, og den dannede da en stor Modsætning til den
der oppe ved Grydsted, hvor de mange Kalkgrave og Dal
sænkninger dog gav et Præg, som ikke var hverdags. Præ
stegaarden her laa ellers helt skjønt, men jeg gik ikke ind
i den eller fik talt med nogen der. Morgenen efter van
drede jeg videre og kom saa ned til Skivum, hvor der var
ret kjønt. Jeg var inde hos Degnen, men han var meget
optaget af, at han om Eftermiddagen skulde have Provstevisitats, og derfor kunde jeg let skjønne, at han den Dag
ikke kunde være noget for mig. Han bad mig dog, hvis
jeg atter kom paa Egnen, se der ind igjen, jeg skulde være
velkommen. Forøvrigt henviste han mig til en pensioneret
Lærer P. N. Kamstrup, der boede ovre i Ejdrup paa den
anden Side af Kjæret. Jeg tøflede da af igjen. Det havde
været min Hensigt ogsaa at komme ned til Giver for at
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besøge Søren Hansen, en ganske ung Mand, der af og til
havde skrevet til mig og sendt mig nogle Optegnelser, men
der blev sagt, at han ikke var hjemme, jeg tror nok, han
var taget paa en eller anden Højskole, men det husker jeg
nu ikke saa nøje, og derfor begav jeg Turen dertil. Saa
gik jeg ned gjennem Sørensdal ned til Kjæret, det var en
meget stor Dalsænkning, og ovre paa den anden Side traf
jeg saa Kamstrup. Han fortalte mig et Par Smaasager, og
saa gik jeg videre med Landevejen til Blære. Lærer Kvistgaard og hans Kone var rigtig rare og hjælpsomme imod
mig og viste mig hen til Lars Peter Jensen, som boede et
lille Stykke øst for Skolen. Efter at han havde fortalt lidt
for mig, tog hans Kone Mariane Troelsdatter fat, og hun
var god til at fortælle. Hun var ellers ovre fra Salling.
Af hende fik jeg saa meddelt tre Æventyr foruden nogle
Smaating. Den Aften jeg var i Blære, var jeg henne i deres
Forsamlingshus at høre et Foredrag, men jeg husker ikke,
hvem der talte, og saa var jeg inde i Præstegaarden efter
Indbydelse af Pastor Kjær, der viste sig at være en Broder
til Severin Kjær fra Trustrup, som jeg kjendte fra mit Lyngby
liv. Næste Morgen gik jeg saa fra Blære til Aars for der
at afslutte min Rejse for denne Sinde. Det var dog en for
færdelig øde Egn, jeg der kom igjennem. Jeg havde virkelig
ikke -tænkt mig, at der midt i Himmerland var saa øde.
Det var ligefrem en hel Ørken og i alt Fald lige saa sørge
lig som den, jeg nys havde færdedes i. Da jeg kom til
Aars, var det, ligesom jeg nu kom ind i en anden Verden,
skjøndt Jorden i Blære var ret tiltalende, men det mellem
liggende Stykke var frygteligt. Fra Aars tog jeg saa hjem,
jeg længtes jo meget efter at se, hvordan det nu stod til
med min Datter.
Da jeg havde været hjemme en kort Tid, fandt jeg det
nødvendigt at komme ud igjen paa Indsamling. Jeg havde
hørt, at der i Mundelstrup By boede en ældre Mand, som
var god til at fortælle gamle Minder, og ham vilde jeg da
først hen til. Det kunde let lade sig gjøre, men saa vilde
jeg ogsaa om paa nogle Højskoler dels for at samle Stof
og dels for at faa nogle Bøger solgt, da jeg trængte til
Penge. De mange Bøger, jeg fik trykt, kostede meget, og
jeg skulde da have noget ind for dem, jeg udgav dem jo
paa mit eget Forlag. Altsaa tog jeg en Morgenstund i
November med Toget til Mundelstrup og gik op til Byen,
der ligger et Stykke fra Stationen. Det var Niels Rask, jeg
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vilde til, og jeg traf ham godt nok hjemme. Han sad i en
lille Hytte og opholdt sig der fuldstændig ene, lavede selv
sin Mad og sad og syede Halmsko og Dørmaatter af Halm.
Men hvor saa det ud hos ham! I hans lille Stue var der
vist ikke blevet gjort rent i lange Tider, om det nogen Sinde
skete. Hele Gulvet var overlagt med Halmrester, saa man
slet ikke kunde se, hvad det var af. Hans eneste Selskab
var en lille Hund, som i Øjeblikket var meget syg og gik
og brækkede sig hele Tiden. Hvad den saadan gav fra
sig, laa rundt omkring paa Gulvet i Smaaklatter, saa man
havde ondt ved at undgaa at træde paa dem. Jeg fik da
en Stol at sidde paa henne ved et lille Bord under Vinduet,
og i dette stod hans Øllebrødspotte, som han lavede sin
Mad i, der vist mest bestod af Øllebrød. Den blev aldrig
gjort ren, det er jeg vis paa, og Skoverne sad rundt omkring
paa Pottens Sider. Han sad selv paa en gammel trebenet
Stol, og imens han arbejdede, sad han saa og fortalte for
mig, for han vilde gjærne fortælle og var nem at komme
af Sted med. Vi arbejdede saa rask, vi kunde, hver paa
sin Maade, og Hunden gik og brækkede sig, saa det var
helt hyggeligt der inde. Paa den Maade tilbragte jeg hele
Dagen. Jeg havde Mad med mig hjemme fra, og det var
heldigt, for Mad hos Niels kunde jeg ikke faa og kunde
da heller ikke spise af, hvad han lavede til, skjøndt jeg just
ikke kunde kaldes kræsen. Da det blev Aften, søgte jeg
hen til Borum Præstegaard og laa der om Natten. Saa fik
jeg ved samme Lejlighed Borum Æshøj at se, som jeg
havde hørt en Del Tale om. Morgenen efter fortsatte jeg
hos Niels Rask. Han kunde mange gode Ting, men nogle
af dem var rigtig nok lidt grovkornede, dermed tog han
det ikke saa nøje. Jeg tog nu ind ad Aarhus og var henne
paa Elev Højskole og derefter paa Hesselballe. Det sidste
Sted solgte jeg lidt Bøger, men ikke det første, og Opteg
nelser gjorde jeg ingen af. I Aarhus besøgte jeg min Fæt
ter Knudsen, og han havde det ikke ret godt med Helbre
det, men var dog oppe og lovede mig at gaa ud og se
paa et Hus, der var til Salg. Min Kone blev jo stadig ved
med at sige, at hun absolut vilde fra Hadsten, og jeg skulde
sørge for, vi fik en anden Bopæl. For mit eget Vedkom
mende var det saadan, at jeg helst vilde blive ved at bo
der, da jeg derfra havde saa let ved at komme ud at rejse.
Saa tog jeg d. 20de November til Testrup Højskole. Derfra
tog jeg baade til Beder og Malling, men fik intet Udbytte,
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hverken paa Havebrugs- eller paa Landbrugsskolen. Endelig
d. 22de kom jeg til Fruering Præstegaard og vilde saa have
gaaet til Skanderborg, men fik Tilbud fra den gjæstfrie
Præstefamilie om at maatte blive der om Natten, det var
nemlig blevet Aften. Den havde selv en svag Datter, der
havde ligget paa Sygehuset, men nu var kommen hjem.
Hun havde en mærkelig Sygdom, der bestod i, at hun ikke
kunde gaa og ikke bestille noget, fordi det, der skulde være
Benmasse i Arme og Ben, kun var Brusk, og altsaa var hun
aldeles kraftesløs. Det gjorde mig svært ondt for hende.
Forældrene havde været i Skanderborg, da jeg kom. Næste
Morgen gik jeg saa over til Satrup, som var 2 3 /4 Mil der
fra, for der at afhøre en Mand, som jeg havde faaet opspurgt. Det var egentlig Lærer Solgaard, der havde gjort
mig opmærksom paa ham. Manden hed Hans Vitthusen,
og han var udmærket til at fortælle. Jeg fik ogsaa Maren
Mikkelsdatter der i Satrup og Søren Rasmussen i Mundbjærg til at fortælle noget godt, Solgaard fortalte da ogsaa
noget. Derfra gik jeg saa til Vestbirk Højskole, og d.
25de Nov. kom jeg til Gjedved , hvor jeg søgte ind hos
Martin Kristensen. Derfra gik jeg til Horsens d. 26de.
Det var godt Vejr, og jeg havde saa Mod paa at fort
sætte syd paa. Altsaa d. 27de tog jeg ned til Vejle og
gik derfra ud til Vinding Højskole. Hele Dagen d. 26de
var jeg hos Martin Kristensen for at hvile ud, da jeg havde
et slemt Hold i Ryggen. I Vinding fik Arkitekt Brummer
fat i mig og vilde absolut, jeg skulde kjøbe en Byggeplads
af ham. Han tilligemed en Gaardmand deroppe, Niels Clau
sen, havde kjøbt en Gaard i Mølholm, der stødte op til
Vejle Bygrund, og den vilde de stykke ud i Byggepladser
og haabede at tjene en god Skilling ved, da den Jord der
saa udmærket egnede sig til Udstykning. Brummer var
udmærket til at snakke for sig, og han udmalede det hele
saa dejligt, at jeg ikke kunde undgaa at lægge Mærke dertil.
Saa vilde han ogsaa have mig med ned at se paa Pladsen,
og jeg kunde udvælge mig, hvilken Byggegrund, jeg syntes
bedst om. Jeg sagde, at jeg selvfølgelig skulde tale med
min Kone derom, og hun skulde da ogsaa have Pladsen at
se, inden jeg bestemte mig. Det var d. 29de Nov., jeg var
gaaet med Brummer ned til den kjøbte Gaard for at se paa
Byggepladsen. Jeg skrev saa hjem til min Kone, at jeg
havde været der, og at det var en pæn Egn.^ Han vilde
bygge mig et godt og rummeligt Hus med 2 Skjæpper Land

110

Minder og Oplevelser. IV.

Have for 4500 Kr. i alt. Det lød jo meget tillokkende, og
det kunde da ikke gjøre noget, skrev jeg, om vi ikke kom
til at bo ved Aarhus, her ved Vejle kunde der vel være lige
saa rart. Nu bag efter, som jeg skriver dette, maa jeg sige
a det var store Ord og fedt Flæsk, og der var slet intet
at, hvad han saadan lovede ud, der kom til at passe. Hans
Søster var gift med Højskolens nuværende Forstander Kr.
Petersen-Majbom, som var Landbrugskandidat, og en Tid
havde været Forstander for Oddense højere Bondeskole i
Salling. Han havde nu været i Vinding siden 1892, men
der var Tale om, at han ikke skulde være der meget længere
og han flyttede ogsaa derfra i 1897 og kjøbte en Gaard i
Nærheden af Børkop, hvor jeg senere besøgte ham. Brum
roers Søster, som jeg ogsaa havde været inde hos, sagde
ti mig: „Der hjælper ingen Kjæremoder, De skal kjøbe en
I lads af min Broder og flytte herned, han helmer ikke, inden
den Sag er bragt i Orden". Det kom jeg ogsaa snart til
at sande. Med al den Snak og Overvejelse tog det 2 eller
3 Dage, inden jeg kom videre paa min Rejse. En af de
Dage var jeg saa gaaet til Børkop for at hente den Pakke,
som var sendt mig hjemme fra, og samme Dag gik jeg til
Gaverslund for at faa noget at vide af Provst Assens der.
Man havde sagt mig, at han var saa udmærket til at for
tælle Præstehistorier. Jeg traf ham godt nok hjemme, men
han lod dog ikke til at kunne synderligt af den Slags. Han
fortalte mig egentlig talt kun én, og saa fik jeg et Par Smaating i Tilgift, og et Par Brudstykker af Skjæmteviser. Jeg
gik saa til Andkjær og fik der hos Lærerens Kone Else
Marie Hansen en hel Del mere. Jeg havde nu bestemt mig
til at tage over til Fyen, og saa kom jeg til Ryslinge Høj
skole d. 2den Dec. Men paa Vejen fra Vinding var jeg
inde i Skjærup hos Simon Gade, der var Musiker og var
ret god til at fortælle. Jeg gik jo hele Vejen paa min Fod,
og fra Skjærup gik jeg fra Bredstrup til Stovstrup for at
faa talt med den gam'e pensionerede Lærer Barsøe, som
boede der hos sin Datter. Det var Aften, da jeg kom der,
men jeg fandt dog Gaarden og fik ogsaa talt med den
gamle, og han fortalte mig da noget, men ikke nær saa
meget og saa godt, som jeg havde ventet. De vilde godt
huse mig om Natten, for det var en stor Gaard med god
Plads, men jeg betingede mig, at jeg maatte have Lov til
at rejse mig før Dag og gaa, inden Folkene kom op, da
jeg ønskede at komme til Fredericia saa tidlig, at jeg kunde
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naa at komme med det første Tog. Jeg fik Besked om
Vejen, jeg skulde tage, og saa kom vi til Ro. Jeg sov ikke
meget, stod op længe før Dag og listede mig ud saa lyd
løst som mulig, skyndte mig af Sted og naaede at komme
tidlig nok.
Fra Ringe Station gik jeg saa til Ryslinge. Paa Sta
tionen skulde der have været en Pakke Bøger til mig, men
den var der ikke, og det var jeg meget kjed af. Dagen
efter skulde jeg saa derhen at hente den, men saa tilbød
en af Karlene paa Skolen at hente den for mig, og det fik
han saa en Bog for. Jeg solgte jo af og til nogle Bøger,
og det gik ogsaa ret heldigt paa Ryslinge, men jeg holdt
da ogsaa Foredrag hver Aften paa alle de Skoler, jeg kom
til, og opfordrede Eleverne til at fortælle noget for mig til
Gjengjæld. Det var nu ikke meget, jeg paa den Maade fik
samlet. Paa Vestbirk Højskole var der dog en ung Mand
fra Øster-Marie paa Bornholm, der fortalte mig noget helt
godt. Han hed /. L. Petersen. Ogsaa K- Jensen fra Ham
mer var flink. Der var da ogsaa flere, der gav lidt til
Bedste. Fra Ryslinge tog jeg d. 4de Dec. ned til Kværn
drup for at besøge P. Jensen og Martin Dyrholm, og der
efter tog jeg ned til Sørup tæt ved Svendborg, hvor Gundesen var Forstander. Her fik jeg Fru Gundesen til at
synge en Vise for mig, og da Melodien var ret ejendommelig,
bad jeg Datteren at sætte den paa Noder for mig og saa
sende den. Men det gjorde hun kun daarlig, saa jeg ikke
kunde bruge den Optegnelse. Her skulde ogsaa lægges en
Pakke af til mig, men den kom ikke, og jeg maatte gaa til
Ollerup Højskole uden den. Dagen efter gik jeg saa igjen
til Sørup for at faa den og saa paany til Ollerup. D. 5te
Dec. rejste jeg derfra ned til Svendborg og gik saa med
Landevejen ud til Skaarup, hvor jeg lagde mig ind hos
Læreren ved Almueskolen. Om Aftenen var vi inde hos
den gamle Tofte, som boede hos sin Søn Seminarielæreren,
der var Broder til de to bekjendte sønderjyske Piger. Her
fra gik jeg saa Dagen efter til Vejstrup, hvor Modtagelsen
var alt andet end hjærtelig, men jeg fik da Lov til at blive
der om Natten. Karlene paa Skolen fik jeg ikke talt med,
og Jens Lund, Forstanderen, var meget kold og afmaalt
og kunde om Morgenen, da jeg sad og fik lidt Morgen
mad, ikke lade være at stikle lidt til mig, af hvad Grund
véd jeg ikke. Jeg befandt mig da meget ilde der og lovede
for, at jeg ikke skulde komme og rende ham paa Dørene
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tiere. Herfra gik jeg saa tilbage til Kværndrup for at komme
med Toget, og det var en halvtredje Mil at gaa. Denne
Gang gik jeg ad Ellerup, hvor jeg hvilte mig lidt, og saa
om ad Herregaarden Mullerup. D. 6te Decbr. var jeg for
tredje Gang i Sørup for at faa min Pakke, og saa fik jeg
den endelig i Svendborg. Alt var saa i Orden, og d. 8de
rejste jeg tilbage til Jylland og lagde nu efter Bestemmelsen
min Vej om ad Vejen St. for at komme til Askov Højskole 1 ).
Der havde jeg heller intet Held med mig, da jeg ikke kunde
faa Eleverne i Tale. Jeg fremførte mit Ærende for Fru
Appel, som jeg kom ind til, men hun sagde, at det vist
ikke kunde lade sig gjøre, fordi de unge Mennesker var
saa optaget af deres Arbejde. Hun skulde dog spørge sin
Mand i Telefonen. Ham saa jeg altsaa intet til, og saa fik
jeg Afslag. Hele Aftenen gik jeg saa og drev omkring, jeg
var inde hos Poul Bjerge og hos Urmager Christensen og
fik ellers intet udrettet. Morgenen efter traf jeg tilfældigvis
Gymnastiklæreren, inden jeg drog af Sted, og til ham ytrede
jeg min Beklagelse over at være gaaet forgjæves dertil. Han
sagde saa: „Det var kjedeligt, at De ikke fik talt med mig i
Aftes, for da kunde De meget godt være kommen til at tale med
Karlene, f. Ex. imellem Kl. 8 og 9, det skulde jeg let have faaet
ordnet. Nu i Formiddag kan det ikke lade sig gjøre". Nej,
det kunde jeg godt forstaa, men jeg var kjed af at høre dette.
Forstanderen saa jeg intet til, og saa rejste jeg af helt sluk
øret. Fra Ollerup Højskole havde jeg skrevet hjem: „Jeg
har det ikke rigtig godt i disse Dage, da jeg faar for lidt
Søvn og har det for strængt. Det er meget koldt, og jeg
tænker tit paa, hvordan I har det hjemme. Folk er ellers
flinke nok imod mig, og jeg faar nok til Føden. Bygge
pladsen ved Vejle var meget kjøn. Han vilde bygge et
rummeligt Hus og gjøre det færdigt til mig at flytte ind i
for 4500 Kr. Selve Pladsen skulde koste 300 Kr. for hver
Skjæppe Land, saa kunde jeg faa, saa meget jeg vilde. Du
skulde nok synes om det, naar du saa Stedet. Jeg er bange
for, at Huset i Randers bliver os for dyrt". Da jeg saa
kom til Vejle, var jeg inde hos Boghandler Dolleris, og han
fulgte med mig derud og saa paa det. Det højeste Punkt,
hvor der var den bedste Udsigt over Vejle og Fjorden, var
jeg meget bange for at vælge, skjøndt Brummer særlig
havde anbefalet mig det Sted, men nedenfor Skrænten ind
*)

Her kom jeg d. 8de Decbr.
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imod Byen laa nogle gamle tarvelige Huse, som jeg ikke
syntes om stadig at have for Øje, og desuden var jeg bange
for, at det vilde blive for koldt og blæsende der. Derimod
syntes jeg bedre om Stedet paa den anden Side af Lande
vejen, for paa Skrænten der stod en hel Del gamle Bøge
og især Ege. Det Sted tiltalte mig da mere. Derefter rejste
jeg videre og tog op til Ry Højskole og til Silkeborg Se
minarium 1 ). Efter at have talt med de unge der og faaet
gjort nogle Optegnelser til min paatænkte Bog med Børne
lege, rejste jeg ud til Aarhus, hvor jeg traf min Kone og
fik gjort lidt Juleindkjøb, og saa rejste jeg hjem. D. 25de
Decbr. fik jeg Brev fra Anton Simonsen i Kolding, at hans
Moder var død selve Juleaften, og han føjer til: „Jeg har
tænkt paa, om Deres lille Nanna ikke vilde og kunde have
Lyst til at være en Tid hos os, og hvis saa er, lad hende
da strags komme. Min Søster trænger til at have nogen
om sig, hun kommer til at gaa saa ene hjemme". Nanna
tog saa derned og var saa en Tid hos Anton Simonsens.

1897
Den sidste Jul, jeg tilbragte ved Hadsten Station, var
egentlig slet ikke hverken hyggelig eller glædelig for os.
Der var meget, der trykkede, Sygdom i Hjemmet, og Tan
kerne ved den forestaaende Flytning derfra gjorde sit til,
at Juleglæden var mindre, end den burde være. Børnene
var borte fra Hjemmet, og de havde det ikke særlig godt.
Men derom vil jeg nu ikke her nærmere udtale mig. At jeg
ikke havde Lyst til at rejse ud i Januar, maa man let kunne
forstaa. Den 24de Januar var det en dobbelt Højtidsdag
hos os, men Stemningen var trykket, og der var ingen
rigtig Glæde over os. Baade var det jo min Fødselsdag
og tillige vor Sølvbryllupsdag, og der kunde da have været
nogen Grund til at blive lidt mere festligt den Dag end
alle de andre- Det var dog slet ikke Tilfældet. Vi var ene
der hjemme, saa ingen fremmede hos os og mærkede over
hovedet slet ikke til nogen Højtid. Ingen af Byens Folk
J)

Der i Silkeborg var jeg ogsaa ude at besøge min Søster. Det
glædede mig at høre, at hun og hendes Mand var komne derned
at bo, og at han der havde faaet en god Plads. De boede til
Leje i et Hus lidt vesten for Byen ind imod Plantagen eller Skoven.
Nu blev jeg hjemme Julen over og fandt alt ved det gamle. Sigyn
havde det ogsaa nogenlunde.
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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kom til os, og de vidste nok slet ikke, hvilken Højtid det
var. Gaver var der slet ikke Tale om fra andre end vore
allernærmeste, og det var da kun Smaating, vi fik af Bør
nene. Fra Villads i Ulfborg blev der sendt mig en udskaaren Træfigur forestillende et Løvehoved, der vistnok
forhen havde været anbragt paa et Skib, og fra Sine i
Ringkjøbing 6 smaa Sølv-Teskeer. Men det kan ikke næg
tes, at vi den Dag følte os som noget ensomme der i
Hadsten.
Lidt hen i Februar tog jeg af Sted over til Fyen, men
jeg var ikke borte mere end 8 Dage, da Vejret var saa
daarligt, og jeg var ikke rask. Vi tog saa ned til Vejle og
derfra til Vinding, for min Kone skulde se paa Byggeplad
sen der i Mølholm. Aage Brummer skulde jo have Besked
om, hvad det blev til med at kjøbe Jord af ham. Han
mødte paa Banegaarden i Vejle og tog imod os, da jeg
med et Par Ord forud havde mældt vor Ankomst. Saa gik
vi op og saa paa Pladsen, og min Kone kunde godt lide
den. Brummer gjorde desuden et godt Indtryk paa hende,
han var jo udmærket til at snakke for sig, og saa kjørte
vi i Slæde op til Vinding Haandværkerskole. Handelen blev
saa sluttet. Jeg skulde give 500 Kroner for hver Skjæppe
Land, saa kunde jeg tage lige saa meget jeg vilde, og jeg
mente da at ville have 5 Skjæpper, de 2 Skjæpper foroven
paa den Jord, hvor Huset skulde staa, og 3 Skjæpper ned
ad den bratte Skraaning, hvor der stod en Del gamle Ege
og Bøge. Han skulde saa bygge os et godt og solidt
Hus at bo i, og det skulde jeg give ham 6050 Kr. for.
Det skulde være 23 Alen langt udvendigt Maal og 15 Alen
i Dybden. Længere ned i Prisen vilde han ikke gaa, da
han ikke vilde bygge uden at tjene noget ved det, og alle
Materialierne var nu dyrere end før. Han skulde sætte 4
nye Kakkelovne i Lejligheden, et Komfur og en Grubekjedel, og fremdeles skulde han ogsaa grave os en Brønd
ude paa Gaardspladsen for Enden af Huset. Jeg maatte
give Afkald paa en Udbygning, men da jeg senere hen yt
rede, at jeg dog maatte have et lille Hønsehus bygget, lo
vede han at forære mig Materialierne dertil, som jeg kunde
faa af et gammelt Hus, han var ved at brække ned. Jeg
lovede at betale en stor Del af Kjøbesummen kontant, da
jeg kunde mærke, at han satte Pris paa at faa Penge, og
det kunde jeg egentlig godt forstaa, da han hver Ugedag
skulde udbetale Haandværksfolkene deres Lønninger. Men
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da jeg ytrede, at jeg ikke saadan lige kunde skaffe alle de
Penge, ordnedes det saadan, at der for de første 2000 Kr.
skulde udstedes en Panteobligation til Gaardens tidligere
Ejer Hans Rasmussen mod 4 pCt. aarlig Rente. Da det
hele saa blev ordentlig aftalt, kunde han jo begynde at
bygge, hvad Tid han vilde, og jeg kunde tænke paa at
komme ned og anlægge Haven, naar Jorden var til at komme
i. Men vi skulde da have sat Skjel af, og jeg vilde da
komme igjen hen i Marts og saa samtidig gjøre noget ved
Haven og plante nogle Frugttræer. Det gik ogsaa efter
Bestemmelsen, og jeg tog hjemme fra den 9de Marts.
Efter at jeg havde kjøbt Byggeplads i Mølholm, maa
jeg egentlig regne paa, at jeg nu begyndte et nyt Afsnit af
mit Liv. Vel var jeg ikke endnu flyttet med Familie og
Bohave, men mine Tanker dvælede dog særlig ved min
nye Virkekreds. Et Par smaa Episoder af Livet i Hadsten
maa jeg dog have omtalt. En Dag kom en Deputation,
bestaaende af to Husmænd fra Vinterslev ind til mig og
ønskede paa deres egne og de andre Husmænds Vegne at
overrække en Gaardmand i Byen, Søren Thomsen , et Digt
indfattet i en smuk Ramme paa hans og Hustrus Sølvbryl
lupsdag, og saa vilde de have mig til at lave Digtet og
sørge for at faa det trykt 1 ). Det maatte jeg da love, og
Digtet blev trykt i Randers hos C. J. Rye og overrakt til
Dagen. Da jeg sidst besøgte Søren Thomsen, saa jeg
Versene i en smuk Ramme, indtagende Hæderspladsen i deres
bedste Stue. Dette glædede mig, da Manden og hans Kone
var vore gode Venner, som vi af og til besøgte. De havde
en eneste Søn, der tog Landbrugsexamen og har besøgt os
her i Mølholm, men er nu død. Det var en stor Sorg for
Forældrene, og han var ogsaa en lovende ung Mand. Hustruen
var fra den østligste Gaard i Byen, hvor vi ogsaa jævnlig
kom. Det var den Gaards Mark, der grændsede ned til
min Have. Lige der ovenfor var et Krat, som var meget
vandrigt og næsten var som et Morads- Her var det Sta
tionsbyen fik lavet et Vandværk, bestaaende af en meget
stor Kumme med Vandtilførsel fra Kummens Sider og med
Rør, der lagdes ned til Husene. Jeg fik da ogsaa lagt Rør
ned til mig, og for Vandet derfra skulde jeg kun give 9 Kr. aarlig.
J)

En Tid efter kom en Mand henne fra Vææt og vilde have mig
til at lave et Digt til et Guldbryllup der, og det blev da trykt. Det
saa saa ud til, at jeg nok med Tiden kunde have blevet Egnens
Lejlighedsdigter.
8*
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Uventet fik jeg d. 2den Juni 1891 følgende Skrivelse:
»Bestyrelsen for Foreningen til Randers Byes Forskjønnelse
lader her afsløre et Monument for Digteren Steen Steensen
Blicher Grundlovsdagen Eftermiddag Kl. 3 præcis, hvor
Talen holdes af Dr. Nørregaard fra Testrup. Deres bekjendte varme Interesse for Digteren og Deres Virksomhed
for hans Minde bringer os til at indbyde Dem til at bevise
os den Ære at overvære Højtideligheden paa Fredag. Om
De seer Dem i Stand til at modtage Indbydelsen, imødesaaes
gjærne et Par Ord pr. Omgaaende. Nærværende Kort bedes
medtaget til Festen.
Bestyrelsen.
Hr. E. Tang Kristensen, Hadsten".
At jeg med Glæde efterkom denne smukke Indbydelse,
er en Selvfølge, og jeg satte mig strags til at skrive en lille
Sang, som jeg ønskede at faa sunget. Den blev sendt sam
men med min Tak for Indbydelsen, og den blev saa trykt
og omdelt ved det Festmaaltid, der samme Eftermiddag
blev holdt for de indbudte i Skydepavillonen. Dr. Nørre
gaard holdt en udmærket Tale ved selve Monumentet, og
bag efter gik vi hen til de festlig dækkede Borde- Ved hver
Kuvert laa et lille Kort med et paa Jysk skrevet firelinjet
Vers, hvilket jeg naturligvis har gjemt som en Raritet. Som
jeg sidder og skriver dette, kan jeg ikke tilbageholde den
Ytring, at noget lignende paa det Tidspunkt ikke kunde
have været vederfaret mig, hvis jeg havde boet i Vejle, og
en saadan Bestyrelse her vilde sikkert ikke have vist mig
den Ære. Jeg har nu altid syntes, at de fleste Borgere i
Vejle er meget forskjellige fra dem i Randers. Endnu vil
jeg tilføje, at Dr. Nørregaard under Maaltidet, der var særdeles
nydeligt dækket, kom hen, hvor jeg sad, og takkede mig ven
ligt, fordi jeg var kommen til Stede, og for den smukke Sang,
jeg havde skrevet. Jeg var naturligvis svært glad den Dag.
Da Visen ellers ikke findes trykt anden Steds, vil jeg
anføre den her:
For St. St. Blicher
d. 5te Juni 1891 ved Afsløringen af en Mindesten for ham
i Randers By.
Mel.: I gamle Dage der var en Gang,

Han war en Mand, dæ lidd di Smo
å Krøller o si Nies ku slo
a dæmm, dæ vegtig å blæst åp
tøt bæst om blåt djæ ien Kråp.
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Han war en Mand, dæ mjæst gik fri
få Staes å Pjank å Narreri;
ekk sommet som et Kås han fæk
å pøndt sæ mæj, faar han gik væk.
Han war en Mand mæ Brøstet warm
får åld dænd Sårre, åld dænd Harm,
han gjaan vild hjålpen, hadd han blåt,
hat Midler nåk å gjør ed gåt.
Han war en Mand, hwis Væj wå trång,
å trøkken wa wal tit hans Gång,
mæn han bløw ve endte hans Dø
å ørk dænd Juer, der mjæst wa trø 1 ).
Han war en Mand, dær ærred ve
å porred åp å håldt sæ te,
han skrøw å tålld å sang mæ Løst
få Danmark sist å Jylland føst.
Han war en Mand, dæ gawwed 2 ) ræt,
hwa vi trænd te, næ frit å læt
i rask Bedrøwt vi skuld go fram
å fries får al Last å Skam.
Han war en Mand a ålld di bæst,
å gid wå Land mo ålder ræst 3 )
di Fålk, dæ ka før op te Dands,
nær vi skal hendt wås Sæjrens Krands.
! ) tung, mindre frugtbar. 2 ) kunde skjønne. 8 ) mangle.

Man ser nok, at den anvendte Dialekt er Østeregnens,
særlig da Spentrups.
Vi besøgte af og til Lærer Vinther i Vinterslev, hvis
Moder holdt Hus for ham. Hans Søster var gift med P.
Bjerre. Min Datter Lavra holdt en Gang Skole der oppe
en Tid, da Vinther var bortrejst. Lærer Garn i Galten
var altid venlig imod os, naar vi kom der. Hans Kone
var bleven meget daarlig og ligefrem apoplektisk, saa vi
ikke kunde forstaa, hvad hun sagde. Den gamle Pastor
Læssøe var altid yderst elskværdig, og han var en dygtig
Latiner og hjalp mig godt med at oversætte flere Stykker
for mig, ligesom han og viste megen Interesse for min
Gjærning. I Galten saa jeg med megen Interesse flere Bul
huse i Gaardene, men havde ikke Tid til at faa dem ordent
lig undersøgt eller opmaalt. De lignede nøjagtig dem, jeg
saa i Feldballe. Heller ikke maa jeg glemme at omtale en
ældre Mand, der boede i et lille Hus tæt nord for Favrskovgaards Skov 1 ). Jeg havde ham til at arbejde for mig, og
l)

Jeg kan ikke undlade at nævne Manden, da han var saa flink. Han
hed Mads Jensen.
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han var en særdeles flink Arbejder. Som Snedker var han
meget dygtig, og han reparerede udmærket det gamle Cha
tol, jeg havde arvet efter min Fader, og som han havde
haft staaende i sin Stue, da jeg blev født. Der var flyttet
saa meget omkring med det, at det trængte haardt til Efter
syn. Han lavede ogsaa af Egeplanker, der laa i mit Hus,
et meget smukt Skrivebord, Kommoder til mine Døtre, og
kjønne Stole til os selv. Med sit Arbejde var han yderst
billig. En Modsætning til ham var en Snedker R. N., der
boede i Stationsbyen, som ikke behandlede mig pænt. Han
lavede ogsaa Møbler til mig, men de var hverken rigtig
solide eller kjønne og var alt for dyre. Andre Haandværkere
der finder jeg ikke Anledning til at nævne som flinke imod
os. Det skulde da blot være Maler Andresen. Byens Borgere
samledes hvert Aar til en lille Festlighed Mortensaften, men
i nogle Aar var vi ikke med, sagtens fordi vi ikke var ind
lemmede i Laget, men saa kom vi da endelig med, og der
til skrev jeg en humoristisk jysk Vise paa Egnens Maal.
Da Byen fik sig et Lystanlæg, og dette indviedes, skrev jeg
ogsaa dertil en Sang, som blev trykt og sunget. Dette An
læg fandtes lige ind til Æghandler Madsens 1 ) Have og blev
lavet meget smukt med Gange. Det var Levning af den
gamle Skov, der forhen havde været der paa Skrænten, men
nu var aldeles forhugget.
Det kunde vel ogsaa nok være værd at fortælle, at
jeg havde Besøg, mens jeg boede der ved Hadsten St.,
af en Mand, der senere er bleven meget kjendt som Jour
nalist, nemlig Franz v. Jessen. Han fortalte rnig, at han
tænkte paa at udgive et Maanedsskrift, der skulde bære
Titelen „Jylland" og indeholde Artikler ene fra jysk Omraade. Da han mente, at jeg kunde og vilde give ham
Bidrag, bad han mig meget om paa den Maade at støtte
Bladet, og jeg lovede det. Af og til sendte jeg ham saa
Artikler, og han optog dem alle. Men der kunde ikke sam
les Subskribenter nok, og efter et Par Aars Forløb, maatte
han saa høre op. Han spurgte mig saa, om jeg ikke vilde
fortsætte som Redaktør. Tidsskriftet skulde som hidtil tryk
kes i Aarhus. Han var den Gang knyttet ret nær til „Aar
hus Stiftstidende". Jeg maatte svare benægtende, da jeg
J)

Madsen havde kjøbt Huset af Niels Sams, som efter Konens Død
var bleven kjed af at bo der og saa flyttede anden Steds hen.
Madsen blev saa min Nabo, men kunde ikke klare sig der.
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havde saa meget andet at varetage, og mente heller ikke at
kunne føre Sagen bedre frem. Jeg syntes, det var et udmærket
Foretagende, men det forlangte god Tilslutning, og en saadan kunde den Gang ikke ventes. Indholdet af de fore
liggende Hæfter er efter min Mening meget godt.
Jeg kan heller ikke undlade at fortælle, at jeg en Dag
besøgte den meget kjendte E. Dalgas i hans Villa „Montana"
der i Aarhus og blev yderst venlig modtaget. Han gav mig,
da jeg forlod ham, til Minde om sig en hel Del Zirplanter,
som jeg plantede i min Have ved min Hjemkomst. De gro
ede alle, og da jeg saa flyttede til Mølholm, grov jeg nogle
af dem op, tog dem med og plantede dem der. De er
endnu en Pryd for min Have. Der iblandt var en forædlet
Enebærbusk, en Mahognie, en Tax og nogle Tujaer.
Naar jeg kom til Ødum, besøgte jeg Pastor Dalsgaard,
en Broder til Maleren, og han gav mig fra sin Have en
Dag en Kristtjørn, der endnu findes i bedste Velgaaende
her i Mølholm. Læreren der i Ødum, Bisgaard, stod vi i
venskabeligt Forhold til, og ligeledes til Translatør Hansen
i Hadbjærg, der var gift med Egnens Jordemoder. Han
gav Undervisning i Aarhus og rejste derud, saa han ikke
var meget hjemme; hvad jeg jo heller ikke var. Men vi
havde mange fælles Interesser. Befolkningen i den Egn
var helt jævn, og jeg kunde ret godt lide den, derfor kom
jeg, i den korte Tid jeg boede der, i Forbindelse med ad
skillige. Jeg kom nogle Gange hen til Lavst Frederiksen i
Askildtrup, der boede i en Gaard, som kaldtes Slottet. Der
lagde jeg Mærke til den Slags Ler, som kaldtes Rulleler, og
som jeg ikke før kjendte. Lavst var født i Faarup og en
Søn af Frederik Smed. Han kom en Dag kjørende hen til
os med en dejlig Flagstang, som jeg hidtil havde savnet,
og det gjorde mig ondt, at jeg ikke kunde faa den med til
Mølholm. Beboerne i Vinding, som jeg nu flyttede til, var
ikke nær saa jævne, og deres ret bondearistokratiske og selv
bevidste Fremtræden overfor mig har aldrig tiltalt mig, men
det lagde jeg jo ikke lige strags Mærke til.
Da Kreditforeningen i Aalborg, hvilken jeg skyldte 2200
Kr. som Laan paa mit Hus, forlangte, at det nu skulde lyde
paa mit Navn som Husets nuværende Ejer, nødsagedes jeg
til at henvende mig til den forrige Ejer for at faa Lov til
at faa hans Navn slettet, og da han var udenlands, kneb det
noget med at faa hans Adresse. Det lykkedes dog, han
boede nu i Hamborg, og Sagen blev da ordnet.
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Imens jeg boede ved Hadsten Station, begik jeg tre store
Dumheder, som jeg bag efter maatte fortryde. Jeg skal her
kortelig gjøre Rede for dem.
Den ene havde sit Udspring fra den Taknemlighedsgjæld, som jeg følte, at jeg stod i overfor en stor Del Læ
rere. jeg havde nemlig hos mange af denne Stand nydt
Velgjerninger. De havde ydet mig Nattely paa mine Van
dringer og givet mig Mad og Drikke, og desuden havde
flere af dem givet mig gode Oplysninger om Kilder, som
jeg havde faaet at øse af, d. v. s. Meddelelser om gamle
Fortællere og Sangere. Jeg lod da indrykke i Lærerstandens
Medlemsblad en Meddelelse om, at jeg havde bestemt mig
til at uddele indtil 100 Boggaver til Skolebogsamlinger af
de af mig udgivne Bøger. De Lærere, der havde Lyst til at
faa en saadan Gave, havde da blot at sende mig Bud der
om, og jeg skulde da strags sende dem en Pakke. Jeg
havde naturligvis ogsaa en Bihensigt dermed, idet jeg haabede paa mange forskjellige Steder at faa vakt en Interesse
for at faa optegnet og saa sendt mig noget lignende som
det, man læste i Bøgerne. Der kom da en hel Del
Breve fra Lærere hele Landet over, og jeg sendte Bøgerne.
Paa den Maade kom jeg nemt af med Bøger, som jeg nu
gjærne vilde have haft at forsyne senere Kjøbere med. Forraadet af disse Bøger er saaledes for længe siden sluppet
op, da der jo ikke var trykt ret store Oplag, (kun 500).
Men da jeg senere kom til enkelte af de Lærere, der havde
faaet Bogpakker, viste det sig, at Bøgerne slet ikke havde
gjort den ønskede Nytte. En Lærer paa Sjælland erklærede,
at han havde lagt dem til Side og slet ikke ladet Skole
børnene læse i dem, fordi de ikke interesserede ham selv,
og jeg kunde godt faa dem igjen. Da jeg saa spurgte ham,
hvorfor han havde skrevet efter dem, svarede han, at da de
kunde faaes gratis, vilde han dog se dem. En anden Lærer
ovre paa Falster havde heller ikke brugt dem, men ved at
samtale med mig fik han dog saa megen Interesse for min
Virksomhed, at han nu vilde se lidt i dem. En tredje Lærer,
der nu var flyttet et andet Sted hen, havde taget Bøgerne
med sig, saa de kom slet ikke Skolens Bogsamling til Gode.
I ingen af Tilfældene havde de haft den Virkning, at der
var bleven sendt mig Optegnelser, og i det hele følte jeg
mig meget skuffet. Bøgerne var jeg bleven af med, og
havde intet opnaaet af det, jeg tilsigtede.
Den anden Dumhed var ikke slet saa slem, men gjorde
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mig heller ikke nogen videre Glæde. Jeg lod indrykke i
„Husvennen" eller „Søndagsbladet" (jeg husker ikke længere,
i hvilket Blad) et Tilbud om, at jeg vilde give en Pakke
Bøger til den, der kunde sende mig 20 gode Beskrivelser
af Børnelege. Jeg sad og syslede med Udgivelsen af min
store Samling „Danske Børnerim, Remser og Lege" og vilde
da gjærne have saa fyldigt et Stof som mulig fra hele Landet,
og særlig fra Lærerne. Men hvor blev jeg ikke skuffet. Der
kom mange Sendinger fra mange forskjellige Steder, men
det allermeste havde saa godt som ingen Betydning for mig.
Det var Opskrifter paa Smaalege, som hvert Barn i Landet
kjendte, og der var slet intet nyt eller sjældent for mig.
Af mange yderst almindelige Lege fik jeg i Snesevis af
Opskrifter, og man lod til fuldstændig at have rnisforstaaet
mig. Naar jeg saa skrev til vedkommende, at det var gamle
kjendte Sager, og at der var slet intet deraf, jeg kunde bruge,
fik jeg Ubehageligheder og blev skjældt ud. Kun i meget
faa Tilfælde sendtes der mig lidt brugeligt Stof, og det var
kun faa, der paa den Maade fik Boggaver fra mig.
Endnu en tredje lille Dumhed skal jeg ogsaa omtale.
Jeg lod indrykke en Gaade i ovennævnte Blad, og udlovede
en god Præmie for den, der kunde løse samme- Der strøm
mede ind med Løsninger saa tossede som vel muligt, og
jeg blev helt elendig over at se, hvor man kunde misforstaa baade mig og min Gaade. Siden har jeg ikke prøvet
paa at dele Bøger gratis ud. De Lærere, jeg vilde have
været god imod, de fik som Regel ingen Bøger, og det
hele var helt skudt forbi.
En lille Redegjørelse finder jeg det rettest her at frem
lægge. Man har mange Gange spurgt mig om mit politiske
Standpunkt, og dertil har jeg altid svaret, at jeg aldrig har
været Politiker og kun lidt politisk interesseret, da jeg sta
dig har anset Politik, naar den rigtig griber et Menneske,
for at være ødelæggende overfor det bedste og fineste i
hans Sjæleliv. De drevne Politikere har efter min Erfaring
tit saa godt som ikke Interesse for andet. At der gives en
kelte hæderlige Undtagelser, vil jeg dog indrømme. Politik
kan blive en Sjælesygdom. Venstrepartiet fik jeg nogen
Afsmag for, da jeg lærte P. Nielsen i Hammerum at kjende.
Søren Kjær i Helstrup interesserede mig noget mere, men
han var ogsaa mere naturlig begavet. Jeg tog ikke saa sjæl
den hen til Vælgermøder og overværede altid Valghand
lingerne. Jeg var da til Stede i 1869, 1872 og 1873 i Her
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ning og stod og hørte paa P. Nielsens Valgtale, der fore
kom mig meget tarvelig, men han blev hver Gang valgt,
og kun den sidste Gang havde han Kapitain E. M. Dalgas
til Modkandidat. Denne fik dog kun 85 Stemmer, og jeg
blev helt ærgerlig over at høre Resultatet, da jeg syntes, at
Dalgas gjorde meget bedre Rede for sig end Nielsen. Da
jeg saa i 1879 var til Stede i Sønder-Vinge og hørte Søren
Kjær, fik jeg en vis Lyst til at være med. Det var en ren
Nydelse at høre ham, men jeg syntes dog, han var vel
grov i sine Udtalelser. Derimod syntes jeg bedre om A.
Holck, der blev valgt i 1884. Da jeg var i Brandstrup i
1887, ftk jeg Sæde i Valgstyrelsen og førte Valgprotokollen
samt udfærdigede Søren Kjærs Valgbrev, da han nu igjen
kom ind, og paa mit Forslag valgtes H. Rendtorff paa Vindum-Overgaard til at lede Valghandlingen. Jeg rejste ogsaa
til Skjoldelev at høre Søren Kjær, da han i 1892 fik Harald
Jensen til Modstander og blev valgt. Det var en sand
Nydelse den Dag at høre ham. Endnu vil jeg tilføje, at
jeg i 1885 hørte, at Christen Berg skulde holde Foredrag
i Rindsholm (det var vist d. 16de Juni, i alt Fald Dagen
efter det berygtede Møde i Holstebro, hvor Politimesteren
blev sat ned af Talerstolen), og saa gik jeg derhen fra
Brandstrup for at høre ham. Men det havde jeg dog ikke
megen Glæde af, da jeg den Dag kun fik et tarveligt Ind
tryk af Manden. Han fortalte ret udførligt om Mødet Dagen
før, men gjorde det paa en ubehagelig brovtende Maade,
som om han der havde udført en stor Heltegjerning. Efter
den Tid har jeg ikke haft meget tilovers for C. Berg. Hans
Politik taler jeg ikke her om, men hans Person huede mig
ikke. Jeg har siden hen faaet det Indtryk af de Mænd, der
er politiske Ledere, at de ikke har videre Interesse for det,
der ikke har noget med Politiken at gjøre. Et slaaende
Bevis paa denne Opfattelses Rigtighed har J. C. Christensen
været for mig. Jeg har kun talt med ham én Gang, og
efter hans da faldne Udtalelser kan jeg trøstig sige, at han
i min Virksomhed som Samler af Folkeminder har gjort
mig mere Skade end nogen anden. Men det vil jeg vel
senere komme til at fortælle udførligere om. Jeg fik efter
min Opfattelse et kraftigt Indtryk af, at det ikke var stort
bevendt med hans Folkelighed.
En lille ret mærkelig Episode fra mit Hadsten-Liv kan
jeg ikke godt undlade at omtale. Forstander ved Mellerup
Højskole, Jens Bek, der var min gode Ven, og som jeg
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flere Gange havde besøgt paa Skolen, døde 1893, og hans
Enke, der drev Skolen et Aars Tid, overlod den saa til J.
Michelsen. Han havde holdt et Foredrag i Hinnerup, hvor
jeg var taget hen for at høre ham, men ellers kjendte jeg
ham ikke og fik ikke talt med ham der. Saa traf det sig,
at jeg en Eftermiddag tilfældigvis traf Jens Beks Enke paa
Randers Gade, og vi hilste saa paa hinanden, Hun sagde
da: „Nu er det længe siden, De var i Mellerup, kunde De
ikke have Lyst til at komme der endnu en Gang. Jeg kjører
hjem om et Kvarters Tid, og saa kan De kjøre med. Min
Vogn staar nede i Højskolehjemmets Gaard". Jeg var færdig
med at besørge mine Ærinder og tænkte, at det kunde være
morsomt nok at faa den Kjøretur, og saa var jeg paa Pletten
kort efter, satte mig paa Vognen hos hende, og vi kjørte.
Det var nær Aften, for det var i de korte Dage, og Klokken
blev vel henad 9, inden vi kom til Mellerup. Saa holdt hun
udenfor sin Gaard, og der kom en Karl og spændte fra.
Jeg havde nok hørt, at Manden kort før sin Død havde
kjøbt en lille Gaard i Byen. Jeg tillod mig da at spørge,
om hun kunde huse mig den Nat, men dertil svarede hun
strags nej, hun havde ikke den mindste Plads, for hele
Stuehuset var dannet om til Kamre for Elever paa Skolen, og
hun havde selv kun et Værelse og saa et Kjøkken nede i
Kjælderen. Over at faa den Besked blev jeg aldeles elendig.
Her stod jeg i Mulm og Mørke midt paa Gaden og havde
saa sikkert gjort Regning paa, at hun vilde nu have sørget
for Nattely til mig, da hun havde indbudt mig til at kjøre
med sig. Det var saa indlysende, at hun havde blot taget
mig med for at have Selskab paa Vejen og brød sig ikke
om videre. Jeg ymtede nu om, at jeg var ilde faren med
dette, da jeg godt vidste, at det ikke kunde nytte at gaa
fra Hus til Hus i Byen for at bede om Husly saa sent
paa Aftenen, og jeg syntes, hun burde have hjulpet mig
lidt til Rette, men det kunde der ikke være Tale om, og
tilsidst, inden hun forsvandt, lod hun en Ytring falde om,
at jeg vel kunde faa Nattely paa Skolen. Dertil svarede jeg
blot, at jeg ikke ret kjendte Manden, og han ikke mig, men
der var altsaa ikke andet at gjøre for mig end at gaa ned
paa Skolen og banke paa der. Jeg var dog ikke glad ved
Stillingen. Michelsen tog imod mig og lovede at huse mig,
men beklagede, at han ikke kunde faa Tid til at tale med
mig, da han sad og arbejdede paa et Foredrag, som han
skulde holde næste Dag. Jeg satte mig saa stille hen, men
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et Øjeblik efter sagde han: „Jakob Knudsen kommer her
nu og skal læse noget op for Eleverne, og det kan De saa
gaa ind og høre paa". Strags efter kom Knudsen, som jeg
godt kjendte, endog fra den Tid han var Lærer paa Askov.
Endnu var han ikke flyttet fra Mellerup, men jeg havde
hørt, at han skulde bort derfra, og at han skulde skilles fra
Konen. Jeg fulgte saa med ind til Eleverne, der var samlede,
og saa begyndte Knudsen at læse op. Det var noget af
Henrik Ibsen, men jeg husker ikke, hvad det var, det handlede
da om ægteskabelige Forviklinger. Da han var færdig, sagde
han mig Farvel og gik, og jeg gik igjen ind til Michelsen.
Han spurgte mig om, hvad jeg syntes om Oplæsningen.
Dertil svarede jeg aabenhjærtigt, at jeg ikke syntes om hans
Emne og hans Valg netop af dette, da jeg jo havde hørt
noget om, at han vilde have sit Ægteskab opløst. „Det
finder jeg fuldstændig rigtigt", sagde han, „naar den sande
Kjærlighed ikke findes imellem et Par Ægtefæller, saa bør
de skilles". Dertil bemærkede jeg saa, at der vist var mange
Ægteskaber, hvor der ikke kunde siges at være sand Kjærlighed, fordi Parret ikke kjendte hinanden tilbørlig, inden
de kom sammen, men saa sled de dog Livet med hinanden
ret taaleligt, og efterhaanden sleb de dog Kanterne noget
af hinanden. Hvad nu Jakob Knudsen angik, saa syntes
det mig ret paafaldende, at han ikke kunde leve længere
med Konen, da de havde flere Børn sammen og altsaa
havde ført Samliv i en Aarrække. Men saa foer Michelsen
op, som han var stukken af en Bremse, og raabte: „Jeg
forstaar ikke, hvordan De kan tale saaledes. Jeg troede, at
De holdt Ideens Fane højt, og at De vilde holde paa den
ideelle Kjærlighed som nødvendig i et ret Ægteskab. Uden
den vil Ægteskabet ikke være, som det bør". Det kan godt
være, at han ikke brugte de samme Ord, men Meningen
var dog, som jeg har udtrykt den. Han havde altsaa troet,
at jeg var mere ideelt anlagt. Jeg følte mig meget ilde be
rørt af hans Hæftighed, der syntes mig helt ugrundet, og
sagde saa: „Jeg beklager meget, at jeg har sat Dem i saadant Oprør, og hvis det ikke havde været saa langt ud paa
Aftenen, vilde jeg have foretrukket at gaa lige tilbage til
Randers i Steden for at gjøre Dem den store Ulejlighed at
huse mig i Nat, men jeg kan ikke komme derud inden
langt over Midnat. Dertil svarede han: „Min Vogn kjører
til Randers i Morgen tidlig, og saa kan De kjøre med. Den
holder for Døren Klokken 6". Dermed sagde jeg ham God
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nat, men man kan nok tænke, at jeg ikke sov særlig meget,
og saa var jeg paa Pletten i god Tid, og vi kjørte. Vi
vegsiede ikke mange Ord undervejs. 1 Randers sagde jeg
Farvel og Tak, og siden har jeg hverken set Michelsen
eller Mellerup. En Forklaring paa hans ret mærkelige Op
førsel fik jeg senere af andre, men den skal jeg ikke her
indlade mig paa at fortælle om, og havde jeg den Aften
vidst det, jeg senere fik meddelt, vilde jeg maaske have
brugt et lidt andet Ordlag i Samtalen, men forøvrigt vedkjender jeg mig endnu, hvad jeg den Gang sagde, mere
ideelt er jeg nu en Gang ikke anlagt i den Henseende.

XIII. Mit Liv i Mølholm ved Vejle.
Fra 1897.
Endnu havde jeg dog ikke helt afsluttet mit Liv ved
Hadsten St., idet vi ikke var flyttede derfra med vore Sager.
Men for Fremtiden maa jeg fatte mig meget kort og kun
medtage det allernødvendigste. Mit Liv her ved Vejle har
været ret fuldt af Sorger og Skuffelser og tillige med mange
isprængte Glæder. Jeg kom til at bo i et Sogn, hvor jeg
ingen kjendte og ingen havde at slutte mig til. Hvis jeg
var bleven ved at bo ved Hadsten Station, er jeg vis paa,
at vi var komne til at befinde os helt vel, og at Befolk
ningen vilde blive mere og mere imødekommende- Men
i Mølholm var der endnu ikke ret mange Beboere, og i
Vinding var man saa kjølig som mulig. Det Forhold har
stadig været ret kjendeligt, og er det den Dag i Dag. Folkene
der har aldrig vist mig nogen Venlighed, og de viser sig
stadig over for mig som fuldstændig fremmede. Det For
hold vil da ikke være at ændre, og jeg har da mange Gange
ønsket mig tilbage til Hadsten. Efterhaanden skete der mere
Bebyggelse — man huske stadig, at jeg var den første, der
kjøbte Jord af Brummer, og var altsaa ligefrem en Nybygger
paa den Plet — og flere af disse Mennesker har virkelig
vist mig Velvilje. Jeg vil nu her helt lade mine Forbindelser
med Vejle Borgere ude af Betragtning, og Livet her har
da været helt taaleligt, men i Førstningen var det meget
trangt for os. Vi havde stor Sygdom i Huset og var meget
modfaldne.
Inden vi flyttede, har jeg endnu noget at berette om
mine Indsamlinger og mine Forhandlinger med Brummer
om et og andet Huset vedkommende.
D. Ode Marts tog jeg med Toget til Brabrand, hvor
jeg opsøgte Lærer J. H. Jensen, og han var god til at for
tælle, saa jeg hos ham fik ej alene et godt Æventyr, men
ogsaa nogle Sagn fra hans Hjemegn, Hyllested. Der fik
jeg ogsaa Bidrag fra Peder Jakobsen og Snedker Pedersen.
Saa tog jeg ind til Aarhus og gik saa en Mil ned til Hørret,
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hvor jeg laa om Natten, gik saa atter næste Morgen til
Aarhus og tog derfra til Vejle. Denne lille Afstikker gjorde
jeg for at faa talt med en Mand der, som skulde fortælle
mig noget. Til Vinding kom jeg saa hen ved Aftenstid.
Det sidste Stykke Vej fra Vejle fulgtes jeg med Niels Klavsen, og hos ham spiste jeg til Aften. Jeg blev opvartet
med Pælemuslinger, og dem havde han kjøbt en hel Skjæppe
af. En saadan Ret havde jeg aldrig før smagt. Derefter
gik jeg hen til Brummer og talte med ham om Huset. Han
havde forud sendt mig en Grundtegning af det, saa jeg
altsaa havde et nogenlunde Begreb om dets Indretning.
Det lille Spisekammervindue vilde han absolut beholde, da
han sagde, at det var Synd, hvis vi vilde tage det fra ham.
En Frontespice, eller hvad jeg skal kalde den, vilde han
ogsaa beholde, da den vilde pynte svært paa Huset, og saa
vilde han bekoste en Fløjstang sat op i den. jeg indvendte,
at et saadant Tag-Fremspring vilde være vanskeligt at holde
tæt, men det vilde han ikke høre noget om, han vilde have
sin Vilje. Det har dog vist sig, at denne Tagkonstruktion
stadig er utæt, og at Tømmeret i den nu er halvraadent.
Jeg havde ønsket at faa et Bogkammer til mit store Oplag
af nye Bøger, men det kunde der ikke blive Plads til uden
i Kjælderen, og der vilde han saa indrette et Rum, hvis
Sider skulde asfalteres. Et saadant fik jeg ogsaa, men da
jeg siden fik mine Bøger derned, viste det sig, at Asfalten
ikke naaede højt nok op, og jeg fik mange af Bøgerne øde
lagte af Fugt. Jeg havde ogsaa ymtet om at faa Brønden
kastet inde i Kjælderen, for at vi kunde have den inden
Døre, men han mente, at den helst maatte blive udenfor
Køkkendøren, da den saa var lettere at rense og reparere,
og deri maatte jeg give ham Ret. Han skulde lade alt
Træværket i Vinduer og Døre male 3 Gange og bekoste 2
Reguleringsovne og andre 2 af mindre Konstruktion. Saa
skulde vi have Jorden stukket ud, som jeg skulde have, og
Brummer fik saa sendt Bud til Landinspektør Olesen. Han
kom og maalte op, og jeg var til Stede noget af Tiden.
Jeg forlangte paa Skrænten at faa alle Egene med, og det
ene Skjel blev da sat af lige uden for den yderste. Oppe
paa Boligpladsen skulde Skjellinien gaa op til Landevejen,
og nede ved den anden Side skulde den støde op til to
Haver. Landinspektøren tog i det hele ikke noget Hensyn til
mig, han var ret affærdigende, og han og Brummer ordnede da
det hele, som de vilde. Jeg havde i de Dage tinget mig i Kost
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hos Træskomand Hans Johansen, der midlertidig, inden
hans nye Hus blev færdigbygget, sad i et Hus, der lige
var blevet smækket op, men det gamle Hus, han hidtil
havde boet i, var under Nedbrydning. Da jeg saa kom, var
Grænserne for min Jord stukne af, og saa vidste jeg, hvad
jeg havde at arbejde paa. Om Aftenen gik jeg op til Vin
ding og var hos Brummer om Natten. Jeg skrev saa hjem
til min Kone, efter at jeg havde begyndt at grave i Jor
den: „Det er forfærdelig sejt at arbejde i den Jord, jeg har
aldrig arbejdet i noget lignende. Ler og atter Ler, og det
er den stiveste haardeste Ler uden Muldjord ovenpaa."
Saadan var det, hvor Huset skulde ligge og vi have vor
Have, og jeg fortrød næsten, at jeg havde kjøbt den Jord.
Da jeg var paa den første Gang, saa den meget lovende
ud. Det var ligefrem Agermark, og der var et dejligt Græs
tæppe paa den. At der nu viste sig at være kun et tyndt
Lag Muld, kom jeg snart til at forstaa Grunden til. Efterhaanden var Muldlaget blevet slæbt ned eller skyllet ned i
Lavningerne paa begge Sider, for der nede var et meget
dybt Lag Muldjord. Den forrige Ejer havde gjort sit til at
slæbe ned, han havde aldfi'g'pløjet ordentlig dybt, og hans
Kone, der skulde baad£~ pløje 'og harve, kunde da ikke godt
holde Ploven i saadan Jord. Jeg skrev fremdeles: „Du kan
tro, jeg er træt af at gaa og arbejde der nede." Det var
min Agt at faa plantet nogle Frugttræer og faa gravet lidt
af Jorden, saa jeg kunde faa saaet nogle Kjøkkenurter og
sat nogle Kartofler, men det sidste maatte jeg opgive. Træ
erne syntes jeg dog, jeg skulde have plantet, og saa gik
jeg og grov Huller til 22 Frugttræer af flere Slags. Min
Nabo M. J., der selv vilde forestille at være noget Gartner,
lovede at skaffe mig dem, og han leverede dem ogsaa og
hjalp mig lidt med at plante dem. Bagefter sendte han mig
en Regning, som jeg betalte. Lang Tid efter, da jeg var
kommen til at bo i mit Hus, traf jeg nede i Vejle en Gart
ner, som boede ude i Trædeballe, og han sagde til mig:
„Gror saa Træerne godt, som De fik af mig?" Jeg sagde
jo. „Ja, De fik dem yderst billig", sagde han. Jeg mente
nej, og saa viste det sig, at han ikke havde faaet nær det,
der var opført paa min Regning. Jeg blev da klog paa, at
M. J. havde gjort sig en extra Fortjeneste deraf. ^ At jeg
ikke ret huede den Opdagelse, siger sig selv, men jeg kom
snart under Vejr med, at denne Mand var lidt ander
ledes, end jeg først havde antaget. Jeg sled saadan i Ha-
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ven i flere Dage og gravede ogsaa en Grøft til at sætte de
Tjørn i, som skulde staa i det sydøstre Skjel. Ogsaa disse
skaffede M. J. mig. Hver Aften gik jeg den halve Mil til Vinding
træt og udaset og laa om Natten hos Brummer. Jeg havde
for Resten saa smaat gjort Regning paa at faa Nattely hos
Degnen Krarup-Hansen, da det kunde have sparet mig me
gen Gang, og jeg var ogsaa hos ham for at høre til det,
men der kunde slet ikke være Tale om noget saadant. Man
den var ellers flink nok, men Loserende kunde han ikke
have. Efter at jeg saa havde faaet mine Træer plantet,
maatte jeg til at tænke paa at forsvinde fra Stedet, hvor jeg
fremtidig skulde bo, og saa lovede jeg Brummer, at jeg
vilde plante en Del Frugttræer for ham paa den Lod, han
havde afsat lige uden for min. „Der", sagde han, „skal
jeg have mit Alderdomshjem, det Sted synes jeg særlig godt
om, og der vil jeg bygge mig et Hus, naar jeg bliver fær
dig med alt det, jeg her er kommen ind i." — „Saa skal
De skaffe Træerne", sagde jeg, „og nogen Gjødning at
komme ned i Hullerne." Det lovede han og holdt det
ogsaa. Paa den Maade kom jeg ogsaa til at plante en hel
Del Træer uden for min Have, og vi var enige om, hvor
de skulde staa. De staar der da endnu. Han lovede saa,
at Huset skulde være færdigt til Indflytning senest d. 15de
August. Men jeg var slet ikke glad ved at tænke derpaa,
og jeg ytrede i Brev til min Kone: „Den Flytning er saa
frygtelig for mig at tænke paa, men det kan maaske blive
bedre, end jeg forestiller mig." Nu efter saa mange Aars
Forløb, jeg sidder og skriver dette, maa jeg udbryde: „Det
var et frygteligt Flytte". I Hadsten havde jeg det yderst
bekvemt, naar jeg skulde rejse, da jeg boede lige overfor
Stationen, og mine Postsager kunde jeg særlig let faa be
sørget, ligesom ogsaa andre Varer, men i Mølholm har det
i mange Maader været meget sværere for os, især dog i
den første Tid. Alt, hvad vi nu skulde bruge i Hushold
ningen, skulde hentes i Vejle. Det var ogsaa helt galt med
Haveurter og Mælk. Nok var der givet mig Udsigt til at
kunne faa Mælk til Kjøbs i Møllen og hos Martin Jensens,
men der var mange Ulemper derved, og vi følte os i det
hele saa underlig fremmede der paa Egnen. Jeg blev ved
at slide i Jorden i flere Dage. Den egentlige Have oppe
om Huset turde jeg ikke give mig i Lag med, men Jorden
neden for Skrænten var bedre at komme af Sted med, og
det meste af den fik jeg gravet, inden jeg rejste. Men det
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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var kun lidt Søvn, jeg fik om Natten, Hoved og Arme
værkede, og jeg kunde aldrig faa det vaade svedige Linned
skiftet, saa jeg døjede meget, og Fremtidsudsigterne var
ikke lyse.
Endelig tog jeg saa af Sted fra Mølholm. Jeg vilde
dog ikke hjem, men ud paa Rejse, og saa skrev jeg hjem
og udmalede Udsigterne saa trøstelige som mulig: „Neden
for Brinken er udmærket Havejord, og det ligger yderst
bekvemt," skrev jeg, „vi kan tage Vand af Bækken at vande
med, og Brummer skal nok lave Huset godt, det er jeg
slet ikke ængstelig for".
Saa tog jeg med Iltoget om Natten over til Sjælland,
saa jeg kunde være i Høng godt Middag. Derfra tog jeg
saa til Sorø. Det var jo min Agt at fuldføre den Plan, jeg
havde fattet, at komme omkring og besøge alle vore Højskoler.
Jeg vilde gjærne der se at faa noget Stof samlet, og der
næst vilde jeg ogsaa gjærne sælge nogle af de medbragte
Bøger. Det kneb mig for Penge, da ikke alene Bogtrykkeren
og Bogbinderen skulde have meget for deres Arbejde, men
min Husholdning og mine Børns Uddannelse gjorde bety
delige Fordringer til mig 1 ). Altsaa var jeg først paa Høng
Højskole, hvor Forstanderen Anders Jørgensen tog vel imod
mig og derefter d. 22de Marts paa Sorø Højskole og be
søgte med det samme Frederik Martin. Om Aftenen d. 22de
Marts fik jeg talt med ham og hans Kone, laa paa Højsko
len om Natten og rejste næste Morgen til Kjøbenhavn, men
blev der kun et Par Timer, saa jeg fik ikke talt med min
Datter Frederikke, som nu var kommen derover og havde
Plads hos en Grosserer. Det gjaldt for mig at komme om
kring i en Fart, da Højskolerne lukkede et Par Dage efter,
og saa kunde jeg ikke faa Karlene i Tale. Jeg vilde ogsaa
endnu til Frederiksborg Højskole og saa til Vallekilde. Men
jeg fik egentlig ikke noget ud af denne kostbare Rejse, da
det var for sent. Karlene var alle Vegne rejsefærdige, og
de havde nu andet at tænke paa end at høre paa mig, og
deres Penge var slupne op. Saa skrev jeg hjem d. 23de:
„Jeg kommer sandsynligvis hjem paa Mandag. Du kommer
til at sende mig Penge, at jeg kan komme hjem". Saa
maatte jeg forholde mig rolig en lille Tid, men maatte snart
af Sted igjen, denne Gang til Vendsyssel.
Inden jeg tog derop, kom jeg i Tanker om at gjøre en
Men derom har jeg forhen ret udførlig udtalt mig.
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lille Vending op i Egnen nord for Randers. Jeg var et lille
Smut inde i Helstrup for at hilse paa gamle Venner og fik
der Søren Smed til at synge mig Visen om „Knud Fut".
Derfra gik jeg til Randers og tog med Banen op til Havn
dal. Saa gik jeg over til Stejlbjærg for at faa talt med An
ders Svendsen, som Karen Marie Rasmussen i Linde havde
faaet meget godt at vide af. Han fortalte mig noget og
anbefalede mig stærkt at gaa op til Teglbrænderen Jens
Kristensen i Gammel-Trudsholm. Det gjorde jeg da. Han
boede i et langt Hus, hvor flere Arbejderfamilier fra Herregaarden var bosatte, og saa fik jeg ham til at fortælle fire
Æventyr for mig, og de var helt gode. Dernæst var jeg i
Gjerlev hos Anders Skovbo og saa hos Mureren Søren Vedel
Bang, dernæst hos Nikoline Kfistensdatter, og hos dem
alle fik jeg gode Ting. jeg var ogsaa i Udbyovre, men
maatte nu tænke paa at komme hjem igjen snarest mulig.
Da det rygtedes i Hadsten, at jeg havde kjøbt en Byg
geplads nede ved Vejle, var man klar over, at jeg vilde flytte,
og at jeg vilde sælge mit Hus, som jeg boede i. En skjøn
Dag kom saa Mejeriejer Thomsen i Ødum og mældte sig
som Kjøber, og han havde faaet Dyrlæge Hørliick med sig
som Mægler. Jeg var ikke ret glad ved at forhandle med
de Herrer, da jeg vidste, at de vilde pine Prisen saa lavt
ned som mulig. Min Kone derimod var ret glad for at
snakke med dem. De vilde jo have at vide, hvad jeg vilde
sælge Huset for, og jeg vilde vide, hvad de vilde byde for
det. Der blev snakket meget baade frem og tilbage, og
det syntes mig, de ligefrem vilde skambyde mig. De blev
ved at kjøbslaa baade Formiddag og Eftermiddag, og til
sidst blev jeg træt af det og erklærede, at det ikke kunde
blive til noget med Handelen, men min Kone pinte mig for,
at jeg skulde tage imod deres Tilbud. Endelig maatte jeg
lidt før Aften gaa ind paa at lade Thomsen faa Huset for
6500 Kroner. Nogle af Pengene blev betalt kontant, og
nogle skulde blive staaende i Huset. Kreditforeningsgjælden, der var gaaet betydelig ned, skulde han overtage, og
saa kom han til at eje Huset efter min Bortflytning. Jeg
maa nu sige, at han ligefrem fik det for Røverkjøb, og kort
efter solgte han det ogsaa til P- Bjerre paa Højstrup for
14000 Kr., efter hvad der er blevet mig sagt. Jeg gik ind
paa at lade min Obligation gaa over paa Bjerre, saa han
for Fremtiden skulde svare Renter til mig. Men dermed
kom det til at knibe forskrækkelig, og jeg maatte den
9*
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ene Gang efter den anden have en Sagfører i Randers
til at drive dem ind for mig. Endelig fik jeg Pengene ud
betalt og altsaa Obligationen indfriet, hvilket jeg var glad
ved. Huset er nu forlængst nedbrudt, og der er bygget
et stort flot Hus paa Pladsen. Haven er ogsaa bleven helt
ukjendelig for mig, og der er lagt en Vej op ad dens ene
Side, der hvor Sidehuset før stod. Det kan ikke nægtes,
at jeg blev vemodig stemt, da jeg saa, at der ikke nu er Spor
tilbage af den Bolig, hvor jeg har tilbragt saa mange glade
og sørgelige Timer af mit Liv. Jeg har tit været kjed af,
at jeg skulde flytte fra Hadsten, hvor jeg i mange Maader
havde faaet det saa bekvemt. Inden jeg saa skulde til at
flytte, maatte jeg have gjort den Tur i Vendsyssel, og jeg
maatte da af Sted i Maj. Først tog jeg til Viborg for at
faa Sager ordnet hos Bogtrykkeren og Boghandleren, og
saa var jeg naturligvis ogsaa inde hos Nicolaj Sand og
Hans Christensen, Manufakturhandleren. Jeg var dernæst
ude hos Lærer Nielsen i Tapdrup og fandt da ogsaa paa
at besøge Dons, der var Bestyrer af Skovgaard og var gift
med den ene af Schjøts Døtre. Der blev jeg om Natten,
og de havde indbudte Gjæster. Jeg skrev saa til min Kone:
„Det er godt, jeg nu kan komme ud i Egne, hvor jeg kan
faa noget mere til Føden, for hidtil har jeg levet af Tobak
og Luft". Saa tog jeg op til Morum, men fik intet ud af
det, derefter til Aars. Den Dag opnaaede jeg dog at faa
et Par kogte Kartofler. Det var d. 22de Maj, og Dagen
før fik jeg intet at spise fra om Morgenen til hen paa Ef
termiddagen, og saa maatte jeg se at bjærge mig noget
Smørrebrød. Middagsmad havde der endnu ikke vanket.
Den Dag, jeg rejste fra Aars (d. 22de Maj), hørte jeg Kuk
manden første Gang. Saa gik jeg de 3 Mil fra Aars til
Støvring men i smaa Portioner, idet jeg første Dag gik til
Gundestrup, den anden til Suldrup, og da jeg saa kom til
Sønderup, fik jeg min Vadsæk op at kjøre et lille Stykke.
Endelig d. 26de kom jeg til Ellidshøj og var saa heldig at
kjøre med Præsten der til Svendstrup- Derfra gik jeg saa
de 3 Fjerdingvej til Aalborg. Nu skulde jeg saa op til
Vendsyssel og forsøge mig der. Men inden jeg gaar videre,
maa jeg meddele, hvad jeg indtil da havde samlet. I Kjølsen, hvortil jeg allerførst gjorde en Afstikker, fik }eg fat i
Inger Marie Jensen, der kunde ikke saa lidt. Lærer Brams
i Gundestrup fortalte Sagn og lens Kristensen Brams i Søn
derup ligeledes. Fra Støvring gik jeg til Juelstrup Præste-
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gaard og saa til Sørup, hvor Peder Bærteisen (alm. kaldt
Per Bojer) maatte holde for. 1 ) Hos ham fik jeg et helt godt
Udbytte. Men den Eftermiddag jeg første Gang var der,
var han i Mosen, og da fik jeg ikke talt med ham. Konen,
som jeg traf omme ved Nørredøren, da den forreste var
laaset, erklærede, at han intet kunde og heller ikke havde
Tid, fordi han næste Morgen Kl. 5 atter skulde i Mosen,
saa det ingen Nytte var til, at jeg kom igjen. Hun gav
mig aldeles intet Haab, men jeg rejste dog alligevel dero
ver næste Morgen, og jeg traf ham godt nok, saa han
havde ventet efter mig. Præsten var gaaet med der over
af Nysgjerrighed, men ham bad jeg om at gaa igjen, og da
han var borte, gik det løs. Peder anbefalede mig stærkt
at gaa ind tii Johan Pingel 2 ) i Ellidshøj, som han kjendte
godt fra Ungdomsdagene, og jeg kom jo ogsaa til ham,
men han var bleven for gammel og havde tabt meget af
sin Hukommelse. Her i Sørup fik jeg ogsaa fat i Åne Ka
trine Andersdatter og Peder Simonsen , og begge gav mig
et godt Udbytte.
Da jeg saa kom til Aalborg, søgte jeg først ind til Lærer
A. Jørgensen i Jærnbanegade, og dernæst gik jeg til Nørre
sundby, hvor jeg hjemsøgte Sagfører A. Olesen- Derfra
vilde jeg ud til den gamle Herregaard Rødslet for at faa
talt med Johanne Marie Olesdatter , der stammede fra Hy
gum ved Lemvig og var en Søster til de udmærkede Med
delere, jeg allerede havde haft fat paa. Hun var nu landet
her saa langt fra sine Søskende, hvoraf én var i Ørum og
én i Horsens. Jeg var heldig nok med at træffe hende, og
hun var helt flink, men det kneb med at faa hende til at
være hos mig, da hun havde saa meget at varetage. Gaardens
Bestyrer og hans Kone var meget flinke imod mig og tillod
mig at være der, mens jeg skrev, skjøndt de vel ikke havde
synderlig Forstaaelse af, hvad det drejede sig om. Ogsaa
Hans Hansen der paa Gaarden fik jeg til at fortælle noget,
og det var helt godt. Jeg var ogsaa inde i Riddersalen og
ude i den store Have, men da Kreditforeningen, efter hvad
der blev sagt mig, havde overtaget Gaarden og sat en Be
styrer der, blev den og Haven meget vanrøgtet, og denne
saa helt sørgelig ud, der skulde jo spares paa Udgifterne.
x)
2)

Om mit Besøg hos ham har jeg fortalt ret udførligt i den Artikel,
jeg i sin Tid skrev til Jeppe Aakjærs „Jysk Stævne".
Besøget hos ham har jeg allerede fortalt om Side 102.
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Nu gik jeg derfra op igjennem Landet til Sulsted Station
og saa med Toget op til Vraa, hvor jeg gik ind paa Høj
skolen. Her vilde jeg være Søndag d. 30te Maj. Det var
min Hensigt atter at komme over til min gode Ven J. M.
Jensen i Stenum, som var saa brystsyg. Saa gik jeg d. 31te
Maj derover i den stærke Varme og næste Morgen tilbage
igjen. Det var næsten 4 Mil, og jeg var helt afkjørt og
havde Vabler paa Fødderne, da jeg kom til Vraa. Sagen
var, at jeg havde alt for meget at bære- Jeg fik en hel
Pakke Bøger i Sulsted, og dem havde jeg ingen solgt af.
Jeg gik saa ind paa Højskolen og bad om at hvile lidt der.
De havde ikke noget Kammer, jeg kunde være i, da de alle
var optagne, men saa fik jeg da Lov til at komme op paa
Loftet og ligge der paa en Madrats, lige saa gjennemsvedig
og forkommen. Der var ogsaa en voldsom Varme der oppe,
men hvile mig gjorde jeg da. Der paa Skolen solgte jeg
ikke en eneste Bog, og de Hæfter af „Danske Folkeæventyr",
jeg havde ladet ligge fra sidste Gang, var der heller ingen
solgt af, de laa oppe paa Terkelsens Loft under Taget, og
dem tog jeg saa med mig, da jeg indsaa, det var ingen
Nytte til, de blev liggende der. Altsaa havde jeg nu en hel
Ladning af Bøger at slæbe videre med. Jensen i Stenum
havde det omtrent som sædvanlig og kom ingen Steder,
holdt heller ikke Skole og havde endnu en Hjælpelærer.
Han sagde, at hvis han ikke var bleven gift, havde han
ligget i Graven for længe siden. Han var dog noget oppe
hver Dag, men Konen trak ham i Klæderne, for at han ikke
skulde staa og bukke sig, og var saa omhyggelig for ham
som vel mulig. Et Par Dage før havde han dog haft lidt
Blodspytning. Hver Morgen drak han en stor Kande Mel
vælling, vel en halvanden Pot, og den drak han, mens jeg
var der. Desuden drak han 3 Potter nymalket Mælk hver
Dag og spiste forøvrigt saa meget han kunde, saa han
gjorde alt for at forlænge Livet.
Fra Vraa tog jeg saa op til Taars for at hilse paa Lærer
Jensen, og saa gik jeg over til Lørslev og Ugilt og derfra
til Hjørring og besøgte Overlærer Dahl, hvor der laa en
Pakke til mig hjemme fra, og saa tog jeg til Sindal og gik
derfra over til Hørmested, til Høgholt og til Tislum, hvor
jeg besøgte Læreren Anton Gaardbo. Her hjemsøgte jeg
flere gamle Mennesker: Marie Kalmar, Dorte Lavstsdatter
paa Hesselbakke, Andreas Nielsen i Vester-Malund o. fl. At
jeg ønskede at komme hen og se Høgholt havde sin Grund
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i, at Ole Veedfalds fraskilte Hustru der havde henlevet en
stor Del af sit kummerlige Liv sammen med den noksom
bekjendte Tutein 1 ). Lærer Gaardbo vilde jeg besøge, da
jeg vidste, at han arbejdede paa en Bog om Kjæltringernes
Liv i Vendsyssel, og vilde se, hvor vidt han var med den.
Jeg fik Indtryk af, at han bagsede svært med at faa Stoffet
ordnet. Men han vilde jo være Forfatter og deri ligne sin
Fader Anders P. Gaardbo. Men det kneb ham dermed.
Hos ham saa jeg nogle gamle Tingbøger fra Skagen, som
hans Fader i sin Tid havde laant og ikke havde leveret til
bage. En Tid efter fortalte jeg Arkivar Saxild i Viborg
dette, og han fordrede dem saa afleveret og fik dem, skjøndt
Gaardbo ikke var tilfreds dermed.
Nu tog jeg tilbage til Sinddal, hvor jeg besøgte Lærer Sø
rensen, og saa til Hjørring. Derefter gjorde jeg en Udflugt
til Skippershøj og Skibsby, hvor Kristen Jensen og Kristen
Knudsen samt Hans Kristian Larsen fortalte en Del for
mig. Jeg besøgte ogsaa Ane Marie Madsens Broder fra
Hestbæk, som nu var bleven Lærer der ude efter en Tid
at have været Lærer i Bagterp i Nærheden af Hjørring.
Han hed K. Byrialsen og var nu i Klæstrup. Til Skolen
hørte en meget stor Have, der blot bestod af Flyvesand,
men den var plantet til med Træer, der egnede sig for
Jordbunden, og det saa helt morsomt ud. Kun Skade, at
jeg havde en voldsom Tandpine og kunde snart hverken
sandse eller samle 2 ). Jeg havde besøgt ham en Gang før,
nemlig i Bagterp, og gik derud en Aftenstund, men havde
ondt ved at finde dertil. Jeg blev hos ham om Natten, men
fik saa godt som ingen Søvn, da min Tandpine ikke lod
mig have nogen Ro. Saa gik jeg tilbage til Hjørring og
tog til Vester-Brønderslev for at hilse paa Maren Niels
datter, der lgjen fortalte mig en Del. Derefter kom jeg til
Nørre-Sundby, hvor Skoleinspektør Møller fortalte et Sagn.
Men jeg maatte videre, og dog havde jeg endnu ikke faaet
udført alt, hvad jeg ønskede. Mine Tænder lod mig ikke
have Ro, og saa tog jeg derfra lige ned til Aarhus og gik ind
til Jacob Zeuner og klagede min Nød. Han raadede mig
til at gaa hen til en Tandlæge, som han stærkt anbefalede.
Jeg gjorde det, og han fik mig under Behandling. Han hed
Herom kan man læse noget i min Bog om Ole Veedfald.
2)

Den havde jeg samlet paa i flere Dage, lige siden jeg gjorde Tu
ren ud til Stenum og kom saa forkommen derfra til Vraa.
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Vestergaard, og Fru Zeuner fulgte mig derhen. Men jeg
skal love for, jeg kom i gode Hænder. Jeg skrev hjem til
min Kone d. 24de Juni: „Nu rejser jeg fra Aarhus efter at
have faaet det Martyrium overstaaet. Det var en rigtig
haard Mand, jeg kom til. Det haandgribelige Bevis derpaa
vil jeg have gjemt (nemlig Tænderne). I Aftes rejste jeg
ud til Lystrup og laa der i Nat, og nu sidder jeg hos Albech og skriver dette Brev". Derfra tog jeg ud til Testrup
(d. v. s. til Maarslet Station og gik saa videre til Bågø).
Der vilde jeg prøve at hvile ud et Par Dage, da min Mund
var helt mishandlet. Jeg klagede min Nød og laa snart den
halve Tid i Sengen og havde hverken Ro Nat eller Dag.
Det var jo kjedeligt, men jeg maatte bryde op, tog til Odder
og lagde mig ind hos min Svoger, gamle Niels Madsen, om
Natten 1 ). Næste Dag tog jeg til Randlev og gik hen til Randlev Præstegaard. Det var ailergaiest, naar jeg skulde have
noget at spise. Jeg kunde ikke faa Kjæberne fra hinanden,
og Stederne, hvor Tænderne havde siddet, var saa betændte
og ømme, at jeg havde ondt ved at faa nogen Mad i mig.
Naar jeg blev lidt anstrængt, værkede det forfærdelig i mit
Hoved. Jeg var næsten helt ulykkelig og forstod ikke,
hvad det skulde blive til med mig. Jeg skrev derfra til min
Kone d. 28de Juni: „Nu gaar jeg til Horsens og bliver na
turligvis helt elendig, inden jeg kommer der. Der kjører
nok en Dagvogn herfra, men da jeg ikke kan taale den
mindste Træk, tør jeg ikke kjøre med den, og det er ogsaa
strængt at gaa 3 Mil i saadan Varme. Jeg vil hvile paa
Vejbrinken for hver Fjerdingvej og saa bruge en hel Dag
til det. Fra Horsens vil jeg saa tage til Vejle". Som man
ser, havde jeg helt tabt Modet, men efterhaanden blev det
dog bedre med mig, og jeg holdt ikke af at give fortabt.
Altsaa rejste jeg videre til Fods og tænkte saa smaat paa
at komme hjem Løverdag Aften derefter, da David Lavrsens
Hustru i Aarhus havde bebudet at ville besøge os om
Søndagen.
Fra Horsens tog jeg til Vejle for at se til min Jord.
Saa vilde jeg til Ry Højskole og derfra tage til Laven og saa
gaa over til Svend Peter Jensen i Vole, derefter besøge Høegh
og saa tage hjem. Da jeg kom til Vejle, havde jeg vist
*)

Han havde kjøbt sig en Jordlod oven for Byen, derpaa bygget sig
et Hus og indrettet et stort Hønseri med en 300 Høns efter alle
Kunstens Regler. Alt dette saa jeg efter. Men det betalte sig
ikke, og til sidst nedlagde han det og solgte Huset.
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den morsomme Oplevelse, som jeg nu skal fortælle. Men
først maa jeg indskyde en lille Bemærkning fra Randlev om
min gode Ven O. Nielsen. Han havde haft en stor Sorg,
idet han havde mistet en haabefuld Søn, der havde faaet
en god Ansættelse ved Postvæsenet, men sidste Jul paa
Jernbanen havde paadraget sig en Forkjølelse, der 3 Maaneder efter lagde ham i Graven. Det havde Faderen taget
sig saa nær, at han blev svækket, og laa i Sengen meget
af Tiden og maatte holde Hjælpelærer. Den Dag, jeg var
der, var han dog oppe og fulgte med mig ned til Julsminde
og var helt snaksom, men Dagen efter laa han i Sengen,
og jeg fik næppe sagt Farvel til ham.
Jeg skulde saa fortælle om min Udflugt fra Vejle til
Davgaard. Sidst jeg var der, havde Lærer Moldt fortalt
mig, at der nede ved Davgaard Strand boede en Mand,
som var god til at fortælle, men der var langt ned til ham,
og da havde jeg ikke Tid til at komme derned. Nu vilde
jeg opsøge ham. Jeg tog saa op til Davgaard Station og gik
derfra til Skolen for at faa nærmere Besked af Moldt. Men
der var ikke et Menneske at træffe i Skolen. Jeg gik og
saa mig lidt om og fik da Øje paa en lille Pige, der gik
og flyttede nogle Køer paa en Mark tæt ved. Saa gik jeg
hen og spurgte, om hun vidste, hvor Læreren var. Ja, han
var nede sønder i Sognet hos en Mand, der holdt Rejse
gilde. Saa bad jeg hende vise mig, hvor det var, og det
var hun villig til. Der var et godt Stykke Vej derned, men
jeg vilde ikke gjærne tage tilbage med uforrettet Sag og
tridsede da af. Da jeg kom til Stedet, gik der nogle Folk
udenfor, vel for at trække frisk Luft efter Maden, og jeg
bad dem gaa ind og kalde paa Læreren. Han kom og
sagde, at han ikke herfra kunde vise mig Vejen hen til
Manden, og det var ogsaa et godt Stykke Vej derned, men
i Morgen tidlig kunde jeg let finde derned fra Skolen. Han
beklagede, at han ikke kunde følge med mig i Dag, og det
kunde en anden Lærer, som var til Stede, da heller ikke.
Jeg sagde saa, at det gjorde mindre til Sagen, for nu kunde
jeg gaa tilbage til Davgaard By og ligge i Kroen i Nat, saa
vilde jeg møde igjen i Morgen tidlig. Det var altsaa Aftalen,
og saa storkede jeg af. Da jeg kom op til Kroen, var det
næsten Aften, og jeg bestilte saa Nattely inde i Kjøbmandsbutikken hos Handelsbetjenten, for der var tillige Handel,
og saa forlangte jeg noget at spise. Det blev anrettet for
mig, og jeg sad saa i god Ro og nød Maden. Men saa
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kommer Kromanden ind til mig og siger, at han kunde ikke
huse mig, for hans Gjæsteværelse var optaget, det var forud
bestilt af en Handelsrejsende. Jeg begyndte at give ondt
af mig og sagde, at jeg havde faaet Løfte paa at være der.
Ja, det havde Handelsbetjenten nok lovet, men han vidste
ikke af, at Værelset var optaget, og jeg kunde da ikke være
der. Nu var det mørk Aften, og hvis jeg gik hen til Stati
onen, hvor der ogsaa var Gjæstgiveri, vilde Klokken være
11, og der kunde det gaa mig ligesaadan. 1 ) Jeg besluttede
da at gaa op til Skolen og gaa ind i Laden og lægge mig
der i noget Halm. Ved Midnatstid hørte jeg nok, at Lærer
folkene kom hjem, men jeg blev liggende. Saa om Mor
genen ved 6-Tiden kom der nogle Folk ind til mig, som
skulde til at tække Huset, jeg laa i, og de blev højst for
bavsede ved at træffe et Menneske i Halmen og antog mig
naturligvis for at være en Vagabond. Det anfægtede mig
dog ikke, og saa rejste jeg mig og gik hen til Vaaningshuset, hvor der allerede var en Pige oppe, og derefter kom
Lærer Moldt, og jeg fortalte, hvordan det var gaaet mig.
Han beklagede, at jeg ikke havde givet mig til Kjende om
Natten, og saa kom jeg ind og fik min Frokost. Folkene
der ude fik nu en anden Opfattelse af mig, og det morede
mig. Saa skulde jeg af Sted ned til Stranden, fik Rede paa
Vejen derned og traf godt nok Mads Jensen Golde , som
havde sin Bopæl paa Assendrup Strand. Han var ikke saa
fejl til at fortælle, og det var nærmest om Fiskeriet og hans
Oplevelser som Fisker- Men jeg havde dog ventet noget
mere af ham, og jeg havde ogsaa haft megen Ulejlighed
med at komme til ham. Da jeg var færdig, gik jeg strand
langs hen til Bybæk og maaske til Skyttehuset og dernæst
ind igjen til Vejle.
D. 15de Juli skulde min Søn Frode til Prøve-Examen
nede i Vejle, og jeg havde tænkt, at hans Moder skulde
med ham derned, da han ikke godt kunde rejse ene og
fremstille sig. En Overlærer der nede havde en Skole for
saadanne unge Mennesker, der skulde tage PræliminærExamen, han hed Thomsen, og jeg havde indmældt min
Søn, men han maatte gaa der i to Aar, da han ikke kunde
faa Examen derfra paa ét Aar, endskjøndt han allerede
!)

Jeg maa her tilføje, at det virkelig var stygt af Manden saadan at
vise mig bort. Han kunde da sagtens have redt op til mig paa en
Sofa.
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havde været et Aar paa Skolen i Hinnerup. Da jeg nu var
paa Egnen, kunde jeg nok gjøre det ud, og han blev saa
optaget og fik sin Examen derfra. Min Datter Astrid fik
sin Examen fra Hinnerup samme Aar d. 7de Juli med
106 2 /3 Points, og det var jo meget godt. Olaf derimod fik
kun 91 1 /a fra Hammel.
Nu lakkede det hen ad Tiden, da vi skulde flytte fra
Hadsten, og der var meget for mig at ordne. Jeg trængte
til Ro og havde dog saa mange Bryderier og saa meget at
spekulere paa, saa jeg var nær ved at gaa til. Min Søn i
Kjøbenhavn vilde have Søsteren Lavra derover. Men det
kunde nu ikke lade sig gjøre. Hun var for Øjeblikket i
Esbjærg hos en Fotograf der, som hed Pfefferkorn. Forud
havde hun lært at fotografere hos A. Beiter i Ringkjøbing,
og det havde kostet mig ikke saa faa Penge. Da P. rejste
til Aarhus, fulgte hun med ham dertil og var hos ham en
Tid, men kunde ikke faa sin Løn udbetalt. Jeg raadede
hende til at sige Pladsen op, og det gjorde hun, men fik
ingen Penge. Jeg overgav da Fordringen til Sagfører West
her, og han drev den ind ved en Kollega i Aarhus. Resul
tatet blev, at vi fik ikke en Øre, det hele gik bort til Sag
førersalær. Da jeg en Tid før var i Aarhus og gik ind til
Manden der for at høre om Sagen, var han yderst grov
imod mig, og i en Skyndsomhed viste han mig ligefrem
Døren. Somme Sagførere er ikke behagelige. Brummer
havde jo bestemt lovet mig, at Huset skulde være færdigt til
Indflytning senest d. 15de August, og det rettede jeg mig
efter. Jeg vilde rejse derned med vore Sager et Par Dage
før, og saa stod jeg og pakkede ind og havde meget travlt
dermed. Min Kone vilde have haft, at vi skulde have holdt
Auktion, men det satte jeg mig bestemt imod, da jeg havde
bitter Erfaring for, hvordan det var gaaet under mine tid
ligere Auktioner. Jeg tilbragte nu flere Dage med at binde
mine Bøger i store Pakker, og saa skrev jeg ti! Brummer,
at nu kom vi. Jeg bestilte to store Jernbanevogne og en
mindre Vogn, og saa fik jeg Folk til at hjælpe mig med at
bære det hele over og faa Vognene tilpakket, da de var
komne paa Stationspladsen. Jeg havde kun bestilt de to
store Vogne til at begynde med, og da de var pakkede,
tog jeg Nanna med mig, og saa rejste vi af sammen med
Godset. Vi kom saa til Vejle om Aftenen Kl. 9 og lagde
os ind paa Missionshotellet, da det blev for sent at komme
op til Huset den Dag. Næste Morgen gik jeg hen og saa
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efter Vognene, som godt nok var komne, og saa gik vi i
Gang med at tømme dem. Brummer havde været saa ven
lig at bestille en Vognmand til at kjøre for mig, og en
Mand, der havde Øludsalg i en Kjælder, til at hjælpe med
at læsse af. Folkene var flinke, og det gik helt godt. Der
blev 8 1 /* Læs, og vi blev færdige i den sildige Mørkning,
saa det var en drøj Dag for mig. Da jeg saa om Aftenen
kom op til Huset, saa det rigtig nok sært ud der oppe.
Alt var smidt af uden for, og det kunde ikke være ander
ledes, da ikke et eneste Værelse var færdigt til at tage imod
Sagerne, og der var ingen Trappe op til Loftet. Altsaa
kunde Vognmanden ikke komme af med nogen Ting ind i
Huset. Det var en kjøn Redelighed, og jeg var yderst mis
fornøjet med at se alt dette. Den Stue, jeg skulde have
mine Bøger i, var Snedkerværksted, og i Kjælderen var der
ogsaa Haandværker. Det Brændsel, vi havde taget med os,
laa ogsaa ude, og da det d. 13de regnede hele Formid
dagen, fik det en god Bløde. Bøgerne havde jeg dog faaet
baaret ned i Bogkjælderen, men den var ikke tør endnu,
saa mange af dem tog Skade og blev halvt raadne. De
tunge Kasser maatte blive staaende ude i Regnen. Sove
kammeret maatte vi jo tage i Brug, men ellers var vi helt
husvilde. Vi kom derned rigtignok et Par Dage før d. 15de,
men jeg havde dog ikke tænkt mig, at der var saa lidt
færdigt i Huset. D. 13de kom Malerne og malede nogle
Døre og ferniserede i Bedstestuen, saa vi kunde flytte
noget ind i den om en 3, 4 Dage. Den Dag fik vi saa
Brændselet ind. Dagen efter kom Olaf og hjalp os, og saa
om Aftenen fik vi Loftstrappen stillet op. Nu blev der sat
noget Pres paa, og »om en 10—12 Dage" skrev jeg til
min Kone d. 14de, „kan vi ve! nok være saa vidt, at du
kan rejse her ned med Sigyn og saa faa det Bohave med,
som er ladt tilbage". I den Tid løb Haandværkerne ud og
ind og slæbte meget Ler og Sand med sig i alle Stuerne,
saa Nanna var helt elendig over det. Hun døjede ogsaa
med at faa Mad lavet, da det røgte saa forfærdelig. Brum
mer havde ikke holdt sit Løfte, og det var jeg kjed af. Han
havde endda faaet udbetalt kontant de 2000 Kroner, jeg
havde lovet ham. Men han var flink at tale med, og han
havde bygget af gode Materialier, saa det var et smukt og
godt Hus. Da vi saa blev fri for Haandværkerne, kunde
jeg tænke paa at faa min Kone og Sigyn derned, og saa
tog jeg op til dem og fik det hele læsset paa en mindre
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Banevogn, men en Smule maatte dog lades tilbage. Flyt
ningen blev saa til Ende bragt, og kun saare lidt havde
taget Skade.
Nu skulde vi til at indrette os i det nye Hus, men det
var slet ikke saa let. Det varede syv lange og syv brede,
inden Huset var færdigt, og der skulde stor Taalmodighed
til, da Murer og Maler rumsterede svært der inde hele Tiden.
Jeg var slet ikke rask, og alt var saa svært for mig. Der
kom slet ingen og falbød Varer, og alt til Føden skulde
hentes i Vejle. Brummer byggede stadig, og jeg kunde ikke
forstaa, hvor han fik Penge til det. Byggepladserne solgte
han ingen af og blev ved at være lige sangvinsk. Et lille
Hus paa den anden Side af Landevejen, som han havde
faaet bygget, skulde Lærer Madsen i Give have, sagde han,
og Madsen flyttede ogsaa ind og var der en kort Tid, men
hans Kone syntes, det var alt for trist og besværligt at bo
der, og saa rejste de tilbage til Give. Til Sagfører West
byggede han ogsaa et Hus, og han sad der en Tid, men
flyttede ogsaa. Til Pastor Uffe Birkedal byggede han lige
ledes et stort Hus, og han flyttede ind, men var der kun
et halvt Aar, saa rejste han af. Birkedals var meget flinke
imod os, men de var her jo kun saa kort, saa flyttede de
til Kjøbenhavn. Der blev holdt Auktion over hans Sager,
og jeg var der til Stede og kjøbte lidt. Et kjønt lille Skrive
bord blev ogsaa solgt og kjøbt af P. C. Lorentsen, og da
min Kone gjærne vilde have haft det, gik jeg ned til ham
og fik det. Fru Birkedal vilde for Resten gjærne have
beholdt det, da det var hendes. Det kneb vist svært for
dem, og han havde vist ikke kunnet betale sin Husleje.
Brummer havde aabenbart helt forregnet sig, da han fik
dem hertil, og tænkt, at de skulde kjøbe det Hus af
ham, som de boede i. Saadan gik det gjennemgaaende,
og Fremtidsplanerne blev næsten kun til Luftkasteller for
ham. Jeg maa ogsaa tilstaa, at det den Gang var trist
at bo i Mølholm. Lutter fremmede Folk at bo iblandt,
og alle vilde de mele deres egen Kage. Endogsaa Træ
skomanden kom og forlangte 6 Kr. for den Hjælp, han
havde ydet med at bære mine Møbler ind. Allermest kjed
var jeg af, at ingen respekterede Hegn og Fred. Mange
Jægere med Bøsse paa Nakke satte lige tværs over det hele
°g op gjennem min Have. Frands Pedersens Høns og
Martin Jensens var ovre hos mig hver Dag, og det kunde
ikke nytte at sige noget derom. Jeg tog ud i Grejsdalen
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og kjøbte der en hel Del Granstammer, som jeg fik Vogn
manden til at kjøre mig hjem, og dem savede jeg selv i
Stykker i passende Længde og grov dem ned hen ad Skjellet, hvorpaa jeg kjøbte Hegnstraad og spændte ud paa Pæ
lene, men lige meget hjalp det. Ja, det var rigtignok ikke
som i Hadsten. Efterhaanden har Forholdene bedret sig
betydeligt, men endnu er der megen Besvær ved at bo her.
Jeg rejste tilbage til Hadsten Mandag d. 24de August,
og saa sagde vi vor gamle Bopæl Farvel. D. 18de Sept.
skrev jeg, at vi nu havde faaet Huset i Orden, og jeg haabede saa smaat, at det Flytte skulde have en gavnlig Ind
flydelse paa min Datter, men det Haab glippede, da hun
ikke vilde lade sig raade.
Her vil jeg nu indflette lidt mere om fornyet Bekjendtskab med W. A. Craigie fra Skotland. Han havde skrevet
et langt Brev til mig d. 5te Januar og skrev det paa Engelsk,
men jeg fik det oversat og skrev saa igjen til ham. Efter
den Tid skrev han hele Tiden paa Dansk og gjorde det
helt godt. Mine Bøger interesserede ham meget, især dog
Sagnene, og dem oversatte han en hel Del af og optog
dem i en stor Bog, han udgav med Titelen „Skandinavian
Folklore" 1 ). I et engelsk Tidsskrift skrev han en længere
Artikel om mig og fik lavet et godt Portræt af mig, som
fulgte med. Jeg var rigtig glad ved hans Breve, og til sidst
tog han ogsaa fat paa at oversætte mine Æventyr. Hans
Adresse var først „7 Dempster Terrace, St. Andrews, Scotland", og senere blev det „20 Murray Park, St. Andrews". I
Sommertiden var den ogsaa „Public Library, Brechen, Scotland". Samtidig søgte han om Plads som Professor i King
ston, Kanada, men kom ikke derover. Han sad og skrev
en Afhandling om noget af det, jeg havde udgivet og vilde
have den trykt i „The Scottish Rewiew". I det hele viste
han betydelig Interesse for, hvad jeg havde samlet. Bekjendtskabet havde til Følge, at han besluttede sig til at rejse her
over for at besøge mig, og den Tanke fik han ogsaa sat i
Værk. Forud sendte han mig sit Billede, for at jeg kunde
kjende ham, naar han kom. Han havde sin Hustru med
sig, og Aftalen blev da, at vi skulde mødes paa Vejle Banegaard. Han vilde gjærne ud i Hammerum Herred for at
se den Egn, hvor jeg først havde gjort mine Indsamlinger.
Det var først i September 1897, at de kom- Han var bleven
a)

Dette er allerede tidligere omtalt (Side 76—77).
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gift i Slutningen af Juni, og saa vilde han være i Danmark
et Par Maaneder og beder mig om, hvis det er muligt, at
skaffe ham en passende Bolig i den Tid i min Nærhed.
Det kunde jeg jo ikke, da jeg netop den Gang havde saa
meget selv at varetage. Jeg tog saa imod ham og hans
Hustru efter Bestemmelsen og forte dem hjem, og saa
skulde vi ud at rejse. Jeg tog min Kone med, for at hun
kunde være den fremmede Frue til lidt Selskab. Først tog
vi ned til Himmel bjærget, for at de kunde se den Egn, vi
skulde jo vise dem noget kjønt. Der trakterede jeg med
Chokolade i Restaurationen, og vi fik dertil Søsterkage med
indbagte smaa Stykker Sukat, hvilket jeg anser for noget
ret velsmagende, men Fruen pillede meget omhyggeligt disse
Stykker af og smed dem væk. Det undrede vi os over.
Noget efter fik vi Smørrebrød med Paalæg, men dette var
heller ikke tilpas for Fruen, hun var aabenbart ikke vant
til vor Kost, og særlig var det galt med Smørrebrødet.
Derefter tog vi med Toget til Ikast Station. Det var
jo i Ferietiden, og jeg havde skrevet til Mikkelsen i Busk
og bedt ham hente os der og saa kjøre os hjem til sit.
Men vi blev meget skuffede, da Mikkelsens Vogn ikke
var mødt, og vi maatte da gaa fra Ikast. Det syntes Fruen
ikke ret godt om. Da vi kom til Busk Skole, der jo er
en halv Mils Vej fra Stationen, viste det sig, at Mikkelsen
var udrejst, og jeg var virkelig meget i Forlegenhed med
dette. Have mine fremmede til at gaa helt op til Gjellerup
Kirke kunde ikke lade sig gjøre, da vi nu allerede havde
gaaet et godt Stykke, og jeg vidste ikke andre Raad end at
føre dem ned til Ane Johanne i Skovby. Hun vilde gjøre
det saa godt for os, som det var hende muligt, og gik saa
hen og tog et stort rødt Fad med tyk Mælk, hvorpaa Flø
den ikke var skummet af, strøede smaasmulret Rugbrød
ovenpaa, og derpaa igjen et godt Lag Sirup, og satte dette
ind for os. Dette betragtes jo i Almindelighed som en
stor Herreret, men deraf kunde Fruen intet spise. Hr.
Craigie smagte derpaa, men sagde, at det smagte ham mod
bydeligt, og andet godt havde Ane Johanne jo ikke at byde
os. Der var nu ikke andet for mig at gjøre end at leje
Knud Nielsen til at kjøre os hen til Hammerum Station, da
Fruen bestemt erklærede, at hun strags vilde rejse tilbage
til Kjøbenhavn igjen. Hun var helt ulykkelig over at være
kommen med paa den Rejse, og Craigie var det ogsaa.
Jeg vil ikke en Gang nævne, hvor kjedeligt det ogsaa va
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for min Kone og mig, da jeg dog havde glædet mig noget
til at gjøre det behageligt for saa sjældne fremmede. Jeg
maatte saa sige dem Farvel med det samme.
Om Craigies Besøg i September fortalte jeg min Datter
følgende: „Saa har vi da haft Besøg af Skotlænderen og hans
Kone. Det varede i 4 Dage, men det var nok de 3 for
mange. De sad og rynkede Næse ad alt, hvad vi satte
paa Bordet for dem. Kogt Fløde vilde de ikke have, og
Te kunde de ikke drikke. Sagosuppe med pisket Ægge
blomme kunde de ikke spise, eller Pølse, eller Rødgrød, nej
uha! Chokolade, fy, for alle Ulykker! Grønærter, nej, væk
med det. Han vilde have rejst en Tur med mig, og saa
skulde hun have blevet hos min Kone saa længe, men
det sagde jeg nej til. Min Kone fulgte saa med som Sel
skabsdame. I Silkeborg fik jeg fat i en Baad og et Par
Mænd til at sejle med os. Der kunde de dog spise Bøf
med Smørsovs til. Da vi kom tilbage til Silkeborg fra
Hammerum, vilde Fruen have sin Mand med sig til Vejle,
og saa maatte jeg ogsaa lystre, og vi rejste saa hjem alle
fire. Vi kom ikke hertil inden sent om Aftenen, og vi
maatte kalde Nanna op. Jeg havde bestemt, at vi ogsaa
skulde til Viborg, men hun vilde tilbage til Vejle, og jeg
blev meget forbavset derover. Manden foregav, at hun ikke
havde faaet sit Nattøj med sig, og jeg sagde, at naar vi
kom til Viborg i Aften, saa kunde hun faa, hvad det
skulde være. Da det nu ikke hjalp, sagde han, at han
ikke havde taget Penge nok med sig. Ja, det gjør ikke
noget, sagde jeg, for jeg skal nok skaffe Penge. Men
det var lige meget, hvad jeg sagde, og saa kjøbte han
uden videre Billetter til Vejle til os alle- Jeg lovede endda
bestemt, at Moder skulde faa Lov til at følge hende hjem
Dagen efter, saa de kunde være hos os i god Tid, men
det kunde ikke nytte, hvad jeg sagde, stædig var Fruen, og
stædig blev hun ved at være. Moder havde gjort saadan
Anstalt for dem, at de kunde have det godt, og vi iik slet
ingen Tak derfor. De takkede aldrig for Mad en eneste
Gang og skjønnede ikke det mindste paa, at de var nær
ved at sætte Huset paa den anden Ende. Fruen maa jo
have været uhyre forvænnet. Hun var ellers rar n o ^> [y e i 1
hun kommanderede over ham". Min Forbindelse
ham
blev ved at fortsætte mange Aar efter den Tid indtil hen
i 1913, idet vi jævnlig skiftede Breve med hinanden og
blev ved dermed indtil noget før Verdenskrigen. Efter den
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har jeg intet hørt fra ham. Vi blev altsaa ved at være
gode Venner efter Parrets Besøg hos os. Sin Interesse for
Folkeminderne beholdt han vel, men kastede sig i de senere
Aar mere over de filologiske Studier.
Jeg skulde nu ud at rejse. Først var jeg en lille Tur oppe
i Salling og fik paa Jebjærg Højskole et godt Æventyr og
noget mere. Dernæst var jeg henne i Andrup hos Niels
Ebbesen , der overleverede mig en hel Del af sine Optegtegnelser, som jeg senere har benyttet i en historisk Aarbog. Saa var jeg ogsaa i Lime hos Peder Kristian Jepsen
i Gaardsted, og her hos ham fik jeg flere gode Ting. Der
var da ogsaa andre, som gav mig Bidrag. Derfra tog jeg
til Silkeborg for at faa talt med Eleverne paa Seminariet.
Her sang Chr. h . C. Gundorph Jørgensen en Vise for mig,
som han havde lært af sin Plejemoder, Fru Sodemann i
Veggerby. Kun Skade, at jeg ikke havde faaet hende op
søgt. Dernæst var jeg i Jelling i samme Ærinde og fik
L. Andersen og Gartner O. V. Johansen til at fortælle. Ogsaa
en Elev Holmsø fra Sjælland var flink. Efter at være kommen
hjem derfra tog jeg saa op til Vinding Højskole, hvor Pe
der Madsen fortalte noget for mig, og derefter gik jeg til
Pjedsted, hvor jeg fik Lærer Pedersen og hans Kone til at
fortælle. Dernæst tog jeg over til Fyen og standsede i
Nørre-Aaby. Derfra gik jeg til Udby Pigeskole og var her
saa heldig at faa fat i en god Fortællerske Ane Marie An
dersen Færch, der var fra Himmerland, og det var gode
Sagn, hun meddelte. Saa var jeg ogsaa paa Særslev Høj
skole og paa den i Ryslinge. I Ringe besøgte jeg Kristof
fer Munch, som var en Kammerat af mig fra Lyngby, og
som jeg ikke tidligere havde besøgt der, men forhen i Sin
ding. Hos ham laa jeg' om Natten, men sov saa godt
som ikke, da jeg var bleven meget forkjølet. Derfra tog
jeg til Kværndrup, og da jeg havde besøgt P. lensen,
skulde jeg ogsaa ned til Ollerup Højskole og gik fra Sørup
St. dertil. Jeg kjendte nok Kristensen-Randers og havde
været der før, nemlig da jeg rejste omkring for at faa stiftet
Folkemindesamfundet Den Gang havde jeg ogsaa været
inde hos Anton Nielsen, som havde lejet sig ind i en Gaard
i Nærheden og havde indrettet sig i dens Storstue. Jeg
kom dog vist ikke denne Gang op til Skolen i Ollerup By, da
Lærer Baltsersen endnu ikke var der. Derfra tog jeg saa til
bage til Kværndrup og gik over til Skaarup Seminarium. Saa
tog jeg over til Sjælland og var inde hos Fr. Martin og
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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Boghandler Svegaard, hos hvem jeg kjøbte nogle Sager.
Der skrev jeg et Brev hjem og fortalte, at jeg var saa
forkjølet og saa plaget af Gigt, at jeg næppe kunde
trække i mine Klæder og havde ondt ved at vende mig i
Sengen. Jeg skulde vælte mig i den og af den, og det var
mig ligefrem en forfærdelig Overvindelse at staa op om
Morgenen. Jeg kom til Sorø d. 28de November og var
kommen fra Skaarup Seminarium Dagen før. Saa tog jeg
til Sydsjælland og besøgte Stevns Højskole, hvor Pastor
Karl Rønne var Forstander. Ham kjendte jeg fra tidligere
Dage. Fra Rødvig St. gik jeg dertil og maatte saa standse
en Dags Tid. Jeg fik her at vide, at der i en Gaard
ovre ad Karise til gjemtes en gammel Messingkjedel, som en
Bjærgmand, der boede i en Høj ude paa Marken, havde
efterladt, da han en Aften havde været inde i Gaarden
at hente 01. Den kunde jeg nok have Lyst til at se,
og da der netop paa Højskolen var en Mand, som skulde
over ad den Kant, fik jeg Lov til at kjøre et Stykke Vej
med ham. Jeg havde faaet Indtryk af paa Højskolen, at
det ikke gik rigtig godt der med Besøget, og Rønne,
der lige var bleven Ene-Forstander, var ikke særlig glad ved
Forholdene der. Han døde for Resten faa Aar efter. Man
den, jeg kjørte med, viste mig Gaarden, jeg skulde til, og
saa kom jeg der og saa Kjedelen, der for Resten var af
den almindelige Type. Men Folkene lod til at tro, hvad
Sagnet fortalte. Højen saa jeg da ogsaa, og nu gik jeg
derfra over til Karise. Her blev jeg vel modtagen paa Sko
len af Forstander Knudsen, og han var saa elskværdig at
tilbyde mig en Kjøretur over til en Skov, som var vel en
lille halv Mil derfra, for der skulde jeg se et meget berømt
Kludetræ. Vi kom der over, og jeg saa Kludetræet, som
havde haft Besøg for ikke saa længe siden, da der ikke
alene laa nogle Klude og Pjalter underneden det, men der
hængte ogsaa nogle i selve Grenene. Nu vilde jeg op til
Tune Landbrugsskole, og da jeg kom til Roskilde, spurgte
jeg mig frem. Men det kneb med at finde Vejen, da det
lod til, at de Folk, jeg spurgte ud, ikke kjendte noget til
andre Sogne eller Byer end deres egen, og naar jeg pegte
paa en Kirke eller en By, som man kunde se ude i Hori
sonten, sagde de altid: „Den kjender jeg ikke". Saadan gik
det ogsaa med en Ølkusk, jeg vilde vide Besked hos. Ja,
de Byer, han skulde til, kjendte han godt, men heller ikke
andre. Da jeg kom til Vinding, søgte jeg ind til Læreren
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der, og han var svært flink til at give Besked. Han hed
L. A. Larsen, og han fortalte mig en hel Del. Jeg kom saa
til Tune og søgte ind til den gamle Forstander Svendsen,
der havde bygget sig en Villa tæt ved Skolen. Han tog
vel imod mig og fulgte med mig over til den nye For
stander J. Brink Larsen. Det havde knebet svært for mig
at komme der, da det var et grumme daarligt Vejr, og jeg
var der vel om Natten, men jeg fik ikke noget at vide af
det, jeg ønskede 1 ). Nu vilde jeg til Kjoge for at besøge
Pastor Tesch, og da det var 2 1 /* Mil at gaa, tilbød Svend
sen mig, at hans Datter maatte kjøre mig lidt paa Vej, for
de havde en lille Befordring, og jeg tog med Glæde imod
Tilbudet, eftersom Vejret var daarligt, det baade regnede og
sneede. Men det gik ikke, som det skulde. Hesten blev
kjed af det og gik i Staa, og det var ikke muligt for hende
at faa den videre. Jeg maatte af og sige Farvel og Tak.
Det blev rigtignok en stræng Tur at komme til Kjøge, og
det blev Aften. Jeg havde aldrig været der før, og det kneb
for mig at finde hen til Præsten. Nok spurgte jeg mig
for, men de Folk, jeg mødte paa Gaden, gav saa underlig
en Besked, at jeg ikke forstod den. Endelig naaede jeg
dertil og var helt forkommen og vaad, men kom saa i gode
Folks Hænder. Pastor Tesch havde haft Sølvbryllup i
September og faaet mange Gaver. Det var de jo glade
ved. Næste Dag tog jeg saa til Lille-Hedinge og Stevns,
og derfra tog jeg saa til Kjøbenhavn.
Nu var det min Agt først at se ud til min Datter Astrid,
der havde faaet Plads ude i Kongens Enghave hos en Gart
ner for at læse med hans Børn. Det var en halv Mil fra
Banegaarden. Folkene der ude talte ikke ret meget med
mig, og saa fulgte min Datter med mig igjen ind til Kjø
benhavn, hvorpaa vi gik op til Frederikke, som nu var i
Tjeneste hos en Grosserer Gottschalk 2 ). Baade han og
hans Frue var Jøder, og hun talte ikke ret godt dansk, da
hun var født i Hamborg. Søndag d. 5te Dec. tog jeg saa
til Gjentofte og gik derfra ud til Emdrupborg Højskole,
hvor Tang var Forstander, og der traf jeg Lærer Jensen,
!)

2)

Jeg var vist først i Roskilde fra Sorø
Derfra tog jeg ned til Stevns, og jeg
Brøderup, men kom der ikke.
Jeg var da ogsaa d. 4de Dec. inde i
Par Stykker Kalk med mig derfra, men
rikke i Kjøbenhavn.

og tog saa her til Tune.
vilde ogsaa have været til
Fagse Kalkbrud og tog et
lod dem blive hos Frede
10*
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som jeg kjendte godt, han havde nemlig været Hjælpelærer
hos Lærer Buhl i Hadsten, og jeg kunde ret godt lide
ham, saa vi talte en Del sammen inde paa hans Værelse.
Dagen efter tog jeg til Lyngby og var paa Skolen der en
Dags Tid 1 ). Saa var det, jeg tog op til Hillerød og gik ud
til Frederiksborg Højskole, hvor Begtrup tog vel imod mig
som sædvanlig. Jeg sad og hørte et af hans Foredrag, og
lidt over Middag bestemte jeg mig saa til at rejse videre,
jeg vilde gaa til Roskilde, men det blev en haard Tur, og
jeg naaede den Aften ikke længere end til Hjørlunde. Det
var Aften, da jeg kom til Slangerup, og jeg vilde gjærne
have set den By lidt bedre efter, men det kunde nu ikke
lade sig gjøre. Albrektsen i Hjørlunde tog vel imod mig,
og næste Dag gik jeg saa videre. Det var en Tur paa
hen ad halvfjerde Mil. Da jeg kom et lille Stykke forbi
Ølstykke Station, laa der en Villa lige ved Vejen, som jeg
bed Mærke i. Det var den mindste Villa, jeg nogen Sinde
har set. Den var kun godt 3 Alen paa den ene Led og 5
Alen paa den anden, og saa var der Tagpap paa og intet
Loft. Der boede Folk i den, da der sad et Kakkelovnsrør
op af Taget, og det røgte ud af det. Over Døren stod
malet: Villa Emmertørstig. Det skulde jo være Immertørstig.
Da jeg var kommen vel sent af Sted fra Hjørlunde, og det
var nær Aften, kom jeg i Tanker om at forsøge min Lykke
ved at gaa ind til Gundsømagle Skole, som laa lidt til
venstre for Vejen. Jeg tror nok, Læreren hed C. Mathiesen
og var en stor Havemand. Jeg var med ham ude i hans
Have, hvor han viste mig et stort Æbletræ, der bar 300
forskjellige Slags Æbler, og han havde selv podet de mange
Slags ind i det. Alle Grene hængte fulde af Pinde, hvorpaa var skrevet, hvilken Slags Æble den og den Gren bar.
Det var virkelig morsomt at se. Jeg havde saa smaat haabet at kunne blive der om Natten, for det var næsten Af
ten, men Læreren sagde strags, at han ikke havde Plads til
mig, og saa maatte jeg af Sted, da jeg havde en lang Vej
tilbage. Endelig kom jeg til Roskilde og søgte ind paa
Højskolehjemmet, hvor jeg saa tilbragte Natten. Herfra tog
jeg op til Vallekilde d. Ilte Dec. og stod af Toget ved
!)

Kapitain /. C. la Cour, der var Forstander for Landbrugsskolen
der og døde 1898. var til Stede, da jeg var der inde at holde et
Foredrag om vore Folkeminder, og bag efter sendte han mig 10
Kroner. Da jeg var der i 1898, var han syg, og jeg tik Brev fra
hans Søn, som da havde overtaget Ledelsen.
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Mørkøv St. Her fik jeg to Pakker hjemme fra og skulde
nu (il Vandring med dem. Jeg kunde nok have kommet
med Posten til Svinding, men det kostede 75 Øre, og det
syntes jeg var for meget, saa jeg rejste af til Fods med
Pakkerne, men de blev mig snart for tunge. Til alt Held
kom en Mand kjørende med et Læs Klid, og han tilbød
mig at kjøre med. Jeg sad oven paa Læsset, og da vi
kom til Svinding, skulde han ikke længere. Det gav jeg
ham 20 Øre for, og han var meget vel tilfreds dermed. Nu
gik jeg videre, og lidt efter naaede en kjørende Land
post mig. „Hvad tager De for at kjøre mig til Vallekilde?''
spurgte jeg. — „60 Øre". — „Nej, saa hellere gaa", sagde
jeg til mig selv, „jeg holder det vel ud". Da jeg kom til
Svendsbjærg, gik jeg ind der og hvilte mig lidt. Efter at
jeg saa havde været i Vallekilde, var jeg færdig med disse
Højskoleture. Jeg kjørte d. 12te Dec. med en Vogn fra
Vallekilde til Jyderup St. og frøs uhyre, da jeg ikke havde
Tøj nok paa mig. Jeg havde det bedre i min Lænd, men
den ene Arm var det endnu daarligt med.
Fra Jyderup tog jeg saa til Hvalsø, og derfra gik jeg til
Tingerup for at besøge Chr. Weiss, nu jeg var der ovre.
Men jeg var der kun nogle faa Timer, for jeg hastede efter
Hjemmet, og samme Aften rejste jeg. Mit dobbelte Formaal med disse Højskolebesøg havde jeg tildels naaet. Jeg
havde faaet noget optegnet, og jeg havde solgt nogle Bøger,
hvilket kom mig svært godt tilpas, da jeg trængte haardt
til Penge. Rejserne havde kostet mig en Del, men der var
dog blevet nogle Skillinger tilovers.
Det var mig en meget glædelig Overraskelse, at jeg
hen i Slutningen af December 1897 fik tilsendt en meget
smukt kalligraferet Adresse, der lød saaledes:
Hr. Forfatter Evald Tang Kristensen!
Det er i denne Juletid netop 30 Aar siden, at De begyndte
Deres Indsamling af jyske Folkeminder, som De har fortsat
ihærdig gjennem den lange Række af Aar. Naar vi kaster
et Blik over denne Tids rige Udbytte, føler vi en Trang
til at takke Dem for al den personlige Møje, som De under
Savn og Vanskeligheder af mange Arter har sat ind paa
dette Arbejdes Gjennemførelse, og som De har vidst at
forbinde med en sjælden Evne til at fremdrage Folkeover
leveringerne fra de afsides Kroge af Folket og fra næsten
døendes Læber. Vi, der ved vor Gjerning er førte i nær
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mere Berøring med Deres Arbejde, bringer Dem vor hjærtelige Tak for den enestaaende rige Samling af Minderne
paa Folkemunde, der saaledes er reddede fra Undergang
og til Dels er udgivne fra Deres Haand.
Vi knytter dertil det Ønske, at det maa forundes Dem
at fortsætte denne Gjerning, saa længe der endnu er mere
at redde af de svundne Tiders Kulturliv, at den saaledes
samlede Skat maa blive omhyggelig bevaret igjennem kom
mende Tider, og at den maa bære Frugt i fremtidige Slægters
videnskabelige og folkelige Arbejde.
Gid Held og Lykke maa følge Dem!
1 December 1897.
Sophus Bugge. Christoffer Bågø. Holger Drachmann.
H. F. Feilberg. Kaarle Krohn. Thomas Laub.
J. A. Lundeli. Moltke Moe- Bernhard Olsen. H. Nutzhorn.
Kr. Nyrop. Theoda A. Muller. Axel Olrik.
Ernst. v. d. Recke. Johannes Steenstrup.
(Maaske jeg tør gjøre opmærksom paa, at der blandt
disse Underskrivere findes 2 Nordmænd, 1 Svensker og 1
Finne. Disse Navne gjorde Adressen saa meget mere værdi
fuld for mig).
At denne Adresse blev sat i Glas og Ramme og saa
hængt op i min bedste Stue her i Mølholm, siger sig selv,
og jeg ser af og til med Glæde og Stolthed paa den. Fra
Bernhard Olsen fik jeg kort efter en Skrivelse med følgende
Udtalelse: At jeg kom til at deltage som Underskriver, har
været mig en Tilfredsstillelse, da jeg fremfor mange andre
har haft Gavn af Deres utrættelige Samlerflid og véd, hvor
mange drøje Timer De har gjennemlevet for at bringe disse
mægtige Masser til Veje til vort Folks Bedste.
Deres hengivne Bernhard Olsen,
Dansk Folkemuseum, Vesterbrogade 3, Kjøbenhavn.
Lige før Jul maatte jeg gjøre en Tur til mit gamle Hjem
og til Randers for der at faa nogle Sager ordnet, som
endnu ikke var afgjort. Hos Kjøbmand Pedersen betalte
jeg saaledes 105 Kr. De to Sengesteder, jeg ikke havde
kunnet faa med i Vognen, da jeg flyttede, var ikke blevne
solgte, men smidt ud i Gaarden, og der blev de saa staaende, da jeg ikke kunde have dem med mig. Den Gartner*
der havde lejet hos mig og laant det ene Sengested, var
rejst sin Vej uden at betale Husleje, saa ham fik jeg intet
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af, og der var intet at stille op, da Portøren ikke vilde
hjælpe mig til Rette dermed. Jeg tog saa over til Thom
sen i Ødum og fik Rede paa, hvordan det ellers gik, og
derfra tog jeg til Aarhus for at se til min Datter der, og saa
tog jeg til Testrup og Skanderborg. Derefter tog jeg hjem.

1 8 9 8.
Det blev ogsaa et helt Rejseaar for mig og ikke ringere
end det sidste, men jeg skulde jo se at faa noget udrettet,
og endnu syntes Forholdene i Hjemmet ikke at være helt
haabløse. Dog var jeg bleven kjed af saadan at flakke
omkring fra den ene Højskole til den anden og ikke faa
synderligt Stof samlet paa dem.
Lige kort efter Nytaar tog jeg op til Viborg for at faa
en Sag ordnet, som krævede min Nærværelse. Det var en
Hushandel, det drejede sig om der i Viborg, og Ejeren
boede i Aarhus, men skulde sælge, og jeg havde nogle
Penge staaende i det. Sagen blev da ordnet. Derefter var
jeg et lille Svip oppe i Salling og saa ude i Vindt Mølle,
derefter i Levring og Kjellerup og saa i Silkeborg. Derfra
tog jeg hjem.
Saa havde jeg et stort Uheld der hjemme d. 31te Ja
nuar. Det var en voldsom Storm den Dag, og saa i Mid
dagstiden Kl. 1 blæste Taget af det lille Udhus, jeg havde
faaet sat op i Efteraaret til mine Høns og til andet Udenoms
redskab, og Taget, der fløj ned paa Naboejendommen, tog
et stort Stykke af Muren med sig, saa det hele kom til at
ligne en komplet Ruin. Det var et temmelig betydeligt Tab
for mig. Tømreren, der arbejdede neden for med sine Folk,
kom løbende derop for at slæbe Taget helt ned paa den
flade Jord. Han havde glemt at forsyne Taget med Jærnankere ned ad Muren, saa det laa aldeles løst. Træværket
var brækket, og Tagpappet var ødelagt. Han følte jo godt,
at Skylden var hans, og saa tilbød han at lægge Taget op
igjen uden Udgift for mig, men jeg fik da Udgift nok med
Fjæl og Spær, og saa havde jeg den Ruin at gaa og se
paa i længere Tid, for Skaden kunde da ikke saadan ud
bedres inden hen i Foraaret, eftersom meget af Muren atter
skulde føres op. Der blev ikke taget fat paa dette inden
hen i April. Godt var det, at jeg ingen Høns endnu havde
faaet kjøbt mig. Jeg fik nu et Begreb om, hvordan Ar
bejdstempoet var her i Vejle, for Haandværksfolkene gik
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ligefrem og drev. „Det er da ogsaa Fandens, at man ikke
kan faa Lov til at staa og snakke en halv Time med en
Kammerat", sagde en af dem til mig, da jeg ymtede lidt
om, at der da skulde arbejdes. Det hele blev omsider sat
op igjen og saa ordentlig forankret.
Først i Marts tog jeg saa ud til Jelling, men Udbyttet
har jeg allerede mældt om. Derefter tog jeg til Brande , og
Lærer Madsen fortalte mig noget. Klemmen Pedersen i
Overgaard var meget fornøjelig at komme til, og han hjalp
mig godt til Rette og kjørte mig ud til Ure Kjær. Her var
det Erik Pedersen, der gav Bidrag, men ogsaa Mettinus Pe
dersen i Dørslund. Nu gik jeg til Herning og kjørte med
Toget til Borris og gik saa til Aanum, hvor min Fætter gav
mig Nattely. Hans Kone var ikke hjemme, men Naboens
Pige redte en Seng op til mig. Saa gik jeg til Tarm og
var der inde paa Realskolen, hvor Madsen Mygdals Søn
var Bestyrer og fortalte mig lidt. Fra Skjern tog jeg op til
Lem og besøgte Lars Agerskov, som nu var bleven Lærer
der. Han fortalte mig, at der om Aftenen skulde være
Møde i deres Forsamlingshus, og Amtmandinden fra Ringkjøbing vilde komme og indlede en Forhandling om Kvinde
sagen. Dette vilde jeg nok høre paa og gik saa derhen
og satte mig mellem Tilhørerne. Hun kom og holdt et
Foredrag, men just ikke med stor Talefærdighed. Bag efter,
da hun fik Øje paa mig, kom hun ned og hilste paa mig.
Derefter stod Præsten frem og talte meget pænt. Iblandt
andet fremhævede han, at man ikke skulde give sig for me
get Politiken i Vold og ikke tygge for meget i Aviserne.
Han brugte ikke mere end en halv Snes Minutter hver Dag
til den Idræt. Saa traadte en jævn Bondemand frem, hans
Navn kan jeg nu ikke huske, og han talte virkelig godt.
Kvindesagen kunde være god nok, sagde han, men det
var ikke godt, naar Kvinden blev raadende. Hun skulde
passe sit Hus, og Manden sin Bedrift. Det vilde ikke være
heldigt, naar Manden skulde have sin Kone med til Marked
og sælge en Ko, det skulde han selv besørge. Hans Tale
blev hørt med stor Opmærksomhed, og det lod ikke til, at
Amtmandinden ret syntes om den. Hun vinkede da ad sin
Kusk, der stod nederst i Salen, og befalede ham at spænde
for, og saa forsvandt hun. Derefter hævedes Mødet, og
bagefter talte jeg med en og anden, der blev tilbage. Næste
Dag var jeg i Præstegaarden og saa hos Niels Madsen
Holm i Øster-Lem og Jens Kristian Brink , Lem Bjærg Mark.
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Denne sidste, der egentlig var Kludekræmmer og rejste om
og samlede Klude, var særlig dygtig til at fortælle, men Niels
Madsen var ogsaa god. Mærkeligt nok talte ingen af dem
om, at der fandtes en Cyprianus der, og dog har jeg siden
hørt, at Jens Kristian havde den. Madam Agerskov og
Mette Katrine Thomasdatter samt Mads Degnbol og Niels
Kristian Graversen i Karsbæk gav en Del til Bedste, saa
jeg i Lem havde et meget godt Udbytte. Efter Mødet havde
jeg talt med E. Bruhn fra Rybiærg, og nu gik jeg derover,
da han ventede mig. Han fortalte mig et Par Sagn. Her
sad jeg saa og eftersaa en hel Del gamle Dokumenter. De
omhandlede særlig Grændsestridigheder med Nabogaarden,
men ogsaa andet. Jeg skrev en Del af det af, men kunde
ikke blive færdig og laante det da hjem til Mølholm. Heraf
udarbejdede jeg siden en lille Artikel, der blev trykt i Har
syssels historiske Aarbog under Titelen „Strid om Kirke
stole". Jeg vilde ogsaa nok have skrevet et Stykke om
Færdselen over en Bro eller Stenkiste, men har ikke faaet
det gjort. Jeg havde tænkt, at Manden vilde have givet mig
lidt for mit Arbejde eller tilbudt at kjøbe de af mig tagne
Afskrifter af mig, da han ikke selv kunde læse dem, eller
ogsaa spurgt, om jeg ikke vilde udarbejde en lille Bog om
Gaarden paa Grundlag af Papirerne, og saa derefter tilbudt
at kjøbe nogle Exemplarer af mig, ligesom Tilfældet havde
været i Vindt Mølle. Men intet af alt dette skete. Manden
lod, som det var en Sag, der aldeles ikke kom ham ved.
Han havde Interesse nok for sin Gaard, lod han til, og han
gav mig nok at spise, mens jeg var der, men intet videre.
I Lem Præstegaard havde jeg truffet den unge Skrumsager, hvis Fader i Kjøbenhoved jeg havde truffet et Par
Gange, og syntes, at han var et rart ungt Menneske. Fra
Rybjærg tog jeg saa ind til Ringkjøbing efter at have besøgt
Velling Kirke, men var der kun i 3 Timer hos Kloster, og
tog saa til Ulfborg. Det var Karolines Fødselsdag, og
Familien var samlet, men jeg fik ikke noget at spise og
gik sulten i Seng omme hos Jeppe Holm. Først Kl. 10
blev Bordet dækket, men jeg fik ikke smagt paa Bordets
Gaver. Næste Dag var jeg først en Tur ovre i Staby for
at faa talt med Jeppesen paa Højskolen, og saa gik jeg
samme Dag tilbage til Uglkjær og derefter til Vem, hvor
jeg saa gik hen til Bundgaard og derfra til Lærer Sand i
Gjørding, men fik intet Udbytte. Næste Dag tog jeg til
Bækmarksbro, Flynder og Bøvling. Lærer Jørgensen der var
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atter bleven gift og havde smaa Børn. Saa gik jeg til
Ramme og opsøgte en Kone, der boede tæt ved Enden af
Ramme Dige. Denne gamle Vold fik jeg set efter, og saa
fik jeg Konen, Maren Kristiansen Kjelddal, til at synge 5
gamle Viser for mig og saa et Par Stumper. Det var længe
siden jeg havde hørt en gammel Vise, og jeg blev helt
oplivet der af. Manden viste mig nogle Oldsager, han havde
fundet der, og vilde vel nok sælge dem, men jeg var ikke
Lysthaver. Nu rejste jeg over til Lomborg og besøgte Deg
nen, der vel holdt Skole, men ellers ikke tog sig noget for,
da hans Kone besørgede alt baade ude og inde. Hun præ
senterede sig for mig i et gammelt Underskjørt og Nattrøje,
og saadan gik hun paaklædt hele Dagen. Hun hed Ane
Katrine Bjerre og var af den bekjendte Bjerreske Familie
der paa Egnen, var en uhyre energisk og foretagsom Person
og havde altid fuldt op at bestille. Hun var nu ogsaa ved
at anlægge en Have, der skulde være et Tillæg til den
gamle, plantede selv Træerne og gravede Hullerne til dem.
Om Aftenen kom et Par Mænd fra Sognet, og dem for
handlede hun ogsaa med, men jeg mærkede ikke, at hendes
Mand følte sig brøstholden ved al denne Virksomhed. Jeg
naaede dog at faa hende til at fortælle mig et godt Æventyr og nogle Smaating. Saa gik jeg hen til Kjeld Bjerg,
der i Egnen var anset for klog Mand, og han var meget
meddelsom og fortalte mig fire gode Æventyr og lidt mere,
og saa skrev han mig en Recept for Brystsyge. Men han
viste mig ikke nogen skreven Lægebog eller noget Manu
skript i den Retning. Fra den forøvrigt gjæstfrie Lærer
Bærteisen der i Lomborg gik jeg saa til Ramme og opsøgte
Lærer J. Nielsen, som var flink til at fortælle, og hos ham
fik jeg ikke mindre end 6 Æventyr og lidt mere. Ogsaa
Erik Nielsen der i Ramme fik jeg til at fortælle for mig,
han var endda 85 Aar. Forøvrigt var han nede fra Ulfborg.
Lærer Nielsen havde lært sine Historier af sin Bedstefader
Rasmus Kristensen, som var Sognefoged i Ut ved Horsens.
Det var jo morsomt for mig at faa Æventyr derfra. Den
Dag jeg kom der, var det godt Vejr, men næste Dag, da
jeg gik til Lemvig og saa til Heldum og Tørring, var det
en farlig Storm med Sne- Her i Tørring fik jeg en Del at
vide hos Jens Kristian Søgaard, og saa gik jeg tilbage til
Lemvig og derfra ud til Nørre-Nissum. Det var en stræng
Tur. Her opsøgte jeg den gamle Lærer Schjøth, som havde
boet i Hadsten, men nu var flyttet hertil for at komme i
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Nærhed af Datteren, der læste til Lærerinde paa Seminariet.
Konen var ikke tilfreds med at være der, og de havde al
lerede bestemt sig til at flytte nu til Maj og havde lejet en
Lejlighed i Lemvig. Saa var jeg ogsaa inde hos Lærer
Søgaard, hvis Skole laa et Stykke derfra. Han var meget
kjendt som Benbrudslæge og meget søgt. Jeg spurgte ham
ud om, hvordan det gik, og han svarede, at det nu var
kommet saa vidt, at han enten skulde opgive sin Lærer
virksomhed eller den anden Virksomhed, og han kunde
ikke opgive den første. Han fortalte mig en hel Del Smaating og Skjæmtesagn. Saa gik jeg derfra til Gudum østre
Skole for at besøge Lærer Søe, der før havde været meget
venlig imod mig, og han fortalte atter noget. Derpaa var jeg
hos Niels Kristian Pedersen i Resen Kjær, som fortalte noget
fra Vestervig Kloster og Agger. Jeg gik saa tilbage til
Struer og ud til Gimsing, hvor Lærer Dahl og hans Kone
fortalte mig lidt. Jeg gik atter ind til Struer i grumme
daarligt Vejr og besøgte der Fru Kiihle og Fru Amstrup,
hvilken sidste nu var kommen hertil fra Staby, og det blev
halvvejs bestemt, at min Datter Lavra skulde tage ud og
være hos hende. Jeg tog saa til Vinderup og over til
Ejsing, hvorfra jeg gik ned til Fjorden og langs ad Dæm
ningen lige tværs over til Lime for at se til, hvordan P. K.
Overgaard havde det. Det saa lidt fattigt ud hos dem,
men det var vist kun tilsyneladende, da Overgaard sad og
samlede Penge, saa han siden kunde blive Medindehaver af
Marken til Kaas Hovedgaard. De havde Sypiger, saa jeg
ikke kunde være der om Natten, men saa sørgede Over
gaard for, at jeg fik Plads hos Skrædder Kristen Sørensen,
som boede tæt ved. Der havde jeg det godt, og han var
god til at fortælle, saa jeg fik et godt Udbytte. Ogsaa en
Aftægtsmand Peder Kristian Jeppesen var flink, og hos ham
fik jeg et Par Æventyr. Jeg var ogsaa henne at se den
gamle Hovedgaard Kaas, og den hidtidige Ejer Kallerup
fortalte mig nogle rare Træk. En Søn af ham, der nu er
død, nedsatte sig som Urmager her i Vejle, og hans Enke
bor endnu her. Dagen efter d. 29de Marts gik jeg fra Lime
til Lem og saa til Hvidbjærg, hvor jeg overnattede, gik saa
næste Morgen til Skive og kom saa med Toget til Hadsten.
Derfra tog jeg hjem og havde saa Ende paa den Tur, der
havde givet mig et helt godt Udbytte, men jeg havde ogsaa
været borte næsten en hel Maaned.
Recepten fra Kjeld Bjerg lød saaledes: Der kjøbes paa
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Apoteket Hjærtensfryder 10 Øre, Tusinddyder 10 Øre, Stjerne
Anders 10 Øre, Isopte 10 Øre, 1 U Pund Lakris, 1 U Pund
sort Sukker. Det koges i 2 Potter Vand og koges godt,
at Kraften kan komme af Urterne. Deraf drikkes en lille
Kop 3 Gange daglig.
Kort efter min Hjemkomst blev jeg meget behagelig
overrasket ved at faa følgende Skrivelse fra Ordenskapitlets
Sekretariat i Kjøbenhavn:
Da det har behaget Hans Majestæt Kongen under d.
12te d. M. allernaadigst at udnævne Deres Vlhed til Ridder
af Dannebrogordenen fra d. 8de d. M. at regne, fremsendes
herved foreløbig det paagjældende Ordenstegn, idet Diplo
met m. m. senere vil blive Dem tilstillet.
aS rup'
Kjøbenhavn, d. 18de April 1898.
Hvem der ellers havde indstillet mig til denne Udmær
kelse, har jeg aldrig faaet at vide. Fra flere Sider indløb
der nu Lykønskning til mig, og alle føjede til, at den var
vel fortjent. Jeg kunde intet sige dertil, men jeg var lige
godt helt glad ved at faa dette Ridderkors. Senere ind
sendte jeg saa en lille Levnetsbeskrivelse, og da jeg kom
til Kjøbenhavn, gik jeg op til Kongen og takkede for den
mig beviste store Naade. Denne Audients, der foregik i
Juli, mens jeg var i Hovedstaden, kan jeg lige saa godt for
tælle om med det samme, da nogle af mine Læsere vel
nok kan have Lyst til at læse derom.
Jeg gik til Amalienborg lidt over Kl. 11 Formiddag og
traf der en Tjener i en rød Kjole, som stod ved Indgangen.
Jeg spurgte ham, hvad Tid Kongen gav Audients, og han
svarede Kl. 11, og jeg kunde strags komme ind. Men jeg
var i noget graat Tøj, og det kunde jeg ikke vise mig i.
Jeg fik da travlt med at komme hen i mit Losi i Admiral
gade og faa mig klædt om. Helt forpustet kom jeg derop
igjen Kl. 11 1 /*. Da jeg nu kom, spurgte den røde, hvad
jeg vilde. „Have Audients", svarede jeg, men det vidste
han for Resten godt nok. „Op ad denne Trappe", sagde
han. Jeg kom saa til en stor Fløjdør, som jeg lukkede op.
Der stod atter en rød Mand, og da jeg nu aabenbarede
ham mit Ærende, sagde han: „Vil De saa tage Overfrakken
af". Da jeg knappede den op, og han saa Korset, be
gyndte han at hjælpe mig. Da jeg nu var færdig med det,
skulde jeg atter op ad nogle Trapper, og saa der inden for
stod to Rækker Soldater med Geværer i Hænderne, og der
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skulde jeg gaa langs op ad inden for Rækkerne, og de præ
senterede nok saa pænt deres Bøsser for mig. Jeg blev
ved at gaa, til jeg atter kom til en Fløjdør med en Tjener
ved, og han sagde: »Her skal De ind". Da jeg saa kom
inden for Døren, var jeg i en stor Sal, hvor Gulvet næsten
var saa glat som et Spejl, Folk siger jo ellers, at det var
bonet, og det var da Forværelset, hvor man samledes, inden
man kom ind til Audients. Her var mange Mennesker,
nogle i blaa Frakker og nogle i røde eller brune. Nogle
havde forgyldte Baand ned ad Bugserne, andre havde røde
eller blaa Baand, og mange var forgyldte rundt omkring.
Der var dem, der havde 4 eller 5 Ordener paa Brystet, saa
de var ligefrem storartede at se paa. Der var en, der havde
en blaa Slængkappe med forgyldte Snore hængende paa
skraas over Skuldrene, og en havde en stor broderet Taske
hængende bag paa Enden. En havde en trekantet Hat paa,
og flere havde store sorte Fjer i deres Hatte, som de gik
med i Haanden, og saa en lang Sabel slæbende ved Siden.
Et Par Stykker havde Sølvopslager paa deres Frakker, ja,
der var nok at se paa, og jeg havde aldrig set saadan Stads
før, men tabte ikke Modet for det. Der var kun to, som
var i sort Tøj ligesom jeg, den ene var Kanselliraad, og
den anden var Telegrafbestyrer. Audientsen var jo begyndt,
og lidt efter at jeg var kommen ind, blev en Sidedør smæk
ket op, og en Person kom ud af den. Der stod Kongen
inde, han stod ret op lidt inden for, og saa kom der en
ny Mand ind, og Døren blev lukket. Jeg gik nu hen til
Adjudanten, som var inde ved os og saa meget flink ud.
Han spurgte mig, hvad jeg hed, og hvad jeg vilde, og det
skrev han op paa en lang Seddel og bad mig saa sætte
mig ned. Men der var ikke ret mange, der sad ned, og
der var heller ikke mange Stole. Henne ved Vinduet hængte
et stort Billede, som Prinsesse Marie havde malet, og der
var flere meget store Spejle. Det blev nu ved at skifte
henne ved Døren, en kom ud, og en anden kom ind, og
det varede længe, det tyndede nok lidt ud inde hos os,
men der var nok endnu tilbage. Til sidst gik jeg hen til
Adjudanten og spurgte ham, om det ikke snart blev min
Tur. Han svarede nok saa elskværdig: „Jeg skal nok lade
Dem vide, naar Deres Tur kommer, og De kan jo se, der
er mange endnu her i Salen". Saa gik jeg med det og
satte et lidt misfornøjet Ansigt op. Det saa han og kom
hen til mig og sagde: „Jeg maa tillade mig at sige, at jeg

158

ikke i det Øjeblik, De spurgte, havde Tid til at se efter Li
sten, og saa maa jeg ogsaa bemærke, at det her i Salen
efter gammel Sædvane gaar efter Rang. Om ogsaa der er
kommet en ind her efter Dem, og han har højere Rang
end De, saa har han Ret til at komme før ind alligevel". —
„Det er en anden Sag", sagde jeg, „men det vidste jeg
ikke, ja, saa kan det vare længe endnu, og jeg vilde dog
gjærne ind i Dag". — „Ja, nu skal jeg se, jeg kan faa Dem
ind", sagde han saa. „Ser De nu den civile Mand, der
staar henne ved Døren, det er en Kancelliraad, og naar han
har været inde, saa maa De gaa ind efter ham. Nu kan
De stille Dem henne ved Døren". Det gjorde jeg, og saa
et Øjeblik efter kom jeg ind. Jeg bukkede saa en lille
Smule for Kongen. Han stod ved en Side og saa meget
gammel ud. Da jeg havde sagt ham mit Navn, og hvad
jeg tog mig for og saa takket ham for Korset, sagde han:
„Det er jo en meget fortjenstlig Gjerning, De har taget Dem
paa, og det har glædet mig, at jeg har kunnet paaskjønne
denne Deres Gjerning". Jeg spurgte, om jeg maatte sige
et Par Ord endnu, og saa takkede jeg ham meget for de
Ord, og det lod han til at være glad ved. Saa ønskede
han mig Levvel og gav mig Haanden. Jeg tog den og
sagde Farvel, og saa var Audientsen forbi. Da jeg kom
ud, fortalte Adjudanten mig, at Kongen ikke var rask i Dag,
og nu havde han 3 Gange afbrudt Audientsen et Par Mi
nutter for at hvile sig. Det havde jeg forøvrigt lagt Mærke
til. Han havde ogsaa forud bedt mig ikke at sige for me
get, og det havde jeg lovet ham. Jeg sagde saa, at jeg
havde sagt saa lidt som muligt og vidste, at der var mange
endnu tilbage. Derpaa gik jeg den samme Vej ud, som jeg
kom ind, Soldaterne præsenterede, og jeg fik Overfrakken
paa og havde saa Ende paa det. Det var jo en hel Op
levelse for mig.
Jeg skulde ud at rejse igjen, men Forholdene var ikke
ret lystelige. Min Datter hostede meget, og hun spiste for
lidt. Desuden kunde vi ikke faa hende til at gaa ret ud i
frisk Luft eller op i Skoven. Hun sad og hængte over en
eller anden Ting helt krumbøjet og vilde ikke lade sig raade.
Det gav mig ikke Mod paa mit Arbejde- Vi kom ikke til
ret mange Mennesker og kjendte jo ingen. Vi handlede i
Byen hos en Kjøbmand Therkildsen, der havde en Datter,
som ikke var konfirmeret. Enkelte Gange kom de herop,
men de kunde ikke live os op. En Aften sad samme Dat
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ter og faldt i Søvn her oppe. Krigsraad Thiesen, der boede
oppe tæt ved Søndermarksskolen, og hans Kone var meget
venlige imod os, og det samme var Tilfældet med Fotograf
Busks Familie, der boede tæt ved dem. Der gik vi af og til op
gjennem Skoven. Men Omgangskreds havde vi ingen af,
og Tilværelsen var ret trist for os. Noget før Pinse kom
min Kone i Tanker om, at hun giærne vilde en lille Tur
ned til Kolding og besøge Fru Dehmlov og saa være der
paa hendes Fødselsdag. Jeg fulgte med og aflagde Besøget,
og saa var vi der om Natten hos Anton Simonsen. Mor
genen efter kjørte vi med Dagvognen til Taps for at besøge
Bergholts, og samme Dag kjørte vi tilbage til Kolding.
Næste Dag tog min Kone hjem, men jeg blev en Dag over
for at faa noget ordnet hos Bogtrykkeren- Saa tog jeg der
fra Billet med Toget lige til Sinddal St. Jeg havde nemlig
besluttet hen i Maj at tage en lang Tur. Denne Gang
gjaldt det Vendsyssel, og det var virkelig trættende at komme
der, da jeg kjørte uafladelig fra tidlig om Morgenen til Klnæsten 3. Jeg gik først op i Byen for at sætte en Bog
pakke af hos Lærer Sørensen, og saa gik jeg næste Dag
ud til Slotved Fattiggaard, Inger Tronsig i Sinddal havde
Aftenen før fortalt mig et Æventyr og en Fru Hansen et
Sagn. I Fattiggaarden var jeg saa heldig at faa fat paa en
ægte Rakker, som havde sit Tilhold der. Han hed Roland
Peder Andresen, og han var god til at fortælle og vilde
gjærne, saa jeg sad hos ham i et Par Dage. Han fortalte
mig ialt 11 Æventyr, og det var da en god Fangst, jeg der
gjorde, og Folkene i Gaarden var flinke at komme af Sted
med. Om Natten søgte jeg ned til Lærer Sørensen i Sinddal.
Roland var født i Nibe og havde aidrig kjendt sine For
ældre. Sørensen fortalte mig ogsaa noget, mens jeg var der.
Saa gik jeg ud til Bindslev. Men jeg maa ikke glemme at
fortælle, at jeg lagde Mærke til en Stendynge, der laa ved
Vejen, og som jeg kom forbi, da jeg gik til Slotved. Den
fortalte Folk om, at den stadig forøgedes, idet enhver der
kom forbi, havde en lille Sten med sig at smide hen til
Dyngen. En Gang var en Kræmmer bleven slaaet ihjel
paa det Sted, og hans Lig der fundet, og siden turde Folk
ikke gaa forbi Stedet uden at øge Dyngen.
Der i Bindslev var jeg saa heldig at træffe Folk, som
kunde fortælle nogle gode Sagn. Især maa jeg fremhæve
Kristen Frederiksen i Nørre-Bindslev, han var virkelig ud
mærket, og det bedste af det var, at han selv troede paa,
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hvad han fortalte. Men ogsaa Peder Kristian Sørensen og
Ane Sofie Jonsen fik jeg gode Bidrag fra. Da jeg kom til
Mosbjærg, var jeg inde hos Lærer Præstholm i Maastrup,
der fortalte mig et Par Smaating, og saa gik jeg til Præstegaarden for at besøge Pastor Th. Bugge. Han var særde
les elskværdig og fortalte mig et Par Smaating, men det
kneb vist lidt for ham at holde Orden paa sine Pengesager.
Han vilde gjærne have „Danske Sagn", hvoraf der var ud
kommet et Par Bind, og dem fik han, men betalte dem
ikke. Ogsaa i andre Henseender kneb det, hvilket jeg mær
kede, da jeg laa i Præstegaarden om Natten. Derfra tog
jeg over til Kvissel for at faa en Pakke fra Hjemmet. Den
fik jeg den 27de Maj. Nu var det Fredagen før Pintse, og
jeg havde saa tænkt mig at ville tilbringe Festen i Skagen,
rejste saa først til Elling og derpaa Pintse-Løverdag til
Skagen. Her laa jeg paa Afholdshotellet om Natten, og
Værten var fra Vejle-Egnen og meget flink. Jeg vilde nok
have hilst paa Maler Ancher, men Huset var lukket, de var
taget til Kjøbenhavn. Om Morgenen stod jeg op Kl. 6 og
gik ud i Klitterne til den gamle Kirke, hvor der midt i San
det paa Kirkegaarden groede nogle Gyldenlakker, men alt
saa ellers saa trøstesløst ud. Jeg gik en Tur ud i Remmene
og stak lige til over Kjær og Vandpytter og Flyvesand og
Hede. Mange Grøfter sprang jeg over, men en af dem var
dog for bred, og saa maatte jeg have Strømper og Sko af
og vade over. 2den Pintsedag tog jeg tilbage til Elling,
saa min Tur derop var ret mislykket. At jeg tog ind
til Elling, havde sin Grund i, at jeg kjendte Præsten der
og var ret velkommen hos ham. Han hed Vestergaard og
stammede egentlig fra Levring, og jeg havde flere Gange
truffet ham der hos Pastor Bruun. Nu for nylig havde
han faaet Embedet her og var bleven gift, men jeg syntes
jo nok, at hans Frue var lidt skrap. Jeg var der om Nat
ten og var i Kirke d. 29de Maj oppe i Jerup og kjørte med
Præsten baade hen og hjem. Han tog ind et Sted der
oppe, hvor der var saadan rare Folk, og dem har jeg siden
besøgt. Det var nu ikke saa overvættes fornøjelig en Pintse,
jeg holdt det Aar, og vilde hellere have været hjemme.
Præsten fortalte mig noget fra Levring, og saa var jeg
henne hos fens Pedersen i Rendborg og Inger Katrine Jens
datter, der gav mig et Par Smaasagn. Derefter gik jeg
igjen over til Kvissel , hvor Ole Stevns nu var Forstander
paa Højskolen. Han blev dog ikke Ejer af den, inden

XIII.

Mit Liv i Mølholm ved Vejle.

Aaret efter. Den forrige Ejer, Hagbart, havde maattet for
trække, og der fortaltes mig jo en Del om ham. Jeg be
fandt mig meget godt der, og en Lærer der foreslog mig
at tage en Tur med over til Læsø, hvor jeg ikke havde
været. Jeg havde nok Lyst dertil med ham som Følgesvend,
men jeg havde lagt min Rejseplan for denne Sinde og syn
tes ikke, jeg kunde ændre den, da jeg havde skrevet hjem*
om, hvor min Kone skulde lægge Sager af til mig. Men
jeg foreslog ham at vente, til jeg atter kom derop. Senere
traf jeg ham dog ikke, og jeg kom aldrig til Læsø. Her i
Kvissel fik jeg fat i en Baneformand Martin Iversen , der
var god til at fortælle og gav mig flere gode Sagn. Hans
Kone Maren Pedersdatter var ogsaa meget flink ti! at for
tælle. Hun fortalte mig 7 gode Sagn. Jeg fortalte ham en
ret morsom Tildragelse, jeg oplevede, da jeg sidst var i
Kvissel og vilde gaa til Elling. Henne paa Stationen spurgte
jeg Forstanderen der, om jeg ikke nok kunde følge Banen
der over, da det vilde spare mig ikke saa faa Trin. Han
svarede, at det kunde jeg godt, og saa gav jeg mig trøstig
paa Vej, men da jeg kom i Nærheden af Aaen og skulde
over Broen der, blev jeg spærret af nogle Banearbejdere,
der gik paa Banen og eftersaa Skinnerne, og Kolonnens
Formand forbød mig at gaa videre. Jeg fortalte lidt om
Samtalen med Forvalteren, men det gjorde ondt værre, og
han var ikke til at forhandle med, saa jeg maatte gaa tilbage
til Stationen og op til Vejen, hvilket var en betydelig Om
vej. Martin Iversen fortalte mig saa, hvordan det forholdt
sig. Forvalteren og Formanden derhenne var ikke gode
Venner, og saa har Forvalteren sikkert villet lægge en Fælde
for den anden og staaet og holdt Udkik med, hvordan det
gik mig. Havde Manden nu ladet mig slippe over, havde
han faaet sig en ordentlig Næse. Her hos Martin Iversen
havde jeg det rigtig rart, og derfra gik jeg saa op til Kvissel
By og hen til en ældre Oaardmand Jens Larsen jensen, der
fortalte mig to lange Æventyr. Han fortalte mig saa, at
hans Søster Larsine , der boede i en anden Gaard, var meget
bedre til at fortælle end han, og hende skulde jeg ned til.
Naaja, saa gjorde jeg ogsaa det. Men hun var nu ikke
nem at komme i Lag med. Hun sagde, at hun havde saa
umaadelig travlt med sit Husvæsen, da hun bestyrede Huset
for sin Søn, der var Kvæghandler og gav sig af med at
slagte Kreaturer, som han sendte op til Norge. Det passede
nu godt nok, og jeg var saa godt som nødt til at følge
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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med hende baade ude og inde, baade i Stuen og i Kjøkkenet for at faa talt med hende. Hun vilde ellers godt for
tælle, men havde som sagt ikke Tid til at sidde stille hos
mig. Hun var uhyre stundesløs, saa gammel som hun var,
men jeg fik dog pint 6 Æventyr og 2 Viser ud af hende,
dog ikke paa én Gang, men med Mellemrum. Sønnen, som
.jeg dog fik Samtale med, da jeg anden Gang var der, viste
mig med en vis Stolthed nogle Malerier, han havde kjøbt
til at pynte op med paa Væggene i Bedstestuen, men det
var nu ellers Godtkjøbskram. Da jeg talte om at faa et
Billede af hende, erklærede hun ikke at ville lade sig foto
grafere- Jeg lejede dog Fotografen i Sinddal til at tage
derhen og faa et Billede, men det fik han ikke noget ud af.
Jeg har dog senere ad anden Vej faaet et, men paa det er
hun i sin fuldeste Pynt. For nu at vise mig taalmodig over
for hende, rejste jeg saa til Lendum og Skjærum og Aasted,
inden jeg kom igjen og paany gav mig til at pine hende.
Marie Nielsdatter i Stensbæk og især Karen Marie Kristensdatter fik jeg gode Sagn hos, og Kornelia Andersen i Gravensten 1 ) var ogsaa flink. Saa kom jeg i Lendum til Meje
risten Jens Jensen , der var udmærket god til at fortælle.
Men han havde ikke god Tid til at sidde hos mig og hen
viste mig til at opsøge hans Moder, der boede i Bindslev
og var saa udmærket til at fortælle Æventyr. Jeg havde
jo kort i Forvejen været i Bindslev, og jeg undrede mig
over, at Lærer Møller der ikke havde omtalt hende, da jeg
var inde hos ham. Hun skulde nemlig efter Sønnens Ud
sagn bo kun et lille Stykke nord for Skolen. Men hun
var rigtig nok noget tilbageholden, og hendes Mand kunde
ikke lide hendes Fortællinger. Jeg satte mig da for at komme
om ad Bindslev igjen, naar jeg havde været lidt omkring
her paa Egnen. Der i Lendum fik jeg Jens Jensen Vaande
og hans Kone Klavdiane til at fortælle nogle gode Sagn.
Ligeledes Povl Kristian Andersen og Niels Nielsen Kobber
holm. Denne sidste fortalte da 3 Æventyr for mig foruden
nogle Sagn, og Jens Jensen fortalte 2 Æventyr efter hans
Moder. Anders Kr. Jensen Nordmose gav mig kun lidt,
og Maren Kfistensdatter paa Folderbakke i Hørby gav lidt
mere, men hun var ogsaa 92 Aar. Kristen Andersen samme
')

Her var det, Tutein havde faaet Ole Veedfalds Hustru anbragt,
efter at han havde faaet hende lokket med sig, og saa jævnlig
besøgte hende, mens han selv opholdt sig i Skagen (se min Bog
om Ole Veedfald).
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Sted kunde heller ikke ret meget. Saa gik jeg til Skjærum
og kom ind til Lærer Rømer. 1 Førstningen saa han en
hel Del kritisk paa mig, men det varede ikke længe, inden
han tøede op, og det førte til, at han ej alene fortalte mig
en Del gode Sagn, men og, at jeg blev hos ham om Natten.
Han ejede en nu ret sjælden Samling Bøger, nemlig alle
de Artsbeskrivelser, Landhusholdningsselskabet i sin Tid
udgav. Derfra kom jeg over til Aasted og fik hos Jens
Sørensen i Gjedsig nogle gode Sagn. Men ogsaa Jakob
Kristian Thomsen og Lærer A. B. Kaalund, gav mig nogle
Sagn. Derfra kom jeg saa tilbage til Larsine Jens-Kristiansdatter i Kvissel, som jeg nu atter skulde have fat paa. Hun
var født i September 181Q i Ugilt og var nu noget hen i
Alderen, men var rask og rørig og havde ligesaa travlt som
sidst. AAen jeg blev ved at følge hende ud og ind, og nu
kom hun til at synge for mig, og jeg optegnede en af
hendes Melodier. Da jeg var færdig med hende, gik jeg
ind paa Højskolen og sagde Farvel. D. 5te Juni tog jeg
saa derfra til Hjørring, var inde hos Overlærer Dahl vg tog
videre til Taars. Derfra gik jeg over til Lørslev og tog
Vejen om ad Rokkedrejeren Jens Peder Pedersen , men han
var ikke hjemme. Jeg fik dog talt med et Kvindfolk der
oppe i et af Husene og bad hende sige til ham, at jeg gik
ned til Lærer G. P. Andersen og vilde gjærne tale med ham.
En Tid efter, at jeg var kommen til Lørslev, kom han vir
kelig, og det var endda øsende Regnvejr, og han var gjennemvaad. Nu begyndte han at fortælle, og jeg skrev, og
saadan blev vi ved til langt ud paa Aftenen. Ja, han var
utrættelig. Det var ligefrem forunderligt, som den Mand
kunde fortælle. Jeg blev hos Andersen om Natten og tænkte
meget paa Jens Peter. Jeg frygtede ligefrem for, at han
skulde faa en Sygen paa Halsen, men han klagede sig ikke.
Saa gik jeg igjen til Taars for at faa den Mand afhørt, der
var mig anbefalet. Han hed Kristen Kristoffersen , men for
talte kun et Par mindre Æventyr. Nu gik Turen til VesterBrønderslev og derfra over til Øster-Brønderslev, hvor jeg
vilde hjemsøge Lærer J. P. Larsen, hvis Hustru skulde kunne
fortælle mig nogle rigtig gode Historier. Jeg traf hende
godt nok, men hun var rigtig nok yderst vanskelig at faa
til det. Vi maatte ind i Skolestuen, efter at Børnene var
gaaede hjem, og hun fortalte mig da ogsaa to rigtig gode
Æventyr, men saa vilde hun ikke mere- Jeg tror ikke, hendes
Mand kunde lide, at hun fortalte for mig. Hun hed Joir
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hcinne Svendsdatter, og jeg har været hos hende en Gang
senere efter stærk Opfordring af hendes Søn, der var bleven
Lærer et Stykke vest for Hjørring (vist nok i Øster-Hjermitslev). Fra Hjørring tog jeg der ud alene for det samme,
men fik aldeles intet ud af min Rejse, hun vilde nu ikke
mere. Det ene af hendes Æventyr havde særlig Interesse
for mig. Da jeg kom tilbage til Brønderslev, var jeg lige
inde hos Dyrlæge Pedersen, som jeg kjendte, da han var
fra Vindt Mølle, og han spurgte mig, om jeg ikke vilde
kjøre med ham ud til Vrensted, han skulde netop derud
nu om lidt. Jeg tog imod Tilbudet, og saa fik jeg ikke
alene den hellige Kilde der at se, men fik ogsaa hilst paa
Pastor Pommerencke og fik gjort en Tur ud til Vrensted
østre Skole, hvor Lærer C. 5. Hjortnæs maatte til at for
tælle mig et lille Æventyr og nogle Sagn. Jeg gik saa tilbage
til Præstens og kom til at kjøre hjem igjen med Dyrlægen,
der havde været længere henne. Nu maatte jeg se at komme
sønderpaa, tog til Nørre-Sundby og lagde mig ind hos
Sagfører Olesen. Derfra tog jeg saa ud til Frejlev, natur
ligvis til Bens, og var først inde hos Karen Marie Kristensdatter paa Draastrup Hede, som fortalte mig 3 Sagn, der
næst hos Niels Lavrids Pedersen , Goderim, Frejlev Hede.
Han fortalte mig 6 Æventyr. Saa bestemte jeg mig til at
tage hjem.
Der stod det sig ikke allerbedst. Datteren var bleven
meget smaatærende, og det var med stor Nød, vi kunde
faa hende til at spise lidt. Hosten tog til, og hun gjorde
intet for at komme til Kræfter. Hun vilde ikke en Gang
spise kogte Æg, og da jeg en Dag kjøbte Aalekvabber til
hende, vilde hun ikke en Gang smage dem. Det Aar var
det en stærk Tørke, saa Jorden slog dybe Revner. Ingen
Ting i Haven kunde gro, og der var Fare for, at Jordbær
rene vilde gaa ud, hvis der ikke snart kom Regn. Jeg skrev
d. 20de Juni: „1 Morgen skal jeg til at sætte Kaal, men det
er et stort Spørgsmaal, om de nogen Sinde kommer til at
gro". Vi boede meget ensomt, og der kom ingen og saa
til os, og vi kom heller ingen Steder.
Jeg havde nu bestemt mig til at ville til Kjøbenhavn
en Tur, og jeg vilde gjærne have min Kone med. Hun
vilde ogsaa godt over at se til Frederikke og Astrid og
Olaf. De var nu alle tre i Kjøbenhavn, og det var ikke
sært, at hun ej alene hver Dag gik og tænkte paa dem,
men at hun gjærne vilde se, hvordan de havde det, og tale
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med dem. Særlig Olaf var hun noget ængstelig for, men
ogsaa for Pigerne. Astrid havde ladet sig forstaa med, at
hun ikke havde det godt. Frederikke tjente hos Grosserer
Gottschalk, der boede i Admiralgade 22, og da hun skrev,
at de for Øjeblikket var rejste bort, saa kunde Moder godt
være hos hende om Natten. Hvis jeg kom lidt senere,
vilde der vel ogsaa kunne skaffes Plads til mig. Hun nævnede
ogsaa en Bjerregaard, som hun havde Forbindelse med,
men derom kan jeg ikke give ret Besked. Jeg skrev saa
derover til Frederikke: „Inden jeg bestemmer mig til Rejsen,
maa jeg høre fra Moder, om der kan være Plads til mig,
for jeg har ingen Penge. Kan jeg faa samlet til Rejsen, er
det virkelig godt". Svaret lød bekræftende, og saa rejste
jeg. Moder skulde da rejse lidt i Forvejen, og saa kom
jeg bag efter. Jeg tog hjemme fra Onsdag d. 22de Juni
og sejlede med Damperen Brage. Det var dog ingen be
hagelig Sejlads. Der var to Køer med, og den ene af dem
fik Kalv undervejs. Det var Synd at se paa og ligefrem
Dyrplageri at sende saadan en Ko afsted. Der var ogsaa
en Præstekone med, som havde Betændelse i Maven og
laa stadig med varme Omslag. Fremdeles var der en gammel
døvstum Kvinde med Skibet, men hun var henne imellem
Lammene. Til alt Held var der en Skrædder fra Bogense
med, og han kunde bruge Fingersproget, saa de to fik sig
en god Passiar sammen. En, der var tatoveret, laa hele
Natten paa en Bænk oppe paa Dækket, saa det vist nok
har været ham et koldt Losi. Jeg kom da til Kjøbenhavn
mellem Kl. 6 og 7 om Morgenen. Frederikke var nede at
tage imod mig. Torsdag d. 23de Juni var jeg med min
Kone henne at besøge Olrik, og Dagen efter var vi hos
Feddersens. Den Dag var vi ogsaa ude at se de gamle
Krigere fra 48, som der holdtes Fest for i de Dage. Men
der var altid saa mange Mennesker paa Færde, saa det var
næsten umuligt for os at faa noget videre at se af Stadsen.
Jeg skrev hjem til mine Børn: „De gamle Krigere var nogle
rigtige Stabejsere at se paa. Uha, som de saa ud. De
lignede det værste Røverpak, der kunde skrabes sammen
fra alle Verdens Riger og Lande. Ja, jeg har aldrig set
Mage til Selskab. Der blev da ogsaa udgydt Blod, idet en
af dem faldt paa Næsen og flækkede den helt, saa den
blødte dygtig, mens han stavrede hen ad Gaden. En anden
havde Haar, der naaede ham langt ned ad Ryggen, og en
tredje havde Skjæg, der naaede til Maven. En fjerde havde
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sorte Klude for begge Øjnene. Det saa ogsaa ud til, at
de aldrig havde lært Gymnstik i deres Dage". D. 27de
Juni var vi inde i Kongens Have, hvor der ogsaa var Stads.
Der saa vi Frøken Betser. Der var en Dandseestrade, hvor
Dandsen gik lystig. Der var et eller to Par paa Gulvet paa
Tiden, og hver Dands varede ikke to Minutter. Saa stod
der tre haandfaste Karle, der fungerede som Udsmidere,
og brølte med en rusten Ølbas: „Færdig! enhver, der fører
en Dame, hen at betale". Saa løb de Stakler hen til Mu
sikanterne og betalte deres Femøre, de turde jo ikke andet
for ikke at faa Prygl. Aldrig saa snart de havde faaet betalt
— og det skulde gaa i en Fart — saa begyndte Spillekan
terne atter at trutte, og enhver, der vilde dandse, skulde
skynde sig, de fik lidt nok endda for deres Penge. Et
Par Studenter stod ved en Tombola og brølte: „Kom nu,
goe Herrer, og ta et Nummer, inden det er for sent. Her
er det lykkelige Sted. Den anden Kasse der henne duer
ikke. Her kommer Gevinst paa næsten hvert andet Nummer.
Kun 25 Øre, kun 25 Øre, prøv nu Lykken, mine Damer
og Herrer, kun fire Nummere for en Krone, kom nu endelig,
før det er for sent, det gjælder om at gribe Lykken. Væ
senartig!" Andre Studenter gik omkring og solgte Toskillingsviser, 3 for 25 Øre. Den 23de Juni var vi ved Mid
dagstid henne at høre den Koncert, der blev givet oppe
paa Taget af Prinsens Palæ. Der var 4 Musikanter, der
stod der oppe og blæste i de gamle Lurer, som er gravet
op i Moserne. Det var det dejligste, jeg har hørt nogen
Sinde, og en kunde høre den Lyd, de gav, langt ud over
Byen. Om Søndagen var vi i zoologisk Have, og Olaf var
med. Vi saa, hvordan Aberne kunde sidde og spejle sig
og pille Lopper af sig, og vi saa nogle Sælhunde gjøre
Kunster. Frederikke, som ogsaa var med, morede sig mest
over Elefanterne og Aberne. Tirsdag d. 5te Juli bestemte
vi os saa til at være hjemme igjen, og atter sejle med Brage
Mandag Eftermiddag. Rejsen gik ogsaa godt nok. jeg
havde hele Tiden haft meget travlt med mit Arbejde, men
skulde da af og til omkring med min Kone. Vi var ogsaa
ude hos Astrid i Kongens Enghave. Hverken O. Pedersen
eller hans Kone talte videre med hende, de var alt andet
end venlige. Stedet hed Frederikslund. I Kjøbenhavn reg
nede det hele Tiden, og der hjemme fik jeg nu travlt med
Haven, da jeg kom hjem, for nu var der kommet Regn.
Jeg pikkede Stenbro og slog Græs og lugede i Haven.
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For nu at faa mit Arbejde fremmet hurtigst muligt,
besluttede jeg mig til det Aar at gjøre nok en Kjøbenhavnsrejse. Peter Fenger fra Gjellerup, som havde nedsat sig
derovre som Trikotagehandler og boede paa Vesterbrogade
68, havde tilbudt mig at være hos ham i den Tid, jeg var
der, og det var et godt Tilbud, saa jeg havde egentlig blot
Udgift til Rejsen og Maden. Jeg vilde da rejse derover d.
12te Sept. Jeg kom godt nok, men blev meget forkjølet.
Baade Fenger og Olaf og Frederikke var nede og tog imod
mig. Fenger havde ikke megen Plads, saa jeg maatte ligge
i en Slags Slagbænk, de havde lavet til mig neden for Enden
af deres egne Senge, men han og hans Kone var meget
flinke. 1 Arkivet arbejdede jeg 4 Timer hver Dag, og i
Biblioteket 3, og alle var flinke imod mig, men der gik 3
Timer med at gaa hen og hjem, og naar jeg saa havde faaet
noget at spise, faldt jeg helt sammen. Hos N. C. Rom var
jeg for at høre, om han vilde udgive mere for mig, men
han sagde nej, han havde tabt ved den sidste Bog. Der
næst var jeg hos Ernst Bojesen, men det var lige nær. Jeg
besøgte Olrik 2 Gange, men oplevede ellers intet. Dog var
jeg henne i Studenterhjemmet en Aften og hørte Jerndorff
synge Folkeviser, men havde ikke stor Fornøjelse deraf. En
Del Højskolelærere var der ovre til Kursus, og de havde ord
net den Aften. Olrik indbød mig til at gaa derhen, men da jeg
kom der, stod Rosendahl fra Vinding uden for Døren og for
bød mig at komme ind. Jeg gik da ud paa Gaden, til Olrik med
Frue kom, og saa førte han mig ind uden videre. Nu havde
Rosendahl ikke noget ai skulle have sagt. Bag efter blev jeg
indbudt til et Glas Puns, og der var Laub og nogle flere.
Jeg fik et Par Fingerbølle af Punsen, og der blev holdt
Taler, men det hele var bagvendt, og de kjævledes indbyrdes.
Jeg blev kjed af at høre paa alt det Vrøvl og gik snart min
Vej. Poul Bjerge var der ovre, men sagde bag efter, at han
ikke gad gaa derhen, og havde nok heller ikke faaet Sam
menkomsten at vide. Da jeg hørte, at Niels Wiwel vilde
rejse op til Finland, var jeg ude at sige ham Farvel og
kjøbte nogle Tegninger af ham, der nu hænger paa Herning
Museum. En Dag gik jeg hen i Nørregade at hilse paa
Grosserer Nielsen, og hos ham solgte jeg Bøger for 24 Kr.,
saa nu kunde jeg komme over det med Penge. Men jeg
vilde ogsaa skynde mig at blive færdig for ikke at falde
Fengers alt for meget til Byrde, og saa rejste jeg d. 27de
Sept. Der hjemme var det ikke godt. Datteren havde lagt
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sig til Sengs det meste af Tiden, og det gik voldsomt til
bage med hende. 1 Sommerens Løb havde hun dog været
paa Færde, og en Dag fik jeg hende med op gjennem
Skoven til Fotograf Busk, som vi en Gang imellem besøgte,
men hun maatte hvile sig undervejs, da hun blev meget
forpustet. Nu var det forbi med Udflugterne. Jeg gik saa
der hjemme og fik Haven gravet, og saa kom jeg i Tanker
om at gjøre en lille Rejse inden Vinteren. Den 16de Nov.
vilde jeg tage af Sted. Der kom sjælden fremmede til os,
og vi kom heller ikke ret meget ud til nogen. Først tog
jeg til Horsens og saa ind til min Broder Hans, men han
erklærede, at de ikke kunde give mig noget at spise, og
saa gik jeg hen til Grabows og lagde mig ind paa Høj
skolehjemmet. Næste Morgen tog jeg med Dagvognen til
Gjedved og fik der noget skrevet op paa Seminariet, idet
først Emanuel Gydesen fra Barrit fortalte et Æventyr og
noget mere, og derefter tog H. Johansen fra Bornholm fat,
dernæst Marius Povlsen, Oskar Lund, /. K- Andersen, Erik
Eriksen og /. P. Jørgensen. Det var altsaa et godt Udbytte.
Fra Gjedved gik jeg over til Lundum Skov og var inde hos
Lærer N. H. Skrydstrup, som foreslog mig at gaa hen til
den gamle Dortea Magdalene Pedersdatter , som boede et
lille Stykke fra Skolen. Hun var født d. 2den Januar 1821
i Førstballe i Nørup og kunde synge flere gamle Viser, som
jeg saa fik tegnet op. Hun havde ikke sunget i alle de 27
Aar, hun havde været gift, og havde Fattigdom nok at
trækkes med. Hun og hendes Mand havde aldrig haft noget
for dem selv. Jeg fik hende ogsaa til at synge Melodierne,
og hun fortalte om en Søster, hun havde haft, der tjente i
Vejle. Dernæst fik jeg ogsaa Skrydstrup til at fortælle mig
noget. Det var altsaa d, 18de November, jeg var der. Saa
gik jeg over til Vestbirk, men fik ikke noget ud af det der.
Da jeg saa Søndag d. 20de Nov. vilde gaa over til Ovsted
og kom igjennem Elling By, blev jeg bidt af en stor Hund
og fik et stort Hul i mit ene Ben. Saadan matte jeg gaa
til Tebstrup Skole, hvor jeg hos Lærer J. Lassen fik Saaret
vasket godt ud i Karbolvand og fik en Klud bunden om
det. Derfra gik jeg til Hylke Station og kjørte maaske til
Skanderborg. Videre frem kom jeg til Virring, hvor jeg
havde tænkt paa at overnatte, men Lærer Møller, som jeg
kjendte, skulde netop til Sparekassemøde, da jeg kom, og
vilde ikke komme hjem inden Sengetid. Jeg foretrak da at
gaa videre, skjøndt jeg var træt, og saa naaede jeg til Sol-
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bjærg, hvor jeg var inde hos Kjøbmanden at hvile lidt, og
derfra gik jeg videre til Ask, saa det var en drøj Dag. Jeg
gik fra Kl. 11 om Formiddagen til Kl. 7 om Aftenen, og
jeg hvilte mig kun 3 Gange. Samme Morgen havde jeg
desuden gaaet fra Klokken 8 til 9V2. Fra Ask gik jeg saa
Dagen efter til Maarslet. Derfra skulde jeg saa op til Hør
ret Skov, hvor Peder Lavrids Jakobsen skulde fortælle mig
noget. Det gjorde han ogsaa, han fortalte baade Æventyr
og Sagn. Hen ved Aftenstid maatte jeg videre og vilde ind
ad Aarhus, men tænkte paa at faa Nattely i Skaade hos
Lærer Poulsen. Det mislykkedes dog, og jeg nødtes da til at
gaa til Aarhus, hvor jeg meget træt og sulten lagde mig ind
paa Højskolehjemmet. Her var J. Kornerup bleven Vært, og det
var jeg meget glad ved. Han fortalte atter noget for mig,
og Dagen efter tog jeg ud til Hesselballe Højskole. Der
fik jeg talt med min gamle Seminariekammerat P. M. Peder
sens Fader Peder Nielsen , der nu var 87 Aar. Han boede
lige ved Skolen og fortalte flere gode Ting for mig. Saa
tog jeg til Hadsten.
I Aarhus var jeg inde hos Boghandler Zeuner og saa
hos Sagføreren, der skulde drive Lavras Løn ind hos Foto
grafen. Men det var ellers en rar Mand, Sagfører West
der havde vist os til. Han viste mig ligefrem Døren uden
videre, og jeg ytrede da, at jeg aldrig før havde faaet en saadan Behandling af en Sagfører. Han holdt vel med Foto
grafen og vilde jage mig en Forskrækkelse i Livet, saa jeg
skulde tage Sagen tilbage. I Hadsten besøgte jeg Kjøbmand Pedersen, der sagde, at min gamle Ejendom var
stegen saadan i Pris, at jeg magelig kunde have faaet 10,000
Kr. for den nu. Der var blevet en hel Del Forandring i
Byen og kommet nok en Læge der. Jeg var ogsaa i Gal
ten hos Pastor Læssøe, der var bleven helt affældig, og
hans Kone havde faaet en Rørelse. Saa tog jeg til Rødkjær
og Faarup, men besluttede at gaa tilbage til Rødkjær den
samme Aften. Næste Dag var jeg i Viborg, og saa tog jeg
til Struer for at se til Lavra, som nu havde faaet Plads hos
den gamle Fru Amstrup. Jeg syntes dog ikke om Forhol
dene, og min Datter havde det ikke rigtig godt. Jeg var
der om Natten og tog saa til Ringkjøbing og var der en
3 Timer, kjørte derfra med Toget til Tarm og gik saa videre.
Det var om Eftermiddagen, og det blev snart en øsende
Regn. Jeg satte mig et Par Gange i Vejgrøften og haabede
paa Tørvejr, men det blev ved. Da jeg kom til Præstbro,
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kunde jeg ikke længere og lagde mig saa ind der. Jeg
stod henne ved en Kakkelovn og vendte saa den ene Side
og saa den anden til for at blive lidt opvarmet. Saa fik
jeg Kromanden Søren Iversen til at fortælle for mig, og en
anden Mand, som ligeledes kom derind, Peder Stampe fra
Dejbjærg, tog ogsaa fat, og de skiftedes til det, saa jeg fik
ikke saa lidt skrevet op den Aften. Da det blev Sengetid,
blev der redt op til mig i Pigens Kammer, for der var intet
Gjæstekammer i den Kro, og den er da ogsaa nedlagt for
længe siden. Næste Morgen var mine Klæder nogenlunde
tørre, og saa gav jeg mig paa Vej ad Hoven. Herfra gik
jeg saa ned til Paabøl og besøgte Skovrider Mads Holdt,
som igjen fortalte mig et Par Historier. Men jeg hastede
videre. Da jeg kom til Jullingsholm, var jeg inde hos Eje
ren C. F. Udbye, som fortalte mig et Par Smaating, og saa
hos Tonnes Hansen Klinker paa Møbjærg Mark, der gav
mig et Sagn. Nu var jeg færdig med den Rejse og skyndte
mig saa hjem. Den havde da ogsaa varet næsten 3 Uger,
og jeg havde faaet Benene rørt godt uden særligt Udbytte.
Der hjemme stod det kun daarligt til, og jeg skjønnede let,
at Datteren nu maatte opgives. Jeg havde ondt ved at se
paa hende, og jeg skulde have taget mere Hensyn til min
Kone, end jeg gjorde. Hende tog Forholdene alt for stærkt
paa. Men det kneb for mig med Penge, og jeg maatte
have endnu en længere Udflugt inden Jul, og se at faa nogle
Bøger solgt. Jeg havde da kun faa Dages Hvile i Hjemmet,
og Hvile kunde man næsten ikke kalde det.
D. Ilte Decbr. rejste jeg af igjen og tog først til Fre
dericia. Her var jeg inde hos Kordegn Hansen og saa hos
Overlærer Johansen, hvor jeg traf en Lærerinde, som jeg
før havde talt med, og som kjøbte Bøger af mig for 3 Kr.
85 Øre. Nu havde jeg altsaa Penge at rejse med. Derefter
tog jeg til Fyen, stod af Toget i Nørre-Aaby og gik ned til
Udby Pigeskole. Et lille Træk fra Fredericia skal jeg lige
tage med. Da jeg sad der og drak Kaffe hos Hansens, kom
der en Person ind og spurgte, om han ikke kunde faa et
Frimærke til et Brev. Datteren sagde, at hun havde intet.
»Jeg har dog et", sagde jeg og rakte ham et 8-Øres Mærke
af min Pung. Han tog det og blødte det for at sætte det
paa et Brev, han holdt i Haanden, og det var lige, idet han
vilde smutte ud af Døren. „Holdt!" siger jeg, „De glemte
at betale mig det". Ja, han havde ingen Penge. „Lad mig
saa faa mit Mærke igjen," sagde jeg. Nej, han vilde bede

171

om at maatte beholde det. Jeg tog det saa fra ham. Saa
vendte han sig til Datteren og sagde: „Vil De ikke gaa i
Kaution for mig for de 8 Øre?" — »Nej, jeg vil ikke", sagde
hun. Han sagde nu det samme til Sønnen, en 12-Aars
Dreng. Nej, han havde ingen Penge. Saa bad han mig
igjen om at beholde det. „Nej," sagde jeg, „eftersom De
vilde bære Dem ad, skal de ikke have det. De kunde
have bedt mig om at faa Mærket, samtidig med, at De
sagde, De havde ingen Penge, saa havde De faaet det,
men da De vilde liste af, uden saa meget som at gjøre en
Undskyldning, saa vil De jo snyde, og det vil jeg ikke be
lønne Dem for". Saa gik han helt fornærmet. Nu fortalte
Datteren, at han ikke saa sjælden var kommen derind og
havde forlangt Frimærker uden nogen Sinde at betale dem,
og nu var de blevne kjede af det.
Jeg kom til Nørre-Aaby lige før Aften, og det blev
helt mørkt, da jeg havde gaaet den stive halve Mil til Udby.
Der blev jeg vel modtagen, og næste Dag gik jeg tilbage
til Nørre-Aaby og kom saa til Olamsbjærg og søgte hen
til Højskolen, hvor Kirkegaard var Forstander. Her fortalte
Lærer H. Povlsen Sejr mig et Par Sagn, og saa gik jeg hen
til Peder Rasmussen i Glamsbjærg Mølle. Han fortalte mig
et Par Æventyr og nogle flere Historier, som jeg var glad
ved. Saa gik jeg til Haarby og derefter til Jordløse. 1 Haarby
besøgte jeg Lærer Bach, som havde været Lærer i Hinge
og havde spillet Orgelet i Galten Kirke. Præsten i Jord
løse hed Wille og var fra Maabjærg ved Holstebro, saa vi
talte meget sammen om vestjyske Forhold. Derfra gik jeg
til Kistrup for at besøge Lærer Jørgensen. Ham ventede
jeg mig et stort Udbytte af, da jeg havde hørt, at han in
teresserede sig meget for gamle Optegnelser. Jeg traf ham
godt nok, men jeg fik dog ikke ret meget ud af ham, kun
et Par Sagn, og han viste mig heller ikke nogle af hans
Optegnelser. Der er blevet sagt mig, at han havde gjennemgaaet mange Tingbøger og Kirkebøger og havde en hel
Bunke af Afskrifter, som laa efter hans Død, og som hans
Søn saa foreviste Arkivaren i Odense, maaske med Begjæring
om, at Arkivet skulde kjøbe dem af ham, i alt Fald opbe
vare dem. Men da Arkivaren ikke vilde gaa ind paa hans
Forslag, blev han saa ærgerlig, at han brændte det hele.
Saadan er der sagt mig, men jeg véd ikke, om det passer.
Fremdeles er sagt: Sønnen havde syntes, at Faderen havde
brugt saa megen Tid til at samle sit Stof, at han blev højlig skuf
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fet over ikke at se det bedre anerkjendt. Jørgensen levede
vist under ret trange Kaar og havde et lille beskedent Em
bede. Der var en stor Have, men Jorden deri var vist ret
daarlig. Datteren Jutta, der flere Gange havde sendt mig
Optegnelser, gav sig meget af med at dyrke Jordbær, og
hun havde over 50 forskjellige Slags, som hun lovede at
sende os Planter af, men det blev aldrig til noget. 1 ) Jeg
laa der om Natten i en Slagbænk, og næste Morgen fulgte
Jørgensen mig paa Vej over ad Korinth, da jeg vilde til
Brahetrolleborg Højskole. Det var en udmærket smuk Egn,
jeg kom igjennem, og det var dejligt Vejr og ret godt Føre.
Derfra gik jeg til Pejrup og saa videre til Ollerup Højskole.
Det var en ret haard Tur, næsten 2 Mil, efter at jeg om
Formiddagen havde gaaet over 1 Mil, og jeg havde meget
at bære, men havde dog solgt ret godt af mine Bøger.
Der laa en Pakke i Pejrup hjemme fra, og deraf fik jeg solgt
en Del i Ollerup. Saa gik jeg d. 18de Dec. til Sørup og
tog derfra til Kværndrup. Kjedeligt var det, at jeg ikke
traf P. Jensen hjemme, men jeg gik naturligvis ind til Mar
tin Dyrholm og til Lærer J. J. Fausing. Derfra tog jeg til
Odense og saa op til Særslev Højskole. Men paa ingen
af disse Steder gjorde jeg Optegnelser. Nu hastede jeg saa
hjem. Den nærmeste Hensigt med denne Rejse var at faa
solgt nogle Bøger, da jeg trængte haardt til Penge, og det
lykkedes ret godt, men Bøgerne skulde jeg alle Vegne slæbe
med mig.
Det vilde blive en meget trist Jul, vi nu kom til at
gaa i Møde, da der var stor Sygdom i vort Hjem. Kun
Nanna og Frode var her at hjælpe Moder, og hun var
meget lidt rask, men holdt dog Modet oppe, saa godt hun
kunde. Selve Juleugen saa vi ingen Fremmede og kom heller
ingen Steder. D. 29de Dec. var vi dog bedt ned til Birke
dals, men Nanna blev hjemme hos Sigyn, der holdt Sengen
næsten hele Dagen og havde ikke været uden for en Dør
i Julen. Jeg havde skrevet til Olaf om at komme hjem i
et Par Dage, og han kom ogsaa og var hjemme Juleaften.
Han rejste fra Kbh. d. 24de om Formiddagen.
Det Aar blev min yngste Søn konfirmeret. Samme Aar
fik jeg de Bøger, som Severin Vejersøe havde testamenteret
mig. Jeg havde Brev fra Th. Laub og den gamle Niels
J)

Der er sagt mig, at den i sin Tid meget kjendte Jordbær-Jørgensen
i Kjøbenhavn var hendes Broder.
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Uglsø i Sonder-Os, Bernhard Olsen med mange flere.
Selve Juleaften var vi alle, der var hjemme, samlede om Bor
det, da vi spiste vor Juleattensnadver, og Sigyn spiste med.
Det var en af de gladeste Aftener, jeg har haft, men det var
dog med megen Vemod, da jeg vidste, at vi ikke oftere
skulde holde Jul med hende. Vi sang Salmer, og Tiden
gik godt, til hun skulde i Seng. Men det var den sidste
Opblussen af hendes Kraft. Nytaarsaften var hun vel ogsaa
oppe, men 4de Januar lagde hun sig helt til Sengs. Vi
bar hende hver Eftermiddag ind til os, og saa laa hun paa
den Chaiselongue, jeg havde kjøbt lidt før. Jeg havde paa
min sidste Rejse faaet samlet henved 100 Kroner, og der
med havde jeg betalt den. Den var hun glad ved at ligge
paa. Nytaarsdags Aften var vi to gamle en lille Tur oppe
hos Fotograf Busk, men jeg længtes efter at komme hjem.
Der og hos Thiesen aflagde vi af og til et Besøg, men det
var da ogsaa omtrent de eneste Steder, vi kom. De to
Familier viste os megen Velvilje, og hos Thiesens gik jeg
tit op og fik Mælk, saa de viste sig virkelig som vore sande
Venner, og det gjorde godt at komme der, saa ensomt,
som vi ellers havde det. Der var for Resten ingen, som vi
kunde slutte os til, og i Byen var der saa godt som ingen,
vi kjendte, eller som brød sig om os. Nu er Forhol
dene meget ændrede, men endnu har vi ikke ret megen
Forbindelse med Befolkningen der. Jeg havde skrevet til
min Søn, at hans Moder meget ønskede at se ham hjemme
til Julen, og han kom ogsaa og var hos os Juleaften og
1ste Juledag. Lavra havde ogsaa ønsket at komme, men
maatte ikke for Fru Amstrup, og jeg skrev da et ret hvast
Brev til denne sidste og foreholdt hende, hvor ubarmhjer
tigt det var at forholde Lavra at komme hjem og se sin
Søster for sidste Gang. Det havde til Følge, at hun fik
Lov, men besindede sig dog til sidst og blev, hvor hun
var. Frederikke maatte heller ikke rejse, hun kunde først
faa Lov til Paaske. Men lidt hen i Januar kom baade
Lavra og Astrid og sagde Sigyn Farvel. Afskeden med
dem var haard ved hende. Den Chaiselongue, jeg havde
givet Sigyn til Julegave, den laa hun paa, da Fotografen om
Aftenen kom for at fotografere os, og Sigyn blev ogsaa
fotograferet ene. Hendes sidste Tid har jeg skrevet ret ud
førligt op om, men dette vil jeg ikke tage med her, da jeg nu for
Fremtiden ikke vil meddele stort om Familieforhold, men
skal dog meddele en Del om min Kones Sygdom og Død.
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1899.
Om min Fødselsdag er der intet videre at fortælle.
Sigyn gav mig et lille Kort, som hun selv havde skrevet,
og det var jeg overordentlig glad ved. Der stod paa det:
„Kjære Fader! En rigtig kjærlig Lykønskning til dig paa din
Fødselsdag, du maa undskylde mange Gange, at Sofapuden
ikke blev færdig".
Din |j||e sigy|1)
den 24de Januar 1899.
Jeg kunde sagtens undskylde det, hun bad om, for hun
kunde ikke, Kræfterne var udtømte. En af Dagene, da Si
gyn laa paa sin Seng og var meget syg, sagde hun til mig:
„Er du vred paa Gartneren?" Dertil svarede jeg nej. Hun
maa trods sin Døvhed dog med sin skarpe Iagttagelsesevne
have lagt Mærke til, at jeg ikke var rigtig tilfreds med hans
Opførsel imod mig. En Dag, da jeg stod i den nederste Del
af Haven, raabte han over til mig: „Her har jeg gravet nogle
Hasselbuske op, vil De have dem?" Jeg svarede ja, og
saa smed han dem over Skjellet, og jeg plantede dem oppe
paa Skrænten. En Tid efter sendte han mig en Regning
paa dem, og da der aldeles ikke havde været Tale om, at
jeg skulde kjøbe dem, vilde jeg ikke betale. Skjellet imellem
os respekterede han heller ikke og var ingen behagelig Nabo.
Nogle Dage før Sigyns Død, Onsdag d. 4de Februar,
kom Forstanderen for Forskoleseminariet R. J. Holm og an
modede mig om at komme ned paa Vejle Raadhus d. 5te
Februar og holde et Foredrag for Borgerne eller Arbejderne
i Vejle. Der var nemlig blevet bevilget et vist Beløb til
saadanne Foredrag. Jeg undslog mig stærkt under de tryk
kende Forhold, jeg nu havde. Men han mente, at det kunde
være godt for mig at have noget bestemt at fæste min
Tanke ved og ved et bestemt Arbejde, som skulde udføres.
Omsider gik jeg ind paa at love det, og om Torsdagen
skrev jeg mit Foredrag op. Saa tænkte jeg ikke mere over
det før om Søndagen. Jeg fik det da ogsaa til at gaa no
genlunde, talte om vor Folkedigtning og fortalte et Par
Æventyr. Derfor fik jeg saa 15 Kr., og de kom i rette Tid.
Det var svært for mig at foretage den Rejse til Silke
borg, som jeg begyndte Torsdag d. 12te Januar, og jeg
kom tilbage næste Tirsdag Eftermiddag. Formaalet dermed
var nærmest at faa gjort Aftale med Kr. Johansen i Silke
borg om Trykning af en ny Bog, og dernæst at faa talt
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med P. Fenger om Anbringelsen af min Datter Nanna hos
ham. Det første misiykkedes, og det andet førte til, at hun
kom hos ham kort Tid efter. Fra Silkeborg gik jeg til Sejling og tog ind til Lærer H. P. Nielsen , som fortalte mig
noget og sang noget af en Vise for mig. Om Natten laa jeg
hos Sognefogdens, og efter at have faaet et Par andre Smaating gik jeg til Lemming og fik en Del Sagn hos Mette
Marie Nielsdatter og Kirsten Marie Sørensdatter. Jeg var
da ogsaa gaaet over til Nisset. Lærer Andersen i Lemming
stod netop og skulde til Julegilde, da jeg kom, og saa
fulgte jeg med ham derhen. Der sad vi saa og talte om
det gamle, og jeg husker, at vi var inde paa at drøfte Striden
mellem Kong Valdemar og Svend Grate, og jeg fortalte om
Adelvejen mellem Randers og Viborg. Fra Silkeborg tog
jeg ogsaa ud til Gjellerup, Frølund, Hammerum og Herning.
Men jeg maatte se at komme hjem igjen.
Min Datter døde d. 10de Februar og blev begravet paa
Vejle Kirkegaard d. 15de Febr. Jeg havde kjøbt Pladsen
der ude af Kirkeværgen Kæmner Birch. Han var ikke me
get elskværdig imod mig og afviste fuldstændig min Tanke
om at faa Plads paa den ældste Kirkegaard. Først havde
jeg været i Vinding for at se en Plads ud der, men Kirke
værgen Niels Klavsen anviste mig et Sted nord for Kirketaarnet, som jeg ikke syntes om, da den var meget udsat
for Vinden, og jeg valgte da at faa min Datter til at ligge
i Vejle. Den Plads, jeg fik, var saa stor, at baade jeg og
hendes Moder ogsaa kunde komme til at ligge der.
Min Kone klædte selv Liget hen, og Kisten kjøbte jeg
ude i et Magasin ved Indgangen til Grejsdalen. Pastor
Hagemann, der havde taget os alle til Alters d. 18de Januar
her i vort Hjem, holdt en kort Tale den Dag, hun skulde
begraves, og fulgte saa med til Kirkegaarden og kastede
Jord paa. Sangen besørgede jeg selv, da jeg ikke vidste,
til hvem jeg skulde henvende mig derom.
Paa hendes Kiste lagde jeg følgende Vers:
Vor kjære Datterlille,
du ligger nu saa stille
her i dit sorte Skrin
med Hænderne saa gustne
og Øjnene saa brustne,
indsvøbt alt i dit Jordelin.
Vi sænker snart i Graven
hist udi Dødninghaven
dit Sjælehylster brat;
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men vi skal atter møde
forklaret fra de Døde
dig hist bag Dødens dybe Nat.
Du Kjødets Kaar fik friste
her i din sorte Kiste,
men Søndringstiden naaer
kun til den store Morgen,
da Synden og da Sorgen
skal faa sit store Banesaar.
I Haabet vi da aande
om Bod for al vor Vaande
bag Sot og Død og Grav;
velsignet er dit Minde,
og vi med Sjæl og Sinde
det bærer om bag Dødens Hav.
Sov sødt i Jesu Arme
og mærk, hans Hjærtevarme
dig gyde Liv i Bryst,
han os vil atter give,
mens vi er her i Live,
for Sorgen Bod og Haab og Trøst.
Farve!, vor kjære Datter!
for sidste Gang vi fatter
din kolde Haand i vor.
Paa Gjensyn i Guds Rige!
vi paa vor Himmelstige
da gaar med Fred i Jesu Spor.

I Hjemmet blev sungen Salmen „Sov sødt, Barnlille,
lig rolig og stille", før hendes Lig blev ført ud, og umid
delbart før havde Pastor Hagemann holdt en lille Tale.
Derefter oplæste jeg følgende Farvel fra Sigyns Forældre:
Far nu vel, kjær' Datterlil,
du fik nok af Verdens Møje,
Taarer væded tit vort Øje,
naar vi gik dig fra og til.
Du fik ej en Helbredsdag,
fra du gik som Barn og leged,
og til Kinden helt blev bleget,
og den kom, den sidste Dag.
Viljestærk og evnerig
fik du dog en Del udrettet
og i Mindekrandsen flættet
af og til en varig Flig.
Ja, dit Minde glemmes ej,
det er prentet i vort Hjærte
med saa megen Graad og Smærte,
at det huskes paa vor Vej.
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Lev nu glad med Ungdomssmil,
og mens Englehymner stige,
gaa din Gang i Himlens Rige
op mod Tronen uden Hvil.
Syng saa selv din Hymne der,
syng det ud med nyskabt Lunge,
hvad du her kun kunde sjunge
med lidt Mislyd her og der.
Priset være Herren nu
for hans Naade mod de svage,
at han løser hver en Plage
og os giver frejdig Hu!
Datter! syng med fulde Bryst
Herrens Lov med klangfuld Stemme,
gid du fuldt ud maa fornemme
Salighedens høje Lyst.

Nu haabede jeg, at min Kone, der var bleven meget
overanstrengt, skulde komme ret til Kræfter og snart blive
rask. Hun havde ogsaa selv den Tro og befandt sig noget
bedre. Men jævnlig var hun igjen daarlig, og hun mente,
at det var en haardnakket Influenza, hun led af. Jeg troede
sikkert, at hun nu snart vilde komme sig, og derfor indvil
gede jeg i, at Nanna maatte rejse til Silkeborg, skjøndt vi
havde haardt Brug for hende her hjemme. Inden hun rej
ste, vilde jeg dog gjøre en lille Udflugt. Astrid havde faaet
en Plads paa en Gaard, der hedder Mariehøj pr. Ringsted,
men var der ikke ret længe, da Folkene der var meget for
finede, og de var ikke tilfreds med min Datter, lige saa lidt
som hun var tilfreds med dem. Hun skulde være Lærer
inde for nogle Smaabørn, men kunde ikke efter Fruens
Mening udfylde Pladsen. Hun skrev i et Brev til os: „De
res Datter er en gød Pige, ja, en rigtig god Pige, men det
er des værre ikke nok for en Lærerinde, selv om hun er
en af de mere beskedne". Hun var der da Julen over, men
søgte saa Plads paa et Apotek for der at uddanne sig til
Farmaceut og blev saa antaget paa Kalundborg Apotek,
hvortil hun flyttede d. 5te Februar 1899. Der var hun i
3Vs Aar, og da hun skulde have Undervisning i Fransk og
Latin, maatte jeg have en Overlærer Møller der til at give
hende samme, og derfor fik han 150 Kr. aarlig, som jeg
jo maatte betale. Da min Søn Frode nok vilde til Bog
handelen, søgte jeg at faa ham anbragt i Fredericia hos
Boghandler Jessen. Han kom ogsaa derned paa Prøve og
var der en Maanedstid, men saa fik jeg Brev fra Manden,
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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at han mente, det ikke kunde nytte at fortsætte, da Sønnen
ikke egnede sig dertil, og saa kom han hjem igjen. I den
Tid var han nogle Gange hjemme at se til sin Moder.
Nanna rejste til Silkeborg 1ste April, og i April Maaned
var min Kone altsaa ene med mig og Frode, og det var
alt for strængt for hende, skjøndt vi hjalp hende med al
udvendig Gjerning, men hun havde ondt ved at faa Maden
lavet og faa Huset holdt i Orden. Endelig d. 1ste Maj
kom Frederikke hjem, hvad jeg udtrykkelig havde forlangt.
Dersom jeg den Gang havde vidst, hvad det var for en
frygtelig Sygdom, min Kone led af, havde Nanna ikke faaet
Lov til at rejse, men det fik jeg først at vide langt hen paa
Sommeren, da Lægen en Dag ymtede noget derom til min
Kone, men hun kunde ikke sige mig Sygdommens Navn,
og Lægen sagde ikke noget til mig derom. Det var altsaa
den Basedowske Sygdom, og det var Skjoldbruskkjærtelen,
det var galt med. Lægerne kjendte nok Sygdommen, men
vidste ingen Raad derfor. Jeg skrev over til A. Feddersen
derom, og han svarede, at Doktor Hovitz havde experimenteret
noget med at indsprøjte noget fra Kalve i den syge, men der
var ikke kommet noget Resultat endnu. Vi stod fuldstæn
dig hjælpeløse, og Lægerne her i Vejle var det ogsaa.
Havde jeg altsaa vidst, hvad jeg nu véd, kunde der maaske
være blevet Raad, og jeg maa sige, at det var aldeles ufor
svarligt af mig at tage saa let paa den Sag, som jeg gjorde,
da jeg lod Nanna rejse, og lod min Kone gaa saa ene her
hjemme uden virksom Hjælp. Undertiden følte hun sig ret
godt tilpas og mente, at hun nok skulde komme sig, og
til andre Tider var det rent galt. D. 20de Maj skrev hun:
„Det var ikke længe efter, at Nanna var rejst, før det gik
tilbage med mig. Det svære for mig er jo, at jeg ingen
Kræfter har. Jeg kan ikke gaa op og ned ad Trapperne
eller selv gaa i min Seng eller staa op igjen. Jeg haaber
da, det snart maa blive ringere eller bedre". Naar hun alle
rede den Gang var saa daarlig, maa man undres over, at
hun kunde leve næsten 3 Fjerdingaar efter den Tid.
Man maa ikke rette alt for haarde Bebrejdelser imod
mig, fordi jeg i dette Sorgens Aar gjorde forskjellige mindre
Udflugter. Jeg kunde ikke sidde ørkesløs derhjemme og
kunde ikke helt svigte min Opgave. Da Børnene kom hjem,
kunde jeg ikke være til synderlig Nytte som Sygeplejer og
trængte haardt til at komme ud. Desuden maatte jeg se
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at faa nogle Bøger solgt, da jeg trængte haardt til Penge
der var store Udgifter, og min Løn kun lille.
Det glædede altid Moder at faa Brev fra Børnene, da
deres Ve og Vel laa hende meget paa Sinde. Da Olaf
tænkte paa selv at starte en Forretning, sendte jeg 550 Kr.
til Hjælp, og dem var han glad ved. Han lejede saa paa
Gamle-Kongevej, og der var han i længere Tid og havde
en god Forretning, men han var ogsaa dygtig. Lavra, der
var hos Fru Amstrup i Struer, kom hjem, da hun var død,
og det var vi glade ved, da hun ikke havde haft det for
godt der.
Lige efter at Sigyn var begravet, kom der en Mand
fra Skjærup og desinficerede Huset efter Lægens Ordre
Ingen af Børnene har haft Anlæg for Tuberkulose, og den
Sygdom er i det hele ukjendt i vor Familie. Da Frederikke
kom hjem, tog hun fat paa Foraarsrengjøringen, og den var
hverken min Kone eller jeg glad ved. Men det kan jo være,
det var nødvendigt, skjøndt hendes Helbred led derunder.
Men jeg maa fortælle om den Udflugt, jeg gjorde i
Marts, og som havde til Hensigt ej alene at besøge Bør
nene, men og at komme ud til Højskoler, hvor jeg endnu
ikke havde været, og faa nogle Bøger afsat, samt i Kjøbenhavn faa arbejdet lidt i Biblioteket. Jeg tog saa fra Vejle
d. 13de Marts med Damperen lige til Kalundborg, og gik
strags hen paa Apoteket, hvor min Datter nu var bleven
anbragt. Apotekeren og hans Frue var meget flinke, og
Astrid var glad. Jeg gik saa hen og talte med Overlærer
Møller og fik det ordnet med ham, var saa paa Apoteket
om Natten og gik næste Formiddag ud til Illerup for at
besøge Lærer Uhrbrand, gik tilbage til Apoteket og rejste
med Toget til Høng. Men jeg kom vel sent, da Eleverne
paa Skolen nu ingen Penge havde uden lige de nødvendigste.
Det sagde de selv til mig. Derfra tog jeg saa til Bjerge
ved Skjelskør og derfra til Smidstrup. Der var jeg d. 16de,
og saa tog jeg til Næstved og derefter til Lov Station, hvor
fra jeg saa gik den lange Vej til Brøderup Højskole. Det
var en Tur paa halvanden Mil i stærk Blæst og med en
Oppakning saa stor, at jeg var nær ved at segne under
den, for jeg havde ingen Bøger solgt. Jeg var næsten græde
færdig og forstaar snart ikke, hvordan jeg kom til Vejende.
I Smidstrup bad man mig blive en Dag længere, men jeg
havde ingen Ro paa mig. Her i Brøderup var der heller
intet at gjøre, og jeg tog ikke en eneste Optegnelse. Alt12*
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saa maatte jeg videre. En Lærer fulgte mig et lille Stykke
paa Vej, og nu gik jeg til Kongsted. Det var en god Mil,
og saa fik jeg da hvilet lidt ud hos Lærer Severin Kjær.
Han havde en Del Optegnelser liggende, som jeg fik Lov
til at tage med mig, og der iblandt var en Del Æventyr.
Derfra gik jeg saa til Faxe og tog ind til Pastor Riemann.
Derefter tog jeg med Toget til Karise, hvor jeg var d. 20de
Marts. Derfra tog jeg saa til Kjøbenhavn, talte lidt med
Frederikke, inden jeg gik hen i Arkivet og arbejdede nogle
Dage. Jeg havde lejet Værelse en Uge, men rejste hjem
Paaske-Løverdag. D. 22de gik jeg ud i Stormgade at hilse
paa Sauter, og han var nu bleven affældig og trippede saa
sært frem og tilbage. Selv var jeg meget mismodig, sad i
et koldt Værelse om Aftenen, kjøbte Middagsmad paa et
Spisekvarter og levede ellers af tør Kost, kjøbte et Fjerdingspund Smør og et Stykke Ost og drak Vand, for Te smagte
jeg aldrig. Men d. 29de Marts spiste jeg dog til Aften hos
Bjerregaards, og d. 30te Marts var jeg til Middag hos Olriks,
saa jeg havde ingen Nød.
Nu var jeg hjemme til 1ste Maj. Jeg havde haft Brev
fra Ungkarl Anders Knst. Kristiansen i Taarup paa Hindsholmen, hvori han stærkt opfordrede mig til at komme derop
og afsøge Egnen og lovede at hjælpe mig dermed. Den
Opfordring kunde jeg ikke godt være overhørig, og da
Frederikke nu kom hjem, mente jeg at kunne forsvare at
rejse dertil. Man huske paa, at jeg havde den Overbevis
ning, at det nu vilde blive bedre med min Kone, og at jeg
nu kunde undværes en kort Tid. Altsaa gjorde jeg mig færdig
og rejste samme Dag, som Frederikke kom hjem. Jeg tog
først til Odense og saa med en Dagvogn op ad Hindsholmen, og det var en drøj Tur, da Vognen var stoppende
fuld af Kvindfolk. A. K. "Kristiansen stod ved Taarup-Vejen
og tog imod mig. Jeg kom til hans Hjem, men det lod
ikke til, at han kunde være noget for mig. Hans Moder
fortalte mig lidt, og saa maatte jeg til at gaa paa egen
Haand. Det var rigtig nok en stor Skuffelse for mig, og
jeg begriber ikke, hvad den unge Mand havde tænkt paa,
da han opfordrede mig til at komme derop. At jeg skulde
kunne gaa og finde Folkeminder alle Vegne og uden Hjælp,
kunde han da ikke tænke sig. Jeg søgte nu op til Dalby,
og hos Lærer R. N. Sørensen 1 ) der fik jeg Anvisning paa
!)

Han ytrede stor Lyst til at faa noget at vide om sin Slægt og lod
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Peder Hansen i Hersnab, der strags viste sig at være en
dygtig Fortæller. Ham var jeg hos et Par Gange. Pastor
Olrik i Dalby og hans Frue fortalte mig lidt, ligeledes Niels
Danielsen, Lærer Lyngby og Lorents Nielsen i Martofte.
Dernæst Niels Nielsen Væver og Mette Marie Kristensdatter.
Jeg var ogsaa ude i Midskov hos Lærer J. Ernstsen, hvor
Anders Sørensen og særlig Lars Larsen gav lidt til Bedste.
I Dalby besøgte jeg Friskolens Lærer, Klinkby, og han fik
sammenkaldt et lille Møde i Skolen, hvor jeg holdt et lille
Foredrag. Men i det hele blev Udbyttet der oppe ikke ret
stort. Da jeg rejste hjem, var jeg saa inde i Taarup at sige
Farvel der, og Sønnen kjørte mig et lille Stykke paa Vej.
Dernæst var jeg inde hos Sognefogden i Drigstrup L. P
Andersen, der fortalte mig nogle Sagn. Jeg tog saa tilbage
til Odense med Dagvognen. En særlig Fornøjelse havde
jeg der oppe af at komme ind i en meget stor Jættestue,
som fandtes der. Jeg naaede ogsaa at naa op til Stubberup en af Dagene og se ud over Egnen oppe fra Kirkegaarden. I Odense gik jeg ind i Arkivet og arbejdede der
et Par Dage, men da der kun var aaben 4 Timer hver
Dag, og det var dyrt at være der, maatte jeg se at komme
hjem, og det var vist d. Ilte Maj, saa den Rejse fik jeg
ikke meget ud af.
Nu gjorde jeg ingen længere Rejse den Sommer. Jeg
kunde heller ikke bære mig til at være ret længe borte fra
Hjemmet efter som min Kones Tilstand var. Efter Frede
rikkes Hjemkomst var hun bleven meget svag, saa svag
endda, at jeg i høj Grad ængstedes derved, og Nanna be
brejder sig selv i et Brev, at hun rejste bort fra Hjemmet,
da hendes Moder dog trængte saa haardt til hende. Men
ingen af os anede, at Sygdommen skulde faa saa tragisk
en Vending. Hun skrev til Lavra d. 20de Maj derom, og
d. 29de Maj skrev jeg: „Da jeg kom hjem fra Fyen, kunde
jeg se en uhyre Forandring til det ringere". D. 19de Juni
meddelte Lavra os, at Fru Amstrup var død om Natten, og
saa kunde hun da komme hjem lige efter Begravelsen. Det
kunde og gjøres nødig. Jeg skrev d. 12te Juli til Nanna:
»Nu er Moder bleven saa daarlig, at du maa komme hjem
til, at han gjærne vilde have mig til at faa lavet en Stamtavle
over den, naar jeg kom til Viborg. Jeg tilbragte saa et Par Dage
dermed en Tid efter, men fik kun lidt ud af mit Arbejde og har ikke
siden hørt Manden udtale sig derom. Det var altsaa resultatløst,
og jeg fik ikke en Øre for, hvad jeg fik skrevet op i Arkivet.
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snarest mulig for at sige Farvel til hende. I Dag havde
hun et forfærdeligt Anfald, og vi var helt bange for, at hun
skulde gaa bort i det. Der var to Læger her i Gaar, og
de mente dog, hun skulde opleve sin Fødselsdag (d. 3dje
August). Jeg selv er dog bange for, det ikke sker. Dagen
efter kom den ene igjen (Læge Askov) og gav hende en
Indsprøjtning, og saa faldt hun noget hen, og han troede
ikke, hun levede til næste Morgen. Men nu ser det ud til,
som Anfaldet er ovre for denne Gang, og saa kan hun
maaske leve en Dags Tid endnu. Bed for hende, at hun
maa gaa godt hjem". (Her maa jeg indskyde den Bemærk
ning, at jeg havde bedt Læge Askov som vor Huslæge om
at tage Læge Sonne med paa Raad, og det havde han
gjort. Hun blev saa omhyggelig undersøgt af dem begge).
D. 29de Juli Formiddag Kl. ll 8 /4 skrev min Kone med
rystende Haand paa et Stykke Papir:
„Min egen kjære Evald.
Du vilde, kjære Evald, at jeg skulde skrive et lille Brev
til dig, min egen Evald. Hvad skal jeg skrive, da jeg fører
Pennen rent daarlig. Jeg vil da først og fremmest ønske
Herrens Velsignelse over, at Herren maa være dig mild,
trøste og styrke dig i Modgangs Dage. Det ønsker din
Margrete".
Man kan vel nok tænke, at jeg var glad ved disse Ord,
og dog fyldte de mig med Vemod. Hun levede lidt op
igjen, hendes Fødselsdag fejrede vi i al Stilhed, og vi be
gyndte atter at faa lidt Haab. Jeg gik og arbejdede i Haven,
og først i September gik jeg ned til Klatrup for at besøge
Thomas Ousen, der var gift med Katrine, en Datter af min
første Kones Søster. Der var jeg henne at besøge en gam
mel Kone, Maren Sørensdatter , som fortalte nogle gode Sagn.
Dernæst var jeg i Smidstrup, hvor Pastor N. P. Christensen
fortalte mig et Æventyr og lidt mere. Han bad mig meget
indstændigt om, naar jeg kom op til Aaby, at gaa ind til
den gamle Nikolaj Christensen og opmuntre ham, da han
var bleven helt sindssvag og havde afsondret sig helt fra
Omverdenen. Dette lovede jeg at prøve paa, og jeg har
og holdt det. Jeg fik talt med ham, men han var da meget
svækket og ikke til at paavirke. Pastor Christensen døde
kort efter. Derfra gik jeg til Blaakjær Skov, hvor Kj'isten
Peter Frandsen var mig stærkt anbefalet. Han var heller
ikke saa ilde at komme til, men jeg havde dog ventet mig
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lidt mere. I Almind fortalte Fru Hey mig en Smule og
Lærer Knudsen i Vilstrup en Del mere. Min Hjemvej gik
saa over Tyvkjær.
Kort efter tog jeg en anden Tur, men nu nordpaa.
Først var jeg i Breddal, hvor Johanne Madsdatter fortalte
noget for mig, og saa i Kragelund, hvor jeg landede om
Aftenen efter at have gaaet et Par Mil. Derefter gik jeg til
Løsning, hvor Lærer Sørensen fortalte mig en Del, og saa
kjørte jeg til Horsens. Derfra gik jeg til Serritslev og be
søgte Johannes Fenger. Saa gik jeg til Tvingstrup, hvor
Lærer Andersen fortalte mig noget, derefter til Gjedved og
saa til Lundumskov. Her skulde jeg have haft fat i en
Mand, der kunde fortælle mig noget, men traf ikke Læreren
hjemme, som skulde give mig Anvisning paa ham, og det
var jeg meget kjed af, da jeg desuden var meget træt efter
at have gaaet en lang Vej. Jeg maatte dog videre frem og
gik saa ned over Kjæret og op til Vinten Skole, hvor jeg
fik Nattely. Næste Dag gik jeg til Vrønding. Vilhelmine
Jensen i Vrønding Mølle og Jens Holt, Jens Kjcer og Ane
Jensdatter , alle i Vrønding, fortalte mig en Del, og saa gik
jeg til Flemming og derfra ind til Horsens. Der var jeg en
lille Tid inde hos min Broder, standsede lidt i Løsning hos
Væveren Jens Rasmussen og tog saa hjem. Paa hele den
Tur fik jeg samlet 12 Kroner at komme hjem med.
Jeg kan ikke gjøre ret Rede for mine Udflugter det
Efteraar, da jeg havde saa overmaade meget at tænke paa
og saa stor Sorg i Hjemmet, derfor er meget af det, jeg
da oplevede, gaaet helt ud af min Hukommelse. Nu var
to af Døtrene hjemme hos min Kone for at pleje hende,
og min yngste Søn var ogsaa hjemme en Tid, men jeg
skulde se at faa Plads til ham, det var nærmest Formaalet
for den ene af mine Rejser. Dernæst vilde jeg ogsaa gjærne
have nogle af mine Bøger solgt for at faa Penge til mine
mange • Udgifter. Den Rejse, jeg ovenfor har omtalt, foregik
i første Halvdel af September, den næste først i Oktober
og dernæst én sidst i samme Maaned, saa én i November
og atter én først i December. De var allesammen Smaarejser, da jeg ingen Ro havde paa mig. Tiden sneg sig
hen for min Kone, der stadig blev daarligere. Læge Sonne
havde sagt, at hun skulde være oppe saa meget som mulig,
da Sygdommen forværredes, naar hun laa saa meget & i
Sengen, men hun kunde ikke godt taale at være oppe og
blev bedre, naar vi fik hende i Sengen. Jeg havde spurgt
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Lægen, om hun kunde have godt af at komme ud at kjøre,
og det havde han sagt Ja til. Saa gik jeg op til Kristen
Jensen, der forhen boede paa Møllen, og bad ham kjøre
med os til Klattrup. Det var han villig til, og saa kjørte
hans Søn os derned. Det var en dejlig Sommerdag i Juni,
og vi kjørte hjemme fra Kl. 11 og var der fra 1 til 7 og
kjørte igjen hjem i det dejligste Vejr. Vi var to til at løfte
hende ind i Vognen og to til at løfte hende ud, og det
var en god Tur for Moder. Hun gik omkring i Haven
der nede og talte med Folkene og med den gamle Kone.
En otte Dages Tid efter fik vi gjort endnu en Tur, idet
Jensen selv kjørte os gjennem Vejle ud i Nørreskoven og
helt ned imod Bybæk og saa tilbage ad Horsensvejen.
Saadan omkring ved d. 15de Juni drev hun det saa vidt,
at hun gik ned i Bakkelide hos Rasmussens, og da bad
Fruen hende om at blive og spise til Middag. Det gjorde
hun ogsaa og var rigtig oplivet. Jeg gik ned efter hende,
men da var hun endnu ikke færdig. Jeg kom igjen og var
helt glad ved, at det gik saa godt. Ellers kunde hun ikke
gaa ene, men det var ogsaa hendes sidste Udflugt. Jeg
havde spurgt Læge Sonne, om hun kunde opleve hendes
Fødselsdag d. 3die August, og dertil svarede han, at det
var der ingen Tvivl om, hun kunde nok leve endnu en
3 Maaneder. Lægen havde forordnet kolde Omslag for at
dæmpe det voldsomme Hjærteslag, men deraf blev hun i
høj Grad forkjølet, det var ikke til at undgaa, og nu kom
der en bedrøvelig Tid for os alle. Hun fik en grusom Hoste,
og vi maatte vaage ved hende om Natten. Jeg laante en
Sygevogn nede i Byen at kjøre hende i, og da den fordre
des tilbage, kjøbte jeg en og gav 70 Kr. for. Den kjørte
vi hende i frem og tilbage paa Gulvet, og en Dag fik vi
den ud i Haven og endog helt hen til Skjellet. Selve Fødsels
dagen kom Pastor Hagemann og Missionær Moe, Fru Pe
tersen (Jens Petersens Frue), Frøken Jakobsen fra Nykjøbing
og hendes egen Søster, og hun var helt oplivet. Saa kom
September med hendes Børns Fødselsdag, og hun var meget
optaget af at faa skrevet til dem, der ikke var hjemme. Og
saa tænkte hun meget paa at faa Frode anbragt. Jeg rejste
til Varde for at faa ham hos Boghandler Nielsen der, men
det mislykkedes, og saa tog jeg lige strags til Ribe og fik
ham anbragt der. Hun vilde inderlig gjærne kjøres omkring,
og vi læste for hende. Det fulgte hun med spændt Op
mærksomhed, og alle de Breve, der kom, læste hun med
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Begjærlighed. Det sidste lille Brev fra hende, skrev hun til
mig d. 6te December, da jeg var nede i Byen.
Hendes egne Breve, mens hun kunde føre Pennen,
aandede altid den dybeste Kjærlighed til Mand og Børn.
De er, saa vidt jeg véd, allesammen opbevarede og gjemte,
ligesom og ordnede, saa vidt det har kunnet lade sig gjøre.
Hun blev stadig svagere, og til sidst blev hun saa daarlig, at vi altid maatte vaage hos hende om Natten. Hun kunde
kun taale at ligge paa den ene Side, og vi maatte idelig
løfte ved hende, da Sengelejet var hende saa strængt. Der
gik Koldbrand i Kroppen paa de Steder, hvorpaa hun sær
lig hvilede, altsaa i Lænden, og hendes Øjne blev saa matte,
at hun næsten ikke kunde se med dem. Hendes Ben var
opsvulmede og saa haarde som Sten at føle paa. I de sidste
Døgn talte hun i Vildelse somme Tider, saa der virkelig
trængtes til, at der kunde blive løst op for hende. Nogle
faa Dage før sin Død begyndte hun højt og tydelig at bede
den Bøn, hun i sine Velmagtsdage jævnlig havde bedt om
Aftenen:
Bed, o Jesu, bed for mig,
bed mig ind i Himmerig,
der at leve, der at bo
i den evige Fred og Ro.
Gud, lad mig altid elske dig,
du, som beder godt for mig.
Gud, vær min Ven.
Gud, hør min Bøn.
og det for Jesu Skyld, Amen!

Det sidste Brev, jeg læste for hende, var det, der kom fra
Bundgaard i Vem. I den seneste Tid kunde hun ikke selv
læse, saa det var ikke saa mærkeligt, hun gjærne vilde vide,
hvad andre skrev til os. Det maa tilskrives hendes uhyre
Svaghed, at hendes Tanker ikke sysselsatte sig med Breve,
efter at Forbindelsen med Familie og den øvrige Verden
saa at sige var ophørt, og det var Tilfældet i den allersidste
Tid. At hun led uhyre Smærter, var der ingen Tvivl om,
men hverken Lægen eller vi andre kunde lindre hende dem.
Det var en frygtelig Sygdom, hun led af, og det var saa
forunderligt at se, hvor uhyre en Virksomhed der var i
hendes Hals, der var saadanne Strømninger af Vædsker,
eller hvad det var, frem og tilbage uafladelig, og saa blev
hendes Øjne saa fremstaaende, og til sidst gik der ligefrem
Hul paa Øjeæblet, saa der kom en Vædske ud deraf.
Midt i Januar 1900 fik hun et farligt Anfald, og vi tro
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ede, at hun nu vilde dø for os. Jeg kaldte paa Lavra, som
var i Kjøkkenet, og saa var vi alle fire om hende. Hun
sagde da med stærk og klar Stemme: „Saa vil jeg nu sige
Farvel til jer allesammen, og dem, der ikke er her tilstede,
dem skal 1 hilse fra mig og sige mit Farvel og min Tak.
I maa allesammen holde jer nær til Vorherre, saa slipper
han heller ikke jer, og saa Gud velsigne jer for Fremtiden,
j e g vil ønske Guds Velsignelse over Huset her og over
jer, mens 1 boer i det. Nu døer jeg fra jer, men Gud vil
ikke slippe jer. Farvel, kjære Børn, og Farvel fra denne
syndige Verden!" Efter et ganske lille Ophold sagde hun
videre: „Jeg vil have Klokken til at ringe godt over mig,
det maa I sørge for, og saa skal I lægge en Toøre paa hvert
af mine Øjne, og 1 skal lade mig ligge her paa Madratsen,
og saa brede et Lagen under mig, at jeg kan ligge paa".
Det var helt mærkeligt at høre, med hvilken forbavsende
Kraft hun talte, da hun dog i flere Dage før ikke havde
kunnet fremføre synderligt og heller ikke nogle faa Dage
efter kunde sige noget, jeg kunde forstaa. Jeg nedskrev
hendes Ord lige efter, og der gik slet intet tabt for mig.
En Aften i den sidste Tid, da jeg laa i min Seng og klagede
mig for, hvad vi skulde gjøre ved hendes Saar, sagde hun:
„Der er ikke andet at gjøre end at lægge sig i vor Frelsers
Favn." Af og til talte hun om, at hun saa Engle i Drømme,
og en Gang sagde hun, at hun havde talt med Vorherre,
og en anden Gang, at hun havde hørt nogle smaa Fugle
synge saa dejligt. Dem talte hun flere Gange om i de aller
sidste Dage.
I et Par Dage, omtrent en otte Dages Tid før Døden,
var hun saa overordentlig kjærlig imod mig og vilde vendes
om imod mig, naar jeg laa i min Seng, og jeg skulde tage
hendes Haand i min og ligge saadan med den. Jeg flyttede
da om Aftenen Sengen hen til hendes — om Dagen var
nemlig en lille Afstand, for at vi kunde komme til at vende
hende omkring — og saa lagde jeg en Pude over Senge
kanten og kunde da ligge helt nær op til hende. Naar
hun saa blev vendt om paa højre Side, kunde hun ligge
og holde helt fast ved min Haand og være rigtig glad ved
det. Desuagtet var vi yderst forbavsede over, at hun kunde
ligge paa den Maade, da hun ikke før under hendes hele
Sygdom havde kunnet taale at ligge saadan. Hun var ogsaa saa glad ved mine Kjærtegn. Naar Sengen var flyttet
hen, sagde hun: „Nu kan I godt gaa jer Vej allesammen."
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— „Jamen hvem skal saa hjælpe dig?" — Nu er det godt
altsammen, nu kan Fader godt hjælpe mig." — „Gjør det nu
ikke ondt?" — „Nej, nu gjør det ikke ondt længere, naar jeg
har fat i Faders Haand, saa kan jeg slet ingen Ting mærke."
Men jeg skal ikke fortælle mere her om det uhyre
smærtelige og langvarige Sygeleje og saa forøvrigt henvise
til den udførlige Beretning, jeg har givet derom, og som
jeg nu giver i Familiens Værge sammen med Beretningen
om Datter Sigyns sidste Tid. Jeg skal saa til at skrive lidt
mere om mine Smaarejser i det Aar, for saa vidt jeg kan
huske derom. Allerførst i Oktober tog jeg til Aarhus for
at tale med Boghandler Zeuner om Frode, men han var
noget afmaalt i den Retning og anbefalede Hertel i Faaborg.
Jeg var ogsaa hos Knudsen og David Lavrsen, og saa tog
jeg til Viborg for at tale med Boghandler Niels Christen
sen, men her var heller intet at gjøre. Om Aftenen gik jeg
ud til Lærer H. Petersen paa Vestermarken og laa der om
Natten. Hans Svigermoder Johanne Rasmusdatter fortalte mig
et godt Æventyr. Fra Viborg tog jeg til Rødkjær og var inde
hos Bager Winding og hos Lærer Lund, der havde været
i Vindum, men nu havde nedsat sig der som Skomager.
De fortalte en Del om Lærer Rasmussen i Brandstrup, der
skulde afsættes, fordi han var gode Venner med Lærerinden
og elskede Skolepigerne og altsaa var umulig som Lærer.
Alt det lod jeg gaa ind af det ene Øre og ud af det andet.
Fra Rødkjær gik jeg til Levring og saa til Kjellerup, det
sidste Stykke med Dagvognen, der naaede mig. Her tog
jeg ind til Lærer F. Jakobsen og gik saa ud til Tandskov
for at træffe en gammel Mand, Søren Peter Holm , der var
mig meget anbefalet. Men det blev meget for lidt, jeg fik
der. Dog fik jeg Knud Peter Sørensen til at fortælle no
get for mig, da jeg endelig fik fat i ham. Saa gik jeg til
Sejling og laa hos Sognefogden om Natten. Men jeg kunde
i Mørket ikke finde Huset. Endelig opdagede jeg da Kir
ken og kom ind til Degnens. De sagde, at Sognefogden
var ikke hjemme, han var et Sted til Gilde, og jeg maatte
da vente til Sengetid. Endelig kom Folkene hjem, og saa
kom jeg til Ro. Saa gik jeg til Silkeborg næste Morgen
og derfra igjen en Mil ud til Salten. Fenger fulgte mig et
lille Stykke paa Vej, og saa kom jeg derud i sildig Mørk
ning. Lærer Kristensen kunde ikke huse mig, og saa laa
jeg i Kroen om Natten. Det var ellers ikke noget rart
Nattelosi. Her i Salten fik jeg Væveren Peder Lukassen og
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Henrik Jensen Ildal til at synge nogle gamle Viser for mig.
Men jeg fik des værre ikke Melodierne skrevet op. Saa gik
jeg over til Tern for at faa fat i Kristen Rasmussen Egendal
og var ogsaa heldig med at træffe ham lige uden for Byen.
Derved sparede jeg en halv Mils Gang. Jeg fik talt med
ham et Par Timers Tid og fik 4 gamle Viser af ham. Saa
gik jeg til Bryrup og var meget træt, da jeg kom der. Læ
rer Rix var ikke hjemme, og saa gik jeg op til Jens Jensen
i Velling og fik der Nattely. Men jeg sov næsten ikke den
Nat, da jeg var forkommen af de lange Vandringer og havde
saa meget at bære. Saa tog jeg med Toget ind til Vinten
for at tale med Lærer Bruun. Han havde sidst ymtet no
get om, at de vilde have mig til at holde et Foredrag der
i Lund, og nu skulde jeg vide Besked. Jo, det var blevet
ordnet, og saa maatte jeg jo til det, men der kom ikke
mange Folk. Jeg fulgte med Bruun hjem om Aftenen, og
saa kom jeg over til Vrønding og talte ligeledes der. Men
de Folk var ikke vant til at høre noget om vore Æventyr,
og det faldt da ikke ret godt i Traad, og der var ikke stor
Fornøjelse for mig ved det. Saa skulde jeg ind til Horsens
og fortælle noget der i Højskolehjemmet Fredag Aften, saa
jeg ikke kunde naa hjem inden d. 14de Oktober. Men Ud
byttet var saa nogenlunde.
Min næste Tur gjaldt Varde for at komme til at tale
med Boghandler Nielsen om min Søn. Vi blev da enige
om, at han skulde komme, for at Nielsen kunde se ham,
og ellers blev alt det nødvendige aftalt. Frode kom ogsaa
derned, men da Nielsen saa ham, vilde han ikke have ham, saa
den Rejse var helt forgjæves. Jeg var inde i Varde hos
Overlærer Olsen , og han fortalte mig nogle Sagn. Saa gik
jeg til Højskolehjemmet og laa der om Natten. Næste Dag
gik jeg ned til Alslev. Inde i Højskolehjemmet var jeg saa
heldig at træffe Lærerne i Brøndum og Vester-Nebel, som
netop var komne til Varde den Dag, og saa fik jeg gjort
Aftale med dem om at komme derud og om mulig faa no
get Udbytte der ude. De lovede at tage imod mig og
hjælpe mig lidt til Rette. Hvad Sagen med min Søn angik,
saa kan det ikke nægtes, at jeg blev skuffet, og det uden
nogen videre Grund Boghandler Nielsen erklærede nemlig,
da han saa min Søn, at han ikke kunde bruge ham, fordi
han var født med et lile Hareskaar, men det var blevet be
handlet i Tide og var nu næsten ikke til Vansyn for ham.
Des mere mærkeligt var det, at min Søn, da han var udlært
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som Boghandler, netop fik Plads hos Nielsen, og da var
der aldeles intet i Vejen. Men dette kommer jeg til senere.
Altsaa gik jeg til Alslev, og der var jeg inde hos Præsten,
der var en udmærket Mand at komme til. Han hed C.
Skovgaard Petersen. Han syntes ikke ret om, at der var
saa megen Overtro imellem Folk, og jeg tog dem i Forsvar,
saa vi kom til at disputere noget om dette, idet jeg hævdede,
at Overtro dog var bedre end Vantro, og at overtroiske
Mennesker dog var meget lettere at paavirke i kristelig
Henseende end de vantro, der kunde være helt forstokkede
i deres Syn paa Livet. Han maatte dog tilsidst give mig
nogen Ret. Jeg var ogsaa inde hos Lærer Lovrup, og han
anbefalede mig at gaa til Ane Marie Lcivrsdatter, som saa
fortalte mig noget. Jeg var ogsaa ovre i Toftnæs, idet jeg
gik over Aaen ad en Spang. Der var jeg i et Hus, hvor
det efter Sigende havde spøgt slemt, da en Kræmmer skulde
være bleven myrdet der. Fremdeles var jeg hos Ingeborg
Nielsdatter paa den østre Side af Landevejen og fik ogsaa
der lidt at vide. Saa gik jeg over til Brøndum og besøgte
den gamle Lærer N. C. Jepsen , som var god til at fortælleJeg undrede mig over, at de ikke havde Varme i deres
Stuer, men de oplyste mig om, at der paa Egnen fyrede de
ikke før November, saa længe skulde de vente, da Mand
folkene stadig havde Arbejde udendørs, og saa vilde de
spare paa Ildebrændselet. Nu gik jeg til Lærer Christensen
i Vester-Nebel, men paa Vejen havde jeg en ret mærkelig
Hændelse. En Mand var mig anbefalet, som skulde kunne
meddele mig noget, og jeg kom der, men Manden var op
taget af et Arbejde, sagde Kvinderne, som han ikke lige
kunde gaa fra, jeg fik at vente lidt. Omsider kom han, og
det var et skrækkeligt Syn. Han var helt tilsølet af Mød
dingvand, der drev ned ad hans Klæder. Han havde været
nede i Ajlebeholderen og var nu lige kommen op. I den
Tilstand kunde jeg ikke have lang Forhandling med ham, og da
han erklærede ikke at kunne fortælle mig noget, stak jeg af igjen.
Jeg kom til Nebel lige i sildig Mørkning, og det var temme
lig uheldigt, at jeg kom den Dag. Andersen havde ventet
efter mig, og nu stod han lige og skulde i Selskab med
sin Kone. De var budt hen hos en Gaardmand et Stykke
derfra og kunde ikke godt undslaa sig, men jeg kunde saa følge
med. Jeg var nødt til at følge Trop, da jeg ikke vidste,
hvad jeg ellers skulde gjøre af mig selv. Vi kom der, og
der var mange fremmede. Da Spisningen var til Ende, be
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gyndte man strags at spille Kort, og jeg kunde nok skjønne,
at Kortspil var en væsentlig Tidsfordriv der paa Egnen.
Vel søgte jeg at indlede Samtaler, men det førte ikke til
noget, alle var optagne at Kortene. Endelig brød Læreren
op, og jeg fulgte saa med ham hjem. Jeg fik dog noget
Udbytte der, idet Kciren Jørgensdatter Brok fortalte mig
ikke saa lidt. Ogsaa hos H. Kr. Sørensen og Else Marie
Nielsen og Gjerlev Hansen i Sjæfergaard fik jeg noget.
Denne sidste traf jeg, da jeg skulde med Landevejen til
bage til Varde. Jeg vilde derop igjen, da jeg vilde høre,
hvordan det gik min Søn, naar han kom. Jeg havde skre
vet hjem efter ham, og han skulde komme cyklende, og vi
skulde da mødes Løverdag d. 28de i Varde. Det gik ogsaa
efter Bestemmelsen. Jeg kom gaaende over den store Hede,
der var helt øde og mennesketom, og naaede endelig Byen.
Vi mødtes saa, og efter Forhandlingen med Boghandleren,
tog Sønnen hjem igjen, og jeg tog med Toget til Ølgod.
Jeg sov ikke om Natten, da det gjorde mig saa ondt, at
Boghandleren ikke vilde have Frode, endda han havde
faaet et rigtig godt Indtryk af ham, efter hvad han selv
sagde. I Ølgod fik jeg lidt Søvn hos Pastor Thyssen og
en lille bitte Smule skrevet op hos Lærer Sindberg, og der
efter tog jeg op til He. Der havde været Tale om, at jeg
skulde til Ringkjøbing at holde et Foredrag der, og af den
Grund tog jeg derop, men det blev dog ikke til noget, da
man lige i Tiden havde Tilbud nok fra anden Kant. Næste
Morgen var det en forfærdelig Torden og Lynild, saa jeg
ikke kom derfra inden Kl. 8V2, og saa gik jeg over Engene
til Holmsland og fra Nysogn til Gammelsogn. Her var
jeg lige inde hos Peder Jakobsens og kom ti! Ringkjøbing
lidt over Middag. Med 1-Toget tog jeg saa til Lem St. og
var inde at se til Jens Pedersens Datter, som var Hus
bestyrerinde for Manufakturhandleren der. Jeg kjendte hende
ret godt fra Vejle. Det var godt, jeg fik mig en lille Hvile
der, da jeg var uhyre træt af den megen Gang, og mine
Sko var helt vaade. Saa var jeg oppe hos N. Modsen,
som jeg før havde besøgt, og saa fik jeg ogsaa noget for
talt hos ham. Dernæst var jeg inde hos en af Kjæltringerne
Johannes Pedersen Mus i Rabjærg. Han var ene hjemme,
da jeg kom, og det tegnede helt godt, men saa kom Konen
hjem, og nu fik Piben en anden Lyd. Hun skjældte ud i
en ulykkelig Tid over Manden, der saadan vilde sidde og
snakke med mig og gjøre sig til Nar, og jeg fik ligeledes
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en artig Skylle over mit syndige Hoved. Til sidst blev jeg
nødt til at fortrække, da der ikke var noget Udkomme med
Kjællingen, og saa listede jeg af, Det var en elendig sølle
Hytte, de Mennesker sad i. Bag efter hørte jeg, at Forfat
teren fra Ringkjøbing 1 ) havde været der for nylig og havde
pumpet dem, og det var hun bleven gal over. Nu troede
hun, jeg var af samme Surdej, og saa skulde jeg have det
glatte Lag. Saa gik jeg over til Sædding, var inde hos
Lærer M. K. Pedersen, som fortalte mig lidt, og gik derfra
til Faster. Paa Vejen fra Dejbjærglund til Sædding kom jeg
heldigvis op at kjøre et lille Stykke med en Mand, der
havde hentet en Pige, som skulde i Tjeneste hos ham. Saa
kom jeg til Lærer Krogh i Faster hen ved Aftenstid og bad
om Nattely, hvad jeg og fik. Om Aftenen fortalte hans
Kone mig nogle Sagn, og saa laa jeg om Natten i det Kam
mer, hvor den mærkelige Rude fandtes, hvorom jeg har
skrevet et Stykke i „Ugens Nyheder". Jeg saa selv Ruden
baade inde i Kammeret og uden for Huset og fandt intet
mærkeligt ved den, men da Datteren aandede paa Glasset,
kunde man tydelig i Duggen se et Navn. Jeg sagde til
Krogh, at den Rude burde tages ud og ordentlig under
søges, da den her stod i Fare for at blive knust en skjøn
Dag. Men hvad det siden er blevet til med den, véd jeg
ikke. Datteren, der havde skrevet sit Navn paa Ruden,
tjente for Øjeblikket i Skjern, sagde de. Saa gik jeg fra
Faster ned til Borris Station og tog hjem.
Kort Tid efter var jeg en Dag nede i Vejle og kom da
ind til Bager Lissau. Hans Fader kom saa til at fortælle
mig nogle Sagn og Selvoplevelser. Jeg begyndte nu at
pleje skriftlig Forhandling med Boghandler Berg i Ribe om
at tage min Søn i Lære, og det lod til at kunne føre til
noget, saa nu maatte jeg atter paa Farten midt i November.
Frode skulde selv fremstille sig, og saa skulde han cykle
og træffe mig, der kjørte med Banen, for at vi kunde følges
ad. Da jeg kom til Vejen, varede det ikke længe, inden
han var der. Vi fulgtes nu ad hen til Urmager Holms.
Derefter gik vi til Askov, og jeg var baade hos Povl Bjerge,
hos H. Nutzhorn og Urmager Christensen. Men Feilberg
var ikke hjemme, han var i Kjøbenhavn og kom ikke hjem
for det første, saa han kunde da nok rejse, naar det skulde
!)

Det var ham, der omkom paa sin Nordpolstur.
lius Erichsen.

Han hed jo My
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være. Det var dog nærmest for at træffe ham, vi var gaaede
til Askov, da jeg dog syntes, han skulde se sin Gudsøn.
Det fik vi altsaa ikke noget ud af, og det har heller ikke
ladt til, at han senere har brudt sig om at faa ham at se.
Vi gik saa tilbage til Vejen Stationsby. Jeg rejste videre
med Toget, og Sønnen cyklede, og saa mødtes vi i Ribe.
Hos Boghandlerens gik det godt, og Aftalen blev saa, at
Frode blev der. Fruen var ogsaa flink og lovede at lade
hans Tøj vaske med deres eget, og han kunde samtidig
lære Bogbinderiet, hvad jeg satte Pris paa. Manden var
egentlig fra først af Bogbinder, og han ejede selv Huset,
der saa meget hyggeligt ud. Jeg kunde i det hele godt
lide Folkene, og nu, da Rejsens Maal var godt naaet, stilede
jeg efter at komme snarest mulig hjem igjen. Jeg gik saa
hen til Adjunkt Dybdahl og sad om Eftermiddagen og
skrev i Latinskolens Bibliotek 1 ). Om Aftenen tog jeg ud til
Farup og fik lidt skrevet hos Mads Hansen og fik ogsaa
noget (et Sagn) skrevet hos Adjunkt Dybdahl. Derefter tog
jeg hjem.
Endnu var jeg ikke færdig med mine Rejser det Aar.
Mikkel Sørensen havde bedt mig komme ud og besøge
sig. Nu boede han paa Herskind Mark, og han skulde nok
sørge for, at jeg kom til at holde et Foredrag der ude. Jeg
havde ikke været der før, og jeg vilde da prøve det. Til
standen der hjemme var hverken værre eller bedre. Jeg tog
saa med Toget til Horsens, fik lige Tid til at løbe op hos
min Broder og tog saa ud til Vestbirk. Derfra gik jeg op
til Højskolen i Mulm og Mørke og var saa heldig, at Grønvald Nielsens Søn var der nede, saa jeg kunde følge med
ham hjem. Allerførst var jeg henne at hilse paa den gamle
Lærer Hedeager fra Løvel, som nu boede her, og saa fik
jeg Lov til at fortælle for Eleverne. De kjøbte ogsaa nogle
Bøger af mig, men de fortalte mig intet. Næste Morgen
(1ste Dec.) tog jeg igjen ind til Horsens og derfra til Hør
ning, hvor jeg besøgte den gamle Lærer Kragh. Saa kom
jeg til Aarhus om Aftenen Kl. 7 d. 2den Dec. Der fik jeg
Mikkel Sørensens Brev, hvori han lod mig vide, at jeg
skulde tage med Dagvognen, der gik til Herskind Kl. 5,
og saa vilde han hente mig der. Men den var jo allerede
*)

J e £ havde været der før og havde opdaget, at der i dette gjemtes
nogle gamle Præsteindberetninger, og dem vilde jeg gjærne have
gjennemgaaet. Et Par Dage havde jeg siddet dernede og skrevet,
men fik saa Lov til at laane dem hjem.
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gaaet, og saa maatte jeg blive, hvor jeg var, og laa hos
Gartner Sørensen om Natten. Han sagde, at Dagvognen
fra Klank gik næste Morgen Kl. 7, og jeg stod da tidlig
op, og han fulgte med mig ud i Vestergade, hvor den gik
ud fra. Men da vi kom der, var den allerede gaaet for en
Time siden. Det var rigtig nok en Rejse med Forhindringer.
Nu maatte jeg kjøre med Toget til Mundelstrup og saa gaa
paa mine Ben derfra. Jeg kjendte ikke Vejen og maatte
spørge mig frem. Endelig naaede jeg til Vejende. Aftenen
før var M. S. forgjæves kjørt til Herskind efter mig. Nu
kom det til at gaa bedre. Mikkel Sørensen var meget flink,
og han fulgte med hen til Lærer Lassen i Hedeskolen, og
Mødet blev berammet. Der kom ogsaa nogle Folk, og jeg
var vel tilfreds. Jeg var ogsaa taget paa den Tur for at
faa lidt Skillinger samlet sammen til Julen, og det lykkedes
næsten over Forventning. Lærer Lassen fortalte mig nogle
Sagn, og jeg hastede efter at komme hjem igjen, da jeg nu
havde det Besøg overstaaet. Da jeg ikke kunde gaa til
Mundelstrup i det daarlige Vejr, saa kjørte Mikkel Sørensen
mig dertil, men det var ingen behagelig Tur hverken for
ham eller mig, da det regnede hele Tiden. Jeg tog saa ind
til Aarhus og derefter til Testrup og var helt vaad, da jeg
kom der. Saa tog jeg d. 6te Dec. til Randlev, men var først
inde paa Odder Pigeskole. Fra Randlev gik jeg til Hundslund og kjørte saa med Dagvognen til Horsens og kom
hjem Torsdag d. 7de December. Jeg var nok ogsaa nede
paa Mailing Landbrugsskole og Beder Havebrugsskole, men
det fik jeg ellers ikke noget ud af. Nu kunde jeg da holde
mig hjemme Resten af Aaret.
Saa nærmede Julen sig, og min Kones Svaghed tog
stadig til. Frederikke skrev d. 14de til sin Søster: »Moder
har det meget daarligt nu, hun har mange Smærter i hele
Kroppen, Maven, Benene og er øm i det hele, og Armene
kan hun næsten ikke røre." Børnene skiftedes til at sidde
inde ved hendes Seng og gnide hendes Mave og tykke
Ben, og hun syntes, det gjorde godt. Jeg havde læst i en
gammel Lægebog, at det skulde drive paa Vandet at drikke
Enebærte, og saa fik vi noget kjøbt paa Apoteket, og hun
drak Teen. I nogle Dage hjalp den forbavsende, og hun
blev helt oplivet og snart som et andet Menneske. Saa
fik vi noget Haab, og Fru Petersen (Jens Petersen Hustru),
som var heroppe at se til Moder i de Dage, sagde til mig:
»Mon Fru Kristensen da virkelig skulde blive rask igjen,
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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jeg tror det næsten." Nu kjøbte vi pulveriseret Enebær at
koge, men cia jeg fortalte Lægen det, sagde han, at det var for
risikabelt, hun kunde udsættes for en Nyreblødning, og saa
lod vi det være. Andre Raad fra den gamle Lægebog, som
jeg viste ham, trak han paa Skulderen af og sagde, at det
kunde ikke nytte at prøve dem. Nanna havde en Tid været
ovre i Kjøbenhavn for at holde Hus for Olaf og kom hjem
igjen d. 24de November, og det var godt, hun kom, da vi
nu fik haardt Brug for hende. Teen hjalp nu ikke længere,
og Bomoljen, som Maven blev gneden i, hjalp heller ikke.
Juleaften lod til at ville blive meget trist, men saa kom der
Brev, at Olaf vilde komme hjem, og det glædede Moder.
Frode skulde ogsaa komme, og de kom omtrent paa én
Tid. Jeg havde talt Dagene ti! Jul, og nu var vi samlede
til Hobe saa nær som Astrid, der var paa Apoteket i Kallundborg og skulde holde Vagt der. Jeg kjøbte et lille
Juletræ, og Lavra pyntede det rigtig pænt. Saa fik vi Moder
ind i sin Vogn, og saa spiste vi vor Juleaftens-Nadver ved
Bordet inde i Stuen. Det var for mig et rørende Maaltid,
da jeg vidste, at vi ikke kom til at spise det oftere med
lille Moder. Hun var imidlertid der inde og kom tidlig i
Seng, efter at vi havde sunget en Julesalme. 2den Juledag
blev vi fotograferede, inden Olaf igjen rejste, idet vi laante
Busks Apparat. Moder kom i Vognen for sidste Gang, og
der blev taget to Plader. 4de Juledag om Morgenen havde
vi Aftryk fra Olaf, men hun var nu saa daarlig, at hun
ikke brød sig om at se det, og nu lod det til, at hele hendes
Kraft var brudt. Olaf var rejst igjen 2den Juledag om Af
tenen, og det var yderst haard ved hende at sige ham Far
vel. Der sad nu stadig en hos hende om Natten, og Nytaarsaften dækkede vi Bord inde ved hendes Seng, men vi
sad der med Sorg i Sind. Da saa Frode rejste, var det
forbi med hende. Hun kunde næppe taale at flyttes fra
den ene Seng over i den anden, naar hendes Seng skulde
redes. Jeg gik ned til Martin Jensens og fik hans Sviger
moder til at komme op og hjælpe os hver Aften. Saa vidt
jeg véd, var det Nytaarsdag, jeg gik derned, og jeg havde
spurgt Moder, om jeg skulde. „Aaja, lad Ida komme her
op", sagde hun, og saa kom den rare gamle Ida, der ogsaa
havde været hos os ved Sigyns Dødsleje.
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1 900.
Det Aar begyndte meget trist for os, da min Kone laa
paa sin Dødsseng, og der aldeles ingen Forhaabning kunde
være om nogen Lindring i hendes Smærter. Des uagtet
blev Tiden ved at rinde frem, og hun naaede endog at
opleve vor 29de Bryllupsdag d. 24de Januar. Da hun efter
Juledag blev saa daarlig, tænkte jeg paa, at vi maatte have
Præsten herned at tage hende til Alters, og han kom ogsaa
5te Juledag, og det var rigtig opbyggeligt. Umiddelbart
efter skrev jeg til Astrid om at komme hjem, og hun kom.
Jeg bad Præsten lade bede for min Kone i Kirken Søndag før
Nytaar og Nytaarsdag, og det skete. Af og til var Missio
nær Moe oppe at se til hende og var der ogsaa nogle
faa Dage før hun døde. Præsten kom ogsaa og sang med
sin kraftige Røst, men det kunde hun ikke godt taale.
Sidste Gang sagde han kun nogle faa Ord. Lærer Johansen
var her en enkelt Gang og sagde blot disse faa Ord: „Jeg
vil blot sige, Fru Kristensen, at Jesus elsker Dem". Det
var saa smukt, syntes jeg. Emma kom her jævnlig og var
rigtig flink. Hun talte saa kjønt til Moder, og en Dag tæt
ved Mørkningen, hun var her, sad hun og bad en rigtig
kjøn Bøn højt for Moder og os alle. Det maa meget stærkt
fremhæves, at Moder under hele sin Sygdom var saa over
ordentlig taknemmelig for den Smule Gode, vi kunde gjøre
for hende. Hun takkede for alt og takkede vedholdende.
Jeg sagde tit: „Det skal du ikke takke for, lille Moder",
Ogsaa var hun meget taknemmelig, naar Folk tænkte paa hende
med Kager og Appelsiner og Blomster. „Det er da saadan nogle yndige Mennesker, vi boer imellem", sagde hun
tit, og jeg maa ogsaa sige, at der var nogle enkelte, der
var flinke. Især skal fremhæves Isenkræmmer Jens Peder
sens Kone. Hans Rasmussens Kone saa ogsaa jævnlig til
hende. Men ellers kan jeg ikke sige andet, end at Nabo
laget stillede sig yderst kjøligt imod os. Wests Kone og
Blichfeldts Kone, der var vore nærmeste Naboer, og nogle
flere saa ikke til hende en eneste Gang.
De to nærmeste Dage før vor Bryllupsdag sagde jeg
til Bekjendte i Byen, at jeg vilde bede dem komme op hos
os den Dag og drikke en Kop Chokolade, og der kom
ogsaa nogle. Pastor Hagemann og Frue var her om For
middagen. Natten før sad Marie i Vejle hos os, og det
13*
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var jeg glad ved. Natten efter sad Ida. Jeg skrev hen ved
Aftenstid et lille Digt til hende, og det vil jeg gjengive her:
Min kjære Hustrul du hav nu Tak
for alle de Aar, vi har levet sammen,
for hvad vi prøved' og hvad vi led,
og hvad du gav mig af Livets Gammen.
Vi fulde otte og tyve Aar
har maattet saa meget af Livet smage,
haft Lykke med os og Solskinsvejr,
men ogsaa prøvet sorgtunge Dage.
Af
for
for
og

Lys i Livet der var saa lidt
dig, især i de første Tider.
Børneflokken du led og stred
redded' fra dig til alle Sider.

Saa ene stod du i fremmed Egn
og ene i Huset saa mange Gange,
det var de smaa, der kun roed' dig
i mørke Nætter og Dage lange.
Paa Rejser
i Hjemmet
kun trange
ja, der var

var jeg i ugevis,
var der jo Strid og Møje,
Rum og kun liden Søvn,
meget at gaa og døje.

Men du holdt trolig og sikkert ud
og hygged' prægligt om Hjem og Arne,
det skjønnes let, naar jeg ser mig om,
og ser tilbage paa Aar henfarne.
Derfor hav Tak nu paa denne Dag,
der som et Mærke paa Rejsen sattes,
jeg yded' dig al min Kjærlighed,
om end saa meget der kunde fattes.
Hav Tak for Samliv i Solskinsvejr,
og naar de mørkned' de tunge Skyer,
min Tak dig følge ved Rejsens Maal
nu, medens de sidste Livsstunder flyer.
Du har nu Løbet tilbagelagt
og trøstig givet dig Gud i Hænde,
fra ham du fange et frejdigt Mod
at stride de sidste Timer til Ende!

De sidste 14 Dage var forfærdelig haarde, og at hun
led meget, var uomtvisteligt, men vi kunde aldeles ikke lindre
hende. Da hun sov saa uhyre lidt, fik hun efter Lægens
Ordre Sovesaft, som heller ikke hjalp synderligt. Den sidste
Morgen, d. 8de Februar, laa hun og klagede sig ved hvert
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Aandedræt, der ikke var saa regelmæssigt, som det kunde
være. Endelig Kl. 4 hørte Klagemaalet op, og hun sov ro
ligt. Ved Kl. 9 var jeg et Øjeblik gaaet ud, og da jeg kom
tilbage, kunde jeg øjeblikkelig se, at der var Forandring. Jeg
fik Pigerne ind til Sengen for at give hende lidt Vand, men
et Øjeblik efter var det hele forbi. Der var aldeles ingen
Dødskamp, og vi hørte intet Dødssuk, en sagte stille Hendøen saadan var hendes Død.
Hendes Jordefærd fandt Sted d. 14 Februar. Jeg gik
op til Jørgen Sørensen, der boede lidt oppe paa Marken,
og bad ham kjøre Liget til Kirkegaarden, men det nægtede
han. Han vilde vist nok, hvis hun skulde have været til
Vinding, men til Vejle vilde han ikke. Jeg gik ogsaa til
Kantor Jørgensen i Vejle og bad ham synge ved Graven,
men han sagde bestemt nej og var meget afvisende. Jeg
maatte da have en Vogn fra Vejle. Da Deltagerne var
samlede i Hjemmet, sang vi den Salme, som min Kone
særlig havde yndet:
»O, Jesus, tag mig med dig op a ,
og Pastor Hagemann holdt en lille Tale. Der var ikke
noget stort Ligfølge, og flere fulgte kun med et lille Stykke
Vej. Min Hustru havde ønsket, at der skulde blive ringet godt
med Kirkeklokken, men det skete des værre ikke efter mit
Ønske. Da vi kjørte ned ad Kirkegade, var Klokken ophørt
med at ringe. Vi var lidt forsinkede i Hjemmet, og Ringeren
tog intet Hensyn til os. Jeg var uhyre kjed af dette og udtalte,
at der ikke skulde ringes over mit Lig, hvis jeg skulde føres
en Gang gjennem Vejle. Kort efter skrev jeg paa en Seddel
følgende:
1 Fjor kjøbte jeg en Gravplads til tre Personer paa Vejle
Kirkegaard. I den blev strags efter min Datter jordet, og
nu et Aar efter blev min Hustru stedet til Hvile der, lige
som jep ogsaa, naar min Time kommer, tænker paa at
jordfæstes ved deres Side. Begge Gange har jeg betalt for
Klokkeringning, som det sig hør og bør, men den er bleven
udført saaledes, at jeg ikke for nogen Sag vil have ringet
paa lignende Maade over mig selv. Da min Død kan komme,
inden jeg tænker paa, og jeg dog holder meget af Klokke
ringning ved min Jordefærd, véd jeg for Øjeblikket ingen
anden Udvej end at henvende mig til en anden Kirke med
Forespørgsel, om den ikke vil lade sin Klokke lyde ved
min Jordefærd, og jeg vil drage Omsorg for, at Betalingen
(6 Kr.) kan blive den sikret. Jeg har nærmest tænkt paa
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min Fødeby eller paa det Sted, hvor jeg sidst var i Statens
Tjeneste.
Min Søster i Silkeborg var kommen til Stede den Dag,
og Villads fra Ulfborg kom ogsaa og hendes Søster Trine
med Datteren Karoline. Det blev saadan Vinter med Sne
lag, at de ikke naaede længere end til Skjern, da de rejste
hjem, og maatte der lægge sig ind. Der var Togstandsning
der ude i 5 Dage, men Villads kom dog hjem lidt før.
Der kom Breve fra flere af Vennerne, som beviste os deres
Deltagelse, men det var dog i lang Tid saa ensomt for os.
Jeg indrettede mig om Natten oppe i Gjæstekammeret, da
jeg ikke kunde falde til Ro nede i Stuerne, og der blev jeg
ved at bo de næste 5 Aar. Men Døtrene var dog i Stuen
om Dagen. Flere havde ytret til mig, at jeg skulde lidt ud,
og Axel Olrik i Kjøbenhavn skrev, at jeg skulde komme
der over en Tid, og fremdeles, at han havde lejet Værelse
til mig paa Missionshotellet, GI.-Kongevej 176. Det var
jo pænt af ham, og jeg kunde da ikke undslaa mig, men
rejste derover hen i April. Den Aften jeg kom derover,
havde jeg haabet at træffe min Søn, men han kom ikke
ned at træffe mig, og saa gik jeg omsider hen i Højskole
hjemmet ved Nørrevold. Der var saa optaget, at jeg ikke
kunde faa et Værelse for mig selv, men da jeg var meget
træt, og jeg bad om at blive, fik jeg Tilbud om at ligge
oppe paa et Kvistkammer sammen med en anden. Det
viste sig at være Lærer Rasmussen fra Hvilsted, som jeg
havde haft som Hjælpelærer i Brandstrup, lige før vi flyttede
til Hadsten. Jeg har forøvrigt før fortalt om det Møde, jeg
her havde med ham. Jeg laa i Kammeret der i to Nætter,
og saa lejede han sig et Værelse et andet Sted, og jeg fik
en lille Billet fra Olrik, saa jeg maatte efterkomme hans
Indbydelse. Han havde endog føjet til, at jeg skulde betragte
mig som hans Gjæst Dagen efter (d. 19de). Altsaa tog jeg
derud, men vilde ikke have ham til at betale for mig, og
da jeg rejste, klarede jeg selv den Sag. For Resten var det
ikke behageligt at bo der, og jeg vilde da flytte tilbage til
Højskolehjemmet, saa snart de 17 Rigsdagsmænd rejste
hjem, som havde boet der, og Tirsdag Aften d. 13de Maj
rejste jeg saa hjem. 1 Biblioteket arbejdede jeg fra 10—3
og fra 5—7, og i Mellemtiden gik jeg hen til et Spisehus
for at faa lidt til Føden. Olrik boede lige tæt ved mig (i
Nr. 184), men jeg kunde aldrig træffe ham hjemme. Jeg
traf Rasmus Nielsen fra Hammerum, inden han rejste hjem,
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og han skaffede mig en Billet fil Rigsdagens Tilhørerplads,
men jeg synfes, det var et sørgeligt Syn at se. Der var
ikke ret mange Rigsdagsmænd til Stede, og de faa, der var,
de var ikke særlig opmærksomme Tilhørere, de gik næsten
alle og smaasnakkede fra det ene Sted til det andet, og
næsten ingen hørte efter, hvad den Mand stod og talte om,
der netop var oppe. Jeg havde dog tænkt mig mere Alvor
over Forhandlingerne. Jeg var en Aften henne hos Uffe
Birkedal at drikke Te, da jeg havde haft nogle Æg med
mig over til Fruen, men det var yderst tarveligt hos dem,
jeg kunde næsten sige fattigt. Vi fik lidt skaaret Smørrebrød.
Jeg ventede ikke noget videre, men — alligevel. Henne
hos Feddersens, hvor jeg ogsaa var, blev der dækket an
derledes op. En anden Aften var jeg hos Dr. Rasmussen
i Nørregade, og han gav mig to Billetter til Folketeatret,
hvoraf jeg saa gav Olaf den ene, og han benyttede den
ogsaa. Nogle Dage gik jeg hen til Arkitekt Bruun paa
Kjøbmagergade, naar jeg gik fra Biblioteket Kl. 3, og han
var saa elskværdig at lade sin Husbestyrerinde lave Kaffe
til mig, saa slap jeg de Dage for at kjøbe Middagsmad,
og saa gik jeg igjen hen til Biblioteket. Det, der gjorde
mig mest ondt, det var, at jeg af Olaf ikke kunde faa noget
at vide om hans Forhold. En Aften var jeg sammen med
nogle Studenter og maaske et Par Lærere, men jeg kan
ikke huske, hvor det var. De fortalte noget for mig. Kan
didat L. P. Sørensen og P. R. Hansen gav mig gode Bidrag,
Sørensen forestod Diakonissestiftelsens Depot, og P. R.
Hansen boede i Lykkesholms Alle 21 2 - De lovede begge
at sælge nogle Bøger for mig, og jeg fik dem tilbage, de
ikke havge solgt, d. 22de Nov. 1900. Det er ogsaa gaaet
mig helt af Glemme, om det var under dette mit Besøg i
Kjøbenhavn, jeg var ude i Sundby og inde i den Skole, hvor
Jens Kamp havde virket som Lærer. Han var jo ugift og
havde kun et Par Værelser for en saadan at bo i, og jeg
var inde i dem. Den Lærer, som nu var der, havde en
Smule af hans Optegnelser liggende hos sig, og dem fik
jeg af ham. Han fortalte mig noget om Jens Kamps For
hold, inden han blev afskediget, og jeg har hørt en Del
mere om ham, særlig om hans Forhold, mens han gik paa
Blaagaard Seminarium, af S. Mikkelsen-Tønning, som læste
der paa samme Tid, men alt dette maa have Plads et an
det Sted.
Jeg var ogsaa henne hos en ældre Kvinde, der boede
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ude paa Nørrebro. Hun var fra Søballe, Venge Sogn ved
Skanderborg, og hed Kirsten Sørensdatter. Men det blev
ikke til meget, hun kunde blot en Skjæmtevise og et Sagn.
Dernæst var jeg inde hos Bogtrykker Kr. Eriksen , som
havde trykt min første Bog, og han gav ogsaa lidt til Bed
ste, et Par Visebrudstykker og et lille Sagn.
Da jeg kom hjem, fik jeg travlt med Haven, men det
var næsten for sent, Jorden var for tør. Om mine Rejser det
Aar har jeg ikke meget at berette, da jeg ikke kan huske
synderligt derom. Jeg var i Sommertiden en Tur ude i
Egnen her vest for Vejle. Først var jeg i Gadbjærg og
besøgte Pastor M. Kan og fik der noget skrevet op og der
næst i Lindeballe hos Lærer Balling , som ogsaa fortalte
mig noget. Jeg kom saa ud til Randbøl, hvor jeg besøgte
Frits Bennetsen, der nu havde faaet sin Afsked fra Lærergjærningen og var flyttet hjem til sin gamle Moder, som
boede i Frederikshaab. Jeg havde skrevet ham til, og vi
mødtes ved Bindeballe Station, hvorpaa jeg fulgte med ham
hjem. Han havde lovet at hjælpe mig lidt til Rette, da han
var godt kjendt der paa Egnen baade med Folk og med
Veje. Hans Moder, Ane Mortensdatter Stokholm , fortalte
mig nogle Sagn, og saa fulgte Bennetsen med mig hen til
Knud Thygesen Schmidt ude paa Bindeballe Mark 1 ). Han
var helt god til at fortælle, og da det tog Tid med at skrive
op, blev vi der vederkvægede med noget Smørrebrød, for
vi var sultne begge to. Endelig landede vi i Randbøldal,
hvor vi i Kroen fik lidt mere Mad, og saa skiltes vi der, og
jeg tog hjem.
Nu vilde jeg ud til Silkeborg, og der var jeg sidst i
Maj, var d. 30te Maj hos Peter Fengers og min Søster og
tog Dagen efter med Posten til Salten, for jeg var ret daarlig og kunde ikke taale at gaa. Her i Tem opsøgte jeg
nu Kristensen Rasmussen Egendal , som boede et godt
Stykke norden for Byen, saa vidt jeg husker hos en Datter.
Jeg fik ham til at synge en hel Del Viser for mig, og da
jeg gjærne vilde have Melodierne, maatte jeg ind til
Byen og laane Lærerens Fiolin. Nu fik jeg skrevet en hel
Del Melodier op. Manden var meget flink og ligefrem
utrættelig, da han gjærne vilde have skrevet op, hvad han
kunde, og han sang godt. Jeg var ogsaa nede hos Smeden
J)

Han var Broder til en Lærer i Fredericia, som jeg forhen havde
besøgt, og denne havde henvist mig til Knud.
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Iver Sørensen i Salten, og den nye Præst i Tem var saa
elskværdig at laane mig Nattely. Jeg tog atter tilbage til
Silkeborg, og nu var det min Bestemmelse at tage ned til
Ulfborg og holde Pintse der. Jeg kom der Pintse-Løverdag
og blev hos Familien begge Helligdage. Ved Kirken talte
jeg med Fru Valeur paa Vosborg. Villads og Ane Kir
stine var saa venlige at tilbyde mig en Kjøretur over til
hendes Broder i Raasted, og saa kom jeg der d. 5te Juni.
Gaarden laa højt, den kaldtes nu ogsaa Blæsbjærg, og saa
bestemte jeg mig til samme Eftermiddag at gaa over til
Vind, hvor jeg endnu ikke havde været. Paa Vejen kom
jeg forbi den nuværende Ejer af Garsdal, hvor mine Olde
forældre havde boet. Jeg var ikke helt henne ved Huset,
men talte med Manden, der gik og pløjede. Det var ikke
ret længe siden, han kom der. Det var virkelig et ensomt
Sted, og der var meget langt til Naboer. Der stod et en
ligt Træ der henne, men alting saa fattigt ud, og jeg tænkte
rigtig nok paa, hvor trist det maa have været at bo der,
langt fra Kirke og Skole og Medmennesker. Naa, jeg gik
videre og kom endelig til Røjkjær, hvor man var ved at
rive et gammelt Aashus ned. Jeg fik Lov til at gaa ind og
lavede mig et Rids af Husets Indretning. Men jeg maatte
videre og naaede saa endelig til Vind Kirke. Inden jeg
kom der, var jeg dog inde i et Hus et godt Stykke norden
for, hvor der skulde bo en Mand, som var lidt af Familien,
men det saa meget tarveligt ud, og endskjøndt han tilbød
mig at blive der om Natten — det var nemlig nær Aften —
kunde jeg ikke bekvemme mig dertil og gik saa op imod
Kirken i det Haab, at Degnen skulde kunne huse mig. Men
det kunde nu ikke lade sig gjøre, og saa gik jeg hen til
Kjøbmanden, som boede lige overfor. Uagtet han ikke
havde god Plads til mig, fik jeg dog Lov til at blive, og
Folkene var meget flinke. Næste Formiddag gik jeg saa
ned til en Gaard sønder i Sognet, hvor der ogsaa boede
lidt af Familien. Jeg havde nok Lyst til at se dem, og jeg
fik ogsaa talt med dem, men de havde travlt, og jeg var
der ikke saa forfærdelig længe. Saa gik jeg over til Vinding,
men det var lange Veje at overfare, og jeg kom der ikke
inden langt hen paa Eftermiddagen. Degnen lovede at huse
mig om Natten, og saa gik jeg hen til Tyregaard, fordi jeg
gjærne vilde se det Sted, hvor den Dreng eller Karl i sin
Tid var løben fra, der senere endte som Præst, og hvorom
jeg havde hørt og læst en underlig Historie. Præsten der
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paa Stedet havde optegnet Tildragelsen, og Movst Nielsen
der i Gaarden sad saa og fortalte mig Sagnet igjen, samt
lidt mere. Næste Morgen drog jeg saa videre og kom om
sider til Herning og derfra over til Fastrup, hvor jeg op
søgte Lars Kristians Kone Kristine Andersen, der kunde til
sige mig nogle Vers, som hun havde lært af den gamle
Iver Pedersen ovre i Lind, hos hvem hun var opdraget. At
jeg ogsaa fik besøgt Lærer Mikkelsen i Busk, siger sig selv,
men jeg var ikke længe i Gjellerup, da jeg gjærne vilde
hjem, og jeg naaede det nok d. Ilte eller 12te Juni.
Nu skulde jeg ud paa en lang Tur, og langt hen, idet
min Rejse nu gjaldt Falster. Der var flere der nede, jeg
gjærne vilde besøge, nemlig Frøken Jakobsen fra Nykjøbing,
som vi havde truffet paa Himmelbjærget, og som nys havde
besøgt os, mens min Kone var levende, og flere Gange
havde skrevet til os, dernæst Karen Toxværd og hendes
Broder i Sillestrup, samt Pastor Fibiger i Skjelby. Det var
vel omkring ved d. 20de Juni, jeg drog af Sted og tog lige
til Nykjøbing. Her besøgte jeg Frøkenens Fader, der var
Redaktør af Avisen, men fik ellers ikke meget ud af hende,
der næsten aldrig var hjemme og havde saa mange Udflugter
at more sig med. En Lærer der i Byen, Gudmand Høyer,
som jeg havde truffet i Kjøbenhavn, var jeg ogsaa inde hos,
men havde intet Udbytte af. Saa tog jeg ned til Sillestrup,
og det var helt fornøjeligt at komme der, og jeg fik da og
saa et Par Viser skrevet op og en Melodi. Saa tog jeg
ned til Marebæk og fik noget tegnet op hos Lærer Ravn.
Han vilde laane mig en trehjulet Cykle at kjøre paa ned til
Skjelby, og saa vilde han selv komme og hente den der.
Jeg prøvede ogsaa at kjøre paa den, og det gik helt godt.
Det er første og sidste Gang, jeg har været oppe paa en
Cykle, og den Begivenhed staar- endnu klar for mig. En
delig kom jeg da til Skjelby, hvor jeg traf Skomager og
Musiker Niels Johannes Heyn, der kunde fortælle et Par
gode Æventyr. Det er en Selvfølge, at jeg besøgte Pastor
Fibiger; men han var ikke nær saa tilfreds med Forholdene,
som jeg havde ventet. Han havde før, medens han boede
der oppe i Ty, været saa munter og fornøjelig, men nu
var han bleven saa tung og træt. Det gjorde mig ligefrem
ondt for ham. Naturligvis vilde han gjærne gjøre mig til
Gode, saa jeg havde det godt nok hos ham, og han vilde
ogsaa godt fortælle for mig, men alligevel, der var et Tryk
over ham, syntes jeg. Jeg fik ogsaa Rasmus Povlsen og
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Povl Povlsen til at fortælle mig noget. En Dag gik jeg ned
til Gjedesby og helt ned til Ojedser, hvor der oven for
Stranden var fremstaaet en hel By. Der saa jeg da et stort
Skib, som kort efter skulde afgaa til Warnemtinde. Efter
at have set Havnen der og det hele, tog jeg Afsked med
Præsten i Skjelby og drog op til Nykjøbing. Derfra gik
jeg saa ud til Systofte, da jeg havde hørt, at Lærer Bojesen
der havde en stor Samling af Børnerim liggende, som han
i sin Tid havde optegnet. Han indrømmede ogsaa at have
haft nogle Børnerim liggende, men vidste nu ikke, hvor de
var blevne af. Jeg bad ham meget om at finde dem og
lade mig se dem, men det blev nu ikke til mere. Naar
han fandt dem, skulde han sende mig dem, men jeg har
jo aldrig faaet dem. Saadan gaar det som Regel med den
Slags Løfter. Jeg fik lidt skrevet op hos ham, og saa gik
jeg videre til Nørre-Alslev, hvor jeg vilde besøge Højskolen.
Forstander Schmidl talte om, at jeg skulde hen til en Kone,
som boede lidt derfra, for hun kunde synge nogle gamle
Viser. Jeg gik derhen, og det passede godt nok. Konen
hed Ane Hansen og var 58 Aar, og hun kunde sine Viser efter
sin Moder. Jeg fik hende til at synge, og hun spurgte mig
stadig, om jeg havde hørt den Vise, hun nu sang. Da jeg
maatte svare Ja, den kjendte jeg nok, blev hun noget for
undret, hun mente jo, at ingen andre kjendte de Viser.
Endelig sagde jeg „Prøv nu at synge en Vise for mig, som
jeg ikke kjender", og saa sang hun Legendevisen om Jesusbarnets Flugt til Ægypten. „Den kjender jeg virkelig ikke",
sagde jeg, og det blev hun stor af. Skade var det, at jeg
ikke fik nogle af hendes Melodier skrevet op. Jeg bad
Forstanderen sørge for det, men hvad blev det til!
Fra Nørre-Ørslev gik jeg op til Horbelev, for der at
se Kirken, hvorfra vi har Sagnet om Hr. Truels's Døtre,
der blev slaaede ihjel af tre Røvere. Jeg kjendte godt Visen
om dem. Sagnet meddeles hos J. M. Thiele. Der findes
fire raat tilhuggede Hoveder paa Kirkemuren, som skal hen
tyde til Sagnet.
Inden jeg kom til Horbelev, var jeg henne at se paa
en lille Forhøjning, som skulde være en Levning af en Borg
vold, hvorpaa altsaa skulde have staaet et gammelt Slot.
Stedet kaldtes Borre, og Folkene i Gaarden der tæt neden
for var meget flinke og viste mig beredvillig Pladsen.
Gaarden kaldtes Trøjborggaard, og Karl Carstensen der
fortalte mig nogle rare Sagn.
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Saa var jeg henne at besøge Pastor Bredsdorff i Eskildstrup. Der var en Mand, som boede ikke langt derfra, der kjørte
mig derhen, men jeg kan ikke huske, hvem det var. Det
var sagtens J. Nielsen i Lille-Brænde. Præsten fortalte mig
et Par Smaaæventyr og noget mere, og saa blev jeg der til
næste Dag. Ku vilde jeg over til Kipping for at se den
hellige Kilde, men det var en lang Tur. Lærer Larsen der,
som havde været paa Lyngby Seminarium, tog vel imod mig,
og han fulgte med mig hen til Kilden, der nu er tilgroet
og næsten ukjendelig. Den ligger 50 Alen vest for Kirkens
Taarn og har i gamle Dage været særlig berømt og besøgt.
Jeg fik gjort nogle Optegnelser, og saa skulde jeg nu sige
Falster Farvel. Jeg gik da over til Banen for at komme
med over til Sjælland. Det gik godt nok, og saa landede
jeg i Vordingborg foreløbig. Her opsøgte jeg Forstander
Munk paa Seminariet 1 ), og saa eftersaa jeg naturligvis ogsaa
Gaasetaarnet. Her hos Munk havde jeg nær rendt mig
en Staver i Livet. Der var en Præstefrue i Besøg, og da
hun hørte, at jeg gik og samlede paa Æventyr, saa begyndte
hun at snakke om H. C. Andersen og de dejlige Æventyr,
han havde skrevet. Dem elskede hun, og de var da saa
udmærkede at give Børn i Hænde. Jeg kunde ikke give
hende helt Ret i al den Lovprisning, og saa blev hun endnu
mere ilter. Godt var det saa, at jeg trak mig tilbage i Tide
og overlod hende Valpladsen. Hun var ovre fra Lolland,
men hendes Navn vil jeg ikke nævne. Nu maatte jeg tænke
paa at komme af Sted. Fru Munk havde nogen naturlig
Tilbøjelighed til Fedme, og jeg raadede hende da til at
leve meget afholdende. Det vilde hun ogsaa nok, men
det Kapitel skal jeg ikke her fortælle mere om. Hun
viste mig en haandskreven Bog, der indeholdt en hel
Del Familieoptegnelser, og da jeg fandt nogle af dem
meget interessante, fik jeg Lov til at tage en Afskrift af
dem, og disse Afskrifter tog jeg saa med mig og indlem
mede i mit andet indsamlede Stof. Fra Vordingborg tog
jeg med Toget til Lov St. for at besøge Lærer Hansen i
Pederstrup, som jeg før havde truffet, og han fortalte mig
et Par Sagn. Derfra gik jeg op til Næstelsø for at hilse
paa Pastor Borch, der var Broder til min gamle Velgjører
fra Øster-Velling, Pastor Borch i Randlev. Han gav mig
J)

Han var en Søn af Kristoffer Munch, som jeg havde besøgt, ej
alene i Sinding, mens han var Lærer der, men ogsaa senere i
Ringe paa Fyn flere Gange. Han var dimitteret fra Lyngby 1862.
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et Par smaa Bidrag, men ellers havde jeg ikke noget videre
Udbytte af det Besøg. Nu kom jeg ind til Næstved og op
søgte der K. Jeppesens Enke, som havde en lille Trikotageog Garnforretning. Af hende kjøbte jeg et Par af hendes
Mands efterladte Bøger, som hun endnu havde liggende.
Den ene var Nøsselts Verdenshistorie. Saa tog jeg igjen
med Toget ad Skjelskør over Dalmose for der at besøge
min gamle Ven Plesner i Smedstrup. Jeg var da ogsaa
inde hos Redaktør P. Nielsen i Skjelskør, som ogsaa gav
et Par Smaating til Bedste. Derfra gik jeg saa op ad Lande
vejen til Korsør og glædede mig ved at se Landskabet der.
Nu tog jeg derfra hjem. Det var en lang Rejse, jeg havde
gjort, og den havde været dyr og kun givet ringe Udbytte
af Folkeminder. Men jeg havde set mange Egne og talt
med mange Mennesker.
Efter at jeg havde været hjemme en kort Tid, kom jeg
op til Horsens og besøgte der min Broder. Hos ham traf
jeg en Mand ovre fra Endelave, en Proprietær O. Hoe.
Han ejede en Gaard der ovre, som hed Louisenlund, og
han indbød mig til at komme derover. Jeg kunde bo hos
ham, og han var i det hele flink imod mig. Jeg besluttede
mig da til at følge med ham hjem, naar han kom til Horsens
en anden Gang. Men det skulde jeg saa faa Besked om.
Jeg kom ogsaa derover i 1901.
Nu vilde jeg en lille Tur ud til Randlev for at besøge
Pastor Borch, og det gik efter Ønske. P a a m i n e Udflugter der i
Egnen fik jeg dog noget samlet. Povl Jensen , Dyngbylund,
sang et Par Skjæmteviser og fortalte noget. Lærer Mathias
sen i Dyngby hjalp mig, og Ane Jensdatter der fortalte Sagn.
Lærer L. Andersen i Sagsild gav mig ogsaa Bidrag, og Erik
Lund i Halling ligeledes. Da jeg tog tilbage, var jeg inde
hos Præsten i Gosmer og gik saa ud til Horsens over Hundslund og Søvind, hvor jeg overnattede i Kroen. Da jeg kom
til Stensballe, gik jeg ind til Lærer Andersen , som fortalte
mig et Æventyr og lidt mere. Det var da ogsaa en lille
Udflugt. Paa den næste Tur gik jeg ud til Mejsling, da jeg
havde hørt, at en Skrædder, som boede der, var god til at
fortælle, og det slog heller ikke fejl. Peder Hansen var en
god Kilde at komme ti!, og baade Ane Sørensen og Lærer
Andersen hjalp godt til, saa der fik jeg meget skrevet op.
Saa kom jeg ogsaa ud til Jørgen Peter Jørgensen i Egtved
Skov og fik ham til at fortælle. Derefter kom jeg til Lind
knud og var der meget heldig. Lærer A. P. Lustrup var
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en udmærket Fortæller og havde en storartet Hukommelse.
Samtidig fik jeg fat i Lærer Th. Kristensen i Nyby, og de to
fortalte skiftevis. Lærer A. Brøns i Surhave gav ogsaa lidt til
Bedste. Disse Lærere var komne der i Besøg hos Lustrup.
Men han selv var dog den bedste. Bag efter var jeg flere
Steder i Sognet og fik Udbytte, saaledes hos Jeppe Nissen

Nielsen, Anders Sørensen, Niels Jensen Kjær, Sidsel Marie
Johansen, Morten Povlsen Post og Mads Hørsvinger. Lustrup
hjalp mig trolig med at berede Vejen hos de forskjellige,
og stadig søgte jeg tilbage til Skolen, saa jeg var ham meget
taknemmelig. Jeg var ogsaa en Tur henne i Hovborg hos
Simon Nielsen og hos Lærer P. F. Jensen i Kielund. Da
jeg saa var færdig der, gik jeg over til Vorbasse. Jeg havde
da ogsaa været inde hos Pastor Fenger for at aflægge ham
et lille Besøg, men jeg fik Indtryk af, at Lærer Lustrup ikke
stod særlig højt anskreven hos ham, dog tror jeg, at Præsten
deri havde nogen Skyld, for han var lidt fordringsfuld og
vanskelig at have med at gjøre.
I Vorbasse gik jeg hen til Lærer J. P. Andersen, og
hos ham fik jeg atter et Par Sagn. Lærer Møllers Enke
Mette Kirstine Andersen fortalte ogsaa lidt. Men vor Sam
tale drejede sig ikke lidt om de Gravrøvere, der i den Tid
huserede i Egnen. De havde ogsaa været hos ham for at
faa Lov til at grave i et Par Høje paa Skolelodden. Jeg
var der oppe paa den og saa, hvordan der var gravet og
rodet. De havde vist gjort en god Forretning. Jeg var
ogsaa henne at se den hellige Kilde ved Kirkegaarden. Og
saa Præsten var jeg inde hos, og saa gik jeg over den
store Hede ad Frederikshaab og forbi Gaarden Slav. Der
var allerede blevet plantet noget, men det var en stor Stræk
ning, og jeg lagde Mærke til den Masse gamle Vejspor,
der fandtes, hvilke jo alle pegte hen paa det gamle Ting
sted. Endelig naaede jeg hen til Frits Bennetsen, hvor jeg
ogsaa fik noget skrevet op, og saa tog jeg hjem. Men jeg
fik da Nattely hos ham. Han boede i et gammelt Hus,
der forhen havde været reformert Kirke, tillige med sin Moder.
Efter at have været hjemme en Tid bestemte jeg mig
saa til at gjøre Rejsen op til Vendsyssel. Det var jo Mette
Sofie Larsdatter, det særlig drejede sig om at komme til,
da hendes Søn i Lendum saa stærkt havde anbefalet mig
hende. Hun var ikke saa gammel, men jeg vilde godt have
hende afhørt. Det gjaldt om at komme der inden Vinteren.
Altsaa tog jeg derop i Oktober og tog lige til Sinddal St.
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Her var jeg næste Dag og gik saa over til Mosbjærg, men
fik der intet udrettet, da Pastor Bugge ikke var hjemme.
Jeg skulde nu til Nørre-Bindslev, men det var nær Aften,
og Dagen var kort. Da jeg kom ned til Aaen og skulde
over den, maatte jeg spørge mig for. Fra et Hus viste man
mig saa et Gangtræ eller en Spang, og jeg kom da over. Nu
skyndte jeg mig i Skumringen hen ad Marken ti! et Hus,
hvor Manden stod udenfor, og han var flink og viste mig
op til den indkastede Vej, jeg skulde med. Nu gik det
rask frem, og endelig kom jeg til en Skole, men der var
baade lukket og slukket, saa jeg maatte videre. Men jeg
havde kun gaaet faa Trin, før jeg traf et Par Folk, der viste
sig at være Læreren og hans Kone, som nu kom hjem.
De bad mig inden for, og saa blev jeg hos dem om Natten.
Det var jo udmærket. Næste Morgen kom jeg saa til
Bindslev og mældte mig hos Lærer Møller. Han viste mig
saa, hvor Mette Sofie boede, og jeg kom der og forebragte
mit Ærende. Manden var Skomager og saa ikke meget
naadigt paa mig, men jeg lod mig dog ikke anfægte. Vi
kom saa i Gang med Arbejdet, mens Skomageren arbejdede
i sit Værksted. Af og til kom han ind til os og gav ondt
af sig. Vi blev ved at fortsætte, og det viste sig snart, at
hun var en udmærket Kilde at komme til. Ej alene kunde
hun fortælle gode Æventyr, men hun kunde ogsaa en hel
Del gamle Viser, saa jeg fik nok at bestille baade den Dag
og næste Dag. Til sidst gjorde Manden os det dog for
broget og skjældte frygtelig ud. Han kunde nu ikke lide
disse gamle Sager, og da hun vilde gjærne fortælle, saa lod
vi staa til en Tidlang, men til sidst blev det os dog for
haardt, og jeg maatte ned til Degnen og bede ham mindelig
om at huse os en lille Tid, indtil jeg havde faaet hende
afhørt. Hun kom saa ned i Skolen til mig, og vi sad saa
i Møllers Dagligstue, og hun fortalte, mens jeg havde travlt
med at skrive. Af og til skulde hun jo hjem og se til
Manden og give ham Mad, og saa gik det da nogen
lunde. Jeg fik hos hende 10 gode Æventyr og 9 gamle
Viser. Jeg var saa her i Bindslev igjen henne hos Kristen
Frederiksen , som jeg besøgte sidste Gang, jeg var der, og
han kunde atter meddele mig noget. Ogsaa han kunde
tilsige mig gamle Viser, og saa fik jeg nogle flere Sagn af
ham. Han fortalte mig, at han gav sig af med at signe, og
at hans Moder havde lært ham, hvad der skulde siges.
Efter at jeg saa havde faaet en god Høst, bad jeg Mette
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Sofie, naar hun kunde faa Lejlighed, at tage over til Sinddal og gaa ind til Fotograf M. Christensen der og lade sig
fotografere. Jeg skulde nok betale ham derfor, og hun
skulde have et pænt Billede. Dermed sagde jeg hende
Farvel og takkede hende meget for hendes Villighed. Man
den, som jeg ellers var kommen helt godt ud af det med,
tog jeg ogsaa ordentlig Afsked med, og saa gik jeg over
til Tværsted. Jeg var inde hos Lærer C. C. R. Knudsen,
og hans Kone fortalte mig et Par Præste- og Degnehisto
rier. Saa var jeg ogsaa i Præstegaarden i Vester-Tværsted,
for der var Lærer Kjærulf for Øjeblikket. Han var ved at
tapetsere i en af Stuerne der, da han samtidig med at være
Lærer ogsaa gav sig af med at være Maler. Han havde
oprindelig været i Malerlære, men havde saa givet sig til
at læse paa Blaagaard for at faa Lærer-Examen, og min
Kusine Ane havde forstrakt ham med Penge. Derom har
jeg tidligere fortalt i mine Erindringer og om, hvordan jeg
traf ham i Kjøbenhavn. Efter endt Examen var han saa
bleven Lærer her oppe, og nu var det mange Aar siden,
jeg havde set ham. Embedet var meget lille, og hans Fa
milie var stor, saa han var nødt til at faa sig lidt Extrafortjeneste. Vi talte nu sammen, og han fortalte mig et
Par Sagn ude fra Bækmark. Dernæst fortalte ogsaa Jeppe
Kristensen (Jørgensen) i Østen-Kjær mig nogle gode Sagn,
og dernæst var jeg henne hos Plantøren Edv. Wejrum , som
fortalte mig nogle Strandingshistorier. Der var jo blevet
anlagt en Plantage derude, som han var ansat ved. Frem
deles var jeg inde hos Niels Erik Jensen (Mølle), og han
var meget god til at fortælle. Nu gik jeg langs med Stran
den og blev ved et godt Stykke, indtil jeg kom i Tanker
om at stikke ind ad i Landet, da det var min Agt at komme
hen til Hvidemose Skole for der at faa Nattety. Paa Vejen
derhen gik jeg ind til Kristen Jensen i Kyllesbæk, som ogsaa
var god til at fortælle. Endelig naaede jeg da til Skolen
og blev vel modtaget af Lærer J. Andersen, som jeg før
havde været os, da jeg var paa Foredragsrejse der oppe i
Vendsyssel. Jeg gjorde nu en lille Standsning der, og var
henne hos Peder Mikkelsen, i Sovkrog og hos Søren Kri
stian Jensen i Heden. Det var rare Fortællere at komme
til. Der var Tale om at faa Skolen flyttet, og jeg var henne
at se paa Pladsen, hvor den skulde ligge. Dernæst var jeg
sammen med J. Andersen ovre i Raabjærg Kirke om Søn
dagen og var ogsaa inde i Præstegaarden. Det var rigtig
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nok et ejendommeligt Landskab at gaa i. Jeg lagde Mærke
til den morsomme Prædikestol, der fandtes omtrent lige
midt for Indgangsdøren. Ellers plejer den da at være an
bragt længere oppe, nemlig i Nærheden af Korbuen og
øverst i Skibet. Der var kun faa Folk i Kirke, som ikke
var saa underligt, da Bebyggelserne laa saa spredt. Der
var dog en Mand og hans Kone henne fra Kandestederne,
og da de var kjørende, og jeg havde ytret, at jeg gjærne
vilde op at se Raabjærg Miler, saa fik jeg Lov til at kjøre
med et lille Stykke. Andersen fulgte med, ellers havde jeg
sikkert ikke kunnet finde tilbage igjen i den vildsomme Egn.
Det var rigtignok en rar Vej at kjøre paa, ja, der var egent
lig ingen Vej, kun et Spor, og vi kjørte igjennem den ene
Vandpyt efter den anden, og af og til hældede Vognen
helt betænkelig, men vi kom da over det uden at vælte.
Saa sagde jeg de brave Folk Farvel, og nu traskede vi videre
gjennem Sandet og naaede op paa Milerne, hvor der ikke
fandtes en Græspile og ikke en Tot Marehalm, blot det bare
fine Sand, der var knøget sammen og laa i lange Revler
saadan omtrent, som Bølgerne kan ligge paa Havet i Mags
vejr. Der laa ikke saa faa Tønder Land saadan hen uden
nogen som helst Tilplantning. Men vi maatte se at komme
tilbage til Kirken, for det begyndte allerede at skumre. Det
var virkelig en mærkelig Oplevelse at komme derop.
Men jeg maatte videre frem. Efter at have sagt Farvel
til de rare Folk der oppe, gik jeg ned til Aalbæk. Her var
nylig strandet et Skib, der nu stod omtrent paa fast Land,
det kunde i alt Fald ikke bringes flot igjen, og Lasten skulde
bringes i Land. Skibet var ladet med Havre, der kom ovre
fra Rusland, og mange Folk havde travlt med at bjærge
i Land og faa Kornet hen i et Oplagsrum. Men der spildtes
meget deraf, og Havren laa paa Stranden, saa Folk gik og
vadede i den. Jeg samlede lidt op deraf og fik i mit Lomme
tørklæde og i min Taske, og saa sendte jeg det hjem til
Børnene for at prøve paa, om den Havre kunde gro, naar
den blev saaet i min Have. Næste Foraar saaede jeg den,
men det var ikke ret meget deraf, der kom op. Det var
ogsaa usædvanlig smaa Kjærner, og hvis de ikke havde
bedre Havre i Rusland, saa trængte Landmændene der ovre
virkelig til at faa bedre Saakorn. Vor graa Havre er da
meget bedre end den, de havde der.
Jeg gik nu ned til Jerup og kom til Kristen Jensen
Stendet i Jerup Hede, og han var ogsaa god til at fortælle.
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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Lærer N. P. Nielsen-Bjørn i Jerup fortalte mig nogle Degne
historier og viste mig hen til Anton Madsen, og jeg var
atter hos Kristen Stendet. Nu gik jeg ud i Tolshave Mose,
hvor Kristen Leddet Olesen havde slaaet sig ned og jævnet
en hel Del af Remmene, saa han havde faaet nogen Mark
ud af det. Men det havde været et brydsomt Arbejde.
Han fortalte mig nogle Skjæmtesagn. Saa søgte jeg videre
syd paa og kom endelig til Elling og derfra over til Kvissel,
for jeg skulde jo igjen ud til Larsine , som jeg ikke var
bleven færdig med. Her gik det igjen løs med Æventyrene,
og alt imellem var jeg henne paa Højskolen hos Forstander
Stevns, og jeg var ogsaa en lille Tur henne paa Holmen
hos Karen Marie Svendsdatter. Hun var ellers henne fra
Mosbjærg og var næsten 81 Aar. At hun havde kunnet
nogle gamle Viser, var tydeligt nok, men nu svigtede Hu
kommelsen hende, saa det var kun Brudstykker, jeg fik af
hende. Men jeg maatte atter hen til Larsine, og saa gik
det løs med gamle Viser. Jeg fik nok en halv Snes Viser
skrevet op hos hende, og hun sagde, at hendes Moder
havde været saa svær med at synge Viser og saa god til
at huske dem. Hun var ellers ovre fra Ugilt. Derfra tog
jeg saa hen til Sinddal for at faa talt med Fotograf M. Chri
stensen, som skulde fotografere Mette Sofie fra Bindslev,
naar hun kom, og jeg betalte ham selvfølgelig for det. En
Lærerinde der i Byen vilde sælge et Fotografiapparat, som
hun havde lagt ind hos ham, og da han erklærede, at det
var godt og brugeligt, saa kjøbte jeg det. Frøken Svendsen
der fortalte mig et morsomt Skjæmtesagn, og saa rejste
jeg ned til Taars for at besøge Lærer Jensen, og der traf
jeg en Agent P. Birch fra Esbjærg. Han fortalte mig en
Del, og Jensen gjorde ogsaa. Derfra gik jeg saa til Vrejlev og var i Kirke der. Bag efter besøgte jeg Præsten August
Kristensen, som nu var flyttet dertil; ogsaa Lærer Obel var
jeg hos, og begge fortalte lidt. Nu vilde jeg til Serridslev
og gik først til den gamle Præstegaard, som nu var om
dannet til en almindelig Bondegaard. Her kunde jeg intet
Udbytte faa, og saa kom jeg om til Lærer Ifversen, der sang
en Vise, og hos hvem jeg optegnede to Melodier. Derfra
gik jeg over til Hallund og kom paa Vejen forbi Kjølskegaard, som jeg havde hørt meget fortælle om, og et Stykke
norden for Vejen var jeg inde i et Hus, hvor jeg fik et
gammelt Aftryk af den noksom bekjendte Bekjendtgjørelse
om Sultenborgs Bortsalg. Den var jeg meget glad ved.
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Læreren i Hailund S. L. Thomsen, var en gammel Bekjendt
af mig, men han kjendte mig ikke, da jeg fremstillede mig,
dog varede det ikke længe, inden Stillingen klaredes. De
havde travlt med at faa en Datter udstyret, der skulde ud
i Verden, men jeg gik saa op til Helene Jørgensdatter, der
sang Agnetevisen for mig: Jeg havde det ellers godt der
og fik et godt Udbytte, dels af Karen Marie Thomasdatter
i Hallund Nymark og dels af Thomsen, hans Kone og
Datter. Thomsen gav især meget til Bedste. Saa gik jeg
over til Allerup og lagde mig ind hos Lærer Møller. Det
var nu i Nærheden af de berygtede Allerup Bakker. Her
uden for Skolens Køkkendør laa en meget smuk Profilsten
fra Hallund Kirke, som af Kirkeværgen var bleven afhændet
for fire Aar siden, blev der sagt mig. Derfra gik jeg saa
over til Hellevad og var inde i et Hospital, hvor jeg traf
Enken efter en Pastor Blicher, som havde været Præst der.
Hun havde Billedet af ham og viste mig det. Det fore
kommer mig at skulle være Hr. Jens Chr. Blicher, der var
Præst i Understed og Karup, men husker det ikke bestemt.
Derfra gik jeg saa til Ørum, hvor jeg var inde hos Smeden
Kristian Pedersen , og han fortalte et Æventyr og nogle Sagn
samt sang mig en Vise. Saa var jeg ogsaa henne hos Jens
Terkildsen, der fortalte mig et Sagn. Men nu var det
blevet næsten Aften, og jeg maatte saa over til Hjallerup
og lagde mig der ind paa Hotellet, men gjorde dog samme
Aften en lille Udflugt hen til Lars Johansen, der var Sogne
foged, og til Lærer C. Sterup, og de fortalte begge ret
gode Ting. Fra Hjallerup gik jeg næste Morgen til Stag
sted i Dronninglund Sogn for at træffe Smeden Niels Hansen.
Men han var ikke hjemme. Dog fik jeg Besked om, hvor
han var at træffe, og saa gik jeg en lang Vej øster paa og
fik ogsaa fat i ham. Han fulgte nu med mig hjem, og saa
sad jeg hos ham og skrev, hvad han fortalte. Det var
dog ikke særlig meget, et Par Æventyr, som han selv fore
stillede at have oplevet, og nu maatte jeg skynde mig at
komme videre ud ad Nørre-Sundby til. Der var jeg saa
d. 21de Oktober, og Dagen efter var jeg i Aalborg,
men havde ogsaa gjort en ordentlig Rundrejse. Her søgte
jeg ind til Maren Sørensdatter , der stammede fra Understed
og nu var 66 Aar. Hun fortalte mig 5 gode Æventyr, og
lens Kristian Olesen fortalte to Sagn. Nu tog jeg med
Toget til Ellidshøj, var inde hos Lærer Nielsen der og hos
Stationsforstander S. P. Sørensen. Denne sidste var meget
14*
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elskværdig imod mig og tilbød mig Nattely. Nu tog jeg
videre over Svendstrup, og der var jeg lige inde hos Læreren
Kristian Gade, og det var helt morsomt at faa talt med
ham. Saa tog jeg over til Nibe og besøgte der Frøken
Schytte og hendes Fader, der tidligere havde været i Vogslev, men nu var pensioneret. Ogsaa her hos hende fik
jeg noget skrevet op. Derefter tog jeg videre ned til Aars.
Herfra gik jeg over til Lærer Brahms i Gundestrup. Han
vilde gjærne hjælpe mig til Rette og vilde, naar han den
Dag havde Ende paa Skolen, følge med mig ud i Egnen.
Jeg ventede da, og vi gik hen til Jakob Olesen paa Giver
Mark. De havde travlt med at tage Kartofler op, men det
blev snart saa mørkt, at de maatte holde op med Arbejdet.
Vi var jo ude hos dem i Marken, og saa fulgte vi hjem
med dem. Baade store og smaa var sultne, og saa fik de
kogte Kartofler og sad og spiste, mens vi var der, ikke just
med de reneste Fingre. Manden kunde ikke fortælle synder
ligt, og Brahms sad endda selv og fortalte noget for at faa
ham paa Gied. Men vi maatte videre og gik saa til Søren
Andersen. Men han var ikke hjemme, han var gaaet over
til Sønderup og kom sent hjem, sagde Konen. Vi kunde
altsaa ikke vente, men saa gjorde jeg Aftale med hende, at
jeg vilde komme igjen i Morgen tidlig, og saa maatte Man
den endelig være hjemme. Jeg fulgte saa med Brahms
hjem og blev hos ham om Natten. Næste Morgen var det
en meget stærk Taage, men jeg mente nok at kunne finde
Stedet. Det varede dog længe, inden jeg kom af Sted, og
det var en lang Vej, saa Klokken var henved 10, inden jeg
kom der. Da var Manden stukken af igjen. Han havde
ventet efter mig, sagde Konen, og nu troede han ikke, at
jeg kom. „Hvor er han saa?" spurgte jeg, og dertil sva
rede hun, at han var taget op til Smeden Morten Gylden
dal for at faa noget gjort ved et Plovjærn. Ja, saa skulde
jeg derop, men det var meget taaget, og det var vel van
skeligt at finde dertil. Om hun ikke kunde skaffe et Barn,
der kunde følge med mig. Nej, det kunde der ikke være
Tale om, det maatte jeg selv gjøre mig tilpas med. Jeg
bad hende saa vise mig Retningen, hvori jeg skulde gaa,
og det gjorde hun og sagde desuden, at Smedien var gra
vet ind i en Høj, og der var ikke andre Huse paa den Kant.
Jeg rejste saa af og fandt godt nok dertil. Smeden og
Søren Andersen var i fuldt Arbejde. Søren trak Bælgen,
og Morten smedede. Jeg fik da Søren til at fortælle, mens
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han stod der, og saa løb jeg af og til ud til en Vogn, der
stod uden for, fik en af Vognfjælene lagt ned og stod saa
der og skrev. Men det blev koldt for Fingrene at staa der
ude langt hen i Oktober, og til sidst holdt jeg op og stod
og ventede. Da sagde Søren: „Kan han ikke komme Ind
og sidde hos dig, til vi bliver færdige?" og Morten gik da
udenfor og raabte over til Konen, der netop viste sig ved
den vestre Ende af Smedehuset: „Kjesten, kan du lade den
fremmede Mand komme ind at sidde lidt?" — „Nej, misæl
vil a ett!" raabte hun igjen, og saa maatte vi finde os i
Skjæbnen. Jeg gik og pankede lidt omkring og var ogsaa
henne ved Huset, der just ikke saa indbydende ud. Der
hængte en gammel Sæk for et af Husets to Vinduer, hvis
Glas var ude, og der ud af kom en lille Hund farende med
det samme. Jeg skyndte mig saa igjen over til Smedjen,
og nu var de snart efter færdige. Jeg fulgte saa med Man
den hjem, og saa kom han yderligere til at fortælle noget
for mig, men det blev dog ikke til saa farlig meget. Det
var Sagn der fra Egnen, og de kunde jo være gode nok.
Jeg spurgte ham lidt ud om Smeden, da jeg var bleven
noget nysgjerrig. Han sagde: „Det er rigtigt nok, at han
har Navnet Gyldendal, og at han er i Familie med den
Gyldendalske Boghandel i Kjøbenhavn. Den Mand, der
stiftede den Boghandel, er netop kommen herfra, og a har
hørt, at de der ovre fra hvert Aar sender ham en Gave til
Jul. Men det er ikke noget hyggeligt Hjem, de har. A har
været der inde nogle Gange, for a faar jo smedet hos ham,
og da der er mange Børn, saa har vi ikke sjælden været
der oppe med en Barselpotte, de er jo saa fattige. Men a
bryder mig just ikke om at se derind, og a kan godt forstaa, at Konen ikke brød sig om at faa Dem indenfor, for
skiddent er der. De har to Stuer, og naar der skal moges
ud i den ene, saa flytter de ind i den anden i det Lag.
Møbler har de ingen af, og en Dag, a kom derind, havde
hun staaet med et bitte Barn ved en Tønde, og der havde
Barnet gjort sig skiddent paa den. Men den Gang a saa
kom, hyllede hun lige en gammel Sæk over det hele og
bad mig saa sætte mig ned der, det havde a nu ingen Lyst
til. Det er sært, at Børnene kan trives i saadan Elendig
hed." Jeg maatte give ham Ret, og da jeg saa siden kom
ned til Skolen og saa et Par af Børnene, som netop var i
Skole den Dag, var jeg nær ved at blive syg af at se paa
deres Paaklædning, der kun bestod af nogle gamle Sække
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og Pjalter. Saa sagde jeg til Brahms: „Hvordan kan De
dog finde Dem i at have saadanne Børn ved andre ordent
lig paaklædte Børn?" Saa rystede han blot paa Hovedet
og vidste ligefrem ikke, hvad han skulde svare. Jeg maatte
altsaa se at komme tilbage fra Gundestrup. Konen der ude
i et Hus, Karen Jensdatter , sang mig til Slutning et Par Viser.
Nu gik jeg over til Aars og var inde hos Jordemoder
manden Anders Frandsen , der sang mig en Vise og fortalte
mig et Par Sagn.
Fra Aars tog jeg til Viborg og saa til Struer, hvor jeg
besøgte Familien Ring. Datteren Magdalene havde vi lært
at kjende, og hun havde skrevet et Par Gange til os. Her
traf jeg Marie Jegsen fra Viby ved Aarhus, hun var i Besøg
hos en Familie der, og saa fortalte hun mig et Par Smaasagn. Jeg blev i Struer Søndag over og rejste Mandag d.
29de Oktober til Holstebro, var lige inde i Idum hos Lærer
Højbjærg, som ogsaa fortalte et Par Smaating, og derefter
tog jeg hjem over Aarhus. Nu havde jeg ogsaa været
borte længe nok.
Endnu en Udflugt gjorde jeg i 1900, men det var nær
mest en Forretningsrejse. Jeg rejste omkring paa Handelens
Vegne, men samtidig vilde jeg se til mine Børn. Sagen
var jo, at jeg havde faaet mange Bøger trykt nu, og det
kostede mange Penge. Bogtrykker- og Bogbinderløn skulde
betales, og Pengene dertil skulde skaffes til Veje. Vel fik
jeg nogen Understøttelse til Udgivelsen, men den slog ikke
nær ti), og jeg maatte da se at skaffe Udveje. Jeg levede
med den yderste Sparsommelighed, og Rejserne kostede
mig det mindst mulige, da jeg gik Vejene ind, naar jeg kunde.
At faa Børnene anbragt kostede da ogsaa en Del, men det
vil jeg nu ikke her udbrede mig over. Altsaa begyndte jeg
den Rejse noget hen i November. Jeg tog først til Kjøbenhavn, og saa var jeg inde at se til et Par Familier der. Jeg
havde tidligere henvendt mig til Harald Rasmussen i de for
enede Kirkeskoler og ytret, at vi godt kunde tage imod et
Par Smaapiger i Sommerferien, og saa sendte han os to, Jo
hanne og Elisabeth. Det var altsaa deres Forældre, jeg
besøgte. De var meget flinke. Elisabeths Forældre syntes
jeg dog bedst om, og jeg kunde skjønne, at de havde det
mere smaat end Johannes. Hos dem var jeg kun én
Gang og blev saa opvartet med en Kop Kaffe, men hos
Elisabeths Forældre var jeg tre Gange og fik noget at spise
der hver Gang, endda de havde daarligere Raad. Begge
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disse Smaapiger var meget flinke og rare at have med
at gjøre. Saa var jeg ude hos Axel Olrik d. 16de Nov.,
og Dagen efter tog jeg over til Malmø for at besøge Nodermann. Han var taget dertil for at tage imod mig, saa
snart jeg traadte i Land. Jeg var der saa til d. 19de Nov.
og var henne i Sødraførstadsgaten at se den store Samling
af Musikinstrumenter, som den i Malmø bosiddende C.
Claudius havde faaet samlet, og som syntes mig enestaaende.
Men der skulde stor Plads til alle disse Sager. Derefter
kom jeg tilbage til Kbh. og rejste ikke derfra inden d. 23de.
Hos Feddersens var jeg d. 17de, og det blev da bestemt,
at min Datter Frederikke skulde over til dem til 1ste Dec.
Nu havde hun ogsaa længe nok været hos Konditor Boj
sens i Vejle, der ligefrem havde misbrugt hende. Hun fik
alt for lidt Søvn og blev syg, kort efter at hun kom til
Kjøbenhavn, og maatte til Læge, der erklærede, at hun var
syg af Overanstrængelse. Jeg havde en Dag før min Af
rejse været nede hos ham og beklaget mig derover, men
opnaaede ikke andet, end at han skjældte mig ud. Fra
Kjøbenhavn tog jeg op til Frederiksborg Højskole og
var i Hillerød inde paa Amtstuen for at tale med den gamle
Bredsgaard, som. sad og skrev der, og han fulgte med mig
til sit Hjem. Paa Skolen fik jeg gjort nogle Optegnelser
hos Eleverne. En af dem var fra Adslev og hed Mikael
Jensen. Derfra tog jeg ud til Lillerød St. og gik hen til
Skolen for at tale med Lærer Horst. Dernæst var jeg paa
Lyngby Højskole og fik da talt en hel Del med Fru Jutta
Møller, som var Husmoder der. Hun sagde, at der var en
rigtig god Plads ledig hos hende for en ung Pige til 1ste
Maj, og den kunde min Datter faa, naar hun vilde tage
derud og tale med hende derom. Lønnen var 20 Kroner
maanedlig. Det huede mig godt. Jeg talte med den Pige,
der havde Pladsen for Øjeblikket, men hun skulde giftes
til Foraaret, og hendes Kjæreste var Inspektør ved de gamle
Gaarde i Friluftsmuseet. Dem saa jeg, for de laa tæt ved
Skolen. Den ene Oaard var kommen ovre fra Smaaland
og havde kostet 25000 Kroner at flytte herover. Den anden
Gaard var nede fra det sydligste Sønderjylland. Jeg skrev
saa hjem til min Datter om Pladsen, men hun gjorde ikke
nogen Alvor af Sagen og tog til Kjøbenhavn i Steden for.
Inde paa Højskolen, hvor Rosendahl var Forstander, sad
jeg og hørte et Foredrag af ham om en Folkevise. Det
var den om „Tærningspillet", og det var et helt godt Fore
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drag, men da jeg siden fortalte Pastor Hagemann i Vinding
derom, sagde han, at alt det, Rosendahl kom frem med,
havde han laant af ham, da han havde beskjaeftiget sig
meget med den Vise.
Derefter tog jeg saa ud til Kalundborg for at besøge
min Datter paa Apoteket, men det var en kjedelig Mod
tagelse, jeg der fik. Apotekeren kjendte mig ikke, og da
jeg spurgte ham om min Datter, sagde han, at hun ikke
var hjemme, men jeg kunde gaa lidt og komme igjen. Det
syntes mig var et stivt Stykke, da Huset var stort nok til,
at jeg kunde have faaet Plads der en lille Tid. Saa gik jeg
og traf hende, da hun kom hjem. Hun havde fri den Dag,
og saa blev vi enige om at gaa ud til Illerup og besøge
Uhrbrand. Men det blev Aften, og hun turde ikke gaa hjem
alene, jeg maatte da følge med tilbage til Kalundborg og
saa igjen ud til Illerup for at blive der om Natten. I Apote
ket havde man hverken budt mig vaadt eller tørt, saa der
kunde jeg ikke blive. Se, det var halvanden Mil, jeg saadan
maatte gaa den Aften i Mulm og Mørke. Uhrbrands Hus
holderske lod for Resten til at være en hel Del fornærmet
paa mig og afæskede mig en Erklæring over, hvorfor vi
ikke var fornøjede med hendes Søster, der havde besøgt os
i Sommertiden. Da jeg fortalte hende lidt om, hvordan det
forholdt sig, vilde hun aabenbart ikke tro mig. Jeg blev der
da ikke længere end højst nødvendig og skyndte mig næ
ste Morgen tilbage til Kalundborg, hvor jeg saa fik Astrid
med ned paa Banegaarden, da jeg rejste. Jeg tog saa over
til Fyen. Det var for mig et dyrt og meget uheldigt Besøg,
jeg aflagde der oppe i Kalundborg. Men først tog jeg over
Slagelse til Sorø, hvor jeg kom d. 27de Nov., og besøgte
der Frederik Martin og Højskolen. Nu begyndte saa mine
Højskolebesøg. Hvert Sted holdt jeg et Foredrag om vore
Folkeminder og fortalte et Æventyr og maaske nogle Molbo
historier eller lignende, og bag efter solgte jeg Bøger til
Eleverne. Da jeg kom til Fyen, var jeg først i Odense og
saa i Kværndrup hos Dyrlæge P. Jensen. Derfra tog jeg til
Ollerup og saa tilbage til Odense. Derfra tog jeg en lille
Afstikker ned til Lindvedgaard for at besøge H. Nielsen,
som nu boede der. Det var ham, der havde haft Hinnerup
Realskole, som mine Børn var rejst hen til og tog Examen
fra. Han havde der en stor Lejlighed paa 3 Værelser og
fik sin Kost paa Gaarden. Det var da Forpagterboligen,
han havde lejet sig ind i, og der laa jeg nu om Natten.
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Det var meget venlige Folk at komme til. Dagen efter
fulgte han mig hen til Stationen ad en Markvej, og da vi
kom forbi en Kartoffelmark, der nu var harvet, efter at Kar
toflerne var tagne op, og jeg saa den Masse, der laa rundt
omkring og ikke var taget med, ytrede jeg, at det var under
ligt, som de der laa, fattige Folk kunde da have godt af at
samle dem. Dertil svarede Nielsen, at det gad de ikke,
Efter Tilbagekomsten til Odense, tog jeg op til Særslev
Højskole d. 3dje Dec. Jeg var dog først inde hos Bog
handler Knud Andersen i Kongensgade 17, og hos ham
kjøbte jeg nogle Bøger. Der i Særslev gik det ret godt med
at faa Bidrag, og selve Rasmus Nielsen var den bedste.
Da jeg kom tilbage fra Særslev, tog jeg ud til Aasum at
besøge Lærer Mikkelsen, og saa gik jeg tilbage til Odense
og ad Landevejen over Bolbro ud til Spedsbjærg og ned til
Tommerup Station. Jeg vilde til en Mand der ude, som
skulde fortælle mig noget. Kristen Povlsen i Spedsbjærg,
som jeg var gaaet den lange Vej efter, skuffede mig lidt,
skjøndt jeg da fik noget skrevet op hos ham, men jeg havde
ventet noget mere. Fra Tommerup St. tog jeg ud til Glamsbjærg og ned til Kjøng Højskole, hvor jeg fik gjort nogle
Optegnelser. Derfra tog jeg op til Nørre-Aaby, altsaa til
bage igjen til Tommerup. Efter saa at have været paa Udby
Højskole tog jeg hjem lidt hen i December. Jeg husker ikke
nu, om det var paa samme Rejse, jeg var inde at besøge
Anders Christensen i Tommerup, som har skrevet og faaet
trykt en Bog om det fynske Bondeliv. I alt Fald har jeg
besøgt ham en Gang, jeg kom fra Glamsbjærg og saa stod
af ved Knarreborg. Jeg roste hans Bog, men kritiserede,
at han ikke havde personfæstet nok, hvad han fortalte om.
Da jeg spurgte ud, fik jeg en hel Del Personer fæstet til
Begivenhederne, det giver dem jo forøget Værd.

1901.
Min første Tur fra Hjemmet i det Aar var op ad Hor
sens. Først var jeg hos Anders Bleide paa Raaved Mark,
der fortalte et Par Sagn. Saa var jeg hos Eskild Møller og
Redaktør Rasmussen, begge i Horsens, men uden videre
Udbytte. Jeg bestemte mig da til en længere Rejse. Først
tog jeg til Vejen og besøgte Pastor Richter. Der blev jeg
om Natten og tog saa næste Dag til Brørup og gik til
Ladelund Landbrugsskole. Derfra tog jeg til Malt, hvor
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Dyrlæge J. J. Hegelund fortalte mig et Sagn, og saa var jeg
hos Ane Marie Frank i Maltbæk Mose d. 17de Marts. Hun
fortalte mig 6 Æventyr, der var meget gode, og Niels Jen
sen Skomager , som boede i Nærheden, fortalte nogle Sagn.
Jeg søgte tilbage til Ladelund, hvor Forstanderen Niels
Pedersen fortalte et Sagn. Mandag Middag d. 18de Marts
gik jeg ti! Nyby, hvor Lærer Kristensens Kone fortalte mig
en Del gode Ting. Jeg gik tilbage til Brørup, og saa tog
jeg til Ribe og lagde mig ind hos Adjunkt P. Abell, der
ydede mig al mulig Hjælp. Jeg gik saa ud til Vester-Vedsted, hvor jeg besøgte Pastor Rosenstand og Forstander
Holger Steen. Denne fortalte mig et Skjæmtesagn, og saa
gik jeg tilbage tii Ribe og derfra med Toget, saa jeg kunde
lige komme ud til Darum. Derfra gik jeg til Sneum og
kjørte med Præsten hen til Sneumgaard. Der var jeg lige
en kort Tid, men maatte skynde mig at komme hen til Hans
Kursmed , som var bleven mig stærkt anbefalet. Jeg traf
godt nok Hans Morten Hansen hjemme, og vi kom snart
i Gang med Arbejdet. Han var ikke saa fejl til at fortælle,
men det lakkede ad Aften, og jeg skulde ind til Bramming,
inden det blev helt mørkt. Jeg spurgte, om jeg kunde
følge Banen, for jeg skulde over Aaen, og dertil blev sva
ret, at der var almindelig Færdsel der. Saa gik jeg, og det
hele gik godt. I Bramming søgte jeg ind paa Efterskolen,
og næste Dag gik jeg over Nykirke til Grimstrup. Her var
jeg inde hos pens. Lærer Jørgensen, der gav mig et Par
Smaating, og saa talte han forøvrigt udførligt om den nu
værende Præst, Brandstrup, og hans Forhold der i Sognet.
Det var en Sag, der netop i de Dage var stærkt fremme.
Jeg fulgte nu Landevejen over Endrup Mølle til Vejrup og
stak saa syd paa ned til Gjørding. Her var jeg henne hos
Enevold Severinsen , der boede i en stor Gaard, Gjørdinglund, vestlig i Byen. Han og hans Kone gav mig gode
Bidrag, og Sønnen Vilhelm gav ogsaa lidt. Derefter gik jeg
ned til Stationsbyen og lagde mig ind hos Læge Jensen,
der viste mig megen Velvilje. Nu tog jeg tilbage til Vejen
og fik P. C. Holm i Gang med at fortælle. Det var han
altid villig til. En Elev paa Stationen, som han havde i
Kost, havde ogsaa lidt at meddele. Da jeg saa kom til
Kolding, fik jeg Rektor Sigurd Muller der til at fortælle mig
ikke saa lidt. Endnu kom jeg i Tanker om at gaa ned til
Vonsild og besøge Præsten Johannes Clausen , og han for
talte mig ogsaa noget. Med stor Interesse saa jeg denne
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gamle Præstegaard og dens Indskrifter. Dermed var saa
den Rejse afsluttet.
Det var sidst i Maj, jeg kom over til Endelave. Jeg
var, som forhen meddelt, indbudt af den Mand der ovre fra,
som jeg forhen havde truffet i Horsens hos min Broder. Vi
sejlede over med en Damper, og det blev langt hen paa
Aftenen, inden vi kom der, saa det kunde ikke falde mig
ind at følge med G. Hoe hjem den Aften, og derfor lagde
jeg mig ind paa Hotellet tæt ved Stranden. Næste Dag
gik jeg saa ud til Louisenlund. Jeg vilde hverken besøge
Præst eller Degn, da Hoe havde ymtet om, at de var meget
missionske, og at der var mange Missionsfolk der ovre.
Jeg kunde da ikke saa godt gaa paa egen Haand, i alt
Fald ikke den første Dag. Hos Hoe blev jeg vel modtagen,
og han fortalte mig en hel Del Skjæmtesagn og Almuehi
storier, for det var han god til. Men det var ellers skræk
keligt at være der ovre, hvor jeg ingen andre havde at holde
mig til. Jeg gik og saa mig lidt om paa Øen og var ogsaa nede i et lille Skovparti, der hørte til Gaarden. Han
var en af Dagene med sin Kone i Besøg hos en Mand, der
boede i den nordlige Del af Øen, og der fik jeg Lov til at
følge med. Her fik jeg ogsaa noget skrevet op, og Folkene,
jeg talte med, var flinke til at fortælle for mig, og nogle af
deres Fortællinger var virkelig gode. Saadan fik jeg da
Bidrag fra Hans Nielsen, Anders Skov, Peder Rasmussen,
Morten Jørgensen og Karl Frandsen, fra Hoes Svigerfader,
Dyrlægen Schildknecht, fra Bodil Kirstine Sørensdatter og
Kristiane Rasmusdatter. Jeg maatte vente med at komme
tilbage til Jylland til d. 3die Juni, da sejlede jeg med Postbaaden over til Snaptun i Glud Sogn. Først gik jeg saa
op til Læreren i Glud, Chr. Nielsen , og han fortalte mig
flere morsomme Historier. Dernæst vilde jeg op at besøge
Martin Kristensens Søn, som var Lærer der i Sognet, og
derfra gik jeg over Skjold over til Bjærge og saa ind til
Horsens for at fortælle min Broder om mine Oplevelser
paa Endelave. Saa tog jeg derfra til Hørning Station og gik
over til Adslev. Her var jeg inde hos Pastor Klinke, og
han mente, at Niels Sørensen Basse kunde fortælle mig
noget. Det slog ogsaa til, han kom ind i Præstegaarden
til mig, og saa kom jeg ud ad Jegsen til og fik fat i Jakob
Kristensen Fladland. Han havde kunnet meget og kunde
ikke saa lidt endnu. Jeg fik da optegnet hos ham ikke
mindre end 12 Æventyr. De kunde have været bedre hu

220

Minder og Oplevelser. IV.

skede, men han var bleven affældig og sad nu der ude paa
Marken som et gammelt Fattiglem, hvor han var lejet i Kost
og Pleje. Imens jeg fik ham afhørt, maatte jeg bede Lærer
Nielsen om at huse mig. De første Aftener gik jeg dog til
Adslev til Præsten og fik Nattely. Men saa skulde jeg
ogsaa have fat i en anden gammel Mand, der boede i et
lille Hus vesten for Jegsen. Han hed jens Jensen , men
kaldtes til daglig Jens Murer, og han var helt udmærket til
at fortælle, saa jeg af ham fik 19 Æventyr. Dernæst boede
der en Vejmand ved Vejen ad Stilling, og hans Kone var
ogsaa fortrinlig til at fortælle, saa jeg der paa Egnen gjorde
en meget rig Høst. Hun hed Rasmine Rasmussen Kirke
gaard og fortalte mig 7 gode Æventyr. Jeg gik hen til
Haarby, imens jeg sad og skrev hos Jens Murer, og fik der
hos Lærer Jensen baade Mad og Husly. Hans Kone var
død for nogle Maaneder siden, og saa havde han faaet en
Datter hjem at holde Hus for sig. Hun havde forud tjent
Pastor Brandstrup i Grimstrup, og det havde været en meget
haard Tjeneste. Der havde hun taget Skade paa Synet, saa
det kneb noget for hende med at besørge Husholdningen,
og det var paa høje Tid, hun var kommen hjem. Jensens
Børn var vel begavede, en Søn var i Kjøbenhavn, og en
Søster boede i Brejning paa den anden Side Munkebjærg.
Her følte jeg mig godt tilpas. Saa tog jeg ned til Mesing
for at faa talt med Peder Horn, der skulde være god til at
fortælle. Det var en ret ejendommelig By at komme til, og
Manden boede i et langt Hus med flere Familier. Der var
en lang Mødding lige uden for, saa det var slet ikke saa let at
komme op til Døren. Det var nu ikke stort, Manden
• kunde, og han var noget vanskelig at have med at gjøre.
Fra Haarby gik jeg saa over Venge til Flensted og var der
inde hos Ane Birgitte Andersdatter, men hun kunde nu ikke
meddele mig noget. Saa gik Turen over Tovstrup 1 ) ned
efter Vole. Paa Vejen var jeg henne at se, hvordan Pottemageriet i Dallerup dreves, og en Mand der var villig nok
til at vise mig omkring og fortælle om Priserne paa deres
Sager, og hvordan Beregningen foretoges, samt hvad der
hørte til hvert Sæt. Af de store Krukker hørte der kun 1
til et Sæt, men af Ølkrukker hørte der 3 til et Sæt. Af
knavverede Krukker hørte der 3 til et Sæt. De var dels
med og dels uden Tæer. En Skok var 30 Sæt, der reg*)

Det var der, min gamle Kammerat Jens Lassen var fra.
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nedes 10 Skok til et Læs, og der beregnedes 7 Kroner for
hver Skok. Jeg fik god Rede paa alting, og jeg skrev det
op, men kan ikke her fortælle udførlig om det. Saa kom
jeg til Vole og gik ind i Kroen hos Chr. Høegh og blev
der om Natten. Hans Kone havde det meget daarligt, og
jeg var vis paa, at hun ikke levede ret længe, Det var d.
Ilte Juni, jeg var der. Saa gik jeg til Silkeborg og var
inde hos Fengers, men opholdt mig kun der i Byen en 3
Timer. Jeg fik dog hilst paa Seminarieforstander Vinther og
blev meget forundret over, at han nylig var bleven forlovet
med en ung Pige, som han nok var bleven kjendt med paa
Skolen. Der var jo ikke noget at sige til det, men som
sagt, det var en Nyhed, der optog mig noget, da jeg vidste,
at han var Enkemand og havde et halvvogsent Barn. Saa
kjørte jeg med Toget til Moselund St. og gik saa over
Mosen til Refshalegaard for at faa talt med Jens Jensen , der
jævnlig havde sendt mig Optegnelser og var en udmærket
Mand at tale med. Et lille Træk fik jeg optegnet der, og
saa stak jeg af op efter Have Sø for at faa det Mindes
mærke at se, som Thor Lange der havde rejst, og faa talt
med Ejeren af Oraagaard, Jens Kristian Nielsen. Jeg kom
forbi Søen og saa, hvordan der var gravet en Masse Tørv
i Mosen vesten for. Mindestenen over Svend Grate stod
inde i en Kornmark, men jeg kom da hen til den. Om det
Besøg har jeg skrevet en Artikel, der blev trykt i Silkeborg
Avis. Manden fortalte mig nogle Sagn, og saa rejste jeg
videre og kom op til Knudstrup. Jeg skrev til mine Børn:
»Nu rejser jeg til Demstrup, men kan ikke naa dertil i Aften.
Kunde jeg blot komme til Knudstrup, var det godt". I
Refshale overnattede jeg d. 12te Juni. Endelig kom jeg da
til Viborg, hvor jeg havde en Del at besørge, og saa tog
jeg derfra hjem, men det kunde ikke blive inden om
ved d. 20de.
Efter at have været hjemme nogle Dage, tog jeg over
til Odense og var der d. 29de Juni. Herfra gjorde jeg en
lille Afstikker ud til Stensby for at aflægge Jakob Rasmussen
et lille Besøg. Han havde flere Gange skrevet til mig og
lod til at interessere sig meget for gamle Herremænd og
Herregaarde. Han var venlig nok og fulgte lidt med mig
omkring i den nærmeste Omegn, og han fortalte mig da
ogsaa en Del, som jeg tegnede op. Anders Clausen i
Søndersø fortalte et lille Sagn, men jeg maatte af Sted igjen,
og saa tog jeg atter tilbage til Jylland og kom til Vejen og
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Askov for at faa nogle Adresser til Sønderjylland. Det
var nu min Hensigt at komme en Tur der ned, men jeg
var ikke rask og vidste snart ikke, om jeg turde vove mig
ved at tage den Tur. I alt Fald vilde jeg da prøve at tage
til Ribe. Altsaa d. 30te Juni tog jeg af Sted. 1 Askov var
jeg kun en halv Times Tid. Fra Ribe kom jeg saa ned til
Brøns og var nu kommen over Orændsen. Først tog jeg
ind til Svend Højbjærg, der var meget venlig imod mig og
strags var villig til at fortælle mig noget. Jeg fik ogsaa
Peder Andersen til at fortælle. Efter at have været henne
at se den Mindesten, der er rejst midt i Byen over faldne
Krigere, maatte jeg se at komme videre. Et lille Besøg hos
Læreren der fik jeg aldeles intet ud af. Nu gik saa Turen
til Skjærbæk, og der var jeg først hos N. Lund, saa hos
Kristen Tygesen og Anders Jefsen Hjuler og Hans Jepsen
Jefsen. De fortalte godt alle tre. Det faldt mig saa ind at
gaa hen til Frimenighedspræsten Jørgensen, og han tog
venligt imod mig og vilde godt hjælpe mig til Rette. Han
fulgte med hen til Peter Timmermann , der havde en stor
Gaard midt i Byen og var Ejer af Byens Gjæstgiversted.
Han tilbød at huse mig om Natten, hvilket der ellers var
nogen Risiko ved. Der oppe i det nordlige Sønderjylland
maatte ingen huse nogen Fremmed uden at mælde det til
Amtsforstanderen, og denne Sag havde jeg jævnlig nogen
Besvær med. De fleste Beboere turde ikke udsætte sig for
at faa en betydelig Mulkt, hvis de undlod den Mælding,
og det var virkelig besværligt for dem at faa saadant fore
taget. Men Timmermann lod ikke til at være ræd af sig.
Jørgensen var som sagt med henne hos ham, og han trak
terede med en Flaske Vin. Det var velhavende Folk, jeg
var kommen ind hos, lod det til. Timmermann fortalte no
get ind imellem, og saa var jeg ogsaa henne hos Fru Niko
line Falck, Peder Hansen Schmidt og Sofie Sørensen i Gje
sing, der egentlig var en Del af Byen. Alle fortalte de mig
noget og ligeledes Anders Jørgensen fra Haved, der kom til
i det samme. Det var altsaa et helt godt Udbytte. Da jeg
rejste af næste Morgen og sagde den rare Vært Farvel,
sagde han til mig: „Skulde De nu møde en Gensdarm, maa
De ikke sige, at De er kommen her fra mig, men De skal
sige, at De er kommen henne fra Stationen*. Det maatte
jeg love, men var noget kjed af det. Dog indsaa jeg Nød
vendigheden heraf. Jeg gik saa ned til Medolden og var
saa heldig slet ikke at træffe den slemme Gensdarm. Her

XIII.

Mit Liv i Mølholm ved Vejle.

gik jeg ind til Broder Brodersen, som gav mig et Par Sagn,
og saa fortsatte jeg ned til Randerup, hvor jeg gik ind til
A. Thyssen-Hansen. Det var en historisk Egn, jeg var i,
H. A. Brorsons Fødesogn, og Manden var helt hyggelig at
komme til, og han fortalte mig ikke alene et lille Æventyr,
men ogsaa en hel Del mere. Saa vilde jeg ned til Trøj
borg, men det var rigtig nok en lang og kjedelig Vej Jeg
naaede omsider dertil, og da jeg saa kom gaaende med
Vejen lige vest om den store Have eller Park, ser jeg en
Mand gaaende der inde, som jeg kjendte. Det var nemlig
Adjunkt K- Knudsen fra Ribe, som jeg flere Gange havde
truffet der. Han var Søn fra Gaarden og tog jævnlig hjem
til Forældrene. Han kom saa ud til mig og bød mig
indenfor. Det var udmærket, og jeg var glad ved det Møde.
De rare Mennesker der tog meget venlig imod mig, og jeg
befandt mig vel der. Adjunkten sang lidt af en gammel
Vise, som en gammel nu afdød Røgter paa Gaarden
havde sunget. Han kunde dog ikke ret meget af den,
men mente, at hans Broder kunde ikke alene den, men
ogsaa en hel Del mere af Røgterens Viser. Ham skulde
jeg saa se at faa fat paa. En Mand fra Nørby, Andreas
Andersen, blev hentet, og han kunde noget af en anden
gammel Vise. Fru Knudsen var ogsaa udmærket til at
fortælle, og en af Døtrene kunde saadan gjengive, hvad
en Kone, hun kjendte, havde sagt om, hvordan Vorherre
havde hjulpet hende. Tiden gik da godt for mig, og jeg
var da ogsaa ovre paa Borgpladsen at se Ruinen. Man gik
over en Bro, som førte over Voldgraven, og det Syn, jeg
da saa, gjorde et vældigt Indtryk paa mig. Store Stykker
af Murene laa der nede i Graven, og det var en hel Øde
læggelsens Vederstyggelighed. Alt det havde Knudsens
Fader lavet, da han ikke vilde have, at nogen af hans Børn
skulde faa Herremandsnykker, naar de kom til at bo paa
Borgen, og derfor skulde det vældige Slot med de stærke
Mure ødelægges. Der blev saa indrettet Beboelseslejlighed i
Enden af den ene af Avlsgaardens Bygninger, og saadan var
det nu. Jeg tænkte alle Haande. Manden havde aabenbart ikke haft nogen historisk Sands. Det maa have været
et stort Arbejde at faa de Mure splittet ad, og det Arbejde
var gjort til ingen Verdens Nytte. Knudsen viste mig nogle
gamle Tingbøger, som han havde liggende, og hvori fandtes
Optegnelse af, hvordan det var gaaet i den store Manddræbning og Oversvømmelse, da Vesterhavsøerne næsten blev
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opslugt af Havet. Det var meget gode Aktstykker, og jeg
vil da haabe, de er til endnu. Han gjemte dem i alt Fald
godt. Men nu har Oaarden senere skiftet Ejer, og jeg véd
ikke, om den nye Mand har haft Interesse for saadant. En
stor Del af Gaardens Tilliggende laa udyrket hen og var
afdelt i Fenner til Græsning og Engslæt, men den Jord,
der laa nærmest ved Gaarden og særlig østen for den, var
da dyrket. Nu saa det hele ud som en stor Avlsgaard
uden Stuehus. Efter saa at have nydt godt af Gjæstfriheden
sagde jeg Farvel for denne Sinde og gik op til Visby, hvor
jeg søgte ind hos Frederik Højberg , som boede i et Hus,
der brugtes som Tinghus, og hvor han havde sin Lejlighed
forneden. Han vilde gjærne hjælpe mig, og han gav mig
et Par gamle Bindebreve og noget mere, han havde liggende.
Saa viste han mig hen til en Skrædder i Byen, som hed
Karsten Mathiesen , og han var virkelig god til at fortælle,
saa jeg hos ham fik 8 gode Æventyr. Han havde dog ikke
godt Tid til at sidde over mig, mens jeg skrev, og da han
skulde hen paa Gjæstgivergaarden og sy, saa maatte jeg
med. Vi sad da ved hinanden oppe i den store Sal, hvor
der var god Ro, og Gjæstgiveren C. Z. Fries kom af og
til op til os for at høre, hvad det blev til. Jeg trakterede
jo med Kaffe, som rimeligt var. Ogsaa Fries gav nogle
Historier til Bedste. Efter saa at have givet Karsten en
Skjærv for hans Ulejlighed med mig, hvilket han ønskede,
sagde jeg ham Farvel og Tak, og saa rejste jeg videre. Jeg
maa dog ikke glemme at sige, at en Frøken Buch fra Kjøbenhavn, som var der i Besøg, ogsaa fortalte mig en lille Ting,
og Sønnen Svend Knudsen, som netop var hjemme, fortalte
mig et lille Æventyr og sang tre Viser for mig. Han boede
ellers oppe i Handbjærg ved Struer og indbød mig til at
besøge sig der, hvilket jeg dog aldrig har efterkommet.
Jeg var ogsaa henne hos H. Knudsens Broder, Kristen
Knudsen, der ejede en stor Gaard oppe ved Jærnbanen,
som kaldtes Hedegaard. Der optegnede jeg ogsaa lidt
Smaatteri, og saa gik jeg ned til Daler, hvor P . Jessen var
Lærer. Han var Broder til den meget kjendte Redaktør
Jessen. Jeg kom i Skoletiden, og da den absolut skulde
passes, havde han ikke Tid til at tale med mig, inden den
fik Ende. Men saa viste han mig hen til en Smed i Byen
Mathias Kristian Vind Lavsten , der var 82 Aar. Han kunde
Visen om „Liden Kirsten" og saa en lidt yngre Vise. Dernæst
tilsagde han mig en meget lang Remse, som hans Moder
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havde lært ham, da han var 10 Aar. Nu var Jessen fri for
Skolen og fortalte mig et Par Sagn. Jeg gik saa ned til
Møgeltønder. At jeg havde talt en Del med Jessen om
hans vanskelige Stilling der som Lærer, var en Selvfølge,
og det var saa underligt for mig at høre ham tale paa sin
Tysk til Skolebørnene, men det var han jo nødt til.
I Møgeltønder gik jeg ind til Peder Lindet, som ogsaa
fortalte mig noget. Der var netop Sparekassemøde den
Dag, og da jeg gjærne vilde tale med Lærer Jensen og
hørte, at han var med i Bestyrelsen, og at jeg godt kunde
gaa hen i Lokalet, hvor Mødet holdtes, naar de var færdige,
saa gik jeg derhen og traf dem godt nok allesammen, inden
de gik. Lærer Jensen fulgte saa med mig og spurgte, om
jeg havde Lyst til at se deres Kirke. Det vilde jeg gjærne,
og jeg skal ikke nægte, at det var en stor Seværdighed, for
Mage til Kirke har jeg snart aldrig set. Den var saa nydelig
af en Landsbykirke at være, at jeg kun kan sammenligne
den med Sulsted Kirke oppe i Vendsyssel. Den var ud
styret med stor Pragt og med en Mængde Epitafier, saa
jeg helt forbavsedes. Jeg fulgte saa med ham hjem, og
han spurgte mig da igjen, om jeg ikke gjærne vilde ud til
Galgehus, for hans Kones Moder, som var derfra, kunde
vist synge nogle gamle Viser for mig. Jeg sagde begribelig
vis Ja, og saa fulgte han med. Paa Vejen bestilte jeg Nattely
i Gjæstgivergaarden allerøverst i Byen. Vi kom saa ud til
Ane Kristine Pedersen , der var flink at komme i Lag med
og saa sang mig 6 Viser. Lærer Jensen, der fulgte med
mig tilbage, fortalte mig ikke saa lidt, og jeg fik da et helt
godt Udbytte der i Møgeltønder. Nu tog jeg ud til Tønder
og fik hilst paa P. Skovrøj, som sad paa Kontoret og redi
gerede Bladet. Han gav mig nogle Optegnelser af Viser,
han havde taget, en Gang han sad arresteret, og som en
af hans Medfanger havde sunget for ham. Men ellers havde
jeg intet Udbytte af ham, da han lod til ikke at være meget
meddelsom. Byen saa noget fortysket ud og med tyske
Skilte paa Husene, men paa hans Hus var det dog dansk.
Jeg vil næsten tænke, at hans Stilling der i Byen ikke var
meget let, da han absolut var en dansksindet Mand. Da
jeg saa skulde af Sted med Toget, var det slet ikke let at
finde ud af det paa Banegaarden, for ingen Oplysninger
eller Besked kunde man faa af Banepersonalet. Men saa
var jeg saa heldig, at en af Frøkenerne fra Trøjborg ogsaa
var i Tønder og skulde med, og hun hjalp mig. Jeg tog
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.

15

226

Minder og Oplevelser. IV.

saa op til Brede, skiftede der Tog og kom til Løgumkloster.
Her gik jeg ind til Garveren Andreas Haase , og ude i hans
Have i Lysthuset sad han der og fortalte mig noget, en
Historie fra Røm og et lille Æventyr og lidt mere. Saa
syntes jeg, det var bedst at komme hjemad igjen, og saa
tog jeg nordpaa og gav blot en lille Standsning i Askov,
hvor jeg var inde ved Boghandleren, der tilsagde mig 3
Skjæmteviser.
Efter Hjemkomsten holdt jeg mig i Stilhed, til Høsten
var overstaaet, men saa skulde jeg af Sted igjen. Jeg havde
nemlig stærkt Mod paa atter at komme op til Jegsen og
faa noget mere at vide af Rasmine Rasmussen. Men jeg
maatte dog først have gjort en Kjøbenhavnstur og se at
blive færdig med mit Arbejde i Biblioteket. Jeg rejste hen
i August og mente at være hjemme igjen Søndag d. 8de
September, men det kunde dog trække et Par Dage længere
ud. Min Datter Frederikke var der ovre endnu, og jeg
havde hende d. 5te Sept. med ude i Lyngby paa Museet
der, og Olafs Kone var med. Dagen før havde vi været
ude hos Bernhard Olsen, og en Aften var vi ude hos V.
Jastrau. Hun skulde ogsaa med ud paa Nørrebro og spise
Frokost hos Kancelliraad Nodermann, Preben Nodermanns
Fader, der var Inspektør i det store Aldershjem, Alderstrøst,
for Frimurerne, saa jeg gjorde da for hende, hvad jeg kunde,
men mit Arbejde skulde jeg da først og fremmest passe.
Jeg havde den Gang faaet Lejlighed i Istedgade 2 C 1ste
Sal. Saa en Dag kom Frederikke løbende op i Biblioteket
til mig med et Brev, hun havde faaet fra Klattrup, og deri
blev vi indbudt til at komme til Barselgilde der næste
Søndag. Jeg vilde nok, at mine Døtre skulde med. Jeg
skrev saa hjem, at jeg kunde tage fra Kjøbenhavn Løver
dag Nat og kunde være hjemme Kl. 3 ! /2. Vilde de saa have
os i Klattrup, maatte de sende en Vogn efter os, der skulde
være ud for Vinding Kirke Kl. 8, og vi skulde da tage hjemme
fra Kl. 7. Der var Førsttjeneste i Smidstrup Kl. 10, saa vi
maatte af Sted saa tidlig. Jeg antager nok, at det blev efter
den Bestemmelse, men jeg kan ikke huske det nu. Det
var jo hos Thomas Ousen, der skulde være Barsel.
Efter min Hjemfærd var det saa, jeg tog op til Jegsen.
Der fik jeg atter en Masse Æventyr skrevet op hos Ras
mine Kirkegaard, hun fortalte i alt 14, og hendes Mand,
Anders Kirkegaard , fortalte mig 1, da han kom hjem fra
Vejarbejdet. Saa var jeg ovre i Ølsted hos Lærer F. K.
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Hansen, og han fortalte et Par Sagn. Derefter kom jeg til
Stenderup og besøgte Lærer Larsens Enke Jensine Sofie
Magdalene Schøler, en Søster til min gamle Bekjendt Niels
Schøler i Fastrup, som jeg forhen havde faaet en Del at
vide af. Nu skulde hun holde for, og det gik meget godt.
Hun kunde fortælle flere gode Ting, og det var helt rart at
sidde der hos hende i det lille pæne Hus, der var hendes
eget. Skrædder Jørgensen i Stenderup fik jeg ogsaa fat i,
og han kunde ogsaa fortælle. Men saa kom jeg til en Mand,
der gav mig et rigtig godt Udbytte, nemlig Niels Rasmussen
Hjerrild i Ørnstrup. Han stod endnu for Gaarden og
havde vogsne Børn hjemme. En Søn var Student fra Hor
sens, men for Øjeblikket hjemme. Niels Hjerrild fortalte
mig 9 gode Æventyr, og Lærer P. Knudsen i Tyrsted gav
mig Nattely, mens jeg var der. Jeg gjorde en Handel med
Sønnen om Honning, hvoraf de havde en Del, da der var
mange Bistader, og af ham laante jeg ogsaa en gammel
Almanak med gjennemtrukne fuldt beskrevne Blade. Den
har jeg saa senere benyttet til den Bog, jeg for nogle Aar
siden udgav under Titelen „Almanakoptegnelser". De var
skrevne af en gammel Præst i Stovby og var saa inter
essante, at jeg fik Lyst til at skrive dem af og saa føje
nogle Oplysninger til fra den gamle Kirkebog. Men des
værre er der saa godt som intet solgt af den Bog og ikke et
eneste Exemplar til det Sogn, hvor Optegnelserne egentlig
hører hjemme. Ret betegnende for Tiden er det, at jeg for
den Honning kun skulde give 40 Øre for Pundet, og derfor
noterer jeg det her. Da jeg var færdig med mit Arbejde i
Ørnstrup, var jeg ovre i Torsted hos Skrædder Bent Ras
mussen, men hos ham var det meget smaat med Udbyttet.
Nu maatte jeg videre frem og tog op til Randers. Der var
jeg inde at se Museet, og samtidig besøgte jeg ogsaa Told
kontrollør Billenstein, som med stor Venlighed fulgte med
mig derhen. Han havde mange gamle Ting, og især blev
jeg hentagen af en meget stor Samling Hovedvandsæg, der
laa paa en stor Bakke. Jeg kjøbte nogle Bøger af Bog
handler Køster, og saa gik jeg over til Kristrup. Hos Karl
Sommer der fik jeg lidt, og saa tog jeg op i Himmerland.
Fra Arden Station gik jeg over Mosen forbi Blaakilde til
Møltrup, hvor jeg blev vel modtagen af den gamle Ven
Lærer Jens Thomsen og hans lige saa venlige Kone. Han
var helt uudtømmelig og kunde altid komme med noget,
der burde optegnes. Jeg gik derefter hen til Astrup og
15*
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var inde hos den gamle Lærer Hansen. Han fik Bud efter
Maren Hansdatter , som saa sang Visen om „Rammer" og
fortalte noget mere. Hansen fortalte ogsaa noget. Visen
havde hun lært 1828. Jeg kom saa tilbage til Møltrup og
fik der Søren Lavrsen (Hansen) til at fortælle mig 2 Æventyr.
Saa havde jeg ogsaa den Fornøjelse, at Thomsen fulgte
med mig over til en gammel Lærer i Brøndbjærg. Han
havde mange Bøger, men de var ikke meget bevendt, og
han fulgte heller ikke med i Literaturen. Hvor han havde
dem fra, véd jeg ikke, men han havde vel kjøbt dem paa
Auktioner for en billig Penge. Fortælle noget for mig
kunde han ikke, saadant havde han ikke Interesse for. Paa
Tilbagevejen kom vi ind til Henrik Joh. Kristian Lange,
der havde en mindre Ejendom i Aastrup paa Borup Mark.
Det var d. 13de Okt. Saa fik jeg ham til at fortælle, men
det kneb noget, da han lod til ikke at have Tid. Han for
talte da 5 Æventyr, men saa vilde han ikke mere. Vi skulde
nu ogsaa tilbage til Møltrup, da vi var dygtig sultne. Et
Par Dage efter gik jeg ud til ham igjen, men da var han
helt tvær at have med at gjøre. Han havde ikke Tid til at
sidde over saadant noget, sagde han, og saa gik han fra
mig- Jeg tog nu op til Støvring Station og gik saa vest
paa til Julstrup Præstegaard for at se ind til Pastor Hassing.
Da han hørte, at jeg vilde ud i Sørup Mose til en gammel
Mand, som skulde kunne noget, han hed Melkior Nielsen,
saa vilde Præsten følge med, og vi rejste da af hen paa
Eftermiddagen. Det var nu ikke let at finde ud til den
Mand, han boede midt ude i Mosen i en elendig Hytte,
og der var Tørvegrave rundt omkring. Konen var ikke
hjemme, og Manden Iaa i Sengen og var syg. Lige da vi
kom ind ad Døren og tren ind i et Rum, der baade var
Tørvehus og Kjøkken, stod Manden der ved en stor Spand,
der var fuld af Urin. Vi fik ham ledet ind i Sengen, men
han kunde blot levere et Par Smaating. Det var nær Aften,
og Præsten skulde hjem. Jeg turde ikke tøve længere, da
det var næsten livsfarligt at færdes der ude om Aftenen, og
saa fulgtes vi ad, til vi kom paa højere liggende Land.
Endnu et lille Stykke fulgte han med, og saa skiltes Præsten
fra mig. Jeg skulde op til Hæsum Hede til Anders Pedersen
(Konen hed Ane Kirstine Kiavsen), som man havde anbe
falet mig. Jeg kom der da, inden det blev helt mørkt, men
Manden var endnu ikke kommen hjem fra sit Arbejde, han
var nemlig Tækkemand. Lidt efter kom han, og efter at
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have faaet lidt Mad kom han i Gang med at synge for mig.
Han var ogsaa god til at fortælle, og Aftenen gik hurtig.
Han sang en halv Snes Viser for mig, men der var ikke
Raad til at faa Melodierne tegnet op, og de var endda
gode. Da det blev Sengetid, var det ikke muligt for mig
at komme videre den Aften, og Folkene tilbød mig saa at
blive. Jeg skulde ligge hos Manden i samme Seng, og
Konen fik sig anbragt et andet Sted. Det gik nu helt godt,
og næste Morgen spurgte jeg ham saa, hvordan det kunde
gaa med at faa mere at vide. Ja, han skulde strags paa
Arbejde og kom ikke hjem inden Aften. Jeg kunde ikke
oppebie dette, men gav i Udsigt, at jeg vilde komme igjen
en anden Gang. Dette skete da ogsaa, men da jeg saa kom
igjen, var Anders kort før falden ned af et Hus, som han
tækkede, og havde slaaet sig ihjel, saa jeg traf ham ikke
tiere. Han var udmærket til at synge og havde et stort
Forraad, saa det Tab gjorde mig ondt.
Jeg gik nu til Hæsum og var der inde hos Lærer
Højgaard, som endelig efter en omskiftelig Tilværelse var
landet der som Lærer. Hans Kone Mathilde Højgaard sang
nogle gamle Viser for mig, og det var et helt morsomt
Besøg, jeg der aflagde. Jeg tog nu helt op til Øster-Hornum,
hvor jeg blev en Nat over. Men jeg var ikke rask og
havde saadan Tandpine, at jeg næsten ikke kunde holde
det ud. Jeg fik ogsaa af den Grund for lidt Søvn. Jeg
skulde have en Tand trukket ud, men turde ikke faa det
gjort, inden jeg kom hjem. Jeg fik min Skavank i Hæsum,
skrev jeg hjem, for mine Sko blev vaade, og mine Fødder
alt for kolde. Fra Øster-Hornum tog jeg saa over Ellidshøj
til Aalborg og Nørre-Sundby. Der var jeg hos Fru Møller,
og saa tog jeg ud til Møgelbjærg hos Sagfører A. Olesen.
Der ude var nu ret underlige Forhold. Olesens Søster og
hendes Veninde tænkte paa at blive Katholiker, og saa blev
de maaske ogsaa Nonner, men det véd jeg nu ikke noget
om. Jeg talte med dem om det, men lige meget hjalp det.
Da jeg kom tilbage til Aalborg, tog jeg ud til Kongerslev
og saa videre frem over Bælum. Men endnu var jeg
helt elendig i mine Tænder. Lærer Møller fortalte mig et
Par Hovhistorier, og Karen Marie Nielsdatter fortalte mig
ogsaa lidt. Jeg gik nu over Solbjærg og Vadum ned til
Skelum. Her kom jeg ved Aftenstid og fik Læreren der til
at vise mig den Villighed at følge med ud til deres Land
post, som jeg kjendte, fordi han var fra Gjellerup, og han
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havde besøgt mig flere Gange der. Han hed Lavst Nør
gaard. Han var kommen derop, havde giftet sig med en
Enke og havde det for saa vidt helt godt. At han var glad
ved at se mig, er sikkert nok, og jeg blev der om Natten.
Han havde Bud efter en Mand, der skulde fortælle mig et
Æventyr, men han kom først Morgenen efter, og saa for
talte han det. Han hed Jens Peter Sørensen og gik til daglig
under Navnet Brams-Peter. Derfra gik jeg saa videre ned
til Hadsund, blev færget over, standsede lidt i Stejlbjærg
og naaede endelig den Aften til Øster-Tørslev, hvor jeg
maatte bede Pastor August Kristensen om Nattely, nu var
han nemlig bleven Præst der. Næste Dag standsede jeg i
Hald og gik ind til Sognefogden Hans Høeg. Han anbe
falede mig at gaa hen til Peder Kristensen , hvad jeg da
og gjorde. Han sad saa om Aftenen og fortalte en Del for
mig, men kunde ikke huse mig, og jeg maatte da hen til
Sognefogden igjen. De havde en Kjøbmand der i Byen,
som jeg kjendte, da han var gift med Sognefogden i Vindum
Chr. Vinthers Datter, og ham besøgte jeg, ligeledes Læreren,
men ingen af dem kunde give mig Husly. Jeg kom saa
igjen til Randers og kom saa vist hjem d. 23de Oktober.
D. 15de November fortalte Skrædder Davidsen i Vin
ding mig et Par gode Sagn. Nogle Dage efter gav jeg mig
igjen paa Vandring, men nu nærmest for at besøge Høj
skolerne, dem havde jeg faaet lidt Smag for. Først tog jeg
til Horsens og var der inde hos min Broder, som havde
været i Herning i 3 Uger og der tjent en Masse Penge.
De var ham vel undt. Derfra tog jeg ud til Vestbirk. Der
var jeg saa d. 28de November og rejste op til Testrup.
Men først var jeg i Tebstrup hos Lærer Lassen og tog saa
Dagen efter til Skanderborg og var paa Vejen inde i
Taaning, hvor jeg laa om Natten. Saa kom jeg til Aarhus d.
30te og var i Testrup Dagen efter. Da det var Søndag,
kunde jeg ret faa Eleverne i Tale, og jeg fik meget skrevet
op den Dag. Jeg skal lige nævne nogle af dem, der for
talte for mig: Andreas Jensen, Valdemar Kristensen (fra
Uggerby, han var særlig god), Marinas Jensen Siggaard
(fra Kobberup), Thorvald Tøtrap (fra Bjærggrav), Knud Kri
stensen,, Niels Mortensen, Peder Andersen (fra Hygum), Kristen
Møller Kristensen (fra Borup), Jens Kristensen (fra StoreBrøndum), Peder Jensen Pedersen (fra Sorring), Jens Kristian
o. s. v. Det var et meget stort Udbytte, jeg der fik. Jør
gen Bo, der var Lærer ved Friskolen, fortalte ogsaa lidt.
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Nu tog jeg derfra til Ry, hvor en af Lærerne fortalte mig
nogle Sagn. Jeg tog saa ind til Silkeborg og traf der en
Mand, som gjærne vilde fortælle. Han boede i Byen, og
jeg kom hen til hans Bopæl og skrev op. Han hed V.
Wahl. Derfra tog jeg ud til Lærer Mikkelsen i Busk og
rejste fra ham Fredag d. 8de December. I Silkeborg var
jeg naturligvis inde hos Fengers, men i Ry havde jeg ikke
Held med mig til at sælge Bøger, jeg kom ikke af med
en eneste
Fra Gjellerup (Busk) tog jeg ud til Ejstrup. Da der
kort Tid før var blevet anlagt en ny Vej fra Ikast til Isen
og maaske helt til Ejstrup, og en kjørende Landpost havde
den Tur, gik jeg fra Busk til Ikast Station og kjørte med
ham derned. Men om jeg kjørte helt til Ejstrup eller blot
til Isen, kan jeg ikke huske. Men til Ejstrup kom jeg da
og fik hos Kjøbmanden der en hel Del skrevet op. Hans
Moder Johanne Sørensdatter , der var født 1812, huskede
godt Jeg kjørte saa med Præsten ud til Olusted, og Kjøb
manden der, /. Kr. Madsen , fortalte mig ogsaa en Del. Peder
Rasmussen fortalte ligeledes noget, og da jeg fulgte med
Pastor Norrlander ud til Skovfoged Marius Andersen lKolpensig, som han vilde besøge, saa fik jeg ogsaa der Bidrag.
Kristiane Kristoffersen og Helms i Granly fortalte ogsaa, og
Præsten stemte i med. Endelig kom jeg til Tyregod, og
der var jeg hos Søren Nielsen Skrædder og hos Mads Jen
sen samt Niels Jensen i Tyregodlund. Et Par Skolebørn
fortalte ogsaa lidt, og endelig kom jeg til pens. L-ærer l\Æ. Kristiansen , der boede ude paa Marken og ved ejen
ad Give. Hans Sagn var meget gode. Nu kunde j e g et
komme hjem med Toget fra Give, og saa var jeg hjemme
d. 13de eller 14de December.
Det var d. 30ie Juli 1901, at C. A. Thyregods Mindes
mærke ude i Tyregod blev afsløret. Han var født der i
Sognet 1828. Præsten J. C. Carlsen havde stillet en offent
lig Opfordring til at give Bidrag dertil, og der indkom da
saa stort et Beløb, at det kunde udføres. Det blev stillet
op paa en lille Plet udenfor Kirkegaarden og ved Siden af
Byvejen hvor der i Forgrunden var et lille Vandhul. Plad
sen var'meget godt valgt, og da Afsløringen skulde finde
Sted, gik jeg ned til Fru Asmussen, som den Gang boede
her i Mølholm i det Hus, der kaldes Bakkelide, og spurgte,
om hun vilde med derud den Dag. Jeg havde haft saa
meget med Thyregod at gjøre og besøgt ham saa tit, mens
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han var levende, at det forekom mig rigtigst at være med
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f p -r n F æ l l e s s P i s n i n g P a a Kroen, hvortil
de Medlemmer af Familien var indbudte, som var komne til
Stede, blev der jo, som Skik og Brug er, holdt nogle Taler
naturligvis først af Pastor Carlsen, og saa fandt jeg det
ogsaa forsvarligt at sige et Par Ord og minde om, at jeg
havde været til Stede, baade da Th. havde holdt Sølvbryl
lup, og da der blev holdt en Afskedsfest for ham i Ans
og at jeg da havde holdt Festtalen. Efter at vi var gaaede
fra Bordet, var en Del af os oppe i Kirken at se den, og
der blev sunget for os der oppe. Da vi saa havde betalt,
vad vi skulde, og sagt de andre Gjæster Farvel, kjørte vi
tilbage til Give med Kristiansen og tog saa igjen hjem. Det
undrede mig noget ved denne Fest, at ingen andre af Fa
milien var til Stede end nogle af Th.s Børn og deres Ægteæ er. Jeg vidste, at han havde Søskende, men ingen af
dem eller deres Børn var til Stede. Det havde da været
nmehgt, syntes jeg at Familien fra Nørre-Snede var kommen
' . a l * F a l d nogle af den, men de var sikkert ikke
indbud det havde Pastor Carlsen glemt, og han havde da
hel er ikke indbudt mig. Da jeg stod der ude ved Tyregod
Kirke og saa over efter Ejstrup, fik jeg saadan Lyst til at
komme der over og talte med et Par Mennesker om, hvor
angt der var der til, og hvad Vej jeg skulde. Det varede
saa heller ikke længe, inden jeg tog mig for at komme der.
i , L t . \ a r f m aatmg vil jeg her føre ind, uagtet jeg ikke
bestemt kan huske, hvilket Aarstal de hører ind under, men
aet har da heller ikke nogen videre Betydning.
a
.f°[ h o l d 1 , 1 °S Samarbejde med H. F. Feilberg og
aA D
, . ^ a v d e a I t , d v æ r e * godt og blev ved at være det.
Mit Brevskifte med disse to Mænd har jeg ikke talt videre
om, men vil senere komme til at fortælle noget, da jeg mere
udførligt vil sige noget derom.
Naar jeg var hjemme, havde jeg meget travlt med Ud
arbejdelsen og Ordningen af mit store Værk „Danske Sagn"
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i 7 Bind. Trykningen deraf var allerede begyndt, og de to
første Bind laa nu færdige fra Trykkeriet.
Da jeg i 1896 havde sendt nogle af mine Bøger omkring
som Gaver, ja, endog betalt Portoen af dem, fik jeg en
meget uensartet Tak for dem 1 ). I:n Lærer skriver saaledes:
„Maa jeg bede Dem modtage en venlig Tak for de udmær
kede Bøger, Skolen forleden modtog fra Dem". En anden
Lærer skriver: „Jeg tager mig herved den Frihed at tilbage
sende de Skolen tilstaaede Bøger. Jeg kan ikke forsvare
at give Børn Læsning med saa platte Udtryk som de, der
findes hist og her i Bøgerne, samt med Omtale af saadant,
som Børn ikke burde beskjæftige deres Tanker med".

1902.
Fra nu af vil jeg ikke fortælle ret meget om mine Familie
forhold og mine Børn overhovedet, men nærmest holde mig
til at gjøre Rede for mine Rejser og Vandringer med det
Formaal at gjøre Indsamlinger af Folkeminder, ellers vil
denne min sidste Bog om Oplevelserne blive alt for om
fangsrig og kjedelig at læse. Men jeg maa dog af og til
strejfe ind paa min Gjerning med at udgive Bøger.
I Januar holdt jeg mig hjemme. Saa hen i Februar tog
jeg til Kolding og var inde hos Simonsens, men det var
ikke noget langt Besøg. Derfra tog jeg d. 14de ud til
Vejen og var atter hos Urmager P. C. Holm. Baade han
og hans Kone var flinke som sædvanlig, og de fortalte som
forhen noget, jeg kunde bruge. Paa Højskolen i Askov fik
jeg ogsaa noget, der fortaltes af Frøken Thomsen fra And
slet, Jens Kjeldsen og Kristen Jensen Als fra Hals. Der
næst tog jeg til Gjørding, hvor baade Lægen /. Kr. Jensen
og Lærer R. Nielsen gav mig Bidrag. Den sidste endogsaa to Melodier. Nu kom jeg saa ned til Ribe, hvor Kollektør Mathias Pedersen og Mette Katrine Haas var flinke
til at fortælle. Adjunkt Abell der, som jeg søgte ind hos,
hjalp godt til, og saa sang Fru Katrine Glahn , som besøgte
ham, en gammel Vise. Dernæst var jeg henne i Jærnved
og gik ind til Pastor Brix , som gav mig nogle Sagn. Men
det var dog Manden fra Jærnvedlund, jeg nærmest havde
Kik paa for at faa fat i hans Historier. Præsten havde dog
intet gjort for at faa dem tegnet op, uagtet jeg havde lagt
Man læse forøvrigt, hvad jeg derom har skrevet S. 120.
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ham det stærkt paa Sinde, da jeg sidst var der, og Degnen
havde heller ingen Ting gjort. Da jeg kom op til ham i
Skoletiden, lod han først til helt at have glemt mig og sit
Løfte, men kom dog i Tanker om det. Nu var det for sent,
jeg kom, da Manden var død for et Par Maaneder siden,
men det har jeg allerede fortalt om, og meget bedrøvet
maatte jeg saa rejse videre. Jeg gik op igjen til Gjørding,
og baade hos Lærer Martinus Nielsen og hos Læge Jensen
fik jeg atter noget tegnet op. Ligeledes hos Holm i Vejen.
Derefter tog jeg hjem.
Nu vilde jeg over til Fyen. Fra Nørre-Aaby gik jeg
over til Roerslev og Baaring, hvor jeg opsøgte Martin
Frederiksen Skovbo. Hos ham fik jeg et Par Viser og lidt
Piileri. Jeg begreb næsten ikke, hvad han havde at leve af.
Lærer Himmelstrups Hustru i Roerslev gav mig ogsaa lidt.
Saa kom jeg til Særslev Højskole d. 7de Marts. Her fik jeg
Bidrag ej alene fra Rasmus Nielsen , men ogsaa fra nogle
Elever: Karl Kristiansen fra Vefling, Torben Bille, Johannes
Pedersen, Valdemar Larsen og Rasmus Rasmussen fra Lyndelse. Saa tog jeg til Odense, hvor jeg gik ind til Skræd
der M. Tind i Vestergade, og han tog meget hjærtelig imod
mig. Han havde som Dreng gaaet i Skole til mig i Faarup.
Derefter tog jeg ned til Korinth, og der fik jeg et Sagn
hos Pastor Clausen, en Søn af Pastor Clausen i Vonsild,
som jeg nylig havde været hos. Men jeg maa dog ikke
glemme at fortælle, at jeg ogsaa havde været i Lyndelse,
og at jeg derfra gik ned til Herregaarden Sandholt , hvor jeg
gjærne vilde tale med Ejerinden Frøken Nobel-Sperling. Det
var d. 8de Marts, jeg kom der, og jeg var heldig nok med
at træffe hende. Hun var meget venlig imod mig, jeg saa
hele Slottet baade oppe og nede, og jeg optegnede det mærke
lige Sagn der fra om Familieforbandelsen. Hun var selv
inde paa, at der var noget om, hvad Sagnet berettede, og
fortalte mig, at hun længe havde anstrængt sig for at finde
den, der var Godsets nærmeste Arving. Endelig var det
udfundet, at det var en Typograf i Aarhus, hvis Søn hun
understøttede, saa at han kunde komme til at studere. Det
vilde være rimeligt nok, og at han med Tiden kunde blive
dygtiggjort til at overtage den store Arv. Jeg havde før
brevvegslet med Frøkenen, saa hun kjendte mig nok. Efter
saa at have set al den Herlighed gik jeg tilbage til Lyndelse
og var inde hos Læreren. Endelig tog jeg Afsked og vilde
gaa videre til Hillerslev, men da jeg var kommen ud paa Vejen,
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kom Læreren løbende ud til mig og tilbød, at han vilde
give mig Nattely, det var jo efter Samraad med sin Kone.
Men jeg havde faaet mine Sager pakket sammen og mit
Rejsetøj paa, og jeg takkede ham for Tilbudet og gik. Han
havde villet kjøbe en Bog af mig (Danske Ordsprog), men
vilde have den saa billig, at jeg beholdt den. Det gjorde
vel sit til, at jeg afslog hans Tilbud. Han sad og fortalte
mig noget ret mærkeligt om Begravelserne der i Kirkegaarden og om, hvordan de gamle Ejeres Ligkister der fra
Sandholt var blevne brugte eller omdannede til Stakitter for
Haver der i Byen, og Frøkenen der nede havde da ogsaa
vist mig en Ring, som var bleven røvet der nede i Begra
velsen i Kirken. Det hele var ret uhyggeligt at høre paa.
Som sagt, jeg gik videre, og heldigt var det, for om Natten
faldt der et godt Lag Sne, saa det havde været meget sejt
for mig da at gaa hen til Stationen, men nu var jeg i dens
Nærhed og kom af Sted. Vejret og Føret var skrækkeligt,
og jeg kunde næppe være kommen igjennem henne fra
Lyndelse. Nu tog jeg til Faaborg , og der var jeg inde hos
Kordegn Leth-Rasmussen. Det kneb noget med at finde
hans Bopæl, da det var Aften, og den Besked, jeg fik af
Folk paa Gaden, ikke var tilfredsstillende. Hans Frue for
talte mig noget. Men jeg skulde have Nattely. Det fik jeg
i et Hotel ved Banegaarden. Min Fætter Knudsens Datter
fra Aarhus var bleven gift med Hotelværten, og derfor lagde
jeg mig ind der. Han tog sin gode Betaling for at lade
mig ligge i en Seng, men saa var Konen dog saa flink at
give mig et Par Stykker Mad med paa Vejen, og dem put
tede jeg saa i min Taske. Jeg brød mig dog ikke videre
om at komme der tiere. Nu gik jeg den lange Vej til
Ollerap , men da jeg kom der, stod Højskolen tom. Lærere
og Elever var den Dag tagne over til Taasinge. Jeg maatte
da gaa videre og fik aldeles intet udrettet der. Fra Svend
borg, som jeg nu kom til, maatte jeg atter gaa en lang Vej
op til Vejstrup Højskole, og jeg var virkelig meget træt, da
jeg kom der. Men det værste var, at Jens Lund tog ret
unaadig imod mig og slet ikke tog sig af mig. Han erklæ
rede, at han havde travlt med at udarbejde et Foredrag, og
det kunde jo være rimeligt nok, men da jeg ytrede, at jeg
nok vilde tale med Eleverne, sagde han, at det kunde der
heller ikke blive noget ud af, da den største Del af dem
ikke var paa Skolen, men boede rundt omkring i Nabolaget.
Jeg havde nu intet videre at gjøre ved den Sag, men fik
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dog talt med hans Medhjælper Thøger Dissing, og han var
ikke nær saa afmaalt og fortalte mig flere gode Sagn. Des
uden havde jeg faaet et Par Sagn af Karen Marie Rasmus
sen. Jeg fik dog Lov til at blive paa Skolen om Natten,
og det var jo store Ting. Dernæst fik jeg lidt Morgenmad,
inden jeg gik, men Jens Lund kunde ikke lade være med
at stikke et Par Skoser ud til mig, da vi sad og spiste, af
hvilken Grund véd jeg ikke, da jeg aldrig havde fornærmet
ham. Men jeg lovede, at jeg ikke skulde komme der tiere
i hans Tid, og det har jeg da holdt. Nu gav jeg mig igjen
paa Vandring nord paa og kom saa til Langaa. Baade
Præst og Degn anbefalede mig at gaa til Urmager August
Larsen der, og det var virkelig en prægtig Mand at komme
til. Han kunde mange gode Ting og havde Lyst til at for
tælle for mig, Saa gik jeg videre og kom til Svinding. Jeg
vilde besøge en Mand, der før havde skrevet til mig, nem
lig Henrik Jensen, og for at faa at vide, hvor han boede,
gik jeg ind til Lærer Graf, der boede oppe ved Kirken.
Det viste sig da, at Manden boede langt ude paa Marken,
og hans Ejendom gik ned imod Aaen, der skiller Sognet
fra Frørup. Jeg gik saa ud til ham og traf ham godt nok.
Han viste mig ned til en gammel Borgplads, han havde
paa sin Mark nede ved Aaen. Det var ret et mærkeligt
Sted, syntes jeg. Det kaldtes i daglig Tale Skandsen. Jeg
naaede ikke at komme over at se den hellige Kilde i Frørup,
skjøndt jeg havde Lyst nok dertil, men jeg maatte tilbage
til Lærer Graf for at faa Nattely. Dagen efter gik jeg saa
til Ørbæk og kom med Toget til Ringe.
Jeg maa ikke glemme at mælde, at jeg kom forbi Glorup,
da jeg gik fra Langaa til Svinding, og jeg kunde nok have
Lyst til at se lidt mere paa Sagerne der, men jeg turde ikke
driste mig til at gaa ind. Kort Tid efter, da jeg rejste med
et Tog til Kjøbenhavn, kom jeg til at følges med Godsfor
valteren der, og han udtalte sig om, at jeg skulde have
været velkommen, hvis jeg havde gaaet ind til ham. Men
da var det for sent for mig at høre det. Fra Ringe, hvor
jeg havde været faa Dage i Forvejen (nemlig den 7de
Marts), tog jeg op til Odense og vilde nu prøve min Lykke
oppe i Nordfyen. Jeg tog op til Nørre-Næraa og besøgle
først Pastor Mørch , og saa var jeg henne at hilse paa Læ
rer V. Teisen. Jeg kunde snart mærke, at de to ikke var
særlig gode Venner, men det kom jo ikke mig ved, hvad
der var dem imellem, og jeg kom godt ud af det med
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dem. Hos Teisen fik jeg Nattely, og hos Præsten fik jeg
Mad, og det gik udmærket. Præsten vilde, at jeg skulde
hen til Jens Pedersen , en gammel Aftægtsmand paa 77 Aar,
og han var nok værd at komme til, saa jeg fik meget skre
vet op hos ham, og det var gode Sager. Men ogsaa Præ
sten gav mig nogle Meddelelser. Jeg kjørte med ham til
Bederslev og var i Kirke der, og saa kjørte jeg med ham
tilbage igjen, det var nærmest for at se Egnen, men og for
at berede mit Komme der. Fra Nørre-Næraa gik jeg saa,
da jeg var færdig der, til Krogsbølle og fik noget at vide
baade hos Anders Jensen og hos Anders Nielsen, Kjøbmanden der. Denne sidste var den bedste. Men ogsaa Ane
Kirstine Kristiansen var flink. Ole Hansen kunde ogsaa
lidt. Nu gik Turen saa over til Bederslev igjen, og her
maatte Lærer Vatson holde for, men det var ikke meget,
jeg fik ud af ham. Saa længtes jeg efter at komme hjem,
nu havde jeg været der oppe i 4 Dage. Hos Læreren i
Gjøngstrup var jeg ogsaa, men det var kun et kort Besøg.
Hen i sidste Halvdel af April var jeg saa oppe i Vrads
Herred. Først var jeg hos Jørgen Nielsen i Nørlund, som
jeg fik ret gode Optegnelser hos. Min Rejse gjaldt egent
lig Kirsten Marie Jensdatter, der boede nede ved Rørbæk
Sø, men jeg havde ellers mit Tilhold hos Sognefogden
Mads Høeg i Rønslunde og hos Lærer T. Kristensens Enke.
Han selv havde været en flink og ivrig Optegner af Folke
minder. Kirsten Marie havde han dog ikke været hos. Saa
usle Forhold, som hun levede under, skal man lede længe
efter. Det var en af de usleste menneskelige Boliger, jeg
nogen Sinde har set. Hun havde ikke Spor af Ildebrændsel
og gik og frøs som en Hund, men det kunde heller ikke
nytte, hun havde haft noget, for Vinduer og Døre, hvor
der fandtes af den Slags, var saa utætte og forraadnede. at
man kunde stikke Hænder ud gjennem Sprækkerne, og der
var ikke det mindste i Vejen for at stikke Fingre ud gjen
nem Sprosserne paa det Par smaa Vinduer, der var. Der
var ikke saa meget Stol i Huset, at jeg kunde komme til
at sidde paa, og da jeg skulde til at skrive, fik jeg en
gammel Kasse stillet an ved det faldefærdige Bord, min
Vadsæk lagt der oven paa og den gamles Hovedpude fra
Sengen lagt der ovenpaa igjen. Den vilde hun, jeg skulde
have at sidde paa, skjøndt jeg ikke var særlig glad derved,
da jeg frygtede for at faa nogle fremmede med mig, men
det undgik jeg dog; jeg antager, at Krybet forlængst var
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frosset ihjel i Rønnen. Hun havde en Ko, og der var ogsaa en Baas tii den, men hvordan den kunde holde Livet
der, var ubegribeligt. Det var ligefrem Dyrplageri at have
den. Hun gik og flyttede omkring med den paa Marken
derned imod Søen. Den ene Dag, jeg var der, laa hun i
Sengen, da jeg kom, og det var vist ogsaa det eneste Sted,
hun kunde holde Varmen. Jeg kunde i alt Fald ikke holde
ud at være der mere end et Par Timer ad Gangen, men i
de Dage, jeg opholdt mig der, var det ogsaa meget koldt
og blæsende. Der var et Par Huse et Stykke oven for ved
Vejen, og der var hun listet op den anden Dag, jeg var
der. Jeg gik hende saa fra og til og fik en hel Del skrevet
op. Hun havde kunnet en Masse gamle Viser og Æventyr
og kunde dem til Dels endnu, saa det var en god Kilde at
komme til. Kort Tid efter maatte hun flytte fra Huset, da
det faldt ned over hende, og saa flytte op til en Datter
paa Abildgaard Hede nordligst i Ejstrup, men der naaede
jeg ikke at komme til hende. Jeg fik ikke mindre end 23
Viser og Visestumper og 7 Æventyr hos hende. Ogsaa
hos Mads Høeg og Ole Kovtrup fik jeg en Smule. Lige
ledes noget hos Peder Andersen Banke i Løvdal, hos Niels
Andreas Jensen, Thomas Nielsen Kartemager, Kristine Jensen
Vestergaard, Jens Kristian Pedersen, der sang en Vise for
mig, Mette Marie Nielsen, Hedegaard, Kristine Jensen (Niels
Kristian Olesens Kone) og Niels Kristian selv, Marie Jens
datter Nørgaaard, Hedegaard, der gav mig 2 Viser og
Jakobine Kristensdatter, Hedegaard, der ogsaa gav mig 2
Viser. Lærer T. Kristensen i Rønslunde var død, siden jeg
var der sidst, han havde haft et svageligt Helbred, vidste
jeg nok, men hans Enke sad endnu ved Stedet, og hun
havde Niels Andreas Jensen til at styre Driften hos sig.
Jeg spurgte, om hendes Mand ikke havde efterladt sig nogle
Optegnelser, og det mente hun, men jeg kunde jo selv se
efter. De laa i en Kasse oppe paa Loftet, og saa fik jeg
Lov til at gaa der op og se efter. Det gjorde jeg, saa godt
jeg kunde, og der fandt jeg saa en hel Del Papirer, der viste
sig at være rigtig gode Ting. Ikke mindre end 21 Æventyr
og Æventyr-Brudstykker laa der oppe, som Manden havde
optegnet og ikke faaet fuldt udarbejdede eller renskrevne.
Alt dette Stof fik jeg Lov til at tage med mig, og jeg var
meget glad ved det Fund, jeg der havde gjort. Havde jeg
ikke trængt mig paa, var alt dette ufravigelig gaaet til Grunde.
Da T. Kristensens Enke havde N. A. Jensen til at arbejde for
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sig, og han ikke havde travlt, kunde jeg godt faa ham til at
gaa omkring med mig, naar jeg gav ham Dagløn derfor, og
det gjorde vi saa Akkord om, og han fulgte med omkring
til alle de her ovenfor nævnte Mennesker. Vi skulde ellers
have været helt over efter Brande, men da vi kom et Stykke
forbi og norden om Hastrup Sø, blev vi begge to kjede
af det og vendte tilbage. Jeg kom saa op til Ejstrup, og
der traf jeg Jakob Sivebæk, som fortalte mig et Par Træk
af Almuelivet. Der holdt jeg saa et Foredrag i Skolen,
hvor S. Jørgensen var Lærer, men jeg havde ellers mit Til
hold hos Pastor Norrlander, som var meget venlig og hjælpsom
imod mig. Derfra gik jeg saa over ti! Nørre-Snede, hvor Læge
Johannesen fortalte mig lidt. Paa Vejen derover havde jeg en
mærkelig Hændelse. Min Vadsæk bar jeg over Skulderen og min
Rejsetaske paa Siden, og saa med ét mærkede jeg, at det røgte
ud af den. Jeg fik den i en Hast slængt fra mig, og da viste
det sig, at der var Ild i den. Jeg fik den slukket i en Fart, som
godt var, saa mine Optegnelser tog ingen videre Skade,
men de bærer da Mærke deraf den Dag i Dag. Min Over
frakke blev til Dels ødelagt. Hvordan den Ild var opkom
men, har jeg aldeles ingen Forestilling om. En ondsindet
Sjæl skal vel have stukket en tændt Cigar ned i Tasken,
inden jeg gik. Jeg gik nu fra Snede over Hammer og
havde i Sinde at besøge Læreren der, Jensen-Juhl, fordi
man havde fortalt mig, at han var god til at fortælle Sagn.
Jeg kom der kort før Aften, men traf ikke Manden hjemme,
og hans Kone tog ikke venlig imod mig. Jeg bad hende
sige mig, om der ikke kunde tænkes et Sted, hvor jeg
kunde faa Nattely, og saa nævnede hun Niels Jensen i
Orønbjærg, han husede altid Foredragsholdere og saadanne
Folk. Jeg gik da derned, og der var intet i Vejen for at
blive der. Samme Mand var ret flink til at fortælle, og jeg
sad da om Aftenen og skrev en Del op. Der var en Karl
i Gaarden, Jens Peter Knop, som fortalte mig et Æventyr
og et Skjæmtesagn. Næste Morgen gik jeg op til Læreren,
men det var kun lidt, jeg fik af ham, saa jeg fik det Ind
tryk, at han helst vilde være fri for mig. Jeg rejste da af
ned til Tinnet og traf der en Mand, der sang mig et Par
gamle Viser. Han hed Niels Nielsen Have og vilde i Efteraaret blive 89 Aar. Ogsaa lidt mere kunde han. Dernæst
fik jeg lidt fortalt af Sidsel Nielsen , Sønderdal. Saa kom
jeg til Vonge, hvor Lærer Hammer fortalte mig et gammelt
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Skjæmtesagn. Dermed afsluttede jeg saa den Rejse, idet
jeg fra Give tog hjem.
Paa min næste Tur, der gik ud i Vejle Vesteregn, kom
jeg først til Niels Zakariassen, Bindeballe Mark, og han og
hans Broder Povl Z. fra Andkjær fortalte nogle gode Sagn.
Marie Kristensen fortalte ogsaa et Sagn, og Frits Bennetsen
fra Frederikshaab, som jeg havde sat Stævne ved Stationen
i Bindeballe, og som godt nok var der, fulgte nu med mig
ned til Randbøldal, hvor saa Lavst Sørensen og Væveren
Jens Kristian Jakobsen fortalte mig noget. Vi gik saa hen
til Knud Schmidt i Sødover, som vi før havde hjemsøgt, og
derefter til flere af Kolonistederne. Jens Kristensen , Karo
lineynde, Niels Kristian Jepsen, Guldbergsminde Mark, Jens
Peter Hansen, Frederikshaab Mark, Elisabeth Kirstine Kri
stensen og Jens Helle Pedersen , Reventlovshede, fortalte alle
for mig, og den sidste var især dygtig. Jeg sagde saa
Farvel til Frits Bennetsen og takkede ham meget for hans
udmærkede Hjælp. Han kjendte Folkene og var god til at
lede dem ind paa det rette Spor. Jeg laa der i Huset i to
Nætter og hans gamle Moder redte en Seng til mig i et
lille Hummer i den vestre Ende af Hytten og lavede Mad
til mig, og jeg kom ret godt af Sted med det, skjøndt det
jo kunde have været mere hyggeligt der, men hun og hen
des Søn gjorde for mig, hvad de kunde. Nu gik jeg saa over
til Vandel og fik først fat i Andreas Nielsen og dernæst i Pe
der Kristian Andersen Helle ude i Almstok. Jeg var for
Resten ogsaa inde hos Mogens Jensen i Vandel, der var
en ivrig Mand til at samle Oldsager. Saa gik jeg over til
Mørup, hvor jeg besøgte Lærer S. N. Mouritsen. Jeg var
inde hos Haagen Mørch, der havde en Gaard tæt ved Sko
len, og baade han og hans Kone Katrine Berg gav mig
gode Bidrag, hun især om den Blicherske Familie, som
hun havde været i nær Forbindelse med. Hos hende fik
jeg Malvinas Album med Venneønsker fra forskjellige 1 ). Og
saa Sognefogden Hans Peter Jonsen og Søren Peter Larsen
gav mig gode Bidrag. Jeg var da ogsaa i Nørup, hvor
Lærer N. P. Søgaard fortalte mig noget fra Vestjylland. Saa
gik jeg ud til Lindeballe, hvor Tue Madsen ogsaa maatte
holde for, og det var han villig nok til. Men jeg maatte
videre frem. Jeg havde rejst i en Postvogn mellem Herning
J)

Dette Album har jeg nu overgivet til Herning Museum foruden
andre Blicherske Ting.
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og Ringkjøbing sammen med en Karl fra Egsgaard Mark,
der havde fortalt mig, at hans Moder var saa udmærket til
at fortælle Æventyr, og han havde siden siddet og skrevet
nogle af dem op og havde sendt mig hans Opskrifter. Det
gav mig svær Lyst til nu selv at komme ud til hende, og
jeg gav mig saa paa Vej. Men det var rigtig nok en lang
Vej derud. Endelig fik jeg da Besked om, hvor hun boede,
og jeg kom der og blev vel modtagen. Hun var en livlig,
aandsfrisk og yderst fornøjelig Kvinde at komme til, og
hendes Datter, som var der hjemme, var ikke mindre ud
viklet. Det er virkelig yderst sjælden at træffe saa uddannet
en Bondepige. Hun kunde ligefrem skrive for sig saa orto
grafisk rigtig som en Kvinde, der har gaaet i en højere
Dannelsesanstalt, og hun havde ogsaa et behageligt Væsen.
Det var egentlig hende, der styrede Huset baade ude og
inde, for Manden var en mærkelig Fremtoning. Han bestilte
ingen Ting, laa den meste Tid i Serrgen og tog sig ikke
af stort andet end at faa Mad. Han havde en god Appetit,
og jeg ansaa ham da ikke for at være syg, men nærmest
yderst magelig. Ham fik jeg jo ikke noget med at gjøre
og vegsiede kun faa Ord med ham. Den gamle Kone,
Ane Marte Nielsen, skulde saa til at fortælle, og det gjorde
hun, saa det duede noget. Hos hende fik jeg ikke mindre
end 29 Æventyr, og hun tilsagde mig desuden 6 gamle
Viser foruden en Del mere, altsammen rigtig godt Stof, saa
hun maa betegnes som en ualmindelig begavet Kvinde 1 ).
Hos hende opholdt jeg mig i tre samfulde Dage, og Datte
ren var saa flink at rede en Seng til mig inde i et lille
Kammer, som hun egentlig selv havde til sin Raadighed,
og der havde jeg det godt om Natten. 1 de Nætter maatte
hun ty hen et andet Sted. Der var ikke saa farlig langt
til en Nabo vesten for, og jeg tænker, at hun gik derhen
og fik Nattely. Men det var overordentlig opofrende af
hende. Min Føde fik jeg ogsaa der og kom til Bords om
Middagen med Folkene, naar Manden var kommen op af
Sengen. En lille Vending gjorde jeg hen til Stilbjærg den
sidste Dag og besøgte Lærer Bloch, som siden blev for
flyttet til Ølgod. Han fortalte mig nogle Sagn, og Ane
!)

Om denne udmærkede Kvinde har jeg forøvrigt fortalt en Del
i den Artikel, jeg skrev til H. F. Feilbergs Festskrift, der blev
overgivet ham paa hans 75-Aars Fødselsdag. Den vil iee da her
henvise til.
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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Thomsen og Kornelius Jensen der i Stilbjærg fortalte mig
ogsaa lidt.
Jeg turde dog ikke længere lægge Beslag paa de rare
Menneskers Gjæstfrihed, ej heller kunde jeg være bekjendt
saadan at gjøre Datteren husvild, og saa gik jeg til SønderOmme, men lod mig forstaa med, at jeg vilde komme igjen.
Hos Lærer Balle der fik jeg ogsaa gjort nogle Optegnelser,
og saa gik jeg til Jullingsholm og stak derfra ned til Paabøl.
Det var rigtig nok en yderst øde Vej, og jeg kom kun
forbi et eneste Hus paa denne lange Strækning. Her i
Paabøl, hvor jeg som sædvanlig blev vel modtagen af
Mads Holt og hans Kone, optegnede jeg kun et Par Smaating, men jeg havde jo ogsaa før faaet saa meget der. Da
han Dagen efter (d. 12te Juni) skulde til Varde og vilde
kjøre til Ølgod Station, fik jeg Lov til at kjøre med, og paa
Stationen sagde jeg ham saa Farvel. Vi hilste paa Stations
forstander A. Birch , og saa fulgte jeg med ham ind og fik
ham til at fortælle noget for mig, og det var ikke saa ilde.
Derfra tog jeg saa til Skjern, hvor jeg standsede lidt og fik
afsendt Brev og Pakke til Hjemmet. Jeg var ogsaa omme
i Stavning for at besøge nogle af Familien. 1 Ringkjøbing
var jeg inde hos Konsul Lavrsen, men ikke hos Kloster.
Saa kom jeg til Ulfborg, og der var jeg hos Trine og Kri
sten, men ikke i Lergrav, dernæst hos Boghandler Jakob
Pedersen ved Ulfborg Station, der kjøbte nogle Bøger af
mig. Her i Sognet gjorde jeg et Par Optegnelser hos Søren
Gade, Brigstoft, og hos Jens Jørgen Fippenborg samt hos
Povl Holm. Derefter kom jeg i Tanker om at tage tilbage
til He for om mulig at faa talt med J. C. Christensen, som
den Gang var Kultusminister. Jeg vilde høre til, hvordan
han stillede sig overfor mig og mine Sager. Men da jeg
kom der og gik først hen til Lærer P. Storgaard Pedersen,
fortalte han mig, at J. C. Chr. ikke var hjemme, og jeg fik
da ikke noget ud af det. Men saa fik jeg talt med St.
Pedersens Kones Moder Mariane , som netop var hos dem,
og hun kom saa ej alene til at fortælle mig noget, men
ogsaa at synge et Par Viser for mig. Begge Melodierne
fik jeg saa skrevet op. Fra Ringkjøbing var jeg for Resten
ogsaa taget en lille Tur over til Holmsland, men har intet
videre derom at bemærke. Nu tog jeg saa over Holstebro
til Struer for at besøge Rings. Hos dem var jeg en D a & s
Tid. Fru Ring fortalte mig et Par Smaating, og jeg havde
det helt godt i Huset der, da det var rare Mennesker, og især
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hyggede Frøken Ring om mig. Jeg fulgte om Aftenen hen
med dem til en Familie, de kjendte, som ogsaa var ansat
ved Banen ligesom Ring, og det var meget morsomt. Fra
Struer tog jeg til Skive, og derfra maatte jeg ud til Ørum
for at faa lidt Rede paa, hvordan jeg havde at forholde mig
over for Peder Offersens Enke — Manden var nemlig død.
Jeg havde skrevet til hende d. 25de Maj, at jeg tænkte paa
at ville have mine Penge udbetalt og altsaa skulde have dem
opsagt til Terminen. Hun havde ladet mig vide, at hun
havde givet sin Datter Skjøde paa Huset, men nu var hen
des Mand død, og hans Kreditorer vilde nok prøve at tage
Huset, men kunde ikke, naar jeg vilde have mine Penge
udbetalt. Jeg skrev saa til hende, at jeg længe havde ligget
for Tur at skulle op til hende og vilde nu komme med det
første. Enken kunde intet udbetale mig, og jeg var inde
hos Sognefogden i Ørum for at bede ham tage sig af min
Sag og se at faa Huset solgt, men det førte ikke til noget,
og Enden blev, at Huset blev stillet til Tvangsauktion, hvil
ket Skifteretten efter Christen Mortensen saa fik sat i Værk,
og da der intet Bud skete, maatte jeg lade mig Huset ud
lægge som Panthaver. Da jeg saa kom til Viborg, gik jeg
ind til Herredsfuldmægtig Esmann og gav ham Fuldmagt
til at arbejde for mig. Enden paa det blev, da jeg vilde af
med Huset, at jeg ikke fik mere end omtrent 180 Kr. for det,
der var nemlig saa mange Omkostninger at udrede. Esmann
havde givet mig i Udsigt, at jeg nok kunde faa en 250 Kr.
i Behold, men hans Salær var ret betydeligt, og af mine
400 Kr. reddede jeg altsaa ikke en Gang Halvparten. Det
var jo et sørgeligt Resultat. Det var nok Ejeren af Nabogaarden, der fik Stedet, har jeg hørt, og han fik det nok
for 250 Kr. Esmann skrev til mig: „Vil De lade Deres
Obligation gaa for 250 Kr., altsaa saaledes, at dette Beløb
udbetales Dem kontant?" og dette sagde jeg Ja til, men
det gik dog ikke saadan. Efter at jeg havde været i Ørum,
tog jeg saa til Revl for at faa talt med min Kreditor der,
men han var nu bedre at have med at gjøre, og han var
meget flink, saa mine Penge stod hos ham, indtil han be
talte mig, hvad han skyldte: Da Dagen hældede, og Besøget
hos ham trak noget ud, bad jeg ham om mulig skaffe mig
Nattely et Sted i Egnen. Saa fulgte han med mig ned til
Jens Lavrsen i Korre, og der blev jeg den Nat. Han var
flink og fortalte mig om Aftenen nogle Sagn, og Ida Marie
Kristensen gav ogsaa en lille Ting til Bedste. Jeg gik saa
16*
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til Sparkjær Station. Paa Vejen til Sparkjær gjorde jeg en
lille Afstikker op til den meget ensomt liggende Borris
Kirke. Den var meget ubetydelig at se til og daarlig ved
ligeholdt. Jeg var inde i den og særlig Altertavlen syntes
mig alt for daarlig. Den var revnet, saa man ligefrem kunde
se igjennem den. Jeg har ikke været der siden og har
hørt, at den nu er nedreven og erstattet af den nyopførte
Kirke i Sparkjær By.
Nu kjørte jeg til Viborg, hvor jeg fik den her foran
nævnte Aftale gjort med Hr. Esmann. Derefter var jeg ude
paa Vestermarken hos Lærer Pedersen og var et lille Svip
henne hos Peder Frederiksen, som jeg kjendte fra Faarup.
Tilsidst var jeg i Demstrup for at se til min Datter og fik
hos Niels Kristian Pedersen et lille Sagn. Derefter tog jeg
hjem.
.
Nu holdt jeg mig hjemme en Tid, da jeg ikke vilde
rejse ud i Fløsttiden, og havde da ogsaa en Del at varetage
hjemme. Men jeg havde jo bestemt at ville ud igjen til
Konen paa Egsgaard Mark. Altsaa rejste jeg d. 30te Sept.
og var først ude i Ringive hos Kristen Hansen Møller i
Hedegaard. Hos ham fik jeg ikke alene nogle gamle Viser
optegnet, men ogsaa deres Melodier, og saa tog jeg derfra
ud til Ane Marie Nielsen. Hun var ligefrem en Guldgrube
at komme til og blev utrættelig ved at fortælle for migNogle af hendes Æventyr havde Sønnen Kristen Nielsen
allerede skrevet op, men hendes Fortælling lød mere natur
tro, og derfor blev jeg og skrev op alt, hvad hun fortalte.
Atter var jeg en Tur ovre hos Lærer Bloch, dø jeg var
færdig hos Ane Marie, og saa vilde jeg over til Grindsted.
Men paa Vejen der over var jeg inde i en lille Gaard, hvor
den gamle Mand Niels Kristian Jensen fortalte mig 2 Æven
tyr. Endelig ved Aftenstid naaede jeg til Grindsted og gik
ind til Lærer J. Kr. Nielsen, som forhen havde sendt mig
nogle Optegnelser. Hos ham blev jeg til hen paa Aftenen,
men da Lærer Andersen fra Lomborg kom der i Besøg
med sin Kone og var kjørende, tilbød de mig at kjøre med
dem hjem samme Aften, o g jeg tog med Glæde imod Il
budet, da jeg netop vilde vester paa. Jeg blev der den Nat,
fik et Skjæmtesagn med mig og gik saa næste Dag ud ti
Skovlund. Det var d. 4de Okt. Lærer Christensens Kone
Hansine Mortensen var en Søster til Maleren Hans Agersnap og altsaa fra Andsager Mølle. Det viste sig snart, at
hun kunde fortælle ej alene Æventyr, men ogsaa Viser og
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Remser, og det var kun Skade, at hun ikke kunde faa Tid
til at sidde hos mig, mens jeg skrev, og næste Morgen d.
5te Okt., som var en Søndag, skulde hun til Kirke. Den
Morgen var der da ingen Tid til at faa noget skrevet. Men
godt var det saa, at det var gaaet helt godt Aftenen før,
skjøndt jeg maa sige, det var meget for lidt, jeg fik ud af
hende. Hun var blot saa stundesløs. Jeg maatte altsaa
videre frem. Det var min Bestemmelse at komme op til
Lindbjærggaard, som den tidligere Forpagter af Holmslands
Præstegaard, Sønnen af Iver Nielsen, nu var bleven Ejer af.
Jeg havde besøgt ham før, og nu vilde jeg se, hvordan han
havde det der ved den store Oaard. Det var rigtignok en
meget lang Vej dertil. Manden var hjemme, men Konen
var i Kirke, for hun var med en Søn, der den Dag blev
konfirmeret. Jeg kan just ikke sige, jeg blev meget hjærtelig modtaget, men jeg havde da heller ikke ventet mig særlig
stor Velvilje. Jeg havde nemlig hørt, at Familien var bleven
meget ivrige Bornholmere, og saa kunde de da ikke have
rigtig stor Interesse for min Virksomhed. Jeg fandt det
bedst, da jeg havde set mig lidt om ude og inde, at komme
af Sted igjen, og helst inden Kirkegængerne kom hjem.
Jeg vilde saa gaa til Gaarde Holdeplads og komme med
Toget til Sig, og efter saa at have faaet at vide, hvor naar
Toget kom til Gaarde, og dernæst den nærmeste Vej dertil,
saa sagde jeg Farvel efter at have siddet der i Gaarden vel
en Times Tid. Jeg havde været ude i Haven, der af en
Herregaardshave nu var ret forsømt, og der saa jeg en gam
mel Solskive staa, altsaa en Levning fra Gaardens Velmagts
dage. Men Vejen til Gaarde var lang, og jeg maatte skynde
mig. Langt oppe paa Vejen saa jeg Moder og Konfirmant
komme kjørende, men jeg fik ikke hilst paa dem. Saa kom
jeg altsaa til Sig og gik over ad Øse. I Vesterbæk var
jeg inde hos Lærer Chr. Andersen, der fortalte mig en Præste
historie; Endelig kom jeg til Øse. Her var jeg først inde
i Præstegaarden, og Forpagterens Kone, Katrine Miltersen,
fortalte mig ikke saa lidt. Læreren C. Jensen , der for kort
Tid siden var kommen hertil fra Timring, hvor han forhen
havde været Lærer, og hvor jeg havde besøgt ham, var ikke
hjemme, og jeg søgte da til Kroen og fik Nattely, men
næste Morgen gik jeg over til Skolen, og saa fik jeg mit
Standkvarter der i Skolen al den Tid, jeg var i Øse. Der
strejfede jeg meget om og fik talt med mange Mennesker,
ligesom jeg og fik et rigtig godt Udbytte der i Sognet.
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Folkene var alle Steder flinke og vilde gjærne yde mig,
hvad de kunde. Jeg skal helt kort fortælle, hvem jeg fik
Udbytte af. Først den gamle Jordemoder Jensine Katrine
Madsen , dernæst Peder Kristian Nielsen i Øse Østermark,
som foruden Sagn fortalte mig 2 Æventyr, saa Jens Jensen
paa Langagre og Hans Jørgen Kristiansen Weiss , der begge
fortalte samtidig. Peder Andersens Enke Johanne Nielsen
gav mig et Par Sagn, og saa kom jeg til Heager, hvor
Niels Peter Rasmussen (Kristensen) og Kasten Jørgensdatter
var meget righoldige, dernæst Kristen Gregersen og Peder
Nielsen Strudvad, og saa kom Sognefogden Niels Jørgen Pe
dersen og Kristen Bendtsen og endelig selve Lærer Jensen,
der var med paa nogle af Turene og var god til at berede
mig Vejen. Det var mange gode Ting, jeg der i Øse fik
samlet. Derfra tog jeg saa med Banen op til Tårum, hvor
jeg gik ind paa Realskolen og fik talt med Forstanderen
Madsen Mygdal, og han gav ogsaa lidt til Bedste. Han var
en Søn af min gode Bekjendt der oppe fra Vendsyssel.
Da jeg kom til Skjern, gik jeg ud til min Fætter Peder Si
monsen i Aanum, og der ventede jeg at faa Pakke fra
Hjemmet, jeg havde skrevet til mine Døtre, at de skulde
sende mig Christen Nielsen Sands Stamtavle, som jeg havde
udarbejdet, for at jeg i Stavning kunde faa den suppleret
med de Medlemmer, jeg manglede Oplysning om. Da jeg
saa fik den, gik jeg tilbage til Skjern og dernæst over ad Stav
ning. Der var jeg først inde hos Lærer N. J. Nielsen. Han
var i Førstningen lidt kjølig imod mig, men siden blev han
meget elskværdig og sagde, at jeg skulde være velkommen,
naar jeg kom igjen. Jeg var ogsaa i Præstegaarden og fi
set i Kirkebøgerne efter min Slægt, var hos Kjøbmand
Hahne o. fl. og var ogsaa i Kirke. Nielsen viste mig en
gammel Ligsten paa Kirkegaarden og bad mig udtyde den ).
Dette lykkedes, og dette imponerede ham aabenbart. Jeg
var ogsaa hos Ole Jensen Høj , der sagde mig et Par gode
Sagn. Saa gik jeg helt ud til Gaarden Sand, hvor jeg tør
havde været, men hvor der nu var en ny Mand, nemlig
den gamle Enkes Søn. Der var jeg dog ikke ret længe.
Jeg skulde nu over til Velling, men det smaaregne e, og
det blev værre, efterhaanden som jeg skred frem. Jeg kom
i)

Den var meget forslidt, og i Førstningen kunde jeg ikke faa fat i
Bogstaverne, men da jeg saa fik set paa den under en bestemt
Belysning, fik jeg den læst.
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forbi Vennergaard, men vilde dog blive ved og kom til
sidst til Præstegaarden og var da gjennemblødt. Saa maatte
jeg ty ind til Pastor Kjelstrup, som nylig var kommen der
og var en Søn af Læreren i Aasum, min gamle Ven Mikkel
sen. Der maatte jeg lægge mig ind om Natten, da jeg var
for vaad til at kunne komme videre. Det er blevet fortalt
mig, men jeg tør dog ikke indestaa for, at det passer, at
Frøken M. Nobel-Sperling paa Sandholt havde understøttet
ham til at naa saa vidt. Men jeg véd dog, at hun var
meget gavmild overfor unge Mennesker, der søgte til hende,
og jeg husker ikke bedre, end at Faderen havde ymtet
noget om den Sag til mig, da jeg var der sidst. Da jeg
kom op næste Morgen, var mine Klæder endnu ikke blevne
tørre, men jeg maatte i dem, for jeg skulde videre. Jeg tog
saa til Ringkjøbing og var inde hos Urmager Kloster, men hos
ham lod ikke til at være nogen Hjælp at faa, og saa søgte
jeg til Konsul Lavrsen, af hvis Frue jeg laante et Par Strøm
per, da mit Fodtøj var meget vaadt, og jeg turde ikke rejse
videre i den Tilstand. Jeg gik da samme Dag ned til Banegaarden og tog Billet lige til Hjemmet for ikke at paadrage
mig en alvorlig Forkjølelse.
Nu var jeg hjemme en kort Tid og var da en lille Tur
oppe i Vinding og fik Skrædder Davidsen til at fortælle mig
endnu et Par Sagn. Han huskede godt og var god til at
fortælle. Derefter vilde jeg igjen ud til den gamle Kvinde
ved Rørbæk Sø, da jeg var bange for, at hun skulde gaa
til i al den Elendighed, saa jeg ikke skulde faa mere ud af
hende. Jeg tog da ud til Give og gik videre frem, indtil
jeg naaede der ud. Rejsen gik stadig over Tyregod og
saa ned over Hastrup Mølle. Hun sad endnu i Hytten der
ude, men fortalte mig, at hun nu skulde flytte op til Kræn
Troelsen paa Fruergaards Mark, for hun kunde ikke holde
ud at være her længere. Jeg var da glad ved at træffe
hende der endnu, og hun fortalte mig igjen en Del, men
nu var det udelukkende Brudstykker af gamle Viser, jeg fik.
Saa gik jeg fra Ejstrup til Nørre-Snede og derfra over til
Bryrup, men gjorde en Standsning i Løve , hvor jeg besøgte
Lærer J. J. Kjær. Han var en Stakkel, der slet ikke kunde
gaa, men blev af hans Kone kjørt ind i Skolen i en Vogn,
som han sad i og underviste. Han var nu ellers et meget
fornøjeligt Menneske at komme til. Da han havde taget
sin Afsked, flyttede han til Tørring, og der har jeg ogsaa
besøgt ham. Han sad endnu der og læste med nogle
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Smaabørn. Her fra Skolen i Løve gik jeg en Tur vester
paa for at se den store Langdysse, hvori Oivekonen skal
ligge begravet efter Sagnet. Jeg var oppe paa den, og saa
var jeg inde hos Jens jensen Knop , som boede tæt ved.
Han fortalte mig Sagnet om Givkonens Høj og føjede til:
„Vi véd ikke, hvor Givmandens Høj er". Deruden fortalte
han 3 andre Sagn. Nu gik jeg videre op ad Bryrup og
Velling og saa længere frem, indtil jeg naaede Tem. Der
opsøgte jeg saa Kristen Rasmussen Egendal , men nu var
han næsten udtømt. Saa havde jeg faaet besørget det, og
derefter rejste jeg igjen hjem.
Min næste Rejse skulde saa nærmest gjælde Sønder
jylland, da jeg nu havde faaet Mod paa at komme derned.
Jeg tog først til Kolding, hvor jeg var inde hos Skomager
P. Martin Møller. Han havde forskjellige gamle Ting at
vise mig og boede selv i et ældgammelt Hus i Byen.
Nogle gamle Manuskripter og Noder var han særlig stor
af at vise mig. Men da jeg gav mig til at tale med ham
om de gamle Viser, var han ikke rigtig med. Ej heller
kunde han meddele mig Sagn, hvad jeg dog havde troet.
At jeg ogsaa besøgte Chr. V. A. Simonsen, er en Selv
følge. Af ham fik jeg et Par Sagn. Saa tog jeg ud til
Vejen og gik over til Kjøbenhoved, hvor jeg søgte ind til
Skrumsager. Af ham og af Niels Peter Lyne fik jeg lidt at
vide, dog mest af den sidste, og saa kom jeg tf i Gram.
Saa vidt jeg husker, kjørte jeg med Skrumsager til Rødding
om Aftenen, da der skulde være et Møde der, og jeg gjorde
maaske ogsaa en lille Udflugt til Fole, men jeg husker det
ikke saa nøje nu. I Gram søgte jeg ind til Pastor Zerlang,
som tog meget venlig imod mig, og baade han og hans
Frue fortalte mig flere gode Ting. Det var et rart Hjem at
komme til. Lidt uden for Præstegaarden laa et Hus, hvor
den pensionerede Lærer Lars Nørgaard boede, og der kom
jeg over og gjorde Bekjendtskab baade med ham og Dat
teren. Han havde forhen været Lærer i Gabøl og kjendte
ikke saa lidt til Omegnens Sagnverden. Han har da ogsaa
ladet trykke en lille Bog, hvori han fortæller en Del Sagn.
Den har ikke været i Boghandelen, og jeg fik et Exemplar
af ham og har sat megen Pris paa det. I Præstegaarden
opholdt sig for Øjeblikket en Frøken Emma Jiirgensen fra
Flensborg, der ogsaa fortalte mig et Sagn. Hun var der
for at blive sat ind i danske Forhold og lære at tale Dansk,
og jeg aftalte med hende, at hvis jeg en Gang kom til
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Flensborg, saa vilde jeg besøge hendes Forældre. Altsaa
baade Præsten og Fruen og Nørgaard fortalte Sagn for mig,
og jeg havde det godt der. Saa gik jeg over til ØsterLindet, hvor jeg søgte ind til Oluf Høyer, der havde en
stor Bondegaard. Her traf jeg en ung Mand, som i Høj
skolebladet havde angrebet min Maade at samle Folkemin
der paa. Han paastod, at jeg tog for meget med og ikke
sigtede Stoffet nok. Det Emne drøftede vi saa, men han
blev ved sit og paastod ligefrem, at det, der ikke duede
noget, havde ingen Levekraft og skulde snart gaa til Grunde,
men det, der var godt, nok skulde blive bevaret. For Resten
et ret mærkeligt Paradox. Men den unge Mand var nu ej
alene ren Idealist, men ogsaa lidt forskruet. Han hed for
Resten Kristian.
v a t . ^n. BrAiiej. til. Manden..
Han.
tog sig egentlig ikke noget for, men havde da sit Til
holdssted der. Her vil jeg blot henvise til et Par Stykker
af ham i Højskolebladet og f. Ex. til et Stykke i 1884 med
Overskrift „Værge mod E. T. Kr." og senere i samme Aar
et andet Stykke, der nærmere udvikler hans Mening. Altsaa
var jeg der et Par Dage. og Oluf H. fortalte mig helt gode
Ting, ogsaa Mette Marie Vanned. Hendes Slægt stammede
fra Vandet ved Viborg, Sjørslev Sogn. Oluf Høyer mente,
at jeg skulde gaa hen til Ellen Kirstine Kristensen Bæk,
som boede i et gammelt faldefærdigt Hus henne i Byen,
og det gjorde jeg. Her fik jeg meget at vide, og det var
godt, jeg kom der. Hun var født 1831 og kunde ej alene
fortælle mig Æventyr, men ogsaa synge gamle Viser. Hidtil
havde jeg næsten troet, at de gamle Viser ej alene var
glemte der nede, men ogsaa, at Folket der ej havde haft
noget egentligt Forraad deraf, og at Skjæmteviserne havde
tiltalt det mere end de alvoilige Viser. Men nu blev min
Opfattelse af dette noget ændret, da Ellen Kirstine Bæk
virkelig kunde huske flere af de rigtig gamle alvorlige Viser.
At jeg skyndte mig at skrive dem op, er en Selvfølge. Hendes
Stue var ret mærkelig at komme ind i, alle Væggene var
overklistrede med Billeder, og det var just ikke nogle af
finere Slags, for der var Træsnit fra Aviser og Reklame
billeder, men ogsaa meget andet, hun havde faaet fat paa.
Der var alligevel ret hyggeligt der inde. Jeg fik da skrevet
11 Viser og 4 Æventyr op hos hende. Saa gik jeg til
Studsbøl og gik ind i den første Gaard, jeg kom til. Her
boede Jens Bojesen, og han fortalte mig nogle morsomme
Smaatræk. Nu gik jeg videre og kom til Sommersted, hvor
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jeg gik ind til Frøken Marie Skau, en Søster til den bekjendte Laurids Skau. Baade hun og Hans Lindorf fortalte
mig gode Ting. Da hun udtalte, at deres Præst N. C.
Nielsen var en god Mand, der havde megen literær Inter
esse og ikke var særlig tysksindet, gik jeg hen til ham og
fandt, at Frøkenens Bedømmelse var rigtig nok. Ham kunde
jeg godt tale med om danske Forhold, og han var ret
tolerant. Hans Venlighed imod mig gik endog saa vidt,
at han indbød mig til at spise til Middag hos sig, og han
kunde ogsaa meddele mig et Par Sagn. Saa tog jeg op til
Haderslev, og der fik jeg ogsaa en Del skrevet op. Dyr
læge Schmidt var helt dygtig til at fortælle, men ogsaa hos
Redaktør Mathiesen og Nis Pedersen fik jeg noget. Nu
tog jeg ud til Løjt og gik ned til Barsmark for at faa talt
med /. H. Riis. Han havde samlet og optegnet en hel
Del, og jeg fik da ogsaa selv et ordentligt Udbytte af ham,
men det var dog mest af Ordsprog. Jeg var ogsaa inde hos
Lærer Dannheiser, og han fortalte mig meget om, hvor
krakilske Tyskerne var imod ham, da de mærkede, at han
var dansksindet. Det var ligefrem forfærdelige Tilstande,
han rullede op for mig, og han erklærede da ogsaa selv,
at han ikke kunde holde det ud længere, uagtet han op
fyldte sin Pligt som Lærer, saa der ikke kunde fremføres
nogen Anke imod ham med Hensyn til Embedet, men
ellers blev han fortrædiget paa al optænkelig Maade. Det
kunde ligefrem skjære en i Hjertet at høre paa al den Ondskab.
Jeg tog nu ind til Aabenraa, hvor jeg saa opsøgte C.
C. Haugaard og fik hos ham nogle flere Sagn. Men noget
kostbar gjorde han sig lige godt. Hos Urmager Jørgen
Munk fik jeg en Vise og dens Melodi, og saa en Aften
stund tog jeg med Banen ud til Varnæs , hvor jeg opsøgte
Aftægtsmanden N. Gammelgaard. Her fik jeg fat i et ældre
Manuskript, som jeg næste Morgen sad og skrev af, da
det indeholdt en god Beskrivelse af Livet der i Sognet i
lidt ældre Tid. Det kneb noget om Aftenen med at finde
ud til ham, men det gik dog, og jeg blev der om Natten.
Ellers skulde jeg have ligget paa Banegaarden, hvor der
tillige var Gjæstgiveri. Han fortalte mig ikke saa lidt, og
da jeg skulde videre med Banen til Graasten, blev det
omtrent Aften, inden jeg kom der. Nu vilde jeg besøge
Pastor Jensen i Ringenæs, som jeg havde hørt meget om,
og jeg gav mig da paa Vej derud efter at have faaet lidt
at vide om hans Bopæl. Jeg kom der godt nok og kom
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ogsaa ind, skjøndt jeg opdagede, at man ikke saadan uden
videre kunde komme ind ad Døren. Den kunde aabnes
saadan, at man lige kunde faa et Brev eller en Avis ind,
men saa ikke mere, for der var en Lænke inden for, der
holdt den. Naa, jeg kom da ind, og i Præstens Kammer,
hvor han sad og arbejdede, og hvor jeg først kom ind, laa
Bibelen opslaaet nidt paa Bordet. Det var nu meget godt,
men jeg kom snart ind i Dagligstuen til Familien og tilbragte
en meget hyggelig Aften der. Hans Børn var meget mu
sikalske, og et eller to af dem var komne over til Kjøbenhavn for at uddannes yderligere. Jeg fik ikke saa lidt
skrevet op den Aften og næste Morgen, for Præsten havde
et Par smaa Lommebøger, hvori han havde noteret en hel
Del Børnerim og Remser, og dem vilde jeg nok have skrevet
op. Jeg vilde med et Tog igjen ind til Graasten, og Præsten
fulgte mig hen til Stationen, hvilket var meget godt, da det
ellers vilde have knebet for mig at finde dertil. Jeg sad endog
paa Stationen og skrev op efter hans Bog. Saa sagde jeg
ham Farvel og Tak og saa ham ikke siden. En Tid efter hørte
jeg, at man havde fundet ham døende liggende i en Vejgrøft.
Jeg syntes, han var en udmærket Mand, og han var ogsaa
dansk, men døjede vel meget med Tyskerne, hvilket jeg
syntes at kunne mærke ret tydelig, særlig da om Aftenen,
da jeg kom. Da jeg saa naaede ind til Graasten, vilde jeg
sejle med en Damper ned til Flensborg, og jeg skulde da
ned til Havnen, hvor Skibet skulde ligge. Der laa en Gjæstgivergaard i Byen, og der gik jeg ind for at spørge om,
hvad Vej jeg skulde, for at komme derned. Men Opvarteren
gloede lidt paa mig og vendte sig bort, som om jeg ikke
var værd at svare. Jeg fik ingen Besked og tænkte, at han
intet viide have med mig at gjøre, fordi jeg spurgte paa
Dansk, og jeg kunde da nok skjønne, fra hvad Side Vin
den blæste. Saa vendte jeg ham Ryggen og gik ud igjen,
og lidt efter fandt jeg ogsaa godt nok ned til Skibet og
kom om Bord. Kapitainen talte tysk, og Mandskabet talte
tysk, men Passagererne talte sønderjysk. Saa hændte det
morsomme paa Stoppestederne, naar der skulde noget Gods
lades ud og overgives til de Folk, der stod og maaske ven
tede efter det, at til dem kunde Kapitainen og Mandskabet
godt tale sønderjysk Maal, der var aldeles intet i Vejen. Vi
kom saa til Flensborg, og jeg gik i Land og søgte hen til
et Hotel, hvor jeg kunde være om Natten. Det, man havde
anbefalet mig særlig, saa mig temmelig flot ud, men saa
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fandt jeg et, der syntes mig passende. Jeg spurgte Værten,
om de kunde tale dansk her. Jo, det kunde de nok, og saa
slog jeg mig til Ro. Jeg spiste der, og gik ud i Byen at
se mig om. Det varede ikke længe, inden jeg fandt der
til, hvor Frøken Emma Jiirgensen boede, og gik ind der,
men jeg mærkede snart, at her ikke kunde faaes nogen
Haandsrækning eller Vejledning, og saa gik jeg jo paa egen
Haand hele den Dag. Jeg var oppe at besøge en Lærer,
som ogsaa var mig anbefalet, og han fulgte med hen til
Huset, hvor det danske Bibliotek gjemtes. Det imponerede
mig ikke særlig, og alle de mange Pragtbygninger, Tyskerne
havde ladet opføre, syntes mig forfærdelig smagløse. Læ
reren var ret dansksindet, men bebrejdede den danske Regjering det daarlige Styre og den skammelige Forvaltning
overhovedet. Deri maatte jeg give ham lidt Ret. Da jeg ikke
ellers havde nogen til at vejlede mig, blev jeg snart kjed
af at strejfe omkring og gik tidlig til Sengs. Det viste sig
nemlig, at mine Værtsfolk egentlig var Tyskere, og derfor
gad jeg ikke tale med dem. Næste Morgen tog jeg igjen
afsted. Mærkeligt nok havde min Søn Frode netop været
der nede den Dag, jeg kom, og havde lagt sig ind paa det
Hotel, jeg gik forbi. Han var cyklende dertil og cyklede
derfra Dagen efter, men vi traf ikke hinanden. Nu vilde
jeg ud til Frøslev, tog med Banen til Padborg og kom ind
til en Mand, som man havde anbefalet mig. Han var ven
lig nok og sagde, at hele Byen var dansk, der var kun en
eneste Tysker, og han havde ikke noget at sige her. Man
vilde give mig noget at spise og vilde opvarte mig med
Blodsuppe, men jeg maatte erklære, at saadan Mad kunde
jeg ikke spise, hvilket man undrede sig over, da den Ret
ansaaes for noget meget lækkert. Manden, jeg var inde hos,
hed Hans Tychsen , og han fortalte mig et Par Sagn og
henviste mig saa til Postmester Hans Christian Jessen i
Padborg. Jeg gik saa derned, og han fortalte ogsaa lidt og
viste mig en hel Del gamle Dokumenter fra Gaarden Volmerstoft, som han tidligere havde ejet. De var alle skrevne paa
Tysk eller Piattysk. Han havde dem liggende, men hvor
de nu er blevne af, kan jeg ikke have nogen Mening om.
Manden gjemte dem da foreløbig. Jeg tog nu igjen med
Toget op til Tinglev, hvor jeg saa gik over paa Toget, der
skulde til Tønder. Jeg stod da af i Terkelsbøl og gik der
fra til Smedager for at besøge R. P. Clausen. Han og
Datteren Ingeborg fortalte en Del, men det var dog mest
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Børnerim og Remser. Bag efter hørte jeg, at der ved Siden
af boede en Mand, som skulde være saa god til at fortælle
Æventyr, men ham talte de ikke om, og jeg kom da ikke
til ham. Mærkeligt nok sagde de intet herom, og det var
endda deres Nabo. Næste Morgen gik jeg saa vester paa
og kom snart tværs over den gamle Drivevej, som fortsætter
baade nord og syd paa. Den laa hen vist akkurat som i
gammel Tid og var ikke bleven holdt vedlige. Nu var jeg
i Bylderup Sogn og var inde hos en Mand, som dog intet
kunde meddele mig. Han var en ivrig Dansker og var
nær ved at bande over, at saa mange i hans Sogn var
tysksindede. Men det, jeg gik efter, havde han ingen Interesse
for. Jeg gik saa hen til Stationen for at komme med Toget
til Rørkjær. Jeg gik ind i Ventesalen og forlangte Billet,
men Forstanderen lod, som han ikke forstod mig, og gik sin
Vej. Endelig da Toget fløjtede, kom han igjen og brølte
paa sin Tysk, om jeg vilde have Billet. „Ja, til Rørkjær",
sagde jeg. „Zu Rohrkarr!" brølte han igjen og smed en
4de Klasses Billet hen til mig. Jeg betalte og kom saa til
Rørkjær paa en billig Maade, for 4de Klasses Billet var yderst
billig. Han vilde altsaa nok sælge Billetten, men maatte
ikke sige: Rørkjær. Jeg gik saa der i Byen allerførst ind
til Hans Pedersen , der ejede en stor Gaard, og han var
meget villig til at hjælpe mig og tilbød at ville huse mig
om Natten. Først viste han mig hen til Peder Andresen
Pedersen , der forestod Byens danske Bogsamling, og han
kom snart til at synge en gammel Vise for mig og dernæst
fortælle Sagn. Han havde ogsaa en Fiolin, og paa den
Maade fik jeg Mod paa ogsaa at sætte Toner op. Hans
Pedersen hjalp mig trolig og fulgte med mig omkring i
Byen, saa paa den Maade fik jeg flere Viser skrevet op og
fik sat Toner til. Jeg var hos Peder Andreas Pedersen og
Væversken Kristine Pedersen, hos Andreas Peder Burgwald, Ingeborg Dyhrberg, Peder Dyhrberg og hans Kone
Lisette, Sønnek Sønneksen, Kristian Johansen Kristensen , og
selve Hans Pedersen meddelte mig et Sagn. At faa alle
disse Mennesker afhørte kunde ikke lade sig gjøre paa én
Dag, men saa fik jeg Nattely hos Hans Pedersen og laa i
saa blød en Seng, at jeg aldrig hverken før eller siden har
ligget i saadan Seng. Det var nemlig Edderdun, Seng
dynerne var fyldt med. Jeg skrev mange rare Ting op
der, og jeg saa nogle gamle Papirer efter, som min Vært
havde liggende. Endelig blev jeg da færdig og tog saa ud
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til Tønder By, hvor jeg fik Gunder Marie Burgwald til at
synge for mig, og Kristen Nielsen kunde ogsaa en lille
Smule. Byen skulde forestille at være tysk, men Folk talte
dog dansk paa Gaden. Den Mand, jeg sad hos, sagde,
at det var Autoriteterne, der forlangte tysk, men den jævne
Mand var dansk.
Nu maatte jeg til at tænke paa at komme nord paa,
og da jeg kom til Visby, dristede jeg mig til at staa af der
og gaa hen til Hedegaard for at bede om Nattely. K
Knudsen var gjæstfri nok, og jeg havde det da godt der
hos de rare Folk. Næste Dag gik jeg efter Knudsens Op
fordring ned til Arild for om muligt at faa Udbytte der.
Sagen var, at P. Skovrøj i Tønder havde fortalt mig, at de
Viser, som jeg havde faaet af ham, da jeg var inde hos
ham, havde han optegnet efter en Smed der i Arild, som
han havde siddet i Fængsel med, da de blev anklagede for
„grober Unfug". Jeg gik da ud til Smeden, men det førte
ikke til noget, og jeg maatte gaa tilbage til Hedegaard uden
at faa det mindste ud af min Gang. Knudsen tilsagde mig
en hel Del Ordsprog, som han var fuld af, og saa gik jeg
hen til Visby for at besøge Frederik Høiberg. Hos ham fik
jeg ogsaa noget, og saa stak jeg af op til Ribe. Rejsen gik
nu videre til Hundrup, hvor jeg standsede ved Niels Mansen
paa Hundrup Mark. Hos ham fik jeg nogle Sagn, men jeg
længtes nu efter at komme hjem. Dog standsede jeg i
Kolding, hvor jeg var inde hos Kæmner Brandorff, som
fortalte mig lidt, og derefter naaede jeg Hjemmet. Denne
sidste Rejse havde givet mig et godt Udbytte, og jeg fik helt
godt Mod paa igjen at komme ned til Sønderjylland, hvor
Folk i det hele var venlige imod mig og meget meddelsomme.
Endnu havde jeg dog ikke afsluttet Arbejdet for 1902.
Det var nok d. 2den December, jeg kom hjem, og det
forekom mig at være for tidlig at holde Juleferie. Saa tog
jeg en lille Tur over til Kjøbenhavn og derfra omkring paa
et Par Højskoler. Paa min Rejse derover kom jeg i samme
Kupé som Murermester L. Hansen fra Præstø, og han kunde
tilsige mig en hel Del Ordsprog og Talemaader, som jeg
var glad ved. Han skrev til mig d. 29de Dec. og sendte
mig nogle faa flere Ordsprog. Nogle af dem var ret plumpe.
Vi fulgtes ad fra Frederits til Slagelse. Altsaa var jeg først
ovre hos Olafs og laa der om Natten, men havde ikke
megen Ro og fik alt for lidt Søvn. Jeg syntes, at han var
noget fordringsfuld med Maden, og det gjorde mig ondt.
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Dernæst var jeg kjed af, at han gik saa sent i Seng. D.
15de Dec. tog jeg hans Kone med i Teatret, og det var
hun glad ved, hun havde vist ikke megen Fornøjelse ellers.
Sønnen, de havde faaet dem, var meget urolig og gjorde
megen Fortræd. En Dag væltede han et meget smukt Metal
stativ, de havde faaet til deres Bryllup, og det gik i Stykker.
En meget fin Urtepotte rev han ogsaa ned, saa den gik i
mange Stykker, og min Paraply fik han ogsaa fat paa og
splittede ad. Saa var jeg oppe i Fredensborg at se til min
Datter, der havde Plads der hos Theill, Apotekeren, og de
var meget flinke. Jeg var ogsaa en lille Vending ovre i
Malmø at se til de gode Venner der. D. 17de Dec. var
jeg paa Frederiksborg Højskole, hvor jeg optegnede en Del,
der fortaltes mig af Elever: Jens Højgaard Jensen fra Lyngaa,
Mads Pedersen fra Vitten, Jens Jørgen Jensen, Sundbylille,
Niels Peter Nielsen, Haltrup, Kristen Jensen Kristensen, Em.
Jeg var dernæst i Lyngby, og saa tog jeg ud til Taastrup,
hvor Grosserer Harald Kjellerup fortalte lidt. Det var Læge
P. H. Heegaard, jeg vilde besøge, men det var lidt uheldigt,
da han den Aften skulde ud i Besøg. Jeg blev der dog
og fik saa Pigen Olga Olsen til at fortælle mig ikke saa
lidt. For Resten fik jeg også Bidrag fra Heegaard baade
Aften og Morgen og fra Læge F. Hancke. Jeg kom saa
ned til Tune Landbrugsskole og fik Fru Brink Lassen til
at fortælle for mig. Derfra tog jeg til Roskilde og til Sorø,
hvor F. Martin gav mig et lille Bidrag. Derpaa tog jeg saa hjem.
I April det Aar var jeg gaaet ud ad Kolding-Vejen for
at overvære Mindefesten for Niels Kjeldsen, og der traf jeg
Chr. V. A. Simonsen fra Kolding, som nok egentlig var
den, der havde sørget for at faa Mindesmærket rejst. Jeg
syntes, at dette var meget smukt, og Festen var ogsaa
vellykket. Den var særlig anlagt paa at opponere mod
Karl Larsen, der havde villet forsvare hans Drabsmand.
Det var helt mærkeligt at se, hvor forbitrede de ellers saa
sindige Jyder var paa den Mand. Paa min Rejse, der gik
forud for Festen, hørte jeg endog gamle Folk, der ellers
ikke var med paa saadant, udtale sig yderst skarpt om Karl
Larsen, som de ikke levnede Ære for to Skilling. Han var
meget ufolkelig, skjønnede jeg, og var da ogsaa ude om
det. Jeg fulgtes der ud med min Datter Lavra og med
Marie paa Kirketorvet, men hun blev borte foros i Træng
selen. Jeg vilde have haft hende med hen til Klattrup, for
der gik vi hen bagefter. Men hun var forsvunden og tog
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saa hjem umiddelbart efter Festen. Vi gik hjem fra Klattrup
om Aftenen.
Min Datter Astrid skulde have haft Examen i Oktober,
men fik ikke Lov dertil, saa hun fremdeles blev paa Apo
teket. Kandidat Gamst var ikke særlig god ved hende og
skjændte meget, hvilket hun var meget kjed af, Jeg skrev
til Apotekeren og bad ham ændre lidt ved dette. Min Datter
Lavra var kommen i Gang med at afskrive mine Æventyr,
for at de kunde blive gjemte i „Dansk Folkemindesamling".
Jeg havde søgt FIjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse om en
Hjælp dertil, og der var bleven bevilget mig en treaarig
Understøttelse af 450 Kr. (i Decbr. 1901, 1902 og 1903)
til Afskrivningen. Min Datter sad saa over dette Arbejde
i lange Tider, og hendes Afskrifter blev saa sendte over.
Saaledes kom der en Pakke over i Maj 1902, og jeg føjede
til: Min Datter har noget ondt ved at sidde saa meget
stille og har maattet gjøre et Ophold. Jeg nødsagedes da
til at faa anden Hjælp, og mange af Pengene gav jeg ud
til disse Afskrivere. Saaledes fik Lærer Jensen (tidligere
i Gammelstrup, nu i Viborg) Fuldmagt til at hæve de Penge,
jeg fik for Huset i Ørum (lidt over 180 Kr., vist 186), og
dem fik han hver Øre. Han blev fremdeles, efter at han
var bleven bosiddende i Kjøbenhavn, jævnlig ved at faa
Penge af mig til den Afskrivning. Min Datter skrev de
første, og han skrev de sidste Æventyr af, og omsider blev
det Arbejde da afsluttet, og det hele blev sendt over til
Folkemindesamlingen, hvor det er endnu, gjemt i store Kapsler.
Om andre af mine Afskrivere skal jeg senere fortælle.

1 903.
Allerede i første Halvdel af Januar gav jeg mig paa
Rejse. Mikkel Sørensen havde atter bedt mig komme og
besøge sig, og saa tog jeg til Aarhus, og derfra med HammelToget ud til Skovby. Han var saa med Vogn nede ved
Stationen for at hente mig, og saa var jeg der en Dag
over. Jeg var ogsaa henne ved Ane Margrete Sørensen
(almindelig kaldet Grete Fisker) i Skjørring, der fortalte mig
flere gode Sagn. Jeg tog tilbage til Aarhus, og saa den
12te Januar gik jeg ud til Elev Højskole, hvor jeg ikke havde
været længe. Derfra kom jeg igjen ind til Aarhus, besøgte
David Lavrsens og Zeuner og tog saa op til Hesselballe
Højskole, derefter til Hornslet, hvor Lærer Nørgaard for-

Billede af os^her i vor Have. Imellem os sidder vor Søn, og bagved
sfaar min Datter Lavra.
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talte et Par Sagn. Da jeg atter kom til Aarhus, vilde jeg
til Testrup Højskole og derfra til Ry. Paa disse Skoler fik
jeg ikke saa lidt fortalt af følgende Elever: Jens Peter Jensen,
Smerup (fra Aarestrup), Karl Nørgaard, Mejlby, Søren Graver,
Aastrup, Kristen Simonsen, Dalsgaard, Martin Hald, Vitved,
Kristian Jakobsen, Kudal (Bjørnkjær), Søren Thomsen, Jelling,
Erik Eriksen, Borum, Mathias Pedersen, Rold, Kristen Jensen,
Øster-Lindet, Jens Peter Jensen, Fajstrup (der fortalte et Par
gode Æventyr), Peder Jensen, Knud Andersen, Kjellerup,
der ogsaa fortalte et Par Æventyr, Karl Iversen, Møgeltønder.
I Ry var jeg ogsaa inde hos Læge lisager, der fortalte
mig lidt. Saa tog jeg ud til Gjellerup og gik ind til Kristine
Andersen i Fastrup. Hendes Mand Lars Kristian Kristensen
fortalte et Par Sagn, mens hun sang nogle gamle Viser,
som jeg var særlig glad ved, da hun havde lært dem af
gamle Iver der ovre i Lind. Jeg var ogsaa inde hos Rasmus
Jensen, deres Nabo, og fik af ham nogle Papirer, som nu
er landede paa Herning Museum. Han havde før boet i
Lund. Nu gik jeg til Skovby for at besøge Ane Johanne,
og saa rejste jeg af til Silkeborg og til Horsens, hvor min
Broder Hanses Kone fortalte mig 7 Sagn. Derfra tog jeg
hjem, da jeg vilde være hjemme paa min Fødselsdag d.
24de Januar. Men det varede ikke længe, inden jeg drog
af igjen. Nu skulde jeg til Vestbirk , og der paa Skolen
fik jeg Jørgen Møller, Klovborg, og Thorvald Pedersen, Aale,
til at fortælle for mig. Musiker R. P. Aase i Østbirk gav
mig en gammel Nodebog med Dandsemelodier. Saa kom
jeg tilbage til Horsens og gik ud til Torsted for at besøge
Pastor Constantin Hansen , og han fortalte mig nogle Sagn
m. m- Derfra gik jeg til Ørnstrup for at faa noget mere
at vide af Niels Hjerrild. Det lykkedes ogsaa godt nok,
jeg fik meget skrevet op hos ham. Dernæst gik jeg til
Stenderup for at faa talt med Madam Larsen og faa et
Sagn af hende. Derefter kom jeg til Store-Dalby og fik
nogle Sagn hos Ane Malene Pedersdatter. Saa kom jeg
til Hedensted, hvor jeg besøgte den gamle Lærer N- R.
Kjær• Han boede i et lille bitte Hus ikke ret langt fra
Stationen, -g jeg undrede rnig over, hvor han kunde faa
Plads i det til sig selv og sine Sager. Han fortalte ogsaa
et Par Sagn. Derfra tog jeg saa hjem.
Nu vilde jeg syd paa. Først vilde jeg hjemsøge Bram
ming Efterskole og tog lige dertil, j j gjorde blot en
Standsning i Kolding for at hilse paa Anton Simonsen og
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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hans Søster. Det var d. 5te Marts. I Bramming fik jeg
ikke saa lidt samlet. Charles Wulff, Jørgen Hansen, Kristian
Jepsen, Jørgen Nissen og Peder Nissen fra Humlehave, Toft
lund, fortalte helt gode Ting. Saa tog jeg ogsaa en lille
Tur ud til Vester-Vedsted Efterskole og fik der et Par Sagn.
At jeg samtidig besøgte Pastor Rosenstand, behøver jeg
næppe at nævne- Da jeg kom til Ribe, var jeg med til en
Jordefærd, men hvilken? Det var vel ikke P. Abells Hustru,
der var død. Jeg tog saa over til Odense og var der d.
13de Marts. Hos Skræddermester M. Tind havde jeg godt
Husly og var glad ved at være, da de viste mig stor Gjæstfrihed- Derfra tog jeg saa ned til Ryslinge for at faa noget
at vide af Eleverne der. Først fik jeg fat i Martinus Stou
gaard fra Kjøbenhavn, hvis Moder var fra Lille-Salby, og
det var hendes Fortællinger, han gav mig. De var meget
gode. Dernæst Søren Mortensen fra Kjølby, saa Anders
Juul fra Tørslev, Randers Egn, Niels Lund fra Spandet,
Jens Hansen Jensen fra Strynø, Jens Jensen fra Lundby,
Martin Knudsen fra Lolland, Jens Nielsen Jensen fra Øse,
Alfred Poulsen. Anders Juul kunde særlig meget. Gartneren
Peder Kristensen, som jeg ogsaa fik fat paa, gav mig lige
ledes en Del- Det var et stort Udbytte, jeg der fik, og det
kunde jeg især skylde en af Lærerne, som hed Rørdam.
Nu gik jeg ned til Ollerup Højskole, da det gik saa godt.
Forstanderen, Kristensen-Randers, lagde for, og saa fortalte
Iver Simonsen fra Skovgaard ved Lundskov, Martin Andre
assen fra Marslev, Anders Marius Larsen, Kristen Ting
holm fra Sønderholm og Kristen Mortensen Hauberg.' Da
jeg var færdig der, gik jeg ned til Skolen i Sørup ved Svend
borg og fik ogsaa der noget fortalt af Eleverne, nemlig
Peder Anton 1 nudsen, Langkjær, Lars Jørgensen Ledet fra
Skjøttrup ved Løkken og Hans Pedersen, Skaarup. Jeg fik
dog ogsaa et lille Bidrag fra Fru Gundesen, Forstanderens
Kone- Nu kom jeg igjen op til Ryslinge og gik ned til
Rørup, hvor jeg besøgte Lærer Skovrup, som kunde lidt af
Visen om Hr. Adelbrandt. Dernæst var jeg hos pens- Lærer
Winther i Solvang, og han samt Datteren Sigrid fortalte
mig en hel Del- Nu tog jeg tilbage til Odense og saa op
til Særslev Højskole, hvor jeg fik en Del at vide af Niels
Kristian Jensen fra Flakkebjærg Mark, Jens Peter Jensen,
Trøstrup, Johan Kristian Sørensen, Gamby, Hans Jefta Pe
dersen, Nørre-Næraa, Knud Jensen, Krogsbølle, og Ludvig
Hansen. Ogsaa af Rasmus Nielsen fik jeg lidt. Da jeg
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gik fra Særslev, var jeg ovre hos Lærer H. Rasmussen i
Melby, der fortalte et Par Sagn, og saa fortalte Lærer Rend
bæk i Nørby mig noget mere. Ogsaa Ane Marie Nielsdatter
og Niels Jørgensen fra Nørby gav mig en Del. Jeg var
nemlig nu kommen helt ud til Klinte. Fremdeles fortalte Jakob
Jørgensen og Lærer Nielsens Kone. Saa naaede jeg til
Nørre-Næraa, og Lærer V Teisen fortalte et Par Sagn. Jeg
var igjen henne hos Jens Pedersen , som før havde fortalt mig
en Del, og nu fik jeg atter noget. Han var nu 78 Aar.
Hos Pastor J. Mørck traf jeg en Kolportør Hans Jørgensen
fra Assens, og han var helt flink til at fortælle. Jeg var
ogsaa ude hos Lars Kristian Pedersen paa Ringe Mark,
for han var mig anbefalet, og af ham fik jeg flere gode
Ting. Men jeg maatte tilbage til Odense, og saa skulde
jeg til Tommerup for at komme med Banen til Glamsbjærg.
Der gik jeg saa fra ned til Højskolen og var henne hos Lærer
Jakobsen i Gummerup, der gav gode Bidrag. Paa Højskolen
fik jeg noget hos Eleverne: Martin Bach fra Faarup, Markus
Andersen fra Højrup og Jens Kristensen fra Kalvhave- Nu
skulde jeg ogsaa ind at se til Særlingen P• C. Jørgensen
Havbjærg. Han boede i et Hus, der laa paa den anden
Side af en stor Sandbakke, som fandtes til højre for Vejen
og lidt til højre for Glamsbjærg Skole. Jeg fandt da derom,
og der mødte mig et ret mærkeligt Syn. Huset havde han
selv opført, men det var ikke en Gang halv færdigt. Stimmelet var nok sat op, og der var ogsaa Overdel, men Tag
stenene var ikke understrøgne, saa der var fri Adgang for
Regn og Vind. Der var ikke Loft over de to Stuer og
intet Gulv, saa man gik paa den bare Jord eller rettere i
Sandet. I den inderste Stue, hvor han sov om Natten,
havde han nok faaet noget slaaet op, der lignede en Seng,
men Sengklæder var der ingen af. Ydervæggene var ikke
trukne op eller udfugede, og jeg begriber snart ikke, hvor
dan han kunde holde det ud der for Træk og Kulde.
Manden var virkelig interessant at tale med, og han viste
stor Interesse for min Gjerning og vilde meget gjerne tale
med mig. Han fortalte mig en Del, og en Invalid Niels
Peter Kristensen noget mere- Saa vilde han omkring med
mig til et og andet Sted, hvor der maaske kunde faaes
noget at vide. Han vilde, at jeg skulde ind i Præstegaarden
og ned i Møllen, og han var med. Da han spurgte mig
om, hvor jeg nu vilde hen, og jeg sagde, at jeg vilde ud
til Flemløse og Dreslette, saa vilde han ogsaa med, skjøndt
17*
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jeg var noget kjed af det Følgeskab, da han saa meget
tarvelig ud i sit Tøj- Jeg V3r nu først paa Qlamsbjæig
Friskole hos Lærer J. N- Brande, der senere kom til Bram
ming og fik Efterskolen. Han var en arbejdsom og frem
adstræbende Mand, kunde jeg mærke, og Stedet her var
ham ikke nok. Men jeg kommer senere til at fortælle noget
mere om ham- Hans Kone var vist lidt ængstelig for, at
han skulde vove sig for vidt. Jeg skulde saa af Sted fra
den Egn, og P- C. Havbjærg hængte paa. Det kunde for
Resten være godt nok, for han kjendte Egnen og var en
god Vejviser. Hos Juliane Kristensen og H- P Christensen
i Glamsbjærg fik jeg da ogsaa noget. P. C. H. vilde først have
mig hen til Fattighuset i Flemløse, og der fik jeg hos Maren
Sofie Hansen skrevet noget op, derefter kom vi til Dreslette,
hvor vi var inde i Præstegaarden- Præsten der viste mig
en haandskreven Beskrivelse af Sognet, forfattet af en af de
foregaaende Præster. Jeg læste lidt deri og morede mig
ikke saa lidt ved at læse Mandens Redegjørelse for, hvor
dan Navnet Dreslette var opstaaet, og hvad det betød. Det
maatte være kommet af tre Sletter, men for Resten syntes
han ikke, det kunde passe, for Sognet var bølgeformigt.
Det var en meget naiv Forklaring, og jeg kom til at tænke
paa en anden Forklaring deraf. Navnet er unægtelig Dreslet
og vist Drossel-Skov, da „et" er en Forkortelse af „with .
Der er da endnu mange mindre Skovpartier i Sognet, saa det
har i Oldtiden været et stort Skovsogn. Saa opvartede han
os med et Glas Vin, og jeg tænkte paa, at det var godt ti
Havbjærg at faa noget at styrke sig paa. Vi gik saa til
Snave og traf godt nok Lærer A. Jensen hjemme. Han vilde
saa have mig ned til Ejeren af Flenstofte, A. Damsboe, og
gik strags hen og klædte sig paa efter det. Nu vilde Hav
bjærg ikke med længere, og jeg sagde ham da Farvel og
Tak for godt Følgeskab. Jensen havde selv siddet og skre
vet en hel Del op, og han havde stor Lyst til at sidde og
sysle med topografiske og kulturhistoriske Sager, men hans
Kone var aabenbart ikke med paa den Slags. Hun var en
slet og ret gammel Bondekone uden literær Sands, og der
for stod han helt ene med sine Interesser overfor hende,
kom det mig for. Han havde en Datter, som var Læierinde ved Skolen. Jeg fik da noget skrevet op hos ham
og saa gik vi som sagt til Flenstofte. Der blev vi mege
gjæstfrit modtagne, og baade Mand og K 0 1 ?f dækkede s v æ r
op for os. Damsboe fortalte mig et Stykke Almueliv,
o
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saa fulgte jeg med Jensen tilbage. Da jeg kom op i Gjæstekammeret, lagde jeg Mærke til et Par Standkister, hvor der
var klistret Billeder indvendig paa Laaget. Men jeg fik dem
blot at se, da Datteren viste mig dem, skjøndt jeg gjærne
vilde have haft dem. Da han snart efter tog sin Afsked
og flyttede til Odense, opsøgte jeg ham der og bad om
igjen at faa de Billeder at se og mulig faa dem. Men saa
sagde Konen, da jeg forebragte mit Ønske, paa sit fynske
Maal og meget affærdigende: „De bliver siddende!" og saa
var der intet at gjøre. Da jeg en Tid efter kom til Haarby,
hvor den ene Datter var bleven gift, og jeg der spurgte
efter, hvor Kisten var bleven af, sagde hun, at det vidste
hun ikke.
Næste Morgen gik jeg tilbage til Flenstofte og saa med
Vejen op ad forbi Ruinerne af det gamle Hagenskov Slot,
som jeg var oppe at se. De laa næsten umiddelbart til
højre for Vejen, og saa fortsatte jeg paa Frederiksgave
Mark hen til Ebberup St. Derfra tog jeg saa med Toget
til Tommerup og fortsatte til Nørre-Aaby, hvor jeg stand
sede og gik over til Roerslev. Her besøgte jeg Rasmus
Rosendal, som fortalte mig lidt, og derfra gik jeg til Kavslunde St. og kjørte saa hjem til Vejle. Dermed var den
Rejse afsluttet.
Kort efter gjorde jeg en lille Tur vesterpaa ad Randbøl
til. Først var jeg hos Abeline Nielsdatter i Sødover, der
fortalte et Sagn, dernæst hos Hans P. Jakob Kristiansen,
der gav mig et Par Sagn. Saa gik jeg over til Nørup,
hvor Lærer Søgaard fortalte mig en Del, og hans Kone
fortalte 2 Æventyr, og jeg var saa oppe at se Kirken.
Dernæst gik jeg hen til Engelsholm, da jeg hørte, at Ejeren,
Hr. Bech, var hjemme, og han havde udtalt sig om, at han
gjærne vilde have mit Besøg. Jeg blev ogsaa vel mod
tagen og blev vist omkring, saa jeg endogsaa var oppe i
det Taarnkammer, hvor den berømte Hund vilde have sit
Leje redt til hver Nytaarsaften. Efter at have spist der, gik
jeg tilbage til Nørup og tog saa ud til Vandel, hvor jeg
besøgte Mogens Jensen og saa hans Samling af Oldsager.
Det saa for Resten noget forfaldent ud hos ham. Han
fortalte mig noget, og saa var jeg henne hos Lærer Dirksen,
som nu var flyttet hertil fra Kollemorten, efter at han havde
faaet sin Afsked. Han fortalte mig ogsaa noget. Jeg var der
efter henne at se Levningerne af den Jættestue, som havde
været der. Nogle af de store Sidesten stod endnu paa den
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oprindelige Plads; men ellers saa det hele meget forstyrret
ud. Dækstenene var væk, men det kunde let sees, at Rum
met der inde havde været ret stort, og Gravkammeret ret
anseligt. Jeg talte med Mogens om at faa denne Jættestue
sat i Stand igjen, men det blev naturligvis ikke gjort, de
store Dæksten kunde nok ikke skaffes til Veje, skjøndt der
var Sten nok paa Markerne, men de var for smaa. Jeg
maatte her beklage Ødelæggelsens Vederstyggelighed. Hele
Jættestuen fandtes i et Skjel imellem Vandelgaardene og
var lige nord for Banen og en lille Kjende syd for Byen.
De store Sten var førte bort og blevne brugte til Ladebyg
ning der oppe. Nu gik jeg hen til den Gaard, der tilhørte
Knud Martin Pedersen , og ham fik jeg til at fortælle mig
ej alene Sagn, men ogsaa Æventyr. Af dem fortalte han
3, og en Sypige, som var i Gaarden i de Dage, fortalte mig
2 samt et Sagn. Hun hed Hansine Ingerline Andersen. Jeg
fik endog Manden til at synge mig en gammel Vise. Han
boede for Resten lige ved Siden af den Forte, der er bleven
bekjendt under Navnet Svæltegyden og omtales i Thieles
Folkesagn. Han fulgte med mig derud og viste mig den.
Nu var Digerne, der indhegnede den, rigtig nok blevne
sløjfede. De havde været lige østen for Gaarden. Da jeg
saa var færdig der, tog jeg hjem igjen.
Nu belavede jeg mig paa en meget lang Rejse. Det
var i Juni, og jeg vilde over til Lolland, hvor jeg ikke før
havde været. Et lille Tilknytningspunkt havde jeg i Nord
lunde, hvor min gamle Kammerat O. P. H. Bruun var
Lærer. Jeg tog saa med Toget helt til Svendborg, sejlede
derfra over til Rudkjøbing paa Langeland, kjørte med Posten
tværs igjennem Landet til Spodsbjærg og sejlede saa videre til
Nakskov. Det var en helt rar Sejltur. Der var nogle, der blev
søsyge, men jeg fejlede intet. Jeg syntes, det var en meget for
nøjelig Tur, og det var saa kjønt alle Vegne. Da jeg saa kom i
Land, skulde jeg af Sted til Nordlunde , men jeg maatte jo spørge
mig for, og da der ikke var megen Udsigt paa Grund af
de mange Pilehegn omkring Markerne, var det dobbelt van
skeligt at finde Vej. Jeg kom da dertil, og Lærer Bruun
var meget flink, men jeg kunde ikke ligge der om Natten,
da han havde en Svigerinde i Besøg, og hun skulde have
Gjæstekammeret. Jeg havde skrevet til ham, at jeg kom,
og han havde saa gjort den Anstalt for mig, at jeg skulde
være hos en Gaardejer Iversen ikke langt fra Skolen. Der
kom jeg saa, og Folkene var udmærket flinke og venlige
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imod mig. Det var snart for fint for mig, der ikke var
vant til at se saadan Velstand om mig. Fru Iversen og
vist nok ogsaa Fru Clausen fra Orehavegaard havde for
Resten Aaret i Forvejen en Mørkningsstund aflagt et Besøg
hos mig i Mindebo, men var ikke inde hos mig, de sad
blot en lille Stund ude i Haven og bragte en Hilsen fra
Lærer Bruun. Ham var jeg selvfølgelig nede hos i hans
Hjem, da jeg ej alene ønskede at se, hvordan han boede,
men ogsaa skulde hilse paa hans Kone, den forhenværende
Frøken Camilla Schvartz, som jeg havde kjendt fra Lyngby,
da jeg gik paa Seminariet, og som havde været Husjomfru
hos Gaardmand Peter Højer. Nu var hun bleven ældre,
og den Skjønhed, hun udmærkede sig ved, havde tabt
sig en Del. Ikke ret længe efter mit Besøg fik jeg den
Meddelelse, at hun var død. De havde en Aften været ude
i Besøg, og da de gik hjemad og var nær ved Skolen,
segnede hun om, ramt af et Hjærteonde, og han maatte
skynde sig hjem og faa fat i en Trillebør at lægge hende
paa og se at faa hende hjem og i Seng, men da var hun
død. Skolen laa lidt ene, og der var et Stykke Vej til Na
boer. Den syntes jeg ikke rigtig om, den var noget trist
at se paa og gjorde et koldt Indtryk baade ude og inde.
Men jeg var der kun et Par Gange, ellers var jeg oppe hos
Iversens, hvor jeg følte mig som hjemme. Jeg var med
Bruun i Besøg i Vester-Nordlunde hos hans Broder, som
var Lærer der, men det gav mig forøvrigt intet Udbytte af
Optegnelser. Det blev i det hele ikke meget, jeg fik samlet
der ovre, kun en Del Sagn, men ingen Æventyr og ingen
gamle Viser. Alting saa saa fedt og frugtbart ud, og man
kunde næsten faa Indtryk af, at Folk paa Lolland mest levede
for at spise og drikke. Imod mig var de gjennemgaaende
yderst flinke. Af Lærerne der ovre kom jeg ikke til ret
mange, og af dem fik jeg det Indtryk, at de som Regel
ikke havde videre Interesse for vore Folkeminder, og det
kunde næsten se ud, som Biskop Monrad, i den Tid han
var hos dem som Tilsynsmand, havde lagt stor Vægt paa
at udrydde al historisk Sands hos dem. De Lærere, jeg
talte med, kom altid frem med at fortælle om hans Visitatser,
og hvor aandløse de var, idet han særlig lagde Vægt paa Reg
ning og dansk Sproglære som de vigtigste Fag, der skulde
terpes godt igjennem, og den Skole, der viste sig dygtig
deri, fik hans Anerkjendelse, men hvis den ikke kunde bestaa for ham deri, fik den altid en daarlig Bedømmelse,
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derfor lagde alle Lærerne sig svært efter de Fag, da de jo
havde stor Respekt for ham. At fortælle Historier for Bør
nene i Skolen var aldeles uhørt, og da jeg blev opfordret
af Læreren i Vesterborg til at fortælle hans Skolebørn et
Æventyr, og jeg gjorde det, sad de som himmelfaldne. Det
kunde aldeles ikke tænkes, at de kunde blive opvartet med
saadan Kost. Men saadan var det forøvrigt overalt, hvor
jeg kom frem. Intet Under da, at Æventyrene der ovre var
blevne udryddede. Des uagtet var Lollikerne ikke mere
forstandigt anlagte end andre Danske, og de var lige saa
overtroiske som Jyderne, saa hvis Lærerne havde villet tegne
Folkeminder op, havde de let kunnet det. De har dog ikke
gjort det, og derfor har vi saa uhyre faa Folkeminde-Opteg
nelser fra Lolland. Jeg rejste netop dertil for at faa under
søgt, hvordan det forholdt sig dermed, og jeg kom til det
Resultat, at Skolens Tilsynsmænd i den Retning havde gjort
megen Skade og særlig da Biskop Monrad, der var en
skrap Visitator. Jeg vilde nu prøve at samle noget lidet
der ovre og havde ogsaa Held dertil. Lærer Bruun fortalte
mig noget helt godt, og A. Clausen, Orehavegaard, noget mere,
Hans Møller, Orehave, ogsaa noget. Arkitekt Christian
Nielsen i Horslunde, der var fra Jylland, gav mig ogsaa
noget; men da jeg saa kom over til Utterslev, fik jeg dog
først Hul paa det. Hos Hans Krag slog jeg mig særlig
ned og fik ogsaa Nattely der. Ida Gjertrud Kristine Møller
gav gode Bidrag og Ane Johanne Hansen ligesaa. Søren
Jensen og Rasmus Moritz Vest, Kastager, fik jeg ogsaa gode
Bidrag fra. Her i Utterslev var jeg inde hos Lærer H. P.
Hansen , der ogsaa var meget flink til at fortælle, men
han var da en Sjællænder. Jeg kom nu tilbage til Nordlunde,
og saa var Bruun kommen i Tanker om en gammel Skjæmtevise, som jeg saa fik.
Den gjæve Hr. Iversen, der var min Vært, var nu kom
men i Tanker om, at han vilde gjøre en Kjøretur eller Ud
flugt, hvad man nu skal kalde det, med os, og Lærer Bruun
og hans Kone og min Ringhed skulde da med. Vi var
ikke saa faa paa Vognen, og vi kjørte forbi en stor Herregaard, dem er der jo mange af paa Lolland. Til sidst kom
vi til et stort Voldsted, hvor der i gamle Dage havde ligget
en Borg (som hed Ravnsborg). Her standsede vi, og ved
Siden af var en Bygning, hvor vi fik Hestene ind, og hvor
der ogsaa var en rummelig Sal, bestemt for tilrejsende. Her
kunde vi sidde og nyde medbragt Mad. Der var just ikke
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Restauration, men vi kunde da faa Kaffe. Saa morede vi
os ved at gaa og spasere omkring, og jeg nød den store
Udsigt til Smaalandsøerne. Altsaa havde jeg der en rigtig
fornøjelig Eftermiddag, og Kjøreturen frem og tilbage var
virkelig morsom i Følge med de rare Mennesker.
Efter min Udflugt til Utterslev kom jeg tilbage til Nord
lunde en sildig Aftenstund og tyede ind til Iversens. De havde
ventet mig og havde ladet Yderdøren staa uaflaaset, saa
jeg frit kunde gaa ind og søge Sengen, som jeg vidste hvor
var. Endnu maa jeg mælde, at jeg saa fik fat i en god
Kilde, Ane Kirstine Hansdatter , der var født ovre paa Lange
land og nu var 81 Aar. Hendes Meddelelser var da nær
mest derfra. Ogsaa Marie Kaspersen fra Husby fortalte
mig en Del. Men jeg maatte videre frem. Jeg gik saa
over til Magletving. Da jeg kom forbi Skolen, kunde jeg
ikke ret blive enig med mig selv, om jeg skulde gaa derind,
men overvandt dog Betænkeligheden, og det fortrød jeg
ikke, da Lærer Hansen der var over Maade elskværdig og
bad mig blive Natten over, og han fortalte mig ogsaa nogle
Sagn. Han fulgte med mig over til Birket, hvor Lærer
Olaf Tronhjem Jansen og Kristen Stub fortalte et Par Smaasagn. Næste Morgen gik jeg saa til Vesterborg og langs
med Søen, hvor der paa den anden Side var Gravplads for
nogle adelige Familier. Helt morsomt var det, at der langs
med Vejen var Bebyggelse, saa der var som en lang Gade
at gaa hen ad, indtil jeg naaede hen til Søen. En Del af
Magletving By hørte da ogsaa til Vesterborg Sogn. Jeg
søgte nu ind til Degnen, L. Hansen, og han var ogsaa
meget hjælpsom imod mig og vilde gjærne, at jeg skulde
have noget Udbytte. Da der næste Dag skulde være Rigsdagsvalg i Nakskov, og han vilde derud, tilbød han mig
at kjøre med, og det Tilbud tog jeg med Glæde imod.
Men om Aftenen før vilde han saa følge med mig ud til
Fattiggaarden, der laa lidt uden for Byen, da jeg nok der
kunde faa noget at vide. Det kunde jo ikke være bedre.
Men Skolen skulde da passes, og vi kunde ikke komme
derned inden lidt før Aften. Saa bad han mig som før
sagt fortælle lidt for Skolebørnene, og det gjorde jeg. Vi
kom saa af Sted, og det gik helt godt med Optegnelser.
Enken Johanne Nielsdatter, Karen Hansen, Peder Jakobsen
Bonde, Dorthea Knudsen og Niels Thomsen gav alle gode
Bidrag, som jeg var glad ved. Saa var jeg kjørende til
Nakskov Dagen efter og hørte paa Talerne. Redaktør Brese-
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mann, som var Kandidat, blev dog ikke valgt. Her traf jeg
atter mine gode Venner fra Nordlunde, men kjørte tilbage
til Vesterborg. Saa var jeg henne at se Saftstationen næste
Dag. Bestyreren af denne, Hr. Skafte, var meget flink og
viste mig godt omkring. Jeg saa hele Maskineriet, men det
var jo ikke i Gang inden til Efteraaret, naar Roerne blev
leverede fra de forskjellige Marker. Det var morsomt nok
at lægge Mærke til, hvor meget der lagdes Vægt paa at
avle Sukkerroer der nede. jeg saa en uhyre Dynge Jord,
der Iaa uden for Stationen. Denne laa højt, og neden for
havde været en Lavning, men denne var nu fyldt, og det
saa ud til at knibe med at faa Plads for Fremtiden. Roerne
skulde nemlig skylles, naar de blev leverede, og al den Jord,
der hængte ved Rødderne, skulde fjernes, og den var det,
der var nær ved at blive besværlig, da det vilde koste alt
for meget at faa den kjørt væk. Der var en stor Tromle,
hvori Rødderne blev vaskede, og meget andet Maskineri,
da Saften af Roerne skulde presses ud og saa føres gjennem Rør, der var gravede ned langs Vejene hen til Raffinade
riet i Maribo. Hr. Skafte spurgte mig, hvor jeg nu agtede
mig hen, og da jeg fortalte ham noget derom, sagde han,
at hans Datter, som var Lærerinde i Maribo, men i disse
Dage var hjemme i Besøg, næste Dag (eller maaske samme
Dag) skulde rejse hjem, og jeg kunde da godt kjøre med
et Stykke af Vejen. Det takkede jeg meget for, og man
var endog saa venlig at kjøre en noget længere Vej, for at
jeg kunde faa saa meget mere af Landet at se. Vi kom
saadan igjennem et Stykke af Kristianssædes Skov og havde
den store Gaard paa højre Haand. Saa blev jeg sat af og
takkede for den rare Kjøretur samt bad Frøkenen, om jeg
maatte have Lov til at besøge hende, naar jeg kom til
Maribo. Jeg gik saa ned til Brandstrup for at besøge Læ
rer R. /(". Mortensen , og han gav mig flere gode Bidrag,
ogsaa nogle fra Jylland. Dernæst fik jeg noget af Lærer
Mortensen i Tirsted og Fru Susanne Andersen i Hildested,
og saa søgte jeg op til Maribo. Inden jeg kom til Byen, saa
jeg Raffinaderiet, der saa meget anseligt ud. Jeg gik først
op til Museet og fik talt med J. Olsen, som boede der og
var Opsynsmand. Jeg bad ham sige mig, hvor jeg kunde
faa et nogenlunde billigt Nattely, og han og hans Kone
anbefalede mig at gaa hen til et mindre Hotel i Udkanten
af Byen, jeg husker nu ikke, hvad Navn det havde, og der
gik jeg saa hen. De havde ikke god Plads, sagde de, da
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deres Værelser var optaget, men de vilde da rede Seng til
mig i en af deres Stuer, og saa gik jeg igjen med den
Fortrøstning. Nu vilde jeg hilse paa Frøken Skafte, men
hendes Tid var meget optaget, og saa lovede hun at gaa en
lille Spaseretur med mig ud i et Lystanlæg eller en lille
Skov, der var ikke langt fra Byen, saadan i Mørkningen.
Jeg vilde da møde, hvor hun boede. Derefter opsøgte jeg
Lærer Peder Andr. Døssing , der var fra Mors og i nær
Familie med de andre af den Slægt, som jeg før havde be
søgt. Han var meget god til at fortælle, saa vi blev ikke
færdige den Dag. Nu gik jeg hen til Frøken Skafte, og
hun fulgte med. Det var en meget morsom Aftentur, og
da jeg ytrede Ønske om at faa lidt fra Henrik Pedersen,
som jeg tidligere havde haft Breve fra, fulgte hun med mig
ud ad Landevejen, han boede nemlig iidt udenfor Byen.
Han havde før været ansat som Kontorist paa Amtstuen.
Hun vilde dog ikke med ind, og saa sad jeg lidt og talte
med ham og gik derefter hen og kom i Seng. Men der
blev ikke megen Ro for mig der. Ud paa Natten kom Vær
ten og gik ind i Værelset, han havde ikke faaet at vide, at
der var redt op til mig der, men Sagen ordnedes, og saa
blev der Ro den øvrige Nat. Næste Dag stod Døssing
igjen til Tjeneste for mig, og jeg fik da en Del mere skre
vet op. Han hjalp mig ogsaa til at faa noget af andre
Lærere og Lærerinder: Lavrits Hansen, Ragnhild Ibsen fra
Nørmarken ved Bandholm, Sigrid Kristiansen fra Havlykke
og Betty Mathiesen. Nu gik jeg igjen til J. Olsen paa Mu
seet, og han og Maren Olesen fortalte mig ogsaa noget.
Da jeg ikke holdt af at opholde mig længere end højst
nødvendig i Maribo, saa gjorde jeg mig færdig den Dag
efter at have set Kirken og gaaet lidt omkring nede ved
Søen samt sagt Farvel til Frøken Skafte, og gik saa den
lange Vej ned til Torslunde. Jeg husker ikke rettere, end
at Læreren der viste mig ned til Errindlev, hvor der boede
en Mand, som var god til at fortælle. Jeg gik da derned
og fik at vide, hvor Iver Larsen boede. Først var jeg dog
inde hos Ole Madsen. Des værre var Iver Larsen syg og
laa i Sengen, saa jeg fik ikke saa meget at vide af ham,
som jeg havde haabet. Men det, han fortalte, var meget
godt. Jeg tror nok, det var Lærer Due, der viste mig hen
til ham. Jeg gik nu d. 20de Juni fra Errindlev og op til
Landevejen og gik saa stadig øster paa. Men da jeg havde
gaaet henved tre Mil, begyndte jeg at blive træt. Kroer var
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der ingen af, hvor jeg kunde lægge mig ind, og jeg fort
satte da, til jeg kom forbi en Skole paa min højre Haand,
den laa et lille Stykke fra Vejen. Det var nok Øster-Ulslev.
Men Læreren var ikke hjemme, og det var næsten Aften.
Senere fik jeg at vide, at jeg lidt før var kommen forbi en
Skole paa min venstre Haand, hvor der boede en Lærer,
som jeg havde haft en Del Forbindelse med, og ham vilde
jeg gjærne have været inde hos. Jeg maatte da videre, og
saa naaede jeg til Harritslev, og-der gik jeg uden videre
ind i Skolen og var saa heldig at træffe paa en Mand, som
vilde tage sig af mig. Det var Lærer Kirkegaard , og han
var en ægte Jyde, hvor jeg fik det godt. Jeg var der om
Natten, og næste Dag blev jeg helt overrasket ved, at han
tilbød mig at give mig en længere Kjøretur. Vi skulde be
søge Lærer Henriksen i Vandtore, naar han var færdig med
Skolen. Imidlertid kunde jeg da forsøge min Lykke ude i
Byen og se mig om. Vi kom saa til Vandtore, og det var
en dejlig Tur helt forbi Nysted. Henriksen fortalte flere
gode Ting, og næste Dag fik jeg en Del skrevet op hos
Jens Hansen og særlig hos Uddeleren i Brugsforeningen
Jørgen Mortensen , der var svært god til at fortælle. Jeg
var ogsaa oppe hos Sognefogden Hans Jensen Møller og
hos Hans Peter Madsen i Ellehusene. Hos dem begge fik
jeg noget godt at vide. Saa maatte jeg jo af Sted igjen og
gik saa til Døllefjelde, hvor jeg var heldig med at træffe
Mejeristen M. Rahbek. Han var ovre fra Sønder-Felding
og var helt glad ved at tale med mig om Forholdene der
i hans Barndomshjem. Han var født i Fruergaard, hvor jeg
selv havde været, og han havde flere Ting at vise mig, som
han havde faaet i Fædrehjemmet og satte stor Pris paa.
Han havde saaledes en hel Klædning, som hans Bedstefa
der havde gaaet med, naar han skulde i Stads, og saa gik
han ind i en anden Stue og klædte sig om, og kom saa
tilbage som en gammel ærværdig Bondemand fra et velha
vende Vesteregns Hjem. Jeg vidste jo godt, at Folkene i
Fruergaard fra gammel Tid havde været velhavende, da
Prangere og Kræmmere altid loserede der. Det var virkelig
et morsomt Syn, og han forstod at føre sig i Dragten.
Noget kunde han ogsaa fortælle. Men han gjorde mere for
mig, idet han sendte Bud over til Lærer J. Mikkelsen i
Flintinge for der at berede mit Komme. Jeg gik saa natur
ligvis dertil, og Mikkelsen gav ej alene selv noget til Bed
ste, men viste mig hen til Bødker Rasmus Jørgensen , der
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var 81 Aar, og som jeg fik meget at vide hos. Men ogsaa
Hansine Emilie Petersen, Karen Petersen og Jørgen Jørgen
sen Vognsvend samt Frederik Larsen fortalte en Del. Endogsaa Lærer Mikkelsens Kone gav lidt til Bedste. Det var
saa min sidste Høst paa Lolland, for Dagen efter kjørte
Rahbek mig til Nykjøbing, da han havde Ærinde derind,
og saa fik jeg da ogsaa den Ende af Landet at se. Vi kom
forbi endnu en herskabelig Begravelsesplads, og jeg fik Lov til
at staa af Vognen et Øjeblik og gaa op og se den nær
mere efter. Da vi saa kom til Nykjøbing og var komne ind
paa en Gjæstgivergaard der, sagde jeg Rahbek Farvel og
bestemte mig til, nu jeg var kommen til Falster, at tage en
lille Afstikker ned til Væggerløse, hvor Karen Toxværd nu
boede. Her fik jeg fat i Hans Simonsen , der arbejdede ude
i Marken, og vi satte os ved et Dige der ude, og han for
talte, mens jeg skrev. Kristian Pedersen i Sillestrup fortalte
mig ogsaa noget. Men jeg længtes efter at komme hjem
og tog saa tilbage til Nykjøbing, hvor Hr. H. J. Jakobsen
nu fik mit Besøg. Det var ikke saa ilde det, han fortalte
mig. Derfra tog jeg saa lige til Vejle.
Min næste Rejse skulde nu nærmest gjælde Ty. Men
jeg var inde flere Steder, inden jeg kom derop 1 ). Først stand
sede jeg i Give, hvor den gamle Lærer K. Æ. Kristensen
fik mit Besøg. Han havde solgt sin Ejendom der ude
paa den anden Side af Dørken og var flyttet hertil, hvor
han havde kjøbt sig et Hus. Han fortalte mig nu atter
noget. Derfra gik jeg over Tyregod og Ejstrup den lange
Vej op ad Isen og Kølkjær og Fonnesbæk, til jeg endelig
naaede Skovby i Gjellerup. Her overnattede jeg og gik saa
næste Dag til Fastrup for igjen at faa talt med Lars Kristians
Kone, Kristine Andersen. Herfra gik Vandringen videre
over Frølund og Favrholt til Lundebjærg og saa fra lldsgaard til Skaaphuset. Næste Dag kom jeg til Kragsø og
Grove og saa op ad Haderup. Her standsede jeg lidt hos
Lærer A. Mikkelsen. Han fulgte med mig til Lærer P. Kri
stensen True i Mundbjærg, og hans Svigersøn Lærer Kri
stiansen maa nok have fulgt med dertil, skjøndt jeg ikke
nu kan "ske det, men mine Optegnelser viser, at de alle
tre kappedes om at g ! ve mig Bidrag. Det gik da udmærket,
Men jeg vilde ind til Viborg, og der paa Vestermarken var
*)

Det første Stykke af Vejen fulgte min D "i; Lavra med, og derom
maa jeg se at fortælle noget mere, inden jeg afslutter dette Aar.
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jeg hos Peder Frederiksen d. 14de Sept. og hos Lærer
H. Petersen, hvis Moder igjen fortalte mig lidt. Nu tog
jeg derfra op til Ty, og fra Hurup Station gik jeg over til
Vestervig. Her fik jeg gode Bidrag fra Skomager Mikkel
Mikkelsen og Kirstine Andersen. Jeg kom til Lindalsminde
Skole, og da stod Lærer Sparrevohn og hans Kone og vilde
lige gaa ud i Besøg hos en Familie, der boede lidt norden
for. De foreslog mig at følge med dem, og det gjorde jeg.
Jeg fik da Lejlighed til at tale med de der forsamlede Gjæster,
og Dagen efter skulde jeg saa gaa om til et Par af dem
og faa noget mere fortalt. Saadan fik jeg Bidrag fra Ane
Marie Hansdatter, der mærkeligt nok var helt nede fra
Skanderup ved Kolding. Hun kunde noget af Hr. Adelbrandts Vise. Marius Jensen fortalte noget fra Højen ved
Vejle. Dagen efter var jeg saa hos Mads Leds Enke Mari
ane Jensdatter i Tygstrup, som fortalte nogle gode Sagn.
Jeg var ogsaa i et Hus, der laa nord paa fra Kirken, og
derfra gik jeg saa videre, da jeg ønskede at komme til
Hvidbjærg vesten Aa. Paa Vejen dertil kom jeg ned til et
Krosted i en Dalsænkning, hvor jeg gik ind for at faa noget
Smørrebrød, da jeg var bleven sulten, men jeg har dog aldrig
paa noget offentligt Sted faaet saa daarlig tillavet Mad som
her, og saa var den endda urimelig dyr, og Kaffen var
elendig. I Hvidbjærg besøgte jeg d. 17de Sept. Lærerenken
efter J. Hansen 1 ), som nu atter var bleven gift med en Mand,
der hed Christoffersen, og hun gik hen og stegte Sild til
mig, dem hun lige havde kjøbt af en Fisker. Det var an
derledes Føde end den i Kroen. Derfra gik jeg saa over til
Bedsted. Jeg husker ikke, hvor det var, jeg traf den gamle
Lærer Jens Madsen Baadsgaard 2 ), men det var da, før jeg
kom til Bedsted, hvor jeg strags gik hen til Læreren F.
Kristensen, som jeg godt kjendte, da han havde gaaet i
Skole til mig i Faarup; Han mente, at jeg skulde gaa op
til Mads Kristensen Overgaard , almindelig kaldet Mads Grøn
toft. Det gjorde jeg saa, og det var lige i Middagslaget.
x)

Hun var en lille Smule af min Familie, og derfor besøgte jeg
hende og fik ordentlig Rede paa Forholdet.

2)

Jeg er senere kommen i Tanker om, at Lærer Kristensen var med
mig henne hos ham, og at jeg der fik noget at vide om den gamle
Maade, man der i Ty byggede Huse paa. J. M. Baadsgaard
fulgte med os ud i hans Udhus og underviste mig der, idet han
viste paa Tømmeret og Væggene, og det var virkelig morsomt at
høre. Jeg fik derved et godt Indblik i Bygningsmaaden.
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Han tog temmelig kjøligt imod mig og iod sig forstaa med,
at han skulde have sin Middagssøvn og nu ikke havde Tid
til at tale med mig. Det kunde der være noget i. Men
jeg bad ham saa om Tilladelse til at komme igjen i Mørk
ningen og saa faa talt lidt mere med ham. Dertil svarede
han, at saa gik han i sin Seng, for han skulde tidlig op
om Morgenen. Han var dog saa flink, at han gik hen og
hentede en gammel Bog, som jeg skulde se, og saa nogle
skriftlige Optegnelser, han havde liggende. Bogen var Niels
Mikkelsen Aalborgs Lægebog, meget vel bevaret, og af en
Paaskrift kunde man se, at den havde tilhørt en Mand i
Bur vest for Holstebro og givet ham af Stedets Præst.
Men hvordan den Bog var kommen her op til Ty, kunde
han ikke gjøre Rede for. Den var kjøbt paa en Auktion.
Jeg sad nu og saa Sagerne efter, og de skrevne var meget
gode, men Mads var forsvunden, og saa luskede jeg af
ned til Kristensen igjen og fortalte ham, hvordan jeg blev
næsten afvist. „Jeg vil dog prøve at gaa derop igjen",
sagde jeg og gik saa atter til Madses Hus ved Aftenstid.
Men da var alle Døre skaadede, og der var da baade lukket
og slukket. Jeg fik saa intet Resultat af dette. Nu var jeg
nede i Præstegaarden, hvor Fru Hørlyck fortalte mig noget,
og Otto Kristian Agisen, Præstens Avlskarl, noget mere.
Dernæst var jeg hos Peter Høje og hos Peder Legaards
Kone Kciren Marie Nielsen samt Peder Frederiksen. Den
første af disse tre var noget svækket, vist nok af Drik;
men han havde dog nok kunnet en Del. Jeg havde saa
opgivet Mads Grøntoft og rejste videre. Nu kom jeg til
Hundborg og slumpede ind til Kjøbmand J. U Funder , der
tog meget venlig imod mig. Han var helt god til at for
tælle, og saa mente han, at jeg skulde besøge deres Læge.
Han hed Buus og var fra Randers-Egnen. Jeg gik saa til
Lægeboligen og traf Manden. Han var meget elskværdig
at komme til og tilbød mig at kjøre med ham ud til Vorupøre,
hvor han netop skulde i Sygebesøg. Jeg tog med Glæde
imod 1 ilbudet, og vi kom ind i Gjæstgiveriet der ude og
var helt nede paa Stranden, hvor en Fiskerbaad var lige
ved at sætte i Land. Lægen kjøbte saa det meste af deres
Fangst, der for Resten kun var ubetydelig, og da vi kom
hjem til Lægeboligen, fik vi Fisk til Aftensmad. Nogle
Hummer fik jeg Lov til at sende hjem til mine Døtre. Her
traf jeg en Fru Anna Prip , f. Smith, som var der i Besøg.
Hendes Mand var Præst paa Ovrø, og ved Samtale med
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hende fik jeg Lyst til at komme over til den 0 og besøge
ham, og hun lovede, at jeg skulde være velkommen. Hun
fortalte selv ikke saa lidt der ovre fra. Ogsaa Fru Buus
fortalte mig lidt. Hendes Mand gik og var noget i Tanker
om at bygge et Sygehus der, og han fik det ogsaa snart
bygget. Jeg kunde mærke, at han var meget dygtig og me
get søgt som Læge. Saa var jeg atter henne hos Funder
og Sidsel Marie Bach fra Klitmøller, der nu boede her i
Hundborg paa Rostrup Mark. Ogsaa Lægen selv fik jeg
til at fortælle noget. Saa tog jeg hen til Lærer S. Ditlevsen
i Elsted, da jeg der haabede at faa Bud hjemme fra, og
faa, hvad Tøj jeg manglede. Da jeg saa havde faaet det,
rejste jeg op til Tisted, ej alene for at se Byen igjen, men
nærmest for at besøge Pastor Hansen. Fruen var saa venlig
at følge med mig hen paa Torvet, hvor Fiskerne sad, og
hjalp mig til at kjøbe en stor Torsk, som jeg ved hendes
Hjælp fik pakket ind og sendt hjem til Børnene. Nu vilde
jeg tænke paa Hjemrejsen og gik til Banegaarden for at faa
Billet til Struer. Men der traf jeg saa Lærer Fr. Kristensen,
som havde været i Byen og nu vilde hjem. Han kom hen
til mig og sagde: „De skulde prøve at komme med mig
tilbage til Bedsted endnu en Gang. For lige efter at De
var rejst, kom Mads ned til mig og sagde: Hvad var det
for en Mand, der kom op til mig i Gaar? Var det en Land
stryger? æ kunde ikke blive klog paa det.
Nej, han er rele
nok, sagde jeg til ham, for jeg kjender Manden, og han vil
ikke narre Dem. De skal fortælle ham alt det, De véd.
Naa
ja, saa kan han jo komme igjen, æ skal jo nok fortælle
ham noget. — Ja, men det er jo kjedeligt, han er rejst, og jeg
véd ikke, hvad Tid han kommer igjen. Saadan faldt vor
Samtale, og nu synes jeg, De skulde følge med mig hjem
og atter prøve Manden, han var jo noget mistroisk til at
begynde med, men nu er det nok ovre." Jeg fulgte da med
Kristensen til Bedsted og gik saa atter op til Mads Grøn
toft. Nu var han meget venlig at komme til og meget be
redvillig til at fortælle, og saa skal jeg love for, jeg fik
travlt med at skrive op, for nu vældede det ligefrem ud at
ham. Mads kunde fortælle meget, og det var gode 1 ing,
han fortalte. Vi skiltes da ad som gode Venner, og han
bad mig meget om at komme igjen en anden Gang.
F. Kristensen var flink imod mig og hjalp mig til Kette,
saa godt han kunde. Han fulgte med mig op til en Kjøbmand, som boede oppe ved Alfarvejen, og der blev vi vel

Mm Dalter Frederikke med hendes Mand. De boer i Ringkjøbing,
og bagved sees Bagsiden af deres Hus, hvortil hører en lille bitte Have
ud mod Kirken. Gitteret indhegner Kirkepladsen.
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modtagne. Han havde noget Kobbertøj, som han havde
kjøbt, og deraf fik jeg en lille Smule med hjem i min Vad
sæk. Det fik han Bøger for, saa det var en ligefrem Bytte
handel. Hans Søster var hjemme hos ham og syede Mode
pynt, og det var venlige Mennesker, saa jeg kunde godt
lide at være hos dem. Kristensen var ogsaa med mig ovre
i Hassing hos Lærer Jesper Jespersen , og han fortalte mig
ogsaa et Par Sagn. Men nu vilde jeg hjemad og tog saa
Billet til Struer. Her var jeg inde hos H. Ring, der som
forhen tog godt imod mig. Han fortalte mig en ejen
dommelig Selvoplevelse. Derfra tog jeg saa lige hjem.
Men jeg maatte paa Farten igjen. Denne Gang blev
det dog kun en Sviptur. Jeg tog op til den gamle N. A.
Ammentorp i Hedensted, og han fortalte mig et Æventyr.
Derefter var jeg hos Niels Hjerrild i Ørnstrup og hos Jen
sine Schøler i Stenderup. Dernæst tog jeg ud til Jesper
Hansen i Braa en Aftenstund, og Lærer Nielsen i Stenderup
fulgte med mig derud. Han fortalte nogle Sagn og nogle
Gaader, og Nielsen fortalte et Skjæmtesagn. Derfra tog jeg
saa hjem igjen. Jeg gik om Aftenen og havde ikke særlig
god Rede paa Vejen, Da jeg kom til Sønder-Aldum, maatte
jeg spørge mig for. Vejen forekom mig meget lang og
øde, men da jeg endelig kom til Landevejen ved Kroen
Constantia, gik det lettere, for nu kunde jeg ikke tage fejl,
nu var der kun et Par Mil tilbage.
Men jeg skulde atter af Sted, jeg havde ingen Ro paa
mig, da der var Steder nok endnu, hvor jeg ikke havde
været, og jeg skulde igjen ned til Sønderjylland. Først kom
jeg saa ned til Vejen , hvor jeg tog ind til P. C. Holm , som
atter fortalte mig noget, og derfra tog jeg ud til Gjørding,
hvor Læge J. /C Jensen sang en Vise for mig, der nok
var af svensk Oprindelse og heller ikke var af de fineste.
Saa kom jeg ned til Ribe , hvor jeg søgte ind til Adjunkt
Abell. Her kom en Fru Ellen Bloeh i Besøg, og hun sanonogle Viser for mig. Melodier til dem fik jeg ogsaa op^
tegnet. Saa var jeg henne hos F. K. Salling paa Mælkeriskolen, som meddelte mig et Par Historier, og derefter tog
jeg sønder paa og kom til Brøns, hvor jeg gik ind til Svend
Højbjærg , som jeg før havde besøgt, og han gav mig igjen
gode Bidrag. Hos ham var netop Anders Nissen & Degn
fra Skjærbæk i Besøg, og saa maatte han holde for og give
mig et Par Historier. Da jeg saa kom til Skjærbæk gik jeg
ind til Præsten /. L. F. Jørgensen, og han gav mig ej* alene
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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Husly, men tilbød mig ogsaa, at jeg kunde følge med ham
ned til Forballum, hvor han skulde holde Gudstjeneste. Jeg
kjørte da med, og efter at Tjenesten var sluttet, og vi var
gaaede ud af Salen, og jeg kom ind i et andet lille Værelse,
hvor der sad nogle andre Mænd, kom der en Gensdarm
for at overvære Gudstjenesten og forhøre, om der skete
noget at anke over. Men han kom for sent den Dag, da
det hele var sluttet. Godt var det, at jeg var kommen af
Vejen, for ellers vilde han naturligvis have haft Besked om,
hvad jeg var for en Person, da jeg maatte være ham helt
fremmed, og jeg kunde være bleven misliebig. Det sagde
de andre Mænd ogsaa, da han var gaaet. I det Værelse,
hvor jeg sad, havde han intet at bestille. Jeg talte en Del
med Mændene og fik ogsaa noget skrevet op. Saaledes fortalte
Thyssen-Hansen, Broder Brodersen fra Mjolden, P. G. Johan
sen og Th. Hansen mig rigtig gode Ting. Jeg fulgte med
Jørgensen hjem igjen. Han meddelte mig et Par Viser, og
jeg skrev nogle gamle Dokumenter af, som han laa inde
med. Han havde i det hele megen Interesse for det gamle,
havde flere udmærkede gamle Møbler med Udskjæringer
paa og havde ogsaa nogle gamle Flyveblade og Folkebøger.
Men han vilde ikke afse dem. At jeg nu ogsaa igjen be
søgte Peter Timmermann, der sidste Gang var saa venlig
imod mig, siger sig selv. Marie Ravn fortalte mig ogsaa
noget. Da jeg saa tog derfra, kom jeg med Toget til Visby
og gik hen til K. Knudsen i Hedegaard og derefter til
Frederik Højberg, og begge Steder fik jeg Bidrag og blev
vel modtaget. Nu tog jeg ned til Tønder og derfra ud til
Rørkjær. Hans Pedersens Kone gav mig en Remse, og
saa tog jeg igjen op til Skjærbæk, da jeg havde faaet at vide,
at den gamle Lærer Ni. J. Skov i Aabøliing sad inde med
mange gode Ting, og ham maatte jeg da absolut besøge.
Desuden havde Pastor Jørgensen bebudet mig, at jeg kunde
komme til at kjøre et godt Stykke af Vejen, da han skulde
op til Vodder for at tage nogle gamle Folk til Alters Det
gik efter Bestemmelsen, jeg kjørte med den Vogn, der sku e
hente Jørgensen, og saa gik jeg videre, da jeg ikke kunde
kjøre længere med, og traf godt nok Skov hjemme, rlan
havde en Masse Optegnelser liggende, som han gav mig,
og de var meget kjærkomne. Dernæst viste han mig neu
til Peder Gad i Ravnholt, og hos ham fik jeg meget at
vide, ligesom ogsaa hos Skov. Peder Gad var ikke S°dt
anskreven hos Prøjserne, saa han turde ikke laane mig Hus,
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og jeg var da henne hos ham to Dage i Træk. Fra den rare
gamle Skov vandrede jeg saa øst paa, da jeg vilde om ad
Gram, og da jeg kom til Arnum, var man der i en Oaard
saa venlig at lade en Dreng vise mig Vej ned over Aaen
og til Tiset. Jeg kom da til Gram og søgte til Pastor
Zerlang. Men ogsaa paa Gram Mølle fik jeg et godt Til
flugtssted hos Mølleren Hørlyck, der var Broder til Pastor
Jørgensens Hustru. Paa Vejen til Gram fik jeg skrevet
nogle Sagn op, fortalte mig af Jens Smiths Kone Mette
Katrine Bech. I Gram gik det helt godt med Optegnelser.
Kristian Klavsen, der boede norden for Gram og uden for
Skoven, fortalte mig gode Ting, og da jeg saa kom til
Skjoldager, fortalte Søren Bennetsen og hans Frue Christine
B. mig atter en god Del. Jeg fik igjen fat i Kristian Klavsen,
og da var han hjemme, men første Gang jeg var der ude,
traf jeg ham ikke, og en Nabokone, som jeg spurgte ud,
sagde, at han var gaaet ind til Gram, og hun sagde mig
Besked om, hvor Huset laa, som han skulde være i. Jeg
gik da strags tilbage og var heldig nok til at finde Huset,
skjøndt det ikke var saa let, da Familien, han besøgte, boede
saadan, at jeg skulde ind ad en Gaardsplads for at komme
til Indgangsdøren. Der var flere fremmede, men jeg fik dog
noget skrevet op. Anden Gang gik det bedre. Det var
ikke helt morsomt for mig ud paa Aftenen at gaa igjennein
Skoven tilbage til Gram. Derfra gik jeg atter ud til Skjoldager igjennem Slotsparken og udenfor denne igjennem lidt
Krat. Her saa jeg Pladsen, hvor Gaarden havde haft sine
Kreaturer staaende under den store Kvægpest. Det var
langs med et risbevogset, højt Gærde, og man kunde endnu
se Spor af Folden. Dernæst saa jeg den gjennembrudte
Dæmning, hvor igjennem alt Vandet fra Søen var styrtet.
Nu var den en stor Eng. Der var i det hele flere mærke
lige Ting at se her i Gram, og Slotsparken, som jeg gik
igjennem nogle Gange, helt uhindret, var virkelig morsom
at gaa i. Bag ved den var en hel Skov. Fra Gram gik
jeg saa ud til Gabøl. Jeg havde nemlig faaet et tredobbelt
Formaal for den nærmeste Fremtid. Den gamle Lærer, der
var Præstens Nabo, og som jeg var smuttet ind til gjen'nem
Præstens Have, havde givet mig Lyst til at opsøge Lavst
Ankersen der, og hvad han ikke havde, det havde hans
Datter, som tit var der ude i Besøg og roste Folkene meget.
Dernæst vilde jeg ogsaa gjærne til Ørderup, som var Præstens
Fødehjem, og hvor han endnu havde sin Familie. Endelig
18*
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naaede jeg ned til Rurup, hvor Hørlycks Broder havde sin
Gaard. I Møllen og hos Pastor Jørgensen havde jeg haft det
godt, og den Broder maatte jeg lære at kjende. Lavst An
kersen og hans Kone skulde næste Morgen rejse ud til
Haderslev, saa jeg havde kun Aftenen at tale i med ham,
og da sad han og fortalte mig to Æventyr. De vilde rejse
af tidlig om Morgenen, men lovede, at en Tjenestedreng
skulde følge med mig ned over Engen og vise Vej. Jeg
var oppe at sige dem Farvel, og med Drengen som Følge
svend kom jeg da saa vidt, at jeg kunde se Tislund Kirke.
Den styrede jeg saa efter. Jeg kjendte jo Visen om Tule
Vognsen og Oraasvend og vidste, at Sagnet havde lagt Em
net til Visen her, ligesom jeg og havde læst, at Kirken havde
været sat i Band i to Aar paa Grund af Drabet. Jeg kik
kede efter Tulles Mose, som jeg for Resten blev lidt skuffet
ved at se, da jeg syntes, den var alt for lille. Jeg blev ved
at gaa, til jeg naaede Toftlund, og der var jeg lige inde i
Boghandelen og fik Besked paa Vejen til Ørderup. 1 den
By kom jeg først forbi den Gaard, hvor Drabet paa Kræm
meren fra Nustrup skulde have fundet Sted, og dernæst til
Gaarden, som jeg skulde til. Familien tog venligt imod
mig, og jeg ligefrem forbavsedes over den Velstand, som
syntes at raade her. Den gamle Tante, som særlig førte
Ordet, Mette Marie Nissen, fortalte mig saa Sagnet om Tule
Vognsen, dernæst det om Herrested Byes Brand og endelig
lidt af en Skjæmtevise. Men særlig ønskede hun at spørge
mig ud om Kræmmerens Drab og om, hvad Del hendes
Familie efter Sagnet kunde have i dette. Jeg beroligede
hende med, at det Sagn, som jeg før flere Gange havde
hørt, var saa gammelt, at det ikke paa nogen Maade efter
min Mening kunde røre ved hendes Slægt. At Sagen op
tog hende stærkt, kunde jeg forstaa og havde Bevis nok
derfor i, at hun kort efter min Hjemkomst sendte mig et
Brev derom. Jeg havde det godt i det sirlige Hjem og
blev der om Natten- Næste Dag kom jeg ned forbi Toft
lund Kirke og var inde paa Kirkegaarden samt i den umid
delbart derved værende Kro og gik saa ned til Rurup • Hørlyck var meget venlig og vilde hjælpe mig alt det han kunde.
Han var ved at bygge sig en stor Lade, og Gensdarmen
kom, mens jeg var der, for at se efter, om alt med Hensyn
til Bygningsloven nu skete Fyldest. Men han kom ikke
ind, og han saa ikke mig, hvilket var meget heldigt. Her
fik jeg fat i en Sadler Martin Hansen Jepsen fra Løgum
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kloster, som var der for at i Stand sætte Lædertøj og lign.,
og han fortalte meget om Forhegselse i et Hus. Dernæst
fulgte Hørlyck med mig til et Hus i Byen, hvor jeg fik en
hel Del skrevet op, baade af Folkene selv og af Naboer,
som kom til Stede. Peder Gaarde fortalte en Del, og saa
Hans Peder Junker. Fremdeles maa jeg nævne: Ane An
dersen, 82 Aar, Mans Rolskov, Karen Kirstine Pedersen , men
fremfor alle dog Karen Marie Rossen f. Hansdatter. Hun
boede et Stykke vesten for Byen, og der gik jeg saa ud
og var der saa to Dage i Træk. Af hende fik jeg 17 Viser
og Visestumper. Hun var Moder til den Smed, som havde
siddet fængslet sammen med P. Skovrøj i Tønder, og af
hvem han havde faaet de Opskrifter, som jeg nu sidst
havde faaet, da jeg var i Tønder. Det var da et helt godt
Udbytte, jeg fik der i Rurup, takket være Hørlycks Interesse
for Sagen, og da jeg vilde rejse videre, vilde han endog
kjøre mig over til Agerskov. Vi standsede lidt ved Branderup Kaadnere, og der var jeg inde hos Nikoline Koldinger,
der kunde lidt af Visen om Niels Fisker og hele den om
Mads Madsens Kiste. Efter saa at have sagt den venlige
Hørlyck Farvel, kom jeg til Lavrits Top i Agerskov , der ogsaa sang lidt for mig. Saa kom jeg med en Smaabane til
Jersdal og derfra med Hovedbanen til Aabenraa. Her var
jeg inde hos H. P. Hanssen , og af ham fik jeg et Par Skjæmteviser. Derefter tog jeg med Smaabanen til Løjt og gik
saa ned til Barsmark, hvor Kasper Thaysen sang 3 Viser
for mig og tilsagde mig nogle Mundheld m. m. Derefter
tog jeg op til Haderslev og opsøgte Frimenighedspræst R.
Thomsen , som vel var syg og laa i Sengen, men dog kunde
fortælle mig nogle Sagn. Det var rare Folk at være hos,
og han vilde gjærne, at jeg skulde have noget Udbytte der.
Saa tog jeg derfra og hjem.
Nu skulde jeg ud paa den sidste Tur det Aar. Det
var først i December, jeg tog af Sted. Først standsede
jeg i Kavslunde, hvor Lærer P. H. Tverskov fortalte lidt.
Dernæst tog jeg ud til Glamsbjærg, hvor jeg fik lidt at
vide af Forstander Kirkegaards Datter Astrid Skyum Kirke
gaard paa Kjøng Højskole og af Bogtrykker Marinus Hansen.
Saa tog jeg op til Odense og besøgte Skrædder M. Tind,
tog dernæst op til Særslev Højskole. Her fortalte Lærer
Andreas Hansen mig et Æventyr, og saa kom jeg tilbage
til Odense og drog ned til Sydfyn. Saa fik jeg noget at
vide paa Sørup Højskole af Sofus Pedersen fra Biltris ved
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Roskilde og af Jakob Kristian Jakobsen fra Vorgod. Fru
Gundesen sang en Melodi for mig, som jeg fik optegnet.
Da jeg fik den sat op saa nøjagtig som ønskelig, bad jeg
dog om, at Datteren, som nu kom hjem, vilde gjøre det
samme, og kort efter sendte hun mig ogsaa sin Optegnelse,
men den var aldeles umulig, og jeg maatte da selv revidere
min Optegnelse. Derfra tog jeg til Ollerup Højskole og
fik Meddelelser fra Læreren Rasmus Clausen, Axel Lind fra
Langetved, Hans Peter Hansen, Sønder-Vilstrup, og Hans
Pedersen, Dalby, Horns Herred. Saa kom jeg op til Rys
linge, og der fortalte Fru Hedevig Poulsen noget, derefter
følgende Elever: Valdemar Kristensen, Kirke-Stillinge, Ras
mus Rasmussen, Ryslinge, Mads Torlund, Ølgod, Jens Peter
Jensen, Ragebøl, Jakob Jakobsen, He, Anders Peter Andersen,
Ejby, Kristian Kristiansen, Havndrup. Jeg kom saa over til
Sjælland. Fra Nyborg skrev jeg hjem d. 12te Dec., stand
sede lidt i Slagelse og kom saa til Sorø, hvor jeg var inde
hos Boghandler Svégaard og Fr. Martin, drog saa videre
og kom til Kjøbenhavn d. 14de. Nu tog jeg syd paa og
var først paa Vallø Højskøle, hvor jeg ikke før havde været.
Det var smaa Forhold, O. P. Jensen der virkede under.
Han havde lejet sig ind, jeg tror nok, hos sin Broder, og
Skolen holdtes i én af Stuerne der. Omtrent samtidig med
mig kom ogsaa Morten Eskesen paa Besøg der, og han
var inde hos Karlene om Aftenen, da han ønskede det,
men jeg var der saa ikke. Forstander Jensen havde ondt
ved at huse mig om Natten, og M. Eskesen rejste videre
den samme Aften. O. P. Jensen fortalte mig nogle Sagn.
Jeg fik ogsaa en Vise med Melodi. Jeg var gaaet hen at
se paa Vallø Slot, men var ikke inde, og saa rejste jeg der
fra næste Morgen tidlig og har ikke været der siden. Nu
kom jeg til Karise Højskole, hvor jeg fik en yderst elsk
værdig Modtagelse. Jeg fik to Æventyr, fortalte af Ejnar
Hansen og af Juel Rasmussen fra Brænderup, Fyn, og om
Aftenen var jeg til meget fint Selskab. Forstander Knudsen
havde Fremmede den Aften, og der iblandt var en adelig
Frøken fra Vallø, altsaa en Stiftsdame. Hun var for Resten
meget ligefrem, og Samtalerne var meget jævne. Ved Bor
det gik det flot til, da der blev drukket tre Slags Vin, og
der blev ogsaa udbragt Skaaler. Forstanderen udbragte
ogsaa en Skaal for mig, hvilket jeg syntes var at gjøre vel
megen Ære af mig, men jeg kan ikke nægte, at det for mig
var en meget behagelig Aften. Før paa Dagen havde Knud
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sen vist mig sine Samlinger, og han havde ogsaa et Røntgen
apparat. Jeg tog saa op til Kjøbenhavn for at faa talt med
Ministeren om mine Sager. Det var jo J. C. Christensen,
og det kunde ogsaa gjøres behov. En Tid i Forvejen
havde jeg talt med min gode Ven Rasmus Nielsen i Hamme
rum, og han havde raadet mig ti!, for at faa J. C. C. stemt
godt for mig, at sende ham en Pakke af mine Bøger, som
han saa kunde gjøre sig kjendt med. Det havde jeg gjort,
men jeg hørte aldrig noget fra den, og han har aldrig erkjendt Modtagelsen eller ydet mig den mindste Tak derfor.
Da jeg kom til Kjøbenhavn, erkyndigede jeg mig saa om,
hvornaar Ministeren gav Avdients, og til den bestemte Tid
indfandt jeg mig saa oppe i Ministerialbygningen. Der var
blevet noget omændret, siden jeg var der sidst, men For
værelset fandt jeg godt nok. Der var allerede kommet
nogle avdientssøgende, og der kom stadig flere. Mødetiden
var Kl. 10 Formiddag, men vi blev ved at vente til noget
over IOV2, og adskillige begyndte at ytre deres Utilfredshed.
Endelig kom Ministeren, og saa begyndte Audientsen. De
første Ansøgere blev hurtig expederede, og saa kom Turen
til mig. Jeg kom nu ind ad Døren til en meget fin Sal med
Lysekrone og Stads rundt omkring. Det var ikke saadan, som
da jeg var der sidst. Før var jeg kommen ind til Ministe
ren i en meget tarvelig udstyret Stue med simple Møbler,
men nu var det rigtig nok anderledes. Han selv stod inden
for Døren, saa der blev ikke megen Plads til mig, og han
bød mig heller ikke sidde ned paa en Stol, hvilket ellers
tidligere var blevet budt mig, og der blev heller ikke Tid
til nogen Forhandling eller Samtale. J. C. C. stod ligefrem
og trippede, som om han kunde ønske, at jeg hurtigst
mulig stak af igjen. Jeg begyndte nu, efter at jeg havde
sagt, hvem jeg var, at tillade mig at rette det Spørgsmaal
til Exellentsen, hvem det var, der havde taget den Under
støttelse til Udgivelse af Bøger fra mig, som jeg nu i en Aarrække havde oppebaaret. „Det har jeg gjort", svarede han
meget hvast. „Vi skal spare, og jeg skjønner ikke rettere,
end at vi nu har faaet samlet nok af den Slags". Jeg tillod
mig da at bemærke, at uden den Understøttelse, kunde jeg
ikke faa mere udgivet. „Det behøves heller ikke", svarede
han. „Kan den Sum da ikke igjen blive sat ind paa Finantsloven?" spurgte jeg saa. „Nej, jeg vil ikke give det min
Anbefaling, men De kan jo gaa til Finantsudvalget, det kan
bevilge Pengene". Jeg tænkte ved mig selv: „Nej, skal du
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nu gaa omkring til de enkelte Medlemmer af Udvalget og
gjøre Knæfald for dem, saa maa du hellere gaa fra det hele".
Jeg mærkede nu, at Avdientsen skulde høre op, han lod
sig tydelig forstaa med, at han helst saa mig forsvinde, og
lod endog en Ytring falde om, at der var mange flere, der
vilde tale med ham, og mine Sager brød han sig ikke om.
Altsaa forsvandt jeg efter kun at have været der inde en
Minut eller højst to. Det var den mest affærdigende Maade,
nogen Minister hidtil havde vist mig, og det stod klart for
mig, at Vejen nu var spærret for mig. Hidtil havde jeg paa
egen Bekostning, men med Hjælp faaet trykt ikke saa faa
Bøger, og nu var jeg færdig med det. I mange Aar efter
den Dag fik jeg saa ikke trykt det allermindste, af den
simple Grund at jeg ikke kunde. Godt var det, at Man
den ikke kunde berøve mig Lysten til at samle Stof, og
dermed kunde jeg altsaa fortsætte. Men det kan ikke næg
tes, at jeg kom til at føle en vis Bitterhed overfor denne
Mand, der altsaa ikke havde den mindste Interesse for vore
Folkeminder og deres Bevarelse. Han var Politiker og
ikke andet, og hvad der ikke smagte af Politik, var ham
uvedkommende.
Fra Kjøbenhavn tog jeg saa op til Frederiksborg Høj
skole og fik der et Par Meddelelser af Læreren Niels Eggert
og Kristian Olesen fra Orten. Saa kom jeg ud til Lyngby,
hvor Fru Jutta Møller gav mig nogle gode Bidrag. Det
var nu paa Højskolen, men saa var jeg ogsaa inde hos
Frøken Højberg nede i Byen. Hun var Søster til Frederik
Højberg i Visby. Nu tog jeg ud til Mjørlunde Højskole og
fik Bidrag fra P. Andersen, Kirstine Nørgaard fra Asminderup og Mette Bendtsen fra Faster. Men jeg vilde ogsaa
op til Ubberup , hvor Jannik Lindbæk var Forstander. Jeg
kan næsten ikke forstaa, hvordan jeg turde vove mig ved
at tage derop i de allerkorteste Dage. Aftenen faldt paa,
og jeg havde aldrig været der. Til alt Held fik jeg Følge
skab med en Karl, som ogsaa skulde dertil, og da vi stod
af Toget ved Holdepladsen, var jeg nødt til blindt at følge
ham. Jeg kom dertil, og Lindbæk fortalte mig flere gode
Ting. Han var svag, kunde jeg skjønne, og døde ogsaa
kort efter. Næste Dag gik jeg hen til Valgmenighedskirken
og besøgte Præsten Harald Koch, som var en særdeles
interesseret Mand og fortalte mig mange gode Ting. Efter
at jeg var taget derfra, besøgte jeg Lærer P. Chr. Nørgaard
i Asminderup, der var fra Karby paa Mors. Han fortalte
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mig nogle gode Sagn. Endelig aflagde jeg et Besøg paa
Høng Højskole, og der fik jeg Bidrag fra Tyge Kristensen,
Hejlskov, Johannes Madsen fra Sprove paa Møen, Niels F.
Dahlmann, Randerup, og Frederik Jensen, Tøndering. Det
var nu tæt ind imod Jul, og jeg bestemte mig da til at
rejse hjem og afslutte for det Aar, der ellers havde givet
et godt Udbytte. Men den sidste Kjøbenhavnsrejse var
ikke god, og Følgen deraf kunde ikke forvindes. Ministeren,
som jeg havde gjort nogen Regning paa, da jeg dog havde
ment ham at være en folkelig Mand, viste mig saa tydelig
som vel mulig at være fuldstændig uden Interesse for min
Arbejden- Altsaa var jeg nu for lange Tider aldeles afskaaren
fra at faa mere af mit indsamlede Materiale udgivet.
Inden jeg afslutter dette Aars Oplevelser, vil jeg her
tilføje et Par Smaating. Først et Besøg i Elev hos Forstander
N. Tang og dernæst en kommunal Sag.
Da jeg kom til Elev Fløjskole for at besøge Forstander
N. Tang (det var vist først i 1903), og saa fulgte med ham
ind i Elevernes Arbejdsværelse og havde været der en kort Tid,
kom der Bud fra Fru Tang, om han vilde komme ind til hende
lidt, der var noget, hun havde at meddele ham. Jeg fik snart
Rede paa, hvad det var. Fiendes yngre 17-aarige Søster
var kommen for at bede dem komme til hendes Bryllup
paa næste Fredag (det var om Tirsdagen, hun var der),
hun skulde saa giftes med Jakob Knudsen. Søsteren lod
ikke til at kjende synderligt til Forlovelsen, og jeg skjønnede ikke. at hun var videre glad derved. De var begge
Døtre af Forstander Jens Bek i Mellerup. Om Tang kom
til Brylluppet, véd jeg ikke. At jeg meddeler dette lille
Træk har sin Grund i, at jeg kjendte dem begge og baade
Jens Bek og Jakob Knudsen. Denne sidste havde jeg be
søgt, inden han blev skilt ved den første Kone, og jeg
vidste, at han, inden dette skete, og inden han forlod Melle
rup, var fulgt med hende omkring til Vennerne og sagt
Farvel, dernæst samtidig meddelt dem, at de vilde skilles ad
Jeg havde allerede tidligere (i 1900) klaget til Sogneraadet i Vinding over min Skatteansættelse, og der var ikke
taget Hensyn dertil. Saa syntes jeg dog i 1903, at det blev
for galt. Men det var lige nær, Sogneraadet tog intet Hen
syn til, hvad jeg havde at fremføre, og saa klagede jeg til
Amtsraadet. Min Klage blev behandlet i et Møde paa Vejle
Raadhus d. 28de Maj, og jeg blev tilsagt til Møde. Her
var Amtmanden til Stede, og han henvendte nogle Ord til
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mig, men med saa lav en Røst, at jeg ikke kunde opfatte
dem, og jeg véd da ikke, hvad det egentlig drejede sig om,
eller hvad Indvendinger der blev gjort imod mine Paastande.
At jeg ikke fik Medhold, kunde jeg nok tænke mig, og
Svaret lød saaledes: at Amtsraadet efter de fremkomne Op
lysninger denne Sag betræffende ikke har fundet tilstrækkelig
Anledning ti! Nedsættelse. Dette Svar er holdt i en Stil,
som man kunde vente det, nemlig forretningsmæssigt, men
Sogneraadets Skrivelse af 4de Februar syntes mig dog
stramt nok. Der staar nemlig: „løvrigt maa jeg paa Raadets
Vegne bestemt afvise de i Skrivelsen fremførte Beskyld
ninger mod Sogneraadet bl. a. dette: „Læggen Vind paa at
ville gjøre Dem Deres Opgave endnu besværligere". Hvil
ken Opgave De attraar at løse, er Sogneraadet fuldstændig
uvedkommende. Tage tilbørligt og samvittighedsfuldt Hen
syn til Deres Klage over Skatteansættelsen skal vi, men
være Gjenstand for Deres mindre velvalgte Ordforraad be
høver vi ikke, forventende en saglig Behandling af den
foreliggende Sag. M. Jensen, Formand." Det er nu ikke
til at misforstaa, at Sogneraadet ingen Interesse havde for
min Virksomhed, ej heller, at jeg de sidste Aar havde haft
ret trange Kaar paa flere end én Maade. 1 Steden for at
tage lidt Hensyn til mine særegne Forhold havde Sogne
raadet sat mig betydelig op i Skat. Talen om mit mindre
velvalgte Ordforraad var meget saarende for mig, da jeg
netop, saa godt jeg kunde, havde søgt at klargjøre mine
Sager. Aitsaa førte det til, at der kom et mindre godt For
hold i Stand ikke alene mellem mig og det daværende Sogneraad, men ogsaa Sognets Beboere, som jeg aldrig senere er
kommen i videre Forhold til. Vi blev rent ud sagt helt
fremmede for hinanden og er det den Dag i Dag. Jeg har
aldrig i min hele Levetid følt mig saa fremmed for det Sogns
Beboere, hvor jeg har boet, som for Beboerne i Vinding,
og de har aldrig vist mig nogen virkelig Velvilje, dog paa
enkelte Undtagelser nær, og derfor har jeg tit beklaget at
jeg skulde komme til at bo i det Sogn. Man har aldng
vist mig nogen virkelig Tillid, jeg er stadig som en frem
med imellem disse Mennesker. Saadan har det ikke været,
hvor jeg tidligere har boet. Jeg vil tilføje, at jeg ikke seneie
har indsendt Klage af den Slags, da jeg har anset det tor
unyttigt. Forholdet til Sogneraadet har dog bedret sig lidt.
Som allerede før fortalt (S. 269) var min Datter Lavra
med mig fra Hjemmet, da jeg skulde op til Ty. Hun
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trængte til en saadan Udflugt, da hun nu i lang Tid havde
siddet og skrevet af for mig. Det var jo Æventyrene, som
jeg havde samlet, hvoraf der skulde tages Afskrifter, og jeg
mente, at hun kunde have godt af at se sig noget om i
Landet og saa faa Benene rørt, for vi skulde færdes til
Fods saa godt som hele Vejen. Men Turen blev alligevel
noget haard ved hende- Som før sagt tog vi med Toget
til Give og gik saa til Tyregod. Her kom vi paa en fejl
Vej over efter Ejstrup, nemlig den, der gaar over efter Ha
strup, og vi maatte da se at komme om ad Møllen for at
komme over Aaen. Saa gik vi over ved Rønslunde, hvor
vi maatte overnatte. Vi var inde i den første Gaard, vi
kom til, men der havde de travlt med at kjøre Korn hjem,
og saa gik vi videre hen til Mads Høeg, Sogneraadsformanden,
hvis Kone var ude fra Grenaa-Kanten. Der blev vi saa,
og næste Morgen gik vi ned til Rørbæk Sø og tog et Billede
af Kirsten Marie Jensdatter og hendes Hus. Vi havde nemlig
taget mit lille Fotografi-Apparat med os. Det var ikke min
Hensigt at samle Folkeminder, imens Datteren var med, men
Billeder vilde jeg nok have taget. Derefter gik vi op til
Ejstrup og besøgte Pastor Norlander. Han fulgte med os
ned til Cæcilie, Thomas Mosegaards Datter fra Skovby,
som var bleven gift herovre og havde i sin Tid gaaet i
Skole hos mig. Fra Ejstrup gik vi nord paa ad Isen og
Ikastvejen og kom endelig op til Abildgaard, der laa paa
vor venstre Haand og nu beboedes af en Plantør. Vi
hvilede lidt der, og saa skulde vi over ad Kølkjær, men der
var hverken Vej eller Sti at følge, og vi asede gjennem Lyn
gen, saa min Datter blev helt træt af det. Langt om længe
kom vi til en Hedevej, som vi saa fulgte vest paa et Stykke.
Ved et enligt Hus fik vi en Taar Vand til at slukke vor
Tørst, og saa maatte vi nord paa ad Fonnesbæk-Gaardene.
Vi gik ind i den nærmeste for at spørge om Vej, og hvor
saa der dog ud der alle Vegne inden dørs! I Stuen var
der dog ret ordentligt, saa Konen holdt dog paa Orden og
Renlighed, men Manden maatte være en stor Gris. Vi kom
af Sted igjen og naaede omsider til Thomas Mosegaards i
Skovby, hvor Lyset allerede var tændt. Mandfolkene sad i
Stuen og snoede Sime, og Kvinderne spandt. Efter at være
bleven lidt vederkvægede gik vi videre og kom endelig til
Ro, min Datter hos Peder Jensens og jeg selv hos Knud
Nielsens. Næste Dag var jeg saa paa egen Haand i Fastrup,
og derefter gik vi over Frølund og Tulstrup og Favrholt
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til Lindebjærg. Her hvilte vi os lidt og gik saa til Ildsgaard
hen over Mosen. Lidt vest for Gaardene laa Skolen, hvor
Jørgen Jakobsen nu boede som Lærer. Vi blev vel mod
tagne og skulde absolut spise til Middag der. Konen
havde et slemt Lupussaar lige ved venstre Side af Næ
sen, og der flød jævnlig Materie af det, som hun tørrede
af paa sit Skjørt. Vi skulde have stegt Flæsk og Kartofler,
og dem stod hun ude i Kjøkkenet og pillede. Min Datter
saa dette og kunde ikke spise dem, men jeg gav mig trøstig
i Lag med dem. Her tog vi saa Billedet af Læreren, og
saa gik vi endelig til Skaaphuset, hvor Knud Fenger, en
Søn af Jens Fenger i Gjellerup Kirkeby, nu boede- Der
overnattede vi, og næste Morgen var Knud saa flink at
kjøre os et godt Stykke Vej op ad Gedhuset. Vi sagde
saa Farvel og Tak og gik nu over ad Kragsø, hvor vi var
inde i Plantørboligen og talte med Holts Frue- Derefter
gik vi over til Grove og besøgte Degnen. Her fik jeg
hilst paa Landposten, Peder Nielsen Damgaard, der var en
Søn af Johanne Kirstine Pedersdatter i Hallundbæk. Vi gik
saa videre over den store øde Hede efter at have været
Vidne til Krøsbærplukningen der ude, som i de Dage var
i fuld Gang, og vi fik god Rede paa, hvad en duelig Plukker
kunde tjene om Dagen, og hvilke Priser man fik for dem.
Men Heden var uhyre stor og øde, og endelig naaede vi
da til Haderup, hvor vi overnattede hos Mikkelsen. Derfra
gik vi over Hagebro og Sjørup til Dagbjærg og kom ned
i en gammel Kalkgrav med en Fører, da det var meget
vildsomt der nede i Gangene. Vi hejsedes ned i en Spand,
og her tog vi atter et Billede- Derfra kom vi til Mønsted
store Kalkgrav, hvor der arbejdedes aabenlyst med Kalken
ved Bortskaffelsen af Overjorden, Efter at være kommen
forbi de mægtige Kalkovne og saa forbi Drost Peders Høj
i Smollerup naaede vi endelig til Stoholm Station og kjørte
saa til Viborg, for nu havde Vandringerne Ende, og derfra
skiltes jeg ved min Datter, der rejste hjem, hvorimod jeg
rejste op ad Ty.

1904.
Det Aar lagde Grundvolden til en af de største Skuf
felser, jeg i mit Liv har haft. Jeg kan just ikke betegne den
her tilsigtede Oplevelse som en Sorg, dem havde jeg alle
rede haft en Del af, men Mindet derom har haft sin Braad,
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som jeg ikke endnu helt har forvunden. Jeg syntes, at jeg
blev saa skammelig behandlet, endog af Folk, som jeg'mindst
havde troet til det, saa jeg næsten kan sige, at den Behand
ling gjorde mig flere Aar ældre. Men det er lige saa godt,
da jeg jo skal fæste nogle at de her hen hørende Begi
venheder paa Papiret, strags at faa det gjort og saa med
saa mild en Omtale som mulig.
I 1904 gik jeg og tænkte paa, at det kunde være rart
at faa stiftet et historisk Samfund for Vejle Amt i Lighed
med, hvad der allerede var sket i flere andre Amter. ° Jeg
tænkte nærmest paa det Samfund, der en Tid havde virket
ude i Vestjylland under Navn af „Hardsyssels historiske
Samfund" og havde udgivet en Aarbog, der blev redigeret
af Lærer Storgaard Pedersen i He, og havde faaet en meget
god Tilslutning. Jeg forestillede mig da, at et lignende
Samfund i Vejle Amt maatte kunne trives godt der, fordi
jeg mente, at Befolkningen i det hele ikke alene var ret
velstillet i økonomisk Henseende, men vist ogsaa havde
nogen historisk Sands. Der var i Amtet tre store Kjøbstæder og et vel besøgt Seminarium for vordende Lærere,
samt et Forskoleseminarium og tre Højskoler, samt en Efter
skole, der havde god Tilgang. Saa gik jeg op til Redak
tøren af „Vejle Amts Folkeblad", Chr. Søndergaard, for at tale
med ham om Sagen, da han som Pressemand kunde faa
nogen Indflydelse paa Foretagendet 1 ). Jeg fik dog ikke
noget Indtryk af, hvordan han stillede sig dertil, men hen
viste mig til at tale med Amtmanden, Kammerherre Barden
fleth, for at høre hans Mening. Jeg var just ikke særlig
opsat paa at følge hans Raad, da det var min Opfattelse,
at det var rigtigst at finde Folk, der havde velgrundede
Meninger om Tankens Gjennemførelse, og de saakaldte
Topfigurer brød jeg mig ikke om. Men alligevel vilde je°"
følge Søndergaards Raad, da han vel nok maatte kjende
noget til, om Amtmanden havde historisk Sands. Jeg gik
da til Amtsgaarden og fik Manden i Tale. Han lod lil at
være aldeles uforberedt paa at tage Stilling til den Sag, oo
han udtalte, at han vilde tænke nærmere over den, saa' jeg
kunde komme igjen om nogle Dage. Forøvrigt mente han
ikke, at der kunde blive tilstrækkelig Tilslutning, og særlig
J)

Jeg lod da ogsaa indrykke en Artikel derom i hans Blad for 20de
April i 904 og gjorde den opmærksom paa, at der ikke i den trykte

Literatur fandtes en eneste Herredsbeskrivelse fra Amtet.
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frygtede han for, at der ikke kunde blive Stof nok til den
Aarbog, som det paatænkte Samfund skulde udgive. Jeg
svarede hertil, at der sikkert kunde blive Stof nok her i
Amtet, og jeg nævnede ham nogle Emner, som laa lige for
til Behandling. Jeg skal her lige nævne en Liste over Em
ner, som jeg havde optegnet, og som jeg omtalte nogle at.
1. Et passende Uddrag af Nørvang og Tørrild Herre
ders Beskrivelse.
2. Kortlægning og Plan af den gamle Valdemarsvej
over Kollerup, Jelling Mark og Randbøl Hede.
3. Beskrivelse af Amtets gamle Tingsteder.
4. Smaatræk til Belysning af Landsbyen Jellings ældre
Historie.
.
.
5. Beskrivelse af Herregaarden Jullingsholm i ældre 1 id.
6. Beskrivelse af det gamle Rørbæk.
7. Beskrivelse af det gamle Hastrup.
8. Grundtegning og Beskrivelse af Margretevolden i
Øster-Nykirke.
9. Om Kolonisterne paa Randbøl Hede og deres Bo
sættelse der.
10. Om de Reformerte i Fredericia.
11. Om den nedbrudte Kirke i Almstok.
12. Sagn om Svenskernes Huseren i Svenskekrigen
i Amtet.
....
. .
r
13. Nogenlunde udførlig Fremstilling af Slavektigen
i Vejle Amt.
.
14. Smaatræk til Skamlingsbankens Historie.
15. Meddelelse om gamle Skikke og Sædvaner.
16. Sagnoptegnelser af alle Slags.
17. Opskrifter af gamle Viser.
Som man ser, var disse Emner hentede fra mange forskjellige Omraader og fra forskjellige Egne, men saadan
skulde det jo ogsaa være
Jeg forelagde dog ikke saa udførlig en Liste og næv
nede den Dag kun nogle faa af dem.
r^m„n
Saa gik jeg hjem uden at have faaet nogen Opmuntring, og da jeg nogle Dage
atter fremstillede m,g
for Amtmanden, udtalte han sig tydelig i den R e t "'"S>
det ikke var værd at arbejde videre med Sagen. Jeg kunde
dog ikke slippe Tanken, da jeg mente, at den J^nde og
burde gjennemføres, og saa begyndte jeg at rejs
g
i Sognene paa egen Haand for at opfatte Stemningen. J g
var baade her og der og var da ogsaa baade i Give og i
s e n e r e
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Kolding og Frødøricia og mange flørø Stødør og tal tø mød
mangø Mønnøskør. Dø allørfløstø var godt stømtø for Planøn,
og jøg bløv da vød at fortsættø. 1 ) I Kolding taltø jøg en
Døl mød Kæmnør Brandorff dørom, og han anbøfalødø at
sættø mig i Forbindølsø mød Filialbøstyrør P. Eliassøn dør.
Ham opsøgtø jøg saa, og da han lod til at værø møgøt intørøssørøt dør i, fik vi gjort Aftalø om adskilligt mød Hønsyn til
dø forbørødøndø Mødør, særlig da om døt i Frødøricia, hvor
han Iovødø at kommø til Stødø og holdø øt Forødrag. Jøg
var dør jo ogsaa og maattø bøgyndø at lødø Forhandlingøn,
da Eliassøn lod vøntø nogøt paa sig. Han møddøltø vød
sammø Lejlighed, at han heit privat havdø skrøvøt til Amt
mand Bardønfiøth og anmodøt ham om at indmældø sig i
Samfundøt, hvad dønnø saa havdø øftørkommøt. Han vildø da
forøslaa Forsamlingøn, at vi valgtø ham til Bøstyrølsøns
Formand, og døt gik døn ind paa, uagtøt jøg gjordø lidt
Indsigølsø dørimod, grundøt paa døn lunknø Holdning, han
hidtil havdø indtagøt. Samfundøts Stiftølsø bløv nu vødtagøt,
og dør bløv valgt øn forøløbig Styrølsø- Døttø skøtø paa
sammø Mødø, dør holdtøs d. 23dø Søptømbør 1905. Døn
bestod af I. O. Brandorff, Kolding, P. Eliassøn, Kolding, H.
f n U ' ^adbjærg, Evald Tang Kristønsøn, Mindøbo, A. Liljøtalk, Frødøricia, S. N. Mouritsøn, Mørup, og Chr. Ravn,
Sjølundgaard. Jøg tog mig paa at affattø øn „Indbydølsø
til Gprøttølsø af øt historisk Samfund for Vøjlø Amt", og
døn bløv saa trykt og udsøndt trindt omkring i Amtøt.
Sammø Indbydølsø var tiltraadt af ikkø mindrø ønd 44 kjøndtø
Mænd, hvis Navnø fandtøs undør døn, og jøg udarbøjdødø
ogsaa øn Rækkø af 11 Punktør, dør udgjordø dø Bøstømmølsør, som var tagnø af døn forøløbigø Styrølsø. Møn jøg
bøhøvør nu blot at hønvisø til, hvad dør findøs om Sam
fundøts Stiftølsø i Aarsskriftets førstø Hæftø, og som udarbøjdødøs af Søkrøtærøn, Adjunkt vød Vøjlø Latinskolø S.
Hansøn 2 ). Dønnø Rødøgjørølsø ør i døt væsøntligø røt korrøkt. Noglø smaa Unøjagtighødør har vøl indsnøgøt sig
hvilkøt øj var undørligt, møn S. Hansøn kom dog forud op
til mig for at faa ordøntlig Bøskød om døt hølø, da han
»)

Pens. Lærer F* Bennetsen i Frederikshaab og
UVeJle

2)

A H Js e

FoCblad«"" 8 S a g e "

,ed

"

Gaardmand J. Ter-

Sk™e

Stikler derom

Den findes i Aarbøgernes 1ste Halvbind og er undertegnet af
Formanden, Amtmand V. Bardenfleth, Maj 1905.
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ikke havde været med fra først af. Der blev saa udsendt
Stemmesedler til den endelige Styrelse, og de blev saa op
talte d. 6te Januar 1905 af Gaardejer Jens Terkelsen i Have
og mig og Resultatet blev da saadan, at Kæmner Brandorff
fik 29 Stemmer, Oberst Liljefalk 29, Lærer S. N. Mouritsen
29, P. Eliassen 27, Kammerherre Bardenfleth 27, Evald Tang
Kristensen 26, Pastor H. Kau 25, Gaardejer Chr. Ravn 23
og Adjunkt S. Hansen 14. Disse 9 Mænd var da endelig
valgte og traadte strags efter i Virksomhed. Efter dem fik
Kjøbmand Anton Simonsen i Kolding 13 Stemmer, Jens
Terkelsen 12 og Kammerraad J. J. Schultz ligeledes 12
Stemmer 1 ). Mange andre var spredte, idet nogle kun fik 1
eller 2 Stemmer. Kammerherre Bardenfleth blev saa valgt
til Formand. Paa vort første Møde, der holdtes paa Vejle
Raadhus d. 15de Januar 1905, og hvor jeg var til Stede,
var Rollerne allerede fordelte, inden jeg var mødt, og der
var ingen, der spurgte mig om min Mening, hvilket jeg
syntes lidt underligt om, da jeg dog hidtil havde gjort det
største Arbejde og hidtil havde lagt alt til Rette. Forman
den meddelte saa allerførst,^ikvørdan dat hele var ordnet
Oberst Liljefalk skulde være;,Porm%d i Redaktions-Udvalget")
og H. Kau en lignende i -Wdv^é&for Foredrag. Der blev
jeg saa skudt ind, uagtet-;.j£g ,g&arde Indsigelse derimod,
eftersom jeg ikke egnede mig- fil at have med Foredi ågene
at gjøre. Snarere egnede jeg mig til at komme ind i Redak
tions-Udvalget, men ingen tog Hensyn til, hvad jeg sagde.
Jeg fik en Forestilling om, at det var tliassen, der havde
faaet det hele ordnet inden Mødet og forelagt Amtmanden,
hvordan det skulde være. Denne var vist ogsaa villig gaaet
ind paa, hvad han foreslog 8 ), men jeg var nu af den Mening,
at der var sket et stort Misgreb, og at Eliassen ikke vilde
have mig med i Redaktionen. Bag efter fik jeg af flere den
Udtalelse, at jeg ikke fik saa mange Stemmer til Styrelsen,
!)

2)

3)

Til Revisorer af Regnskabet blev saa valgt Anton Simonsen og
J. J. Schultz.
Oberst Liliefalk skulde nok være Formand i dette, men det var
vist kun for et Syns Skyld, da han nok ikke tog sig megett af de
men overlod Arbejdet deri til Eliassen, som paa det Omraade helt
vel kunde tage sig paa at være Enevoldsherre.
Der er ogsaa af flere blevet fortalt mig, at Eliassen havde udarbej
det en Liste over, hvordan de forskjelhge LJdvalg skulde sammen
sættes, og den overgav han i Begyndelsen af Mødet til Formanden.
Men for Rigtigheden heraf tør jeg dog ikke indestaa.
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XIII.

Mit Liv i Mølholm ved Vejle.

fordi man var bange for, at jeg vilde gjøre for sfor Ind
flydelse gjældende og fylde Aarsskriftet med for meget
Folkemindestof. I alle Tilfælde følte jeg mig brøstholden,
og at jeg skulde ville have for meget af mine Indsamlinger
taget med, var fuldstændig grebet ud af Luften, da jeg efter
mit Program absolut ikke vilde holde paa noget saadant.
Min historiske Sands var for udviklet til at tænke paa sligt.
Fra første Færd havde jeg tænkt mig, at vi ved vore
Sammenkomster skulde sidde og forhandle med hinanden
om Sagerne, men det gik ikke nær saadan. Man skulde
gaa parlamentarisk til Værks og begjære Ordet efter Tur
ved Møderne, hvilket var mig inderligt imod. Da saa Pastor
Kau egenmægtig ordnede Foredragene uden at spørge mig
det mindste til Raads, besluttede jeg mig snart til at vige
Pladsen og mælde mig ud af Styrelsen. Der var heller
ingen, der opfordrede mig til at fortsætte, og jeg følte mig
da helt tilovers og mældte mig saa helt ud af Samfundet.
Jeg havde nu ventet, at Kæmner Brandorff af Hensyn til
mit store Arbejde dog vilde have sendt mig et Exempiar af
Aarsskriftet, men det skete ikke, og jeg fik da det Indtryk,
at jeg nu var fuldstændig glemt, og det Indtryk har holdt
sig indtil i Dag. Derfor har jeg aldrig taget Del i de af
Samfundet til Rette lagte Udflugter og Møder. At jeg nogle
enkelte Gange har sendt Artikler til Aarsskriftet har dog
vist, at jeg ikke har stillet mig fjendtlig imod Foretagendet,
men jeg har blot ikke villet arbejde sammen med de Mænd,
der har haft med det at gjøre, og de har aabenbart heller
ikke villet have noget Samkvem med mig eller i nogen
Maade æsket min Mening i visse Sager. For at nævne lige
et Par af dem, der nok kunde have trængt til lidt Korrektur,
vil jeg først henvise til Artiklen af Oberst-Lieutenant Thyge
J. Søegaard: Bidrag til Vejle Byes Historie i det 17de Aarhundrede. Deri gjengiver han Afskrifter af nogle gamle
Dokumenter, men meget unøjagtig, hvad jeg selv har over
bevist mig om. Den gamle Bogstavering har han nok
villet følge, men har gjort det meget skjødesløst. Den
anden Artikel, som jeg ogsaa henviser til, er den af J. Al
sted i Vejle om Valdemarsvejen. Den er ellers meget god,
men jeg kunde have føjet nogle Smaating til, da jeg selv
tit har færdedes paa den Vej i mange forskjellige Sogne.
Det kan ikke nægtes, at jeg følte mig uhyre skuffet og
uhyre brøstholden ved den stedfundne Ordning af Styrelsen.
Hvem der var Ophavsmand dertil, har jeg aldrig faaet opE. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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lyst, men jeg har en ret vel begrundet Mening om, hvem
det var. Jeg har i sin Tid spurgt baade Mouritsen og Ravn
og Liljefalk derom, men har aldrig faaet et tilfredsstillende
Svar. Det gjorde mig virkelig meget ondt, at man saadan
skubbede mig til Side, just som det hele var i saa god en
Gænge, og jeg kunde aldeles ikke begribe, hvormed jeg
havde forsyndet mig, siden man tog en saa grusom Hævn
over mig. I lange Tider gik jeg og græmmede mig der
over, og det værste for mig var, at slet ingen lod til at
have Medfølelse med mig. Det hele kom jo til at gaa godt
uden mig. Endnu maa jeg tilføje, at jeg aldrig havde tænkt
paa at blive Formand for Samfundet, hvad enkelte har
stiklet efter mig med. Nej, jeg ønskede blot en Formand
med nogen historisk Sands, og jeg har siden været ret
vel tilfreds med den afgaaede Amtmand som saadan og
lige saa tilfreds med den nuværende. Jeg har aldrig attraaet
at komme til at staa i Spidsen for de Foretagender, som
jeg har været med til at virke for, da jeg helst vil være
mere i Baggrunden og saa lejlighedsvis kunne række en
hjælpende Haand. Saaledes ogsaa her. Men helt skubbet
til Side ønsker jeg dog ikke at blive, naar en Sag har
min Interesse, og jeg tror at kunne virke for den.
Det næste Møde, der holdtes i Kolding, var jeg ikke
med til, da jeg ikke fandt det nødvendigt, men derfor fik
jeg ogsaa en Tilrettevisning og en Reprimande af Forman
den ikke alene skriftlig men ogsaa mundtlig paa vort næste
Møde. Jeg svarede intet dertil, men sendte strags efter en
Skrivelse af omtrent følgende Indhold: „Som Svar paa Hr.
Amtmandens Skrivelse til mig af 15de dennes, tillader jeg
mig at meddele, at jeg slet intet for mit Vedkommende har
planlagt for dette Aar med Hensyn til Foredrags Afholdelse 1 ),
da jeg finder, at dette er Udvalgets Formands Sag, og jeg
vilde da ikke være saa ubeskeden at gribe ind og give For
slag der, hvor han maa gjøre det. Jeg har aldeles intet
hørt om, hvad Planer han har, og jeg har ikke afgivet min
Betænkning i en eneste Sag paa dette Omraade, saa jeg
med Sandhed kan sige, at jeg staar uden for det hele. Et
ret tydeligt Bevis herpaa er, at jeg før Jul saa en Kundgjørelse i Avisen om, at Hr. Oberst Liljefalk skulde holde
et historisk Møde paa Give Højskole, men derom er jeg
!)

I Skrivelsen opfordres jeg nemlig til at udtale mig om, hvad jeg
havde udrettet i den Retning.
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ellers ikke bleven underrettet eller raadspurgt. At jeg ikke
gav Møde i Kolding, har sin simple Grund i, at jeg ikke
ansaa min Nærværelse for nødvendig, efter hvad der fore
faldt paa Mødet i Vejle d. 15de Januar, og jeg mente det
endog mest hensigtsmæssigt, at jeg udeblev, for at Dhrr.
kunde udtale sig helt frit og tage Bestemmelser saa ufor
beholdent som muligt. Det har da staaet klart for mig, at
jeg helst maatte blive borte denne Gang, men mindre klart
har det været for mig, om jeg skulde mælde mig ud af
Styrelsen eller ej. At jeg egentlig er tilovers, er tydelig nok,
og en anden i mit Sted kunde sandsynligvis gjøre bedre
Fyldest, men paa den anden Side kunde jeg dog maaske
under andre Forhold komme til at gjøre lidt Nytte. Herpaa
gives et ret klart Bevis i Vedtagelsen af et Foredrag. Min
Tid er forøvrigt meget optaget- Lige efter Mødet i Januar
gav jeg mig til at udarbejde Manuskript til en ny Bog, og
senere paa Aaret har jeg atter udarbejdet en større Bog.
Jeg har da ikke haft Tid til at skrive Artikler til Aarbogen,
hvortil der forøvrigt vel gives Stof nok.
Som Medlem af Samfundet har jeg nogle Bemærkninger
at gjøre til Aarbogens 1ste Hæfte, og en enkelt maa jeg
vel her fremsætte. Side 70 nævnes Begyndelsen af den
gamle Møllervise. I en Note synes jeg, der skulde have
været oplyst, hvor den i sin Helhed findes trykt. Den er
rigtig nok meget vel kjendt af mange, men det skader dog
ikke, at alle Medlemmerne faar en saadan Underretning.
Side 79 nederst staar, at Trykkeaaret for Bondepraktika er
ubekjendt, men dette er jo urigtigt".
Denne sidste Skrivelse læste Formanden op urvder vort
næste Møde, der holdtes i Vejle, hvilket jeg gav mit Minde
til. Mine sidste Bemærkninger i Brevet viser tydelig, at
Aarsskriftets Redaktion ikke var rigtig med, hvilket den
dog burde have været. Fremdeles, at jeg maaske til visse
Tider kunde have gjort nogen Nytte deri.
Under et Besøg hos Chr. Ravn udtalte jeg mig med
stor Bitterhed om Forholdet til Samfundets Styrelse. Dertil
kunde han jo intet svare, og i Tidens Løb har jeg fundet
mig bedre til Rette med Forholdene, men endnu kan jeg
ikke undlade at sige, at jeg blev meget ilde behandlet og
havde ikke fortjent saadant. At Terkelsen ikke kom med i
Styrelsen, var han noget kjed af, og jeg var det ogsaa.
Liljefalk viste mig altid Velvilje, naar jeg mødte ham, og
det gjorde Mouritsen da ogsaa. Pastor Kau har senere
19*
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flere Oange søgt til mig for at faa Raad, og jeg har besøgt
ham, men den Gang optraadte han som komplet Enevoldsherre i vort Udvalg. Da han holdt Foredag i Randbøldals
Kro om Svenskernes Hærgen i Vejle-Egnen, gav jeg Møde
og føjede bag efter nogle Bemærkninger til, hvad han maaske ikke syntes allerbedst om.
Jeg har fundet det nødvendigt at fremkomme med ovenstaaende Redegjørelse, da en og anden sagtens har syntes
det ret underligt, at jeg i de mange Aar ikke har været Med
lem af Samfundet, uagtet det var mig, der undfangede Tanken
om at oprette det, gav Stødet dertil og en Tid virkelig gjorde
et stort Arbejde for at faa Tanken virkeliggjort.
Af den Indbydelse til Oprettelse af et historisk Sam
fund for Vejle Amt, som jeg sad og udarbejdede, og som,
efter at være godkjendt af forskjellige (f. Ex. af S. N. Mou
ritsen, J. Terkilsen og Chr. Ravn), blev udsendt trindt om
kring i Amtet og saa forsynet med Underskrifter, vil jeg
her først anføre Begyndelseu:
„Da det er en uomtvistelig Sandhed, at Kjendskabet til
vore Forfædres Liv og Tankesæt ej alene har en befrugtende
Indflydelse paa os, men ogsaa i og for sig er forædlende,
eftersom vi der igjennem lærer at skatte og ære dem, hvor
fra vi stammer, saa bør det for hvert ædelt Menneske være
nødvendigt jævnlig at foretage historiske Tilbageblik, ej alene
i det helt almindelige, men ogsaa paa snævrere Omraader
og i de mindre Kredse, som findes indenfor Fædrelandets,
ja, endog indenfor de enkelte Familiers Rammer. Det er en
Kjendsgjerning, at et Folk, der ikke skatter sine historiske
Minder, ikke har nogen Fremtid for sig, og det samme maa
være Tilfældet med det enkelte Menneske". —
Fortsætteisen, der findes aftrykt i Aarbogen, vil jeg dog
her gjengive, for at det hele kan komme til mine Læseres
Kundskab.
„Af Naturen maa der i enhver normalt udviklet Mand
og Kvinde være nogen historisk Sands, men hos saare
mange er den netop i vor Tid trængt meget tilbage, da
Aandskræfterne tit bliver helt sammentrængte paa helt andre,
særlig paa materielle Omraader. For nu at hjælpe med til
at vække og nære den historiske Sands i vor egen snævrere
Kreds, har vi undertegnede besluttet at indbyde til Oprettelse
af et historisk Samfund for Vejle Amt , idet Erfaring viser,
at Folk dog helst vil høre noget fra deres egen kjendte
Egn og om Forhold, der i snævrere Forstand hører den
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til, og fordi vi erkjender, at det er bedst at begynde med
det mere hjemlige og derved ligesom danne Grundlaget
for et mere udvidet Syn. Vi har tænkt, at dette Samfund
skulde virke ud ad til, ej alene ved Udgivelsen af et Aarsskrift,
som skulde behandle historiske og stedlige Æmner fra
Amtet, men ogsaa ved Afholdelse af Møder rundt omkring
i delte med passende historiske Foredrag. Dernæst vilde
vi ogsaa gjøre en Gjerning indad til ved at paavirke hver
andre og udenforstaaende til at samle alt det spredte og
hjælpes ad med at faa det sammenarbejdet eller i alt Fald
lagt til Rette for kommende Tiders Grandskning. Forrige
Tiders Vandalisme og Vanrøgt har gjort, at mangfoldige
af de vigtigste Minder om vore Forfædres Virke er gaaede
tabt, og det skulde da mane os til, saa vidt det er os gjørligt, at raade Bod paa det forsømte, saa det, der endnu er
tilbage, saa vidt vi kan naa, maa blive samlet og bearbejdet".
(Derefter kommer en lille Redegjørelse for, hvordan man
har tænkt sig, at dette Samfund skal styres o. s. v., og
denne Indbydelse er underskrevet af 44 kjendte Mænd).
Dernæst udarbejdede jeg nogle Vedtægter (i 10 Para
grafer), og i en noget ændret Form blev de trykte i Aarbogens 1ste Hæfte.
Hermed skal jeg saa tage Afsked fra at give Besked
om denne Sag og atter tage fat paa at fortælle om mine
Rejser i 1904. Men da jeg fik saa uhyre meget at gjøre
med Oprettelsen af det historiske Samfund netop det Aar,
kunde det ikke blive til saa meget med Indsamlingsrejserne,
som det egentlig burde. Først var jeg i Fredericia, hvor
jeg søgte ind til Læreren 5. Thygesen Schmidt , som var
Broder til den Schmidt, jeg havde besøgt ude i Randbøl
og faaet ikke saa lidt at vide af. Broderen, som jeg nu
kom til, var virkelig dygtig til at fortælle, og hos ham fik
jeg ikke alene to Æventyr, men ogsaa en Del mere af
forskjellig Slags. Dernæst gav Fru Schmidt ogsaa en Del
til Bedste, og Heinrich Dupont og Aage Buhl gav mig
ligeledes lidt; Derefter tog jeg ned til Kolding og saa ud
til Efterskolen i fieils, hvor Ravn nu var bleven Forstander 1 ).
Her traf jeg en Huskone Kirstine Wulff, som var født i
Aastorp 1813 og altsaa nu var meget gammel. Hun for
talte nogle Sagn og tilsagde mig nogle Vers af Adelbrandt0

Det var ikke Chr. Ravn i Sjølundgaard, men ham, der tidligere
havde virket som Forstander for Efterskolen i Bramming.
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En anden Kone der, Katrine Marie Dorthea An
dreassen, gift med Peder Bohr, kunde hele Visen. Jeg var
nu ogsaa inde hos Proprietær Chr. Ravn paa Sjølundgaard,
der var bleven valgt ind i Styrelsen for det historiske Sam
fund, og ham talte jeg en Del med om samme. Jeg be
klagede mig højlydt over dennes Sammensætning som før
sagt, men det kunde han ikke sige noget til. Jeg kom saa
ind igjen til Kolding, og hos Anton Simonsen traf jeg
Frøken Nielsine Jakobsen , som en Aften sad der og for
talte mig mange gode Sagn. Derefter tog jeg hen til Bram
ming Efterskole og traf der Lærer Frederik Thinesen , som
sang mig tre Skjæmteviser, og Melodierne til dem fik jeg
ogsaa sat op. Ogsaa gav Frøken Topsøe og Lægen Palmer
Fenger mig lidt. Derefter tog jeg hjem.
En Dag traf jeg nede i Vejle paa Boghandler Arild
Kousgaard, og da han virkelig interesserede sig for min
Virksomhed, anbefalede han mig at komme ud til den
gamle Jørgen Madsen i Grejs By, der nu var 80 Aar, og
vi enedes da om at følges ad derud. Vi kjørte med Toget
ud til Holdepladsen og gik saa op til Manden, der var
Væver af Profession, og jeg fik ikke saa lidt at vide af ham.
Men jeg maatte ud at rejse igjen. Saa hen i Maj tog
jeg atter sønder paa, for nu vilde jeg ned til Sønderjylland
og igjen forsøge min Lykke der. Men denne Gang vilde
jeg ud i det østlige af Landet og gjæste Haderslev-Egnen.
Jeg kom nu allerførst til Kolding^ besøgte Anton Simonsen
og var hos ham om Natten. Om Aftenen tog han med
mig ud i Alhambra, hvor der holdtes Skyttegilde, og der
traf jeg saa adskillige Koldingborgere, som jeg talte med,
og de var meget elskværdige imod mig. Saa var jeg baade
i Taps og i Hejls. I nogle Huse, der hedder Trappendal,
traf jeg Knud Nissen Krag, der fortalte mig noget, og Frøken
Topsøe fulgte med mig derud for at vise Vej. Her i Hejls
fik jeg nogle Smaating af Iver Pedersen Wulff, Maler N.
Hansen, Maren Hansen og Fru Kristine Jensen fra Aarhus.
Nu skulde jeg saa over Grændsen, og jeg spurgte Ravn ud
om det. Han raadede mig til at gaa over ved Kjærs Mølle,
da det var det nærmeste Overgangssted, og saa rejste jeg
af og kom derned. Den danske Gensdarm gjorde mig jo
ikke noget, men da jeg kom til den tyske, vilde han nok
se, hvad jeg havde med mig. Jeg aabnede min Taske og
Vadsæk, og da han saa, at jeg havde taget det FotografiApparat med mig. som jeg havde kjøbt i Sinddal, begyndte
Visen.
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han paa sin Tysk at lade mig vide, at jeg ikke kunde komme
videre. Jeg lod, som jeg forstod ham ikke, og vilde fremad,
men saa begyndte han at stikke efter mig med sin Bajonet,
og jeg maatte da retirere. Han gik nu op til et Hus, der
laa lidt oppe paa Skrænten, og saa kom der nok en Gensdarm der oppe fra ned til os, og han kunde brokke lidt
dansk af sig. Han spurgte om Apparatet, og om det var
brugt, samt om jeg havde ubrugte Plader med mig. Det sidste
maatte jeg jo sige ja til. Saa kunde jeg ikke passere videre.
Jeg erklærede at ville komme tilbage om nogle Dage, men
der var intet at se efter, han vilde ikke lade mig komme
over. Jeg maatte da vende om og gaa den samme Vej til
bage til Efterskolen. Der var nu ikke andet at gjøre end
at gaa den lange Vej ned til Slusen for at se at komme
over der. Saa blev jeg færget over, og saa kom der igjen
en Tysker for at visitere mig. Han var mere naadig, og
da jeg erklærede, at Apparatet var brugt, og at jeg vilde
komme tilbage om nogle Dage, saa var der intet i Vejen,
og han lod mig passere uden videre, og uden at jeg betalte
Told af mit Apparat. Jeg gik nu op til Andslet og kom
ind i en Gaard der, som var mig anbefalet. Her tilbragte
jeg saa en meget fornøjelig Aften blandt rare Mennesker.
Hans Thomsen fortalte mig nogle gode Sagn. Derpaa gik
jeg saa sønderpaa ned ad Fjelstrup, da det var min Agt at
besøge Peder Skau , som boede i et pænt Hus tæt ved Vejen,
Men jeg traf ham ikke hjemme, han var taget op til en Gaard.
der laa et lilie Stykke derfra, og som en Pige viste mig.
Jeg dristede mig da til at gaa derop. Det var en meget
stor Bondegaard, og der var en Del Fremmede, saa det
var ikke allermest heldigt for mig. Men Folkene tog dog
venligt imod mig, og jeg blev sat til Bords med de andre
Gjæster. Her traf jeg en Fru Anna Fogtmann fra Taastrup
ved Kjøbenhavn, som var der i Besøg, og hun tilsagde mig
nogle Vers af Visen om Rakkerens Brud og om Tavlebordet.
Gjæsterne morede sig med at synge nogle gode danske
Fædrelandssange, og saa fulgte jeg med Peder Skau hjem
og var hos ham om Natten. Han fortalte mig selv en Del,
og saa gik jeg til Fjelstrup. Derefter tog jeg ind til Haders
lev og besøgte Pastor Thomsen, men da jeg ellers intet
Udbytte kunde faa der, tog jeg igjen til Fjelstrup, hvor
Jeppe Hansen og Jørgen From, Kristen Thuesen og Simon
From fortalte mig ret gode Ting. Jeg tog nu ned til Rurup
for at besøge Hørlyck, Broderen til Fru Jørgensen i Skjær-
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bæk, som jeg før havde været hos. Han tog vel imod
mig, og saa gik jeg over til Roest for igjen at faa talt med
Marie Rossen og faa et Billede af hende, da jeg nu havde
Apparatet med. Hun sang dernæst en Vise for mig og
Else Hansen fortaite et Sagn. Jeg tog saa op til Oram
for at komme hen til Taterkroen, som jeg havde hørt
megen Tale om. Jeg traf godt nok Manden hjemme, han
hed Mads Mikkelsen Dam , og det var ret et morsomt Hjem
at komme ind i. Han var Samler af alle Slags Snurrepiberier.
Meget af det var rigtig nok helt værdiløst, men morsomt
var det alligevel at se paa. Han fortalte mig mange gode
Sagn og Træk af Almuelivet, og saa gav han mig ogsaa
nogle trykte Viser fra Haderslev, som jeg i mange Aar har
samlet paa. Af disse Flyveblade fik jeg saa en rar For
øgelse til min Samling. At jeg søgte hen til Skjoldager til
S. Bennetsen siger sig selv. Ligeledes var jeg ogsaa inde
paa Møllen hos Hørlyck der og hos Pastor Zerlang. Der
næst var jeg ogsaa i Ørderup, Præstens Barndomshjem.
Det var en rigtig fin Gaard, jeg der kom til, med fint ud
styrede Værelser og Møbler, saa det var øjensynligt, at
der var Velstand i det Hjem. Den gamle Frøken Mette
Marie Nissen skrev til mig sidst i April om det Drab, der
skulde være begaaet i en bestemt Gaard der i Byen og var
bleven omtalt i den lille Bog, som pens. Lærer Nørgaard
i Gram (forhen i Gabøl) havde udgivet. Hun bad mig
om, hvis jeg lod det trykke, da ikke at henføre det til den
Gaard og dens Ejer. Jeg svarede hende, at det kunde aldrig
falde mig ind- Sagnet, mente jeg, maatte være saa gammelt,
hvis der overhovedet var begaaet et Mord i den Gaard, at
ingen af den nulevende Slægt kunde berøres deraf, og
hverken hun eller Gaardens Ejer (Jakob Bjørholm) kunde
tage noget Hensyn dertil- Søren Bennetsen fortalte mig for
Resten ogsaa flere gode Sagn. Da jeg havde mit Apparat
med mig og absolut skulde se at faa det brugt, fordi det
havde knebet med at faa det derned, saa maatte jeg ind til
Aabenraa og faa et Fotografi af C. C. Haugaard. Jeg fik
ham op i Andresens Gaard, og der tog jeg det. Ligeledes
skulde jeg ogsaa have Billede af hllen Marie Bech og hendes
Hus i Øster-Lindet. Jeg skulde nu tænke paa igjen at
komme hjem og gjorde Rejsen op over Christiansfeld og
ikke om ad Slusen, men det gjorde da ogsaa mindre til Sagen.
Kort efter var jeg en lille Tur i Horsens at besøge min
Broder, og da han havde talt om, at der i Byen boede en
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klog Mand, som kaldtes Niels Hansen (i daglig Tale Niels
Bybud), saa fik jeg Lyst til at opsøge ham. Han boede i
et gammelt Hus, Aagade 49, og jeg fandt da derop ad en
stejl Hønseirappe, og den befærdedes jævnlig af mange,
der søgte Raad hos ham. Hans Kone laa netop syg og
havde det aabenbart ikke godt, men han doktrede selv paa
hende. Hos ham fik jeg en Del Opskrifter for Sygdomme,
men jeg mærkede nok, at han havde de fleste af sine Raad
efter trykte Bøger (Niels Mikkelsen Aalborg og Henrik Smed),
saa mit Udbytte der blev ikke siet saa godt som ventet.
Han var forøvrigt meddelsom nok. Efter mit Besøg der
tog jeg op til Himmerland. Jeg var i Aarhus d. 22de Juni,
tog saa ud til Skejby og laa der om Natten. Det var den
Dag en stærk Storm. Hartmanns Søn var bleven Provisor
paa Svaneapoteket i Vejle. Min Fætter Knudsens Kone var
død, og han selv var meget daarlig og laa bestandig. Fra
Aarhus tog jeg til Randers, hvor jeg paa Gaden traf min
gamle Ven Toksvig, og han fulgte med mig til Banegaarden,
hvorpaa jeg tog op til Arden og gik til Møltrup 1 ). Lærer
Thomsens Familie der tog som sædvanlig meget venlig
imod mig. D. 25de Juni regnede det saa voldsomt, at jeg
ingen Steder kunde komme, men jeg havde ogsaa faaet
saa ondt i min ene Arm, at jeg slet intet kunde tage med
den og knap kunde trække af og i mine Klæder. Jeg var
noget betænkelig ved at rejse videre, og det var dog min
Agt at tage op til Vendsyssel, nu jeg var kommen saa
langt nordpaa. Thomsens Søn Thorvald sad og fortalte mig
et Æventyr, han havde hørt, og Thomsen selv fortalte mig
en hel Del som sædvanlig, naar jeg kom der, han lod til
at være helt uudtømmelig, og han fortalte altid med et tørt
Lune. Kristian Bærteisen (til daglig kaldet Røgter-Kristian)
der i Møltrup fortalte ogsaa noget godt, Anders Nielsen Hald
ligeledes, men Johanne Pedersdatter Hald i Ravnsbjærghus
var dog den bedste. Thomsen fulgte meget omkring med
mig og gjorde meget for, at jeg skulde faa et godt Udbytte.
Han fulgte ogsaa med op til Rav, hvor Mette Kirstine
')

Fra Arden Stafion maaite jeg selvfølgelig ud og se til Blaakilden.
Jeg gik da østerpaa ad Bygaden et lille Stykke, drejede saa ved
en Qaard om til venstre, fulgte en Markvej, der blev til en Hede
vej, kom ind i Skovkanten og var saa nede i Dalen, havde et Par
Huse paa venstre Haand, og fulgte en Engvej, sprang over en
Del Grøfter og en lille Bæk og kom omsider ned til Kilden, som
jeg en Stund stod og betragtede med stor Forundring. Derefter
kom jeg op til den Vej, der fra Møltrup førte ned til Moselodderne.
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Olesdatter fortalte en Del. Ligeledes Kirsten Andersen i
Moitrup og Hedevig Kristiansdatter. Ja, selve Fru Thomsen
tog sig ogsaa paa at give mig Bidrag og ikke af de ringeste,
idet hun fortalte det mærkelige Æventyr om „Prinsessen i
Højen", og derefter sang et Par Viser for mig. Da jeg
rejste af, fulgte Thomsen med mig helt til Skjørping Station,
og saa tog jeg op til Aalborg. Her gik jeg først ind til
Lærer Anton Jørgensen og derefter til Jensen-Malle, som
nu var kommen til at bo der. især den sidste var udmærket
flink imod mig. Nu gik jeg over til Nørre-Sundby og tog
ud ti! Møgelbjærg sammen med A. Olesen, som her havde
opført en prægtig Villa og plantet en stor Del af Bakkerne
til. D. 30te Juni var jeg igjen i Sundby. Derfra tog jeg
til Hjørring og søgte ind til Overlærer Dahl. Da jeg der
hørte, at Biskop Lind vilde holde Visitats i Skallerup Kirke,
besluttede jeg mig ti! at gaa derud og overvære den. Altsaa gav jeg mig paa Vej, men bad Dahl om Lov til at
komme igjen. Det gik nu helt rart, og jeg overnattede i
en Gaard der ude, da Læreren ikke kunde have mig, men
han anbefalede mig at søge dertil. Johanne Hansen i Sønderlev, hvis Mand var Skrædder, fortalte mig to Æventyr
og sang en Vise, og saa gik jeg Dagen efter tiibage til Hjør
ring. Efter Tjenesten i Skallerup fik jeg talt med Lærer
Larsen i Vennebjærg, som var kommen der over, og han
lagde mig meget stærkt paa Sinde at komme ned til hans
Moder i Øster-Brønderslev, for hun kunde saa mange Æventyr.
Jeg tog ogsaa derned lige fra Hjørring og opsøgte hende,
men hun vilde ikke paa nogen Maade overtales til at for
tælle mig mere, og saa tog jeg med det samme lige tilbage
til Hjørring, saa den Rejse var fuldstændig omsonst. Jeg
havde jo erfaret, at hun var vanskelig at have med at gjøre,
og at hendes Mand ikke kunde lide mit Besøg, men jeg
havde dog tænkt, at det skulde hjælpe, naar jeg kom med
Hilsen fra Sønnen.
Der i Hjørring gik det helt godt. Der tjente en ung
Pige hos Dahls, og hendes Fader, der boede i Byen, Skole
gade 15, kom og fortalte mig nogle rigtig gode Sagn, jeg
fik af ham en halv Snes Stykker. Derpaa opsøgte jeg
Thomas Kr. Kristensen , og ham fik jeg ogsaa noget godt
hos, og hans Bedstemoder kunde da ogsaa noget, som jeg
satte Pris paa. Ogsaa Kristen Abildgaard fra Brønderslev
gav mig lidt, inden jeg rejste fra Hjørring. En Morgen
stund var jeg gaaet ned i Byens Lystanlæg, som laa ikke
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langt fra Børsen, hvor Dahl boede, og der kom jeg i Snak
med en Mand, der i sin Tid havde været Kusk hos den
gamle Dalgas, og ham fortalte han en Del om. Han om
talte ham ikke helt rosende, især dvælede han ved, at Dal
gas var noget hensynsløs i sit Hjem imod sin Familie.
Saadant kan man nu ellers ikke lægge videre Vægt paa, da det
jo altid kommer an paa, hvem der fælder saadanne Domme.
Den unge Pige, der tjente hos Dahls, kunde jeg rigtig godt
lide, og jeg havde det i det hele godt der i Huset. Saa
rejste jeg videre over Sinddal, Frederikshavn og Sæby, for
jeg vilde ud til den Højskole, der i 1898 var bleven oprettet
i Risgaard , Hørby Sogn, og der gik nu Tog derud ad.
Skolen laa ikke langt fra Stationen, og jeg fandt let dertil.
Det var noget smaat med Elever, men om Sommeren var
der da Pigehold. Paa Skolen fik jeg just ikke stort Udbytte.
Mathilde Madsen fra Henne, som var Lærerinde paa Skolen,
fortalte et lille Æventyr og noget mere, og forud havde
Kristine Kristensen fra Øster-Vraa fortalt et Sagn. Niels
Jensen fra Ugerholt og Kristen Larsen fra Lille-Skjærping
var helt meddelsomme, men noget kjedeligt for mig var det,
at jeg ikke kunde faa Nattely paa Skolen. En af de unge
Piger tilbød saa, at jeg kunde være i hendes Hjem, men
saa skulde vi gaa næsten en halv Mil dertil. Det maatte
jeg finde mig i, og langt hen paa Aftenen kom vi der.
Hun viste mig op i en Endestue, hvor der stod en Seng,
for Husets Folk var gaaede til Ro. Næste Morgen, jeg
kom op og ned til Familien, lod det til, man var noget for
bavset over det natlige Besøg, men jeg tog det med Ro,
og endelig fik jeg talt med den og blev saa vist ned til et
Voldsted, der var et godt Stykke fra Oaarden paa dens
Mark. Det var øjensynligt meget gammelt og virkelig in
teressant at se. Det er ogsaa omtalt hos Trap. Gaarden
hedder Toften. Efter saa at være kommen tilbage til Skolen
og have sagt Farvel til Forstanderen O. Geismar, tog jeg
med Toget hjemad med den nye Sæbybane o. s. v.
Nu var jeg hjemme en kort Tid, gjorde saa en lille
Tur ud til Gadbjærg for at se ind til Pastor Kau, og saa
til Brande , hvor jeg besøgte Klemen Pedersen , der ejede
den Gaard, som kaldes Overgaard og ligger oppe paa Bakken
paa den anden Side af Aaen. Han vilde godt, at jeg skulde
have noget Udbytte af Rejsen, men havde selv skrevet noget
op, som jeg kunde laane og tage ud af, hvad jeg kunde
bruge. Saa var vi ogsaa ovre i Kirken at se den og prøvede
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paa at læse en gammel Indskrift, der var muret ind i den
nordre Væg, og vi fik den vasket af, men fik den dog ikke
læsi. Tiden vilde heller ikke slaa til. Han spændte for og
kjørte mig ud til Brandure, men Udbytte fik jeg dog ikke
derude. Jeg lagde dog Mærke til, at Jorden der just ikke
var ufrugtbar, hvad jeg forøvrigt havde tænkt. Derfra tog
jeg saa hjem igjen.
Kort efter gjorde jeg en lille Tur ud til Højgaard og
Fløjstrup sammen med Kousgaard i Vejle. Vi var inde hos
Jørgen Pedersen , og imens jeg blev der hos ham, var Kous
gaard oppe i Vindelev at se ti! sine Forældres Grave paa
Kirkegaarden. Han fortalte mig en Del og viste mig en gammel
Aftægtskontrakt af 1796, hvori der stod, at Aftægtsyderen
skulde give 1 Læs Middelhø til 40 Lispund af Riber-Made
Hø ved Holtum Krat. Manden viste mig saa, hvor RiberMade var, det var en Lavning paa hans Mark, hvor Ribervejen forhen havde gaaet, men nu var Jorden dyrket, og
Vejen nedlagt. Endelig fik jeg ogsaa der et gammelt defekt
Exemplar af Mangors Gaadebog, som jeg havde haft fuld
stændig, men som var kommen bort fra mig paa en ufor
klarlig Maade. Kort efter var jeg i Stovstrup for at besøge
Lærer Ravn. Det Aar gjorde jeg mange Smaature for at
samle Medlemmer til det paatænkte Samfund. Jeg var da
ogsaa i Have hos Jens Terkelsen , som selv havde optegnet
en Masse Ordsprog og Talemaader, og dem sad jeg hos
ham og skrev af. En lille Tur op til R. P. Rasmussen i
Stoholm havde dog et helt andet Formaal. Det var ham,
der brændte Kakkelpotterne, som kom over til Dansk Folke
museum og der blev stillede op som Kakkelovn. Men jeg
maatte atter over til Kjøbenhavn for at fortsætte mit Arbejde
der. Rejsen maatte dog opsættes noget, da jeg skulde have
gjort saa mange Smaature først for Samfundet. Jeg var i
Kolding d. 4de August og besøgte baade Anton Simonsen
og Knudsens Enke i Elmegade 1 ). Hendes Mand var Bybud,
men var død d. 23de Marts, og jeg havde besøgt ham, da
han laa. Det var Halsen, der var saa daarlig. Han havde
hjulpet mig godt til Rette, naar jeg paa Banegaarden trængte
til en Haandsrækning. Derfra tog jeg til Vejen og besøgte
Urmager Holm, og der blev jeg om Natten. Næste Dag
J)

Hans Kone, Anette, var en Søster til Thomas Ousens Kone Else
Katrine i Klattrup, og de var begge Døtre af min første Hustrues
ældste Søster, som boede paa Kappelagre i Skjærup og var gift
med Jens Peter Enevoldsen (M. og O. 1 S. 17).
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skulde jeg til Ribe til Domkirkens Indvielse. Jeg havde
forud skrevet til min Søn efter Adgangstegn og havde faaet
det, saa den Sag var i Orden. I Ribe skulde der være
Fællesspisning Søndag Eftermiddag efter den store Højtide
lighed, og den vilde jeg nok med til. Kongen kom da ogsaa, og ham blev der naturligvis gjort stor Stads af. Min
Søn, der var i Ribe endnu, kunde nok huse mig om Natten.
Om den Festlighed har jeg fortalt ret udførlig i Vejle Amts
Folkeblad Nr. 188 af 1904 og vil henvise dertil. Maden,
vi fik ved Fællesspisningen, var meget tarvelig og meget
dyr. Jeg blev syg deraf og sov saa godt som ikke om
Natten. Men da jeg i Domkirken havde faaet en helt god Plads,
fik jeg alligevel et godt Udbytte af Rejsen derned. Næste
Morgen var jeg tidlig oppe og gik saa en Tur om i Gaderne
og var oppe ved Domkirken. Ministeren J. C. Christensen
var ogsaa ude at gaa, og vi to lod, som vi ikke saa hin
anden, skjøndt Afstanden imellem os ikke var ret stor. Ret
morsomt syntes jeg, det var, at Kongen og hans Følge
samt Noblessen spiste i et Telt for sig selv, og vi andre
borgerlige Personer i et andet, hvor der var rettet an paa
den bare Jord, men da Kongen kom ind til os for at se
til os, blev der bredt et vældigt stort Tæppe paa Jorden i
Teltet, som han skulde have at træde paa. Allermorsomst
var det, at han gik om og hilste paa nogle af os, der stod ude
omkring ved Teltets Vægge, og der iblandt var en temmelig
gammel Matrone, som knigsede saa voldsomt, at hendes
Næsetip næsten naaede Jorden. De andre Personer af Kongens
Følge hilste paa de selv samme Borgere, som han hilste
paa, og ingen andre, og det var vel kun en 7-8 i alt. Der
efter gik han igjen ind til sine. Men det var rigtig pænt
af ham at komme ind til os, og vore Musikanter spillede
pænt for ham, men derover skal jeg ikke brede mig.
Min Tur til Kjøbenhavn var bieven noget forsinket, da
der var saa meget her ovre at passe, og da Haven ogsaa
lagde Beslag paa mig, men saa hen i Oktober kom jeg da
af Sted. Nu var Olafs flyttet hen til Fjords Alle 7 St., og
de skulde have Barn døbt, saa de ymtede om, at de gjærne
vilde have den Sag ordnet saadan, at Lavra kom derover
og blev indskrevet som Fadder tillige med mig, og Marie
skulde tage med og ligeledes skrives ind. Frederikke kom
fra Fredensborg, og Astrid kom ogsaa. Hun rejste umid
delbart efter op til den Plads, hun havde faaet paa Vestervig
Apotek. Nanna blev altsaa i Mølholm for at passe Hjemmet.
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Lavra tog et Par Ænder med sig, for den Gang havde vi
lagt os Ællinger til, og jeg tog ud til Mortensen i Ordrup og
kjøbte 6 Pund Ogsekjød og 8 Pund Grisekjød. Alt det
gik med, men Hertha havde ogsaa flere af sin Familie med.
Der var hen ved 30 Børn i Kirke den Dag, og alle Fadderne
gik i det daglige Søndagstøj. Præst og Degn var særdeles
flinke, og jeg havde forud været henne hos dem for at
faa Sagerne ordnet. Saa rejste vi tre — Marie, Lavra og jeg —
hjem d. 3die Nov. om Aftenen. Forud havde jeg arbejdet i
Biblioteket, og jeg havde ogsaa faaet skrevet 9 Æventyr
der ovre. Olaf havde talt om, at der var en Mand i de
Klassenske Boliger, Niels Jensen , som han kjendte, og som
vist kunde fortælle mig noget. Jeg opsøgte ham da, og
han forsynede mig da med baade Æventyr og andet. Efter
min Hjemkomst var jeg i Vinding, i Andkjær, i Børkop, i
Skjærup, i Klattrup og i Gaarslev. Alle de Steder fik jeg
lidt skrevet op, men dog mest hos N. P. Sørensen i Børkop,
hos Mads Peter Nielsen i Klattrup og Væveren Anders Peter
Sørensen paa Nebbegaards Mark. Denne sidste var mig
særlig anbefalet, og jeg gik saa derud en Aftenstund.
Efter min Hjemkomst tog jeg en lille Tur op til Sten
derup ved Horsens og fik der Hans Hansen til at fortælle
mig en Del. Samme Gaardmand fortalte i alt Fald 4 Æventyr
og & nogle Skjæmtesagn. Dermed afsluttede jeg mine Ind
samlinger for det Aar.
Samme Aar d. 25de November holdt min Svoger Lavst
Bertelsen i Herning sin ældste Datters Bryllup, og det blev
vi alle budt med til. Sagen var jo, at Maries Søster, der
var gift med Lavst Bertelsen havde faaet at vide, at Marie
og jeg paa det Tidspunkt var blevet gode Venner, og da
hun skulde med, saa skulde vi ogsaa. Jeg skrev til Lavra
i Kjøbenhavn om at komme hjem og passe Huset, og saa
skulde Nanna med os derud. Vi tre kom der, og det var
virkelig et pænt Bryllup, men jeg havde hele Tiden en for
færdelig Tandpine. Brudgommen hed Henriksen og var
Fynbo, og hans Forældre var med. Det havde været min
Hensigt oven paa at gjøre en længere Rejse, men kunde
ikke. Endnu skal jeg notere, at min Broder Hans havde
skrevet til mig, om hans Datter Caja ikke kunde komme
og være hos os 14 Dage i Sommerferien. Hun
d- 28de August takkede hun for Besøget. D. 17de Oktober
var jeg taget over til Lund i Sverig for at besøge Nodermann, og kom da der til Høstfest. Umiddelbart efter sendte
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jeg en stor Pakke Bøger til C. W. v. Sydow, og noget
efter fik jeg en ussel bitte Pjese fra ham som Vederlag.
W. A. Craigie havde jeg et livligt Brevskrifte med, og lige
ledes med Viggo Hejlesen, der tænkte paa at bruge nogle
af mine Skjæmteviser til sine Foredrag. Da han senere
kom her over og op til mig, sang han „Kjællingens Skrifte"
paa en overordentlig pudsig Maade. Axel Olrik skrev ogsaa
tit til mig og raadede mig fra at udgive sønderjyske Sagn,
hvad jeg havde talt saa smaat om. Han syntes ikke, de
skulde plukkes ud fra mine andre Sagn. Paa mine Rejser
der nede havde flere udtalt, at de gjærne vilde have saadan
en Samling, og jeg havde stor Lyst til at udgive den, men
det blev saa ikke til noget.

1905.
Det Aar medførte en stor Forandring i mit hidtidige
Liv. Jeg havde nu siden min Hustrus Død i 1900 levet
som Enkemand, og Huset styredes af mine Døtre, der var
hjemme hos mig, dog ikke alle tre uden i den første Tid.
Jeg var dog ikke helt tilfreds med den Tilværelse, og efterhaanden modnedes den Tanke hos mig, at jeg helst maatte
gifte mig igjen. Denne Plan, om jeg saa maa kalde den,
blev til Virkelighed hen i Slutningen af Aaret. Marie, der
tit kom op til os i Besøg, blev jeg efterhaanden saa for
trolig med, at vi blev enige om Sagerne, og det førte saa
til Giftermaal. Men derom skal jeg nu ikke lige strags for
tælle. Jeg vil først fortælle om mine Rejser og Indsamlinger.
Der boede en gammel Mand, Klavs Pedersen, i et lille Hus
her i Mølholm, som har faaet Navnet Island og er bygget
af Brummer, kort efter at jeg var flyttet hertil; han var god
til at fortælle, og d. 20de Februar begyndte jeg at gaa ned
til ham og skrive op, hvad han kunde meddele mig. Den
Dag skrev jeg dog kun 1 Æventyr. Derefter tog jeg ud
til Jens Terkelsen i Have, som jeg før havde været hos,
og han meddelte mig nogle flere Ordsprog. Hans Moder
Bodil Jensdatter, der var i Huset hos ham, fortalte mig
noget, og saa fulgte Jens Terkelsen med mig hen til Jens
Larsen Bundgaard paa Hvolgaards Mark, der da fortalte
mig en hel Del Sagn. Selv fortalte han ogsaa en Del
Sagn. Efter min Hjemkomst derfra besluttede jeg mig
til at tage en Tur op til Ty. Det var altsaa i Marts men
paa Vejen derop tog jeg først om ad Herning og op
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til Gullestrup for at besøge Lærer Lind, der nu havde taget
sin Afsked, men blev ved at bo i Skolen, som han havde
siddet i saa mange Aar. Der var bygget en ny Skole paa
den anden Side af Vejen vest paa, og der var kaldet en
Lærer Rasmussen, som jeg da ogsaa besøgte. Han var en
ivrig Husflidsmand, og vi gjorde en større Byttehandel,
idet han fik en Del af mine Bøger og leverede mig derfor
noget Kurvemagerarbejde af hans eget Fabrikat. Det fik
jeg saa sendt, og jeg har det endnu, da det var godt lavet.
Med Lind gjorde jeg en Tur over til Herningsholm, som
den Gang ejedes af F. C. Werlauff. Vi blev vel modtagne og
je<* saa det hele godt efter og var ogsaa inde i den Sal,
hvor Jomfruen skulde være bleven indmuret. Nogle Aar
senere var jeg atter paa Gaarden sammen med H. 1 .
Hansen, og vi havde en Murer med os, der brød Hul paa
Muren paa det Sted, hvor hun skulde have siddet. Der
var ogsaa en smal Kanal i denne, som ikke var udfyldt,
men hvad denne havde været brugt til, kunde ingen at os
regne ud. Et Menneske kunde maaske staa oprejst derinde,
men det var dog med Nød og Næppe. Det var da et ret
interessant Besøg, jeg der gjorde med Lind, og jeg tænkte
meget paa den halvgale Herremand Rindschatt, som i sin 1 id
havde huseret der. Lind fortalte mig atter en hel Del, der
iblandt et Æventyr. En yngre Kvinde, som kom derhen,
fortalte mig ogsaa noget godt, hun hed Margrete Boermose
Dernæst tog Fru Rasmussen fat, hun meddelte nogle Ord
sprog og noget andet. Lærer Rasmussen gav mig ogsaa
Bidrag Derefter gik jeg ned til Thomas Pedersen , der havde
bygget sig et Hus lige syd for den gamle Skole, og han
fortalte flere udmærkede Ting, deriblandt nogle Ordsprog.
Et lille Sagn gav Karl Mikaelsen til Bedste, og saa gik jeg
hen til Grøderis, hvor Niels Kristian Larsen maatte ho e
for. Han kunde nogle Vers af et Par gamle Viser, og saa
fortalte han et Par Sagn. Men jeg maatte videre jeg vilde
io op ti! Ty og se til min Datter paa samme Tid
Hun
var nu kommen til Vestervig Apotek og havde det helt godt
der. Hendes Principal og hans Frue var flinke og viste
sig ogsaa venlige imod mig, da jeg kom der.
aa
]
derop havde jeg gjort et lille Ophold i Struer ogJfSøgte
Fru Ring og hendes Datter Magda. De havde deres eget
Hus at bo i og lejede det nederste ud. Ovenpaa havde de
saa faaet sig indrettet en rar lille Lejlighed med Kvist og
Kjøkken. Fru Ring holdt Remissen der i Struer i Orden
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og fik derfor 28 Kr. maanedlig, desuden havde hun en lille
Pension. Apotekerens Frue der i Vestervig viste mig den
Velvilje at kjøbe en Torsk til mig, gjøre den i Stand og
pakke den ind, saa jeg kunde sende den hjem til Børnene.
Da jeg sad og drak Kaffe om Morgenen, holdt der en Vogn
udenfor fuld af Fisk, og da jeg lod falde en Ytring om, at det var
rart at have en Torsk at sende hjem, førte det altsaa til, at jeg
fik mit Ønske opfyldt. Der var Fisk paa Vognen, som vejede
over 20 Pund Stykket. Da jeg saa ønskede at komme hen
til Lærer Nielsen i Randrup, fik min Datter Lov til at følge
med. Hun havde nok Vagt den Dag, men saa var Apotekeren
saa flink at tage Vagten. Johan Nielsen fortalte mig ad
skilligt, og saa tog jeg op til Kirken for at faa besøgt Lærer
Sparrevohn. Det var en hel Snestorm, da jeg gik derop.
Flan fortalte noget om Kirken, og Smeden Povl Andersen
i Tygstrup fortalte 4 Sagn. Men jeg maatte videre. D.
27de Marts gik jeg saa nord paa op ad Bedsted. Der søgte
jeg først ind til Lærer Kristensen, og saa gik jeg op til
Mads Grøntoft, som var saa god til at fortælle og næsten
uudtømmelig, nu da jeg først havde faaet Hul paa ham.
Derefter kom jeg hen til Ane Marie Jensdatter . Det var
Lærer Kristensen, der anbefalede hende, og der kom jeg
ogsaa til et udmærket Sted. Min Føde fik jeg henne i
Skolen, og saa blev jeg ved at gaa fra og til i flere Dage.
Flun opholdt sig som Aftægtskone i et Sted, der laa noget
østen for Skolen, men det var ingen Gaard. Da jeg paa
et senere Tidspunkt atter kom til Bedsted og opsøgte hende,
var hun i Besøg i et Sted noget fra Ydby Station. Denne
gamle Kone var aldeles fortræffelig til at fortælle, og hun
kunde en Masse Æventyr. Jeg fik i alt 36 skrevet op. Det
var virkelig forbavsende, saa stærk en Hukommelse hun
havde, og hun vilde gjærne fortælle for mig. En Dag, da
jeg gik forbi Enden af Huset, hvor der laa en større Dynge
Smaasten, saa jeg en Lysestage af brændt Ler ligge der.
Det var en af de gammeldags med 4 Lyshuller. Den var
bleven smidt ud, og jeg fik Lov til at tage den til mig.
Det var jo et Tegn paa, at ogsaa der var man ved at sige
Farvel til det gamle simple huslige Liv. Mads Kristensen
Grøntoft var jeg da ogsaa hos igjen, og fik atter et Par
gode Sagn. Povl Søndergaard fortalte ogsaa 5 Sagn. Hos
Iver Kristian Jakobsen , der i sine yngre Aar havde været
Skoleholder der i Bedsted, men nu i sin høje Alderdom
(han var 82 Aar) maatte ty til Fattigvæsenet og var bleven
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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lejet ind hos en Familie øster i Sognet, fik jeg Stumper af
5'gamle Visen Den om „Jerusalems Skomager" kunde han
dog helt ud. Konen der i Huset, hvor han var, kunde ogsaa nogle gamle Viser. Hun hed Sidsel Marie Kristensen
og fortalte mig, at hun ejede en haandskreven Visebog,
men havde laant den hen, saa jeg saa den ikke. For
Resten fortalte hun mig desuden et Æventyr, og hendes
Mand fortalte mig et, men de var nu ikke af bedste Sort.
Derefter forlagde jeg min Virksomhed til Hundborg og
besøgte der Kjøbmanden Funder. Her traf jeg Mølleren
Kristen Kristensen, som saa fortalte mig et Par Sagn. Peder
Kristian Andersen og Povl Andersen fortalte ogsaa. Den
sidste, som var Husmand omme i Byen, fortalte 3 Æven
tyr. Men jeg maatte tilbage til Bedsted og faa noget mere
at vide af Ane Marie og Iver Kristian. Hun meddelte mig
endogsaa nogle Viser foruden alle de mange Æventyr. Ane
Marie Jensdatter havde saa i alt tilsagt mig 7 Viser foruden
Æventyrene, saa hun var en storartet Kilde at komme til.
I Hundborg besøgte jeg ogsaa Læge Buus. Hans
Frue var ikke hjemme. Hun var i Besøg hos Forældrene
paa Drejø i Holbæk Fjord, hvor hendes Fader var Præst,
Han hed L. Prip, og ham kommer jeg senere til at fortælle
om. Han var for Resten født i Fredericia. Lægen telefonerede
til hende, at jeg var kommen der, og Fruen svarede tilbage,
at de skulde være gode ved mig. Det var jo meget trøsteligt
at høre. Det var d. 31. Marts, jeg var i Hundborg, og
Dagen efter tog jeg tilbage til Bedsted for at faa Ende
paa det der. Det havde taget længere Tid for mig der, end
jeg havde gjort Regning paa, men det kom af, at jeg tik
saa travlt, og saa kunde jeg ikke komme fra Ty inden Søndag
eller Mandag d. 2den April. Men min Rejseplan blev noget
ændret, da jeg kom i Tanker om at ville over til Boddum.
Der opholdt sig en gammel Kvinde der ovre, som jeg vilde
opsøge. Det var Lavst Kristian Boddums Enke, hun hed
Karen Katrine Kristensdatter Kiær og var Aftægtskone hos
Peder Kristian Lavrsen i et Sted, der kaldtes Skjelager. Men
det var en haard Tur at komme derover. Først tog jeg
med Toget til Hurup Station, og derefter gik jeg viaere. 1
Boddum opsøgte jeg først Læreren, der hed Jensen, og
han sagde mig fornøden Besked. Jeg skulde ned over
Bakken og saa godt som ned til Fjorden, hvor Hubet altsaa
laa paa Skrænten. Den gamle havde kunnet synge en hel
Del gamle Viser og var villig nok til at meddele mig dem.

XIII.

Mit Liv i Mølholm ved Vejle.

307

Jeg fik i alt 9 Viser eller Stumper af Viser, og saa fortalte
hun 3 Æventyr foruden en Del Smaating. Hun var ikke
saa ringe til at synge, og jeg prøvede paa at sætte et Par
af hendes Toner op. Da der ikke kunde være Tale om at
faa Nattely der, og Stedet tillige laa afsides, maatte jeg ved
Aftenstid igjen op ad Bakken og ind til Boddum By og
faa Hus hos Læreren. Da jeg nogle Aar efter atter kom til
Huset sammen med Grimer-Nielsen for at faa hendes Toner
sunget ind paa Plader, laa den gamle til Sengs, men kom
dog op og sang ind i Fonografen. Jeg kom ikke til Ro
der oppe i Boddum By inden Kl. 11 om Aftenen, men fik
saa en god Seng at ligge i hos Lærerens. Hans Kone kjendte
min Datter Nanna, da de havde været sammen paa Odder
Højskole. Jeg var da ogsaa henne hos Kristen Thomsen,
som fortalte en Del Sagn, Molbohistorier og Smaating. Jeg
havde saa smaat tænkt paa at ville sættes over Fjorden til
Lyngs, da det kunde spare mig en Del Gang, og Manden
der nede i Skjelager kunde jo sætte mig over, men jeg opgav
det, da det blæste for stærkt. Altsaa gik jeg til Ydby St.
og tog saa til Skive. Da jeg gik fra Boddum, blev jeg
næsten gjennemblødt, men det gjorde mig ikke noget videre.
1 Skive blev jeg om Natten og tog da til Viborg d. Cte
April. Jeg bad mine Døtre der hjemme om at sende mig
det Pergamentsbrev, jeg havde kjøbt nede fra Ribeegnen,
da jeg skulde se at faa det helt læst. Der var et Navn
deri, som forekom 4 Gange, og som jeg ikke kunde hitte
ud af. Der i Viborg vilde jeg se at faa det læst. Det er
nu for Resten senere blevet trykt i Aarbogen for Ribe Amt.
Jeg vilde ogsaa have den lille Almanakbog med gjennemtrukne Blade, som Niels Hjerrilds Søn havde laant mig. Alt
skrifligt deri er ogsaa senere trykt i min Bog „AlmanakOptegnelser". Forøvrigt havde Arbejdet der i Ty taget paa
mig, og jeg skrev til mine Børn: „Jeg trænger ikke til noget
andet end Ro og Hvile, da det er for strængt for mig".
Imens jeg var i Viborg, gik jeg ud paa Vestermarken
til Lærer H. Pedersen og fik hans Svigermoder til at fortælle
mig 4 Æventyr. Hun hed Johanne Rasmusdatter og var
Sjællænder af Fødsel og var fra Bildsø. For Resten sad
jeg hver Dag oppe i Arkivet og arbejdede. En Aften tog
jeg ud til Brandstrup og var henne at se til Peder Møller
svend, der fortalte et lille Træk. Der ude paa Vestermarken
fortalte Anders Sørensen mig et andet lille Træk, og i Arkivet
20*
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fik jeg af Buddet der, Kristen Olsen Agerby, en rar Beskrivelse
af Særlingen Vogns Liv. Han boede oppe i Himmerland.
Saa fik jeg Brev fra min Broder i Horsens med Ind
bydelse til at komme der d. 16de April, Palmesøndag, for
da skulde de have Sønnen Harald konfirmeret. Vi skulde
komme alle tre og helst med Morgentoget. Da jeg var
kommen til Aarhus, skrev jeg d. 14de April hjem til Børnene,
at de godt kunde komme til Horsens og blot tage et Par
Sko med til mig, og ikke tænke paa Oaver. Marie vilde
nok passe paa det der hjemme. Da jeg var kommen hjem,
og vi havde holdt Paaske, gik jeg ned til Klavs Pedersen
for at faa ham til at fortælle noget mere for mig, og det
viste sig da, at han kunde betydelig mere, end jeg havde
drømt om. D. 30te April fortalte han mig 3 Æventyr, og
kort efter fortalte han 12. Endnu senere fik jeg atter 2.
Nu er han forlængst død af en stærk Forkjølelse, der slog
sig paa Lungerne.
Der var i 1905 en stor Landboudstilling i Horsens, og
den maatte vi da op at have at se. Jeg havde hos min
Broder bebudet vort Besøg, og jeg havde indbudt Marie
til at følge med. Hun kom ogsaa, og vi havde da en helt
fornøjelig Dag. Hanses Kone kunde da skjønne, sagde
hun, at Marie og jeg var blevne gode Venner, og ønskede
os saa til Lykke. Vi var der kun inde paa Udstillingen én
Dag og tog hjem samme Aften.
Saa i August bestemte jeg mig til at tage en Tur til
Kjøbenhavn for at arbejde videre i Biblioteket. Jeg var først
i Odense at bestille noget Tøj til mig selv hos Skrædder
Martin Tind, for nu var det da endelig blevet afgjort, at
Marie vilde flytte op til mig, og saa skulde vi jo have
Bryllup i Efteraaret. Tind og hans Kone tog meget venlig
imod mig, og jeg følte mig der næsten som hjemme. De
havde lejet et lille Stykke Jord uden for Byen, og der gik vi
ud om Eftermiddagen og havde det helt fornøjeligt. En
Dag var jeg endog helt ude ved en Pavillon et godt Stykke
ude ved Kanalen, og der drak vi Kaffe. Der var vidtstrakte
Enge, og det var en ret ejendommelig Natur. Tinds Børn
var saa søde, og jeg lod falde Ord om, at den ældste Dreng
skulde komme over til os i Sommerferien næste Aar, hvad
han da og gjorde. Jeg kom til Kjøbenhavn d. 5te August,
og Olaf var nede at tage imod mig. Saa kom jeg til at
arbejde. Men jeg havde ikke alene til Hensigt at komme
der for at arbejde, jeg vilde ogsaa overvære Skolemødet,
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som holdtes i de Dage. Det skulde begynde d. 8de August,
og jeg havde sendt mine 5 Kroner, der var Prisen for at
blive Deltager. Saa kom jeg op i Bureauet og fik Papirerne,
og derefter skulde jeg hen og høre Foredrag, men jeg
kjendte ikke et Menneske og forudsaa, at Udbyttet vilde
blive noget tyndt, og Fornøjelsen endnu ringere. Flere af
Foredragene var jeg slet ikke med til, og man kunde heller
ikke være to Steder paa én Gang. Endelig skulde vi have
en Fællesspisning inde i Tivoli, og den vil jeg dog ymte
lidt om, for den var ordnet meget bedre end den berømmelige
eller berygtede Sexa i Kongens Have, som jeg før har
beskrevet. Der var forskjellige Afdelinger, og jeg fik mit
Adgangskort til et meget stort Telt, og det Bord, som jeg
skulde sidde ved, var godt nok afmærket. Jeg kom da til
Sæde, og der var en Tjener ved hvert Bord, der skulde
forsyne os. Der var ellers Mad nok, og vi fik ogsaa stegt
Fisk, men af Drikkevarer var der hos os kun Brændevin i
Trepægleflasker. Da ingen ved mit Bord brød sig om Snapse,
men hellere vilde se at faa noget andet, og vi saa vilde se
at faa det, var vor Tjener forsvunden. Ved Nabobordet var
der 01 nok, og jeg gik da derhen og foreslog Ojæsterne
der et Bytte med os, men det vilde de ikke gaa ind paa.
Jeg tilbød da Folkene ved mit Bord at ville gaa ud paa
Opdagelse. Martin Kristensen i Ojedved sad ved samme
Bord som jeg, men ellers kjendte jeg ikke mine Bordfæller.
Da jeg nu gik ned ved Enden af Bordene og saa mig om
kring, fik jeg Øje paa en Slags Buffet eller Opsats, hvorpaa
var opstillet en hel Del Flasker med svensk Banko, og da
der ingen Indsigelse blev gjort, tog jeg saa mange Flasker,
jeg kunde bære, og kom hen til mit Bord. Mine Fæller
blev meget glade over min Fangst og drak nu lystig deraf.
De blev snart lidt højrøstede og begyndte at holde Taler,
men det gjorde de ogsaa ved de andre Borde, og der blev
nu en almindelig Summen over det hele. Der var vist ellers
ingen, der lagde videre Mærke til disse Taler, hvis Indhold
nok ogsaa var noget tyndt. Endelig forsvandt jeg og gik
hjem, men jeg havde da faaet nok at spise og havde ligeledes
drukket til Maade. Altsaa gik det helt ordentligt til ved
den Sexa. Det Aar boede jeg hos min Søn ude i Fjords
Alle 7, saa jeg havde en lang Vej at gaa. Da Mødet saa
var til Side, tog jeg igjen fat paa Arbejdet- Hver Dag
drak jeg Kaffe i Biblioteket. Jeg havde nemlig gjort Akkord
med Portneren om at komme ind til mig med en Kop Kaffe,
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med Brod til, og det betalte jeg ham jo for. Jeg sad helt
alene og skrev i det saakaldte Griffenfeldts Værelse. Man
sagde, at han fra dette Værelse blev ført bort som Fange
og ud i Kastellet. Jeg spiste til Middag i „Helvede", og det
befandt jeg mig godt ved. 1 „Himmerig" havde jeg ogsaa
prøvet det, men det var ikke nær saa godt. Jeg skrev
for Resten hjem: „Sexaen i Tivoli var ikke helt morsom,
og jeg havde en daarlig Mave Dagen efter, for jeg sad og
frøs og fik ikke synderligt hverken at se eller smage af de
mange Herligheder, der maaske har været andensteds"
Imens jeg var i Kjøbenhavn, var jeg en Dag en lille
Tur ude i Ballerup at besøge P. K. Thorsen, som havde
lejet sig ind der. Han havde blot en Stue til sin Raadighed.
Om Aftenen, noget før jeg skulde med Toget ind til Kjøben
havn, fulgte han med mig hen til en Protokolfører eller no
get lignende, som havde sin Bestilling i Kbh., men han
havde faaet Bopæl her ude, han havde endog sin egen Villa.
Han interesserede sig særlig meget for de gamle Billedark
med Folkemotiver, som Neu-Ruppin har søgt at efterabe,
og han havde en Del af dem, som han havde pillet af
Laagene paa Standkister ude hos Folk der ovre. Jeg var
da ogsaa ude i Vanløse at se til Lærer Weiss fra Tingerup,
som efter at have faaet sin Afsked havde slaaet sig ned der.
Hos Olaf var det ikke altid morsomt. Et Par Dage før jeg
rejste, var der lidt Fest i en af Nabohaverne, og der blev
affyret lidt Fyrværkeri. Det vilde Hertha se, og hun løb
formelig op af sin Seng for at se det.
Jeg var da ogsaa ude paa Amager at besøge Lohse,
som jeg havde lært at kjende i Vejle. Han sad og tegnede
mig, men det kom ikke til at ligne. Han v a r nu heller ikke
inspireret den Dag, sagde han. Vi var til sidst gaaet ud
i Zoologisk Have, og der var han et Par Gange henne at
se til nogle af sine Søskende, saadan kaldte han Aberne.
En af dem snuppede en Drengs Kasket, og saa løb den
op i et Træ og sad der og plukkede den helt fra hinanden,
mens Drengen barhovedet stod og saa paa.
Nu havde jeg fattet den Plan, at Marie og jeg skulde
have en Udflugt med hinanden, inden vi blev gift, og jeg
skrev da til hende, at hun skulde se at løsrive sig fra sin
Bedrift i nogle Dage og saa komme over til Næstved, hvor
jeg da vilde møde hende, og sammen vilde vi saa rejse til
Møen og se Møens Klint, et Sted, hvor jeg aldrig havde
været, og hvor jeg vidste, at hun ogsaa gjærne vilde se

XIII.

Mit Liv i Mølholm ved Vejle.

311

en højst ejendommelig Natur. Jeg vilde da tage fra Kjøbenhavn med Ojedsertoget om Morgenen, og hun skulde rejse
fra Vejle med det første Tog efter Midnat, hun vilde da
være i Næstved noget over Kl. 8 Morgen. Dagen blev
ogsaa bestemt, Torsdag Nat d. 17de August. 1 de sidste
Dage havde det været et herligt Vejr, og hvis det kunde
holde sig nogle Dage, mente jeg, at det vilde blive en
prægtig Tur for os begge. Nanna skulde saa passe hendes
Butik, i den Tid hun var borte. Vi skulde saa videre til
Kjøbenhavn og være der et Par Dage, naar vi havde været
paa Klinten. Det gik efter Bestemmelsen, jeg mødte paa
Stationen i Næstved og stod saa og spejdede efter Marie,
der kort efter skulde komme med loget fra Slagelse. Jo,
ganske rigtig, hun kom ogsaa, og det var helt morsomt
at se hende der. Vi fik Billet, og saa kjørte vi til Vording
borg. Hun havde ingen Søvn faaet om Natten, og saa gik
vi hen i Lunden og satte os. Jeg foreslog da, at jeg vilde
gaa hen til Seminarieforstander Munk, som jeg kjendte, og
berede vort Komme der. Det gik nu godt nok, og jeg
hentede hende. Siden saa vi os om i Byen og besaa Gaasetaarnet, og dernæst bestilte vi Nattely paa en Gjæstgivergaard.
Næste Morgen tidlig skulde vi af Sted til Kalvhave og der
fra sejle til Stege. Da vi kom der, kjørte vi med en Post
vogn ud til Klinten. 1 Vognen sammen med os var en
Bygmester med Frue, som boede i Gjentofte, og dem kom
vi til at tale med. De var helt flinke, og ude paa Klinten
slog vi Følge med dem- Nu saa vi os jo godt om og var
ikke alene ved den nordlige Ende, men ogsaa ved den
sydlige. Der var 3 Hoteller paa Klinten, og desuden en
Restauration, saa vi kunde faa baade Sult og Tørst tilfreds
stillet, men det var dyrt at være der, og det var dyrt at
komme der, da det kostede 150 Øre for hver med Postvognen
fra Stege derud. Der var fuldt op af Rejsende, og man sagde,
at Besøget endda var intet at regne imod Aaret i Forvejen.
Klinten var virkelig enestaaende smuk, og Synet af den vil
aldrig kunne glemmes. Sommerspiret var nu det ypperste
af det hele. Hele Klinten viste sig over en Mil lang, og naar
man skulde gaa det hele efter, saa kunde man ikke besørge
det set paa én Dag. Vi gjorde dog, hvad vi kunde, og fik
virkelig set saa meget i et Par Dage, at vi var vel tilfreds.
Vi var nede ved det allersydligste Bjærg, og der fik jeg
Lyst til at liste mig ned ad Skrænten for at komme ned til
Strandkanten, da det ikke saa ud til at være ret langt, men
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da jeg var kommen Halvvejen og kastede Blikket ned, maatte
jeg give op og kravlede op til Stien igjen, da Bjærget var
højere, end jeg havde antaget. Hen ad Aften begyndte det
at regne, og vi maatte søge Husly i en Pavillon eller Re
stauration. Men da jeg nu forhørte mig, om vi kunde være
der om Natten, fik vi den Besked, at alt var optaget, og der
var da intet andet at gjøre end at søge op til et andet Ho
tel paa Klinten. Men det saa ikke morsomt ud nu for os.
Der op til var en lang Vej, maaske hen ved en halv Mil,
og Vejen gik igjennem Skoven, hvor der var ret mørkt. Des
uden regnede det jo temmelig meget. Men i vor ret hjælpe
løse Tilstand kom der Raad, idet Ægteparret fra Formidda
gen, som vi var kjørte med fra Stege, kom hen til os og
tilbød, at vi kunde kjøre med dem, de skulde nemlig ogsaa
op ti! Hotellet. Vi enedes let om at dele Betalingen for
Kjørselen, og saa sørgede Manden for Kjøretøjet, hvilket
han vist allerede havde gjort. Jeg var ret glad ved den
Ordning, for det var virkelig et godt Stykke Vej, vi nu maatte
tilbagelægge. Vi laa saa paa Hotellet, Hunesøgaard om
Natten, og næste Dag gik vi atter ned paa Klinten og besaa den nordligste Del samt var henne ved Lystslottet, der
nok skal være Liselunds gamle Hovedbygning, og som
en kjendt Maler det Aar havde lejet at bo i. Vi var
da ogsaa henne ved Klintekorset, om hvilket der gaar det
Sagn, at en Skovbetjent i Vinteren 1788—89 her skal have
sat Livet til og være funden død, da han en mørk Nat vilde
overraske nogle Skovtyve. Jeg skal nu ikke opholde mig ved
at beskrive det, vi ogsaa den Dag saa og beundrede, men
blot fortælle, at vi tog en pæn Afsked med det Rejsefølge,
vi nu to Gange havde haft. Ægteparret var ret behageligt
at samtale med, og det indbød os til, naar vi kom til Kjøbenhavn, da at gjøre en lille Tur ud til Gjentofte, hvor de
boede i en Villa tæt ved Søen. Hen imod Aften kjørte vi
saa tilbage til Stege med Dagvognen og lagde os saa ind
paa Højskolehjemmet for Natten. Næste Morgen gik vi ud
til Rødkilde Højskole, fordi jeg gjærne vilde ikke alene se
den, men ogsaa lære Frede Bojsen at kjende, jeg havde hørt
og læst ikke saa lidt om ham. Marie fulgte saa med derud.
Paa Vejen vakte det min Forbavselse, at der langs dens Si
der var plantet Frugttræer, og at der var megen Frugt i
mange af dem. Havde det været her i Vejleegnen, vilde
Træerne være bleven plyndrede for længe siden. Der kunde
virkelig være Anledning til at opstille Sammenligninger, som

XIII.

Mit Liv i Mølholm ved Vejle.

313

ikke vilde falde ud til Fordel for den jyske Ungdom, i alt
Fald ikke i Vejle. Vi blev vel modtagne paa Skolen, og vi
syntes, det var dejligt at spasere i den store smukke Have.
Jeg talte ikke saa lidt med Bojsen, og han var saa venlig
at overrække mig som Oave hans historiske Værker om
Møen, Bøger, som jeg satte megen Pris paa. Disse Bøgers
Titler er: Jakob Sunesøn af Møn (trykt 1902), Stege Byes
Bog 1418—1607 (trykt 1904), Af Møns Historie (trykt 1905).
Denne sidste Bog var lige udkommen. Han viste mig ogsaa nogle gamle Pergamentsbreve, som han havde faaet af
nogle vestjyske Karle, der havde været paa Skolen, og som
stammede fra deres Hjemegn. Da de mærkede, at han satte
Pris paa gamle Dokumenter, var de komne og havde givet
ham dem. Hvad der siden er blevei af dem, kan jeg jo
ikke vide, men jeg skjønnede, at han var glad ved dem og
ikke vilde afse dem.
Læserne af disse mine Optegnelser kan maaske synes,
at det var sært, jeg tog Marie med til Rødkilde. Men hun
var fuldstændig fremmed der paa Møen og for de der væ
rende Forhold, hvorimod jeg dog havde noget Kjendskab
til Frede Bojsens Virksomhed og var bleven godt kjendt
med hans Søster Jutta. At jeg saa ikke vilde slippe Marie
der ovre, eftersom vi jo skulde følges ad videre frem paa
vor Rejse, maa egentlig ikke kunne synes underligt. Jeg
sagde blot paa Skolen, at det var en Pige fra Vejle, som
jeg var godt kjendt med, og som havde faaet Lyst til at
følges med mig ud paa en lille Sommerrejse. Jeg talte ikke
om, at vi to var blevne gode Venner, og at vi tænkte paa
at gifte os til Efteraaret. Tiden gik nu godt for os. Jeg
fik at vide af Bojsen, at han nu skulde til igjen at overtage
Ledelsen af Højskolen og ventede efter at faa sin Søster
over til sig, for at hun skulde hjælpe ham med Højskole
arbejdet. Jeg havde været hos hende, mens hun boede i
Lyngby, og hun havde siddet og fortalt mig meget fra sit
Liv i Sejling , mens hendes Mand levede. Jeg talte ogsaa
med Bojsen om J. H. Andersen, der i mange Aar, mens B.
var Rigsdagsmand, havde ledet Skolen, og hvis to geogra
fiske Bøger jeg kjendte saa godt og selv havde erhvervet
mig. Bojsens Hustru talte jeg ikke saa meget med. Hun
var norsk og talte norsk. For Resten vidste jeg nok, at
hun var en Søster til den norske Højskolemand Herman
Anker. Marie tog man sig ikke meget af, hvilket da i Grun
den heller ikke var sært, da Husets Folk slet ingen Tilknyt-
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ning havde til hende, men saa kunde hun jo fryde sig ved
at sidde i den dejlige Have, som B. selv havde anlagt. Vi
blev der om Natten, men da Skibet, som vi skulde sejle med,
gik tidlig næste Morgen, bad jeg om, at slet ingen skulde
bryde sig om os, inden vi tog af Sted, vi skulde nok selv
passe Tiden. Saadan gik det ogsaa, at vi var tidlig op og
spaserede ind ti! Stege i den tidlige Morgenstund. Derefter
sejlede vi med Dampskibet til Kalvhave, og derfra tog vi
saa igjen til Vordingborg. Nu havde Marie ytret Ønske om
at komme ned til Danmarks Sydspids, og saa tog vi videre
ned til Ojedser. Men der opholdt vi os kun kort, for jeg
vilde gjærne besøge Karen Toxværd, da jeg nu igjen var
kommen ned paa Falster. Altsaa tog vi med Toget op til
Væggerløse og gik over til Sillestrup. Men til min Sorg
erfarede jeg nu ved Forespørgsel, at Gaarden var solgt, og
hun var flyttet ind til Nykjøbing. Der var da intet andet
at gjøre for os end tage Foden paa Nakken, og hvor nø
dig jeg end vilde: gaa med Marie hele Vejen derfra til Byen.
Det led hen imod Aften, og Vejen var lang, og vi var noget
trætte. Da vi kom ind paa Landevejen, gik det noget bedre,
og til sidst naaede vi da Nykjøbing. Men nu gjaldt det om
at finde Karen Toxværds Bopæl. Efter nogen Søgen frem
og tilbage lykkedes det dog, og saa blev vi der til næste
Dag. Nu tog vi saa til Kjøbenhavn, da Marie nok kunde
være borte fra Hjemmet endnu et Par Dage. D. 16de August
skrev jeg til mine Børn: „Jeg haaber nu, at Nanna vil passe
Butikken i de Dage, hun er borte. Naar vi har været paa
Møen et Par Dage, tager vi herind til Kjøbenhavn og er at
ter der et Par Dage."
Da vi nu var komne til Hovedstaden, skulde Marie jo
have sig set lidt om. Vi var henne at se den grønlandske
Udstilling, og vi var i Zoologisk Have og i Tivoli. Der
havde vi Hertha og den ældste af Drengene med. Dernæst
tog vi ogsaa op til Gjentofte for at aflægge det Besøg, der
var blevet aftalt med vort Rejsefølge paa Møen. Vi fik Hu
set opspurgt, og baade Herren og Fruen var hjemme. Det
var en meget flot Villa, og der var kostbart Bohave- Især
lagde jeg Mærke til et sjældent Stueur, der stod i Entreen,
og nogle kostbare Malerier var der i Stuerne. Folkene var
meget flinke imod os, og Manden indbød os til en Sejltur
paa Gjentofte Sø, da deres Have stødte ned til Søen. Med
Glæde tog jeg imod Tilbudet, og vi sejlede. Saa blev det
nær Aften, og da vi havde spist der, tilbød Fruen os at
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blive der om Natten. Det tog vi imod og havde det godt
Men Fruen var noget fordringsfuld imod sit Tjenerskab, kunde
jeg mærke, det var ikke let at gjore hende tilpas. Saa for
dringsfuld havde hun slet ikke været paa Møensturen, men
jeg havde nok mærket, at hun kunde gjore Fordringer. Da
Manden skulde ind til Kjøbenhavn næste Morgen og se til
en Bygning, han der havde under Opførelse, tilbød han mig
at kjøre med i sin Vogn. Han havde nemlig selv Kjøretøj
og Kusk paa Bukken, og saa sagde jeg ham Farvel henne
paa Østerbro og har ikke set ham siden. — Marie tog med
Toget tilbage og søgte saa ind til Fjords Allé, hvor vi
var hos min Søn. Jeg gik selv op i Biblioteket for der at
arbejde og gjøre mig færdig. Jeg skrev til min Datter i
Hjemmet Fredag d. 25de August; „Jeg er ikke færdig med
mine Sager. Jeg foreslaar da, at Marie tager hjem Søndag
Nat, er altsaa hjemme Mandag Morgen. Turen gik godt
for os. Vi tog ned til Falster og var henne i Væggerløse,
samt i Gjedser. I Nykjøbing var Marie med inde at besøge
Karen Toxværd, og hun spaserede hele Byen igjennem med
hende. Saa var vi ogsaa i Roskilde at besøge Pastor Tha
ning, og vi besaa Domkirken og Maglekilde. I Gaar Efter
middags var vi i Zoologisk Have, og i Dag skal vi i Dyre
haven. Hertha og Ejnar skal med paa de Udflugter, der
passer for hende. Marie er svært godt fornøjet med Turen."
Fremdeles skriver Marie: „Det var saa morsomt at være
sammen med Kjøbenhavnerne. Det var rige Folk, saa det
ud til, og de sparede ikke paa Penge. De spiste og drak
det meste af Tiden." Nu kunde Marie ikke blive der ovre
længere, men maatte rejse hjem, jeg derimod blev der endnu
nogle Dage og arbejdede videre. Da jeg tog hjem, skrev
jeg til Marie, hvad Tid jeg vilde komme, og hun tog ogsaa
imod mig paa Vejle Banegaard, og jeg fulgte saa med hende
hjem.
Kort efter gjorde jeg en lille Udflugt til Jelling og Møl
vang for at besøge Lærer Chr. Christiansen. Han havde
nu altid vist Interesse for mine Arbejder, og saa gav han
mig ogsaa selv nogle Meddelelser, og han viste mig hen til
Ane Mortensen, der var 70 Aar og havde tjent som ung
paa Taasinge. Hun fortalte mig en Del fra hendes Ung
domsliv der ovre. Dernæst fulgte han med mig ud til Ras
mus Stærk paa Jelling Mark, men det var nu ikke stort, vi
fik ud af ham.
Jeg skulde nu til at tænke paa Forberedelserne til vort
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Bryllup. Da jeg havde siddet i uskiftet Bo, skulde der for
inden holdes Skifte, og der maatte da forhandles noget om
dette med mine Børn, som nu alle var vogsne. Jeg foreslog
dem at udbetale dem hver især en Sum Penge, der saa
skulde sættes i Sparekassen for dem indtil videre, og saa
skulde de give Afkald. Derved sparedes ret betydelige Skifte
omkostninger. Jeg rejste til Fredericia for at tale om Sagen
paa Herredskontoret, og det hele faldt da helt godt i Lave.
Da Frode endnu ikke var fuldmyndig, fik jeg Bager Win
ding, der før havde boet i Rødkjær, og som jeg kjendte
godt, men nu havde sin egen Ejendom i Fredericia, beskikket
til hans Kurator, og det var der intet til Hinder for. Mine
Børn udstedte i Fællesskab et Afkald eller en Erklæring der
lød saaledes:
„Vi underskrevne Børn af Forfatter Evald Tang Kristen
sen, boende i Mindebo, Vinding Sogn ved Vejle, og hans
d. 8de Februar 1900 afdøde Hustru Ane Margrete født Ri
sum, erklærer herved, at vi allerede forinden vor Moders
dødelige Afgang har oppebaaret, hvad der kunde tilkomme
os i Arv efter hende, saa at vi altsaa herved tilstaar, at vi
er fuldstændig enige om ingen yderligere Fordring at kunne
gjøre paa Arv efter vor afdøde Moder, og at altsaa Boet
fra vor Side allerede i Juli 1899 er overgivet vor Fader til
fri Afbenyttelse. Samtidig med, at jeg undertegnede Hans
Frode Feiiberg Kristensen har skrevet mit Navn, har min
beskikkede Kurator ogsaa skrevet sit.
Frederikke Antonia Tang Kristensen,
Fredensborg d. 24de Sept. 1905.
Anders Olaf Sand Kristensen,
H. C. Ørstedsvej 4, Kjøbenhavn d. 30te Sept. 1905.
Lavra Grundtvig Kristensen,
Mindebo, Mølholm v. Vejle d. 22de Sept. 1905.
Nanna Elisabeth Garsdal Kristensen,
Mindebo, Mølholm v. Vejle d. 22de Sept. 1905.
Astrid Kristine Risum Kristensen,
Vestervig d. 3die Okt. 1905.
Hans Frode Feiiberg Kristensen,
Mindebo, Mølholm v. Vejle d. 5te Okt. 1905.
Som Kurator for Hans Frode Feiiberg Kristensen
Niels Michael Winding,
Fredericia d. 10de Okt. 1905.
Denne Erklæring blev stemplet med Mærker til 3 Kr.
40 Øre.
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Jeg havde til Elbo m. fl. Herreders Kontor indgivet en
Forespørgsel om, hvornaar jeg saa kunde faa Skiftet sluttet,
og fik da Tilsigelse til at møde en bestemt Dag. Jeg mødte
sammen med N. M. Winding, og saa gik det hele i Orden.
Mit Gebyr for at faa Attesten om, at Skiftet var sluttet,
blev 90 Kr. Hertil vil jeg blot føje den Bemærkning, at
det kneb lidt med at faa Olaf til at gaa med til Ordningen.
Jeg havde skrevet meget indtrængende til ham om, at det
var bedst og fornuftigst, om vi kunde faa den Sag ordnet
i Mindelighed. Jeg havde med min nu afdøde Hustru drøf
tet, hvor meget hver især skulde have i Arv efter hende,
og det var vi blevne enige om, mens hun laa syg. Søstrene
skulde hver især have en nøjere bestemt Sum, og de Penge
blev der saa strags udfærdiget Sparekassebøger paa, og Pen
gene blev sat derind med det samme. Brødrenes Uddan
nelse var der blevet kostet saa meget paa, at de ikke kunde
faa nær saa meget. Alle havde faaet en Del mere, end de
kunde tilkomme, og jeg selv ejede nu næsten ingen rede
Penge. Fremdeles havde jeg skrevet til ham, at det vel ikke
var mine Børns Mening, at jeg helt skulde flaaes, og hvis
mine Bøger og Ejendele nu skulde sælges ved Skiftet, vilde
der absolut ikke komme særlig meget derud af.
Nu kunde vi altsaa begynde at tænke paa Brylluppet.
Marie havde sagt sin Lejlighed i Vejle op til Flyttedagen,
og da den Dag kom, blev hendes Sager kjørt her op til
mig. — Hun rejste midlertidig ud til sin Søster i Arnborg,
men da hun ønskede at faa løst Kongebrev for at forebygge
al Opsigt, gik jeg ned paa Amtstuen og fik det udfærdiget.
Alle Papirerne var nu i Orden, og saa blev vi viede i Vin
ding Kirke af Pastor Hagemann den 28de Oktober. Jeg
skrev til min Broder i Horsens:
,,Nu har vi bestemt Brylluppet til førstkommende Søn
dag Eftermiddag Kl. 4, og saa beder vi jer begge om at
komme her den Dag. 1 kan jo tage fra Horsens Kl. 12,33
o. s. v. Nu haaber vi, 1 kommer begge og gjør os den
Olcødø
Mindebo d. 26de Okt. 1905".
Maries Søskende blev da ogsaa indbudt, men ellers
var der ingen fremmede. Movrits Jensens Kone ønskede
ikke at komme og stillede sig noget uvillig imod os til at
begynde med, men det fortog sig dog snart. Min Datter
Astrid syntes heller ikke allerbedst om mit Giftermaal, men
er ogsaa bleven omsindet. Jeg kunde indse, at det var det
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bedste for mig, saadan som jeg sad i det, og Marie kunde
de ikke have det mindste ondt at sige paa. Hun har ogsaa alle Tider behandlet dem som en god Stifmoder.
For at der ikke skulde være det mindste at bebrejde
mig over for Børnene, bestemte jeg, at det var rettest at faa
en Erklæring fra Maries Søskende, særlig i det Tilfælde, at
vi ingen Livsarvinger skulde faa. Hun var jo noget oppe
i Alderen, og et saadant Tilfælde kunde let indtræffe- Jeg
skrev da en saadan Erklæring og sendte den omkring til
dem til Underskrift. Den lød saaledes:
„Herved erklærer vi undertegnede, Moder og Søskende
og Svogre (paa vore Hustruers Vegne) til Kirsten Marie
Jensen Huus, der er født i Vraa, Gjellerup Sogn ved Her
ning d. 18de Februar 1863, at vi eller vore lovlige Arvinger
efter hendes dødelige Afgang, hvad enten hun da er gift
eller Enke, ikke gjør Fordring paa mere i Arv efter hende
end den Sum 4500 Kroner til Deling imellem os. Denne
Sum bliver da at udrede til os, saa snart hun døer, om vi
ikke til den Tid har helt eller delvis givet Afkald paa vor
Anpart af ovennævnte Sum, saafremt hendes Bo da formaar
at udrede den, og vi giver herved Afkald paa al yderligere
Fordring paa Arv efter hende. Efterlader hun sig Livsar
vinger, skal disse selvfølgelig arve hende efter Loven, og
denne vor Erklæring gjælder altsaa kun, for saa vidt hun
ikke efterlader sig saadanne.
Vejle d. 20de Oktober 1905. Anders Jensen.
Vejle d. 20de Okt. 1905. Kirsten Andersdatter (m. f. P.)
Herning d. 21de Okt. 1905. Paa min Hustru Ane Marie
Jensens Vegne: Laurits Berthelsen.
Arnborg d. 22de Okt. 1905. Paa min Hustru Kristine
Marie Jensens Vegne: Frands Mølgaard Nielsen.
Vejle Søndermark d. 29de Okt. 1905. Mouritz Jensen.
Denne Erklæring har for Resten forlængst tabt sin Gyl
dighed, dels fordi min Hustru har faaet sig en Livsarving,
og dels ogsaa, fordi den ikke er bleven tinglæst nogen Sinde
eller har været i Øvrighedens Hænder.
Som jeg nu sidder her og fører i Pennen, hvad mit
Giftermaal med Marie angaar, saa kan jeg ikke andet end
tilstaa, at jeg, da jeg nu næsten er 85 Aar, har handlet for
svarligt og rigtigt i at gifte mig igjen. Mine Børn er dragne
bort fra Hjemmet, og jeg kunde ikke have faaet den for
nødne Pleje uden at have en god og omsorgsfuld Hustru.
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Det tror jeg da ogsaa nok, Børnene forlængst har indset.
Jeg vilde uden en kjærlig Hustru have følt mig yderst en
som og ikke kunnet føre min Livsopgave saa langt frem,
som sket er. Vor Bryllupsdag var saa fredelig og fornøje
lig som vel mulig, men det er vist let forstaaeligt, at jeg
det Efteraar ikke havde Lyst til at foretage lange Rejser.
Dog gjorde jeg en lille Tur ud i Vesteregnen noget hen-i
December. Jeg fik nemlig Brev fra Lærer K. P. Siggaard i
Krog, Grene Sogn, hvori han opfordrede mig til at komme
derud om Aftenen og fortælle nogle Folkeminder. Han fo
reslog Torsdag d. 14de Decbr. Jeg kunde tage med Toget
til Vandel og saa med Dagvogn videre vest paa og være
der ude 7V2 Aften. Han vilde saa følge mig hjem, og saa
efter endt Foredrag og Vederkvægelse skulde jeg være hos
ham om Natten. Næste Dag kunde jeg saa tage hjem igjen.
Jeg fulgte Indbydelsen med den Bagtanke, at jeg vel kunde
faa noget opsamlet ogsaa der ude. Lærer Siggaard var fra
Frølund i Gjellerup, saa hans Forældre kjendte jeg, og han
havde været paa Silkeborg Seminarium. 1 Mulm og Mørke
hentede han mig henne paa Landevejen, og saa gik det helt
godt. Næste Morgen viste han mig hen til en Mand, der
boede et Stykke derfra og hed Knud, Løkkegaat d Jensen , og
da han havde fortalt mig en Del, og Konen Ane Katrine
Mortensen en Del mere, dernæst Jens Søndergaard, Kristiane
Sørine Løkkegaard og Mads Kristian Madsen, saa foreslog
Knud, at vi skulde gaa ned til Silkeborg , for Manden der,
Peder Kristiansen , kunde sikkert ogsaa fortælle mig noget
godt. Det var imidlertid blevet noget over Middag, og man
havde der i Gaarden ikke budt mig noget til Føden, men
Manden selv havde været ude i Kjøkkenet at faa sig et Fo
der, det havde jeg nok mærket. Kvindfolkene havde meget
travlt der ude, for de havde lige slagtet en Ko, og saa
skulde der laves Pølser og Finker, og dem skulde jeg jo
ikke have nogne af. Det kunde nu ogsaa være det samme,
men en Meldmad kunde de give mig, inden jeg drog af
syntes jeg dog. Knud gjorde sig saa rede til at følge med
mig derned, og vi gik. Da vi saa kom uden for Gaardsleddet, sagde jeg: „Inden vi gaar derned, maa jeg dog be
de Dem om at følge med mig om ad Degnens, for at jeg
kan faa en Bid Mad, jeg trænger til at faa lidt at spise og
vil ikke gaa den lange Vej ned til Silkeborg Gaard uden at
faa lidt Mad. „Men det kan De da faa her", sagde han,
„følg saa med mig ind igjen", og han løb saa for af og fik
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Kvindfolkene til at smøre mig et Par Melmadder. Dem fik
jeg og desuden med Tilmad paa af den slagtede Ko, og da
jeg i en Skyndsomhed havde faaet dem fortæret, rejste vi af.
Vi traf godt nok den gamle Mand hjemme, og han begyndte
saa at fortælle baade Sagn og Træk af Almuelivet der ude.
Det var nu meget godt, og saa fik jeg noget mere at vide
af Johanne Katrine Sørensen og Kristen Hansen i Elkjær
eller Donslund. Dernæst gjorde jeg ogsaa Optegnelser efter
Niels Borg og Ejler Eskildsen i Krog, særlig dog af Niels
og Kristen. I Silkeborg fik vi Smørrebrød, og Folkene var
meget flinke at være hos. Derefter tog jeg saa hjem igjen
paa samme Maade, som jeg var kommen.
Nu lakkede det ad Jul, og lige før var jeg nede hos
Klavs Pedersen i Island 1 ) og fik ham til atter at fortælle for
mig. Jeg fik saa et noget grovkornet Skjæmtesagn og et
længere Æventyr om en Jøde. Dermed maatte jeg saa lade
mig nøje for det Sæt, men bebudede, at jeg vilde komme
igjen efter Jul, for Klavs var nok værd at høre paa. Der
med sluttede saa det Aars Indsamling. Det var ikke blevet
til saa meget, som jeg kunde ønske, men jeg havde ogsaa
haft en Del andet at tage Vare paa.
I 1905 fik jeg optaget en Artikel i „Vejle Amts Folke
blad" (Nr. 216) om Vejle-Egnens hellige Kilder og opfor
drede Læserne til at meddele noget om dem. Der indløb
da adskillige Breve til mig desangaaende. Jeg rejste noget
omkring for at se dem, saa vidt min Tid tillod det, og saa
hørte jeg, at der i Vejle Nørreskov ogsaa havde været saadan en Kilde- De to i Byens umiddelbare Nærhed havde
jeg da ogsaa set til, men den i Nørreskoven havde jeg ikke
set. Jeg henvendte mig da til Kandidat A- Asmussen, som
den Gang boede hos sin Moder her i Mølholm, og bad
ham sige mig Besked, da han var født i Byen, og jeg kjendte
ham som en Mand, der havde Interesse for sligt. Han vid
ste godt, at den havde været der og hvor, og saa aftalte vi »
at skulle følges ad derud en Søndag. Først var Bestemmel
sen d. Ilte Oktober, men saa blev det d. 18de. Vi kom
til Stedet, men Kilden var helt forsvunden. Ved at grave
efter fandt vi den dog, men nu helt tilstoppet. Jeg hen
vendte mig da til Skovrider Høgsbro, og han vilde gjærne
hjælpe til, at Kilden kom i sin gamle Værdighed. Derom
skal jeg saa senere berette.
Stednavnet Island synes mærkeligt. Et lille Hus ved Landevejen
her i Mølholm er blevet kaldt saadan af Ejeren.
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1906.
Nu var jeg altsaa begyndt at føre et nyt Husliv, og det
formede sig helt lyst for mig. Arbejdsmodet begyndte atter
at vende tilbage, og allerede d. 2den Januar var jeg nede
hos gamle Klavs for at faa ham til at fortælle for mig. Vi
var blevne gode Venner, og han vilde gjærne fortælle. Naar
han saa fik sig en god Kop Kaffe, var han i sit Es, for
Kaffe vilde han gjærne have. Han sagde tit: „Kaffe er en
langsomt dræbende Gift", og det gav jeg ham Ret i. Saa
havde jeg igjen fat i ham d. 17de Januar og d. 27de Januar,
og hver Gang fortalte han rigtig gode Ting. Jeg fik da
ogsaa Peder Simonsen i Mølholm til at fortælle. Hans
Datter var bleven Afskriver for mig, idet jeg nemlig, var
kommen i Tanker om at ville have taget Afskrifter af, hvad
jeg havde samlet foruden den store Indsamling af Æventyr,
og disse Afskrifter vilde jeg saa sende over til Kjøbenhavn
til det kgl. Bibliotek, for at de der kunde være i Behold.
Naar der kun var én Optegnelse, og denne blev liggende
her hos mig, kunde der dog være nogen Risiko forbunden
dermed. Ildsvaade og andet større Uheld kunde indtræffe,
særlig da efter min Død, og mit Arbejde maatte da meget
nødig gaa tabt. Det, jeg havde faaet trykt, var i Behold,
men der var meget Manuskript liggende hos mig, som der
ingen Udsigt var til at faa frem. Der var mange Sagn,
mange Ordsprog, Optegnelser af Almuelivet o. s. v., som
jeg saa vilde søge at redde. At disse Afskrifter vilde koste
mange Penge, vidste jeg nok, men maatte se bort fra dette.
Altsaa søgte jeg gode Afskrivere og fik ogsaa nogle saadanne. Frøken Simonsen vilde gjærne have Arbejdet der
med, og hun tjente virkelig mange Penge hos mig i lange
Tider. Hun fik paa det nærmeste 200 Kroner for saadanne
Afskrifter. Pens. Lærer Kr. Jensen, der i sin Tid var Lærer
i Gammelstrup, havde faaet ikke faa Penge for at tage Af
skrift af Æventyrene og af Ordsprogene, og fik heller ikke
saa lidt for andre Ting. Han blev ved at arbejde for mig
til hen i 1907. Af andre Afskrivere skal jeg lige nævne
pens. Lærer J. Lassen i Aarhus, der forhen havde været
Lærer i Tebstrup og var en gammel Seminariekammerat.
Han fik næsten 100 Kr. Dernæst T. Kr. Kristensen i
Hjørring (der fik over 84 Kr.), Fru Møller i Nørre-Sundby,
(der fik over 27 Kr.), pens. Lærer Husted i Vejle (der fik
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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hen imod 100 Kr.) Denne sidste blev ved at arbejde for
mig til hen i 1912. Ogsaa Frøken Jensen i Staldgaardsgade,
Vejle, og Frøken Hansen, Koldingvej, og Fru Ingerslev,
Fagse, samt Frøken Grønlund skrev af for mig, saa det er
ikke for meget sagt, at jeg gav over 1000 Kr. ud til Af
skrivning i de Aar. Alle mine Afskrivere kom jeg godt ud
af det med saa nær som en Frøken Jakobsen, hun blev
mig virkelig for stram. Hendes Afskrifter var der ikke særlig
noget at sige til, men Betalingen kunde vi ikke enes om.
Jeg havde sagt hende, hvad jeg plejede at give, og det
burde hun da have rettet sig efter. Jeg tilbød hende 33 Kr.
90 Øre, men hun forlangte en 3 Kr. mere, og dem fik hun
saa for at faa Ende paa Striden, der ikke var af den hygge
ligste Art. Hun skrev saaledes d. 1ste Februar: „Jeg til
lader mig endnu en Gang at erindre Dem om, at jeg ikke
har modtaget nogen Betaling af mit Tilgodehavende. Sam
tidig undlader jeg ikke at meddele, at jeg har ikke saa faa
af Deres Skrifter liggende; for saa vidt jeg ikke hører fra
Dem inden 15de Febr. d. Aar, vil de blive brændte, da jeg
ikke vil gjemme paa dem længere". Vejled. 1ste Febr. 1906.
Med „Skrifter" mente hun de Manuskripter, som jeg
møjsommelig havde gaaet og samlet, og som var uerstattelige.
Jeg skrev saa til hendes Fader og bad ham paavirke Dat
teren. Jeg skrev: „Hun kan da ikke have nogen Nytte af
disse Manuskripter, der jo er betroet Gods, som man skal
være varsom med, og hun véd ogsaa, hvor det skal sendes
hen. Hvis jeg ikke snart modtager dem, nødsages jeg til
at give en Indberetning til det kgl. Bibliotek om Sagen,
ledsaget af begge hendes Skrivelser, og jeg synes dog ikke,
det vil være rart at faa hendes Navn bevaret til Efterverdenen
paa saa særegen en Maade"Det var kun 2 Kr. 26 Øre, der var os imellem, og jeg
betalte hende da 33 Kr. 90 Øre med den Bemærkning:
„Nogle af Afskrifterne var af den Beskaffenhed, at de skal
skrives om igjen, og i andre var der ikke saa faa Fejl, som
jeg dog nu har rettet saa godt som muligt". Denne ret
pinlige Sag kom endelig ud af Verden, men saa satte jeg
ogsaa en foreløbig Stopper for det Afskrivningsarbejde, der
kostede mig mange Penge J )- Jeg havde ikke Raad til at
fortsætte længere.
!)

Nu har det ogsaa vist sig (1927), at noget deraf godt kunde have
været sparet, idet f. Ex. Sagnene forhaabentlig bliver trykt inden
ret længe.
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Hen i Februar skrev P. Abell i Ribe til mig, at hans
kjære lille Hustru var død i Juleferien paa Frederiks Hospital
ved Kjøbenhavn. Sygdommen var Sukkersyge, og hun sov
stille hen. Jeg havde tit besøgt dem der i Ribe, og hun
havde altid været saa venlig imod mig og saa gjæstfri, der
for var jeg meget bedrøvet over at faa det Budskab.
Jeg vil saa fortælle lidt om mit Arbejde med at faa
Helligkilden i Nørreskoven gjort i Stand. Det var nu lidt
hen i Sommertiden d. A. Der findes Artikler om den i
Vejle Amts Folkeblad Nr. 297, i samme Blad 1907 Nr. 139
og 1908 Nr. 35. Jeg havde forhandlet derom med Skov
rider E Høgsbro, og han syntes svært godt om at faa
Kilden i Stand. Jeg bad ham forhandle med Skovudvalget
derom, og det gjorde han. I det hele maa jeg sige, at han
var meget flink at have med at gjøre. Vi var en Aften hos
Tømrermester Dueholm, der boede ude ved Havnen, og jeg
lovede at lave en Tegning til, hvordan jeg syntes, Bulværket
om Kilden skulde se ud, da den, naar den var gravet ud,
ikke maatte staa hen uden Værge. Til dette Bulværk be
vilgedes der Egetræ fra Skoven og 50 Kroner i Arbejdsløn.
Desuden lovede Skovrideren at skaffe to dygtige Karle, der
en Morgen skulde møde paa Pladsen og hjælpe mig at
grave Kilden ud og stensætte den med passsende Kampe
sten som en anden gammeldags Brønd. Han lod kjøre
flere Læs saadanne Sten derned, og vi kunde saa begynde
paa Arbejdet. Jeg rejste mig om Morgenen Kl. 4, og Klokken
5 gik jeg saa hjemmefra. Kl. 6 stod jeg paa Pladsen, og
saa kom Karlene, og vi begyndte paa Arbejdet. Det viste
sig nu, at der omkring Kilden var sat en hel Del gamle
Murstensbrokker, og da vi kom ned til Bunden, fandt vi
blot nogle Glasskaar som af en gammel Skaal og lidt
andet Pilleri, men ingen Mønter. Brønden havde ikke været
ret dyb, og nu vældede Vandet frem, saa det var let at
skjønne, at Kilden aldeles ikke var udtørret. Vi tog saa
fat paa ai lægge Kampestenene, og dertil var Karlene flinke
og dygtige. Hele Arbejdet tog kun 2 Dage, og saa stod
Brønden helt færdig og var fuld af det dejligste Vand.
Skovrideren kom ned og saa til os og var vel tilfreds. Bul
værket var saa blevet lavet efter min Tegning, og efter at
det saa var blevet malet og forsynet med nogle Smaavers
paa hver Side, som jeg havde forfattet, tog Brønden sig helt
statelig ud. Den blev saa forsynet med Spand og Øsekop,
og i den første Tid kom mange besøgende dertil, naturlig
21*
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vis ledede af Nysgjerrighed. Ved Siden af blev anbragt en
Blok til at samle Penge i, da det jo var Meningen fra min
Side, at her skulde de besøgende, som drak af Vandet, ned
lægge en lille Skærv til Byens Fattige, og dertil hentydede
ogsaa et af de Vers, jeg havde lavet og fik malet paa samme
Blok, altsammen i Lighed med, hvad der forhen havde væ
ret Skik og Brug ved andre hellige Kilder. En Tidlang gik
det ogsaa helt godt dermed, og der kom ikke saa faa Penge
i Blokken. Men saa var nogle Bøller paa Færde og bræk
kede den op samt røvede Pengene. Den blev atter sat i
Stand og atter brækket op, og endelig blev den saa forsvar
lig beslaaet med Jærn, at det var saa godt som umuligt at
splitte den ad. Der er blevet sagt mig, at Bøllernes Ud
bytte skal have beløbet sig til en 130 Kroner. Skovrideren
havde endda af og til tømt Bøssen, men han kunde da ikke
være der hveranden Dag. Saa meget er vist, at der en Tid
lang var stor Offervilje, og jeg glædede mig meget dertil.
Byens Raad har dog vist ikke i sin Helhed haft nogen In
teresse for Sagen, i alt Fald mærkede jeg intet dertil og fik
ikke en Gang Tak for mit Arbejde. Efterhaanden sløjede
Interessen for den Sag meget af, der kom en ny Skovrider,
som efter Sigende ikke havde nogen Interesse for Kildens
og Stedets Ærværdighed, og nu har jeg ikke hørt noget til,
hvordan Tilstanden er derude. Der var dog blevet anbragt
Vejvisere hen til den og anbragt en Bænk ved den. Men
Vejle By som Helhed freder ikke for Tiden meget om det
gamle, hvilket da ogsaa har givet sig til Kjende overfor dens
hellige Kilder. Baade Sværtpøtkilden og Klavses Kilde, den
ene ved søndre Side af Byen og den anden ved nørre Side,
er nu i min Tid blevne fuldstændig ødelagte, saa deres Sted
næppe kjendes. Dette tjener nu ikke særlig Byen til Ære.
Vi fik d. 9. Febr. den Meddelelse fra Horsens, at min
Broder Hans Aftenen i Forvejen var afgaaet ved Døden.
Dette Dødsfald kom os aldeles uventet, da vi ikke havde
hørt, at han var syg og sengeliggende. Han havde flere
Gange besøgt os her i Mølholm og havde nok ymtet liot
om, at han havde lidt ondt ved at gaa op til os, da det
vilde tage Vejret fra ham; men at dette Onde var farligt,
anede vi ikke, og det var nu heller ikke den Svaghed, der
gjorde Ende paa hans Liv. Det var snarere en Mavehdelse r
han døde af. En Tidlang havde jeg mærket, at han var
bleven lidt fugtig, ledet paa Glatis dertil af en goci Ven i
Horsens, men jeg husker ikke nu, hvem det var. Men saa
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havde han mældt sig ind i Good-Templar Ordenen, og der
var da sket en hel Forandring med ham. Det var hans Søn
Johannes, der mældte os Dødsfaldet og tillige, at Jordefær
den skulde foregaa Tirsdag d. 13de. Der var kun faa Dage
at løbe paa, men vi bestemte os da til at tage derop den
Dag. Jeg skal dog ikke nægte, at vi undrede os lidt over
flere Ting. Først syntes vi, det var underligt, at hverken
Enken eller Datteren fulgte med Ligtoget til Kirkegaarden,
og dernæst var vi heller ikke glade ved den Forhandling,
der gik for sig om Eftermiddagen, inden vi tog hjem. Der
taltes nemlig en hel Del mellem de Efterladte om, hvordan
de nu skulde forholde sig med Hensyn til Arv og Skifte.
Der blev fremlagt en Masse ubetalte Regninger, saa vi fik
Indtryk af, at min Broders Pengesager var i nogen Uorden,
og at han havde ladet staa til. Jeg talte Summerne sam
men, og det blev en 1500 Kroner. Enhver kan nok forstaa,
at jeg var kjed af dette. Det var dog mit Ønske, at de
skulde vedgaa Arv og Gjæld, men jeg mærkede nok, at der
var ingen Stemning hos dem for dette. Det syntes mig
saa sørgeligt, at min Broder skulde gaa i sin Grav uden at
kunne betale, hvad han skyldte. D. 23. Febr. fik jeg saa
Meddelelse om, at Arv og Gjæld ikke var vedgaaet, og at
Boet var registreret. Det blev kun vurderet til godt 300
Kr., og derfra droges saa 60 Kr., som Enken maatte be
holde. Johannes skrev, at det absolut var den bedste Maade,
de havde valgt. Det syntes jeg nu ikke, men naturligvis
var det den nemmeste Maade at slippe fra Gjælden paa.
Det var vist den tilkommende Svigersøn, Sagfører Kunst,
der havde gjort sin Indflydelse gjældende og havde faaet
Sagerne ordnet, saa Familien kom let fra det, og han var
højt anskreven hos denne, kunde vi mærke. Hen i Juli fik
jeg saa Brev fra Enken Katrine Tafteberg, hvori hun bebu
dede, at vi næste Søndag vilde faa Besøg af hende og Dat
teren Kaja og Sønnen Harald og saa Kunst og dennes Sø
ster. Hun var hos dem i Besøg og var en meget elskvær
dig Dame. De to glædede sig voldsomt til at komme med
og var begge meget elskværdige, skriver hun, og de vilde
tage nogen Mad med, for at vi ikke skulde bære hele Ud
giften. Hele Selskabet kom saa, og vi lavede Middagsmad
til dem og var saa gjæstfri, som det var os muligt. Men
Frøken Kunst, der præsenterede sig for os som Lærerinde,
var ikke naadig at have til Bords, for hun tog alt det bed
ste paa Bordet til sin egen Mund. Vi havde slagtet en And,
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og den Mad syntes hun aabenbart godt om, saa vi andre
kom paa Smalkost. Jeg foreslog, at vi skulde tage en Tur
ud i Grejsdalen med Turistvognen, og den Plan huede dem
godt. Farver Møller, der boede i Villa Irene, og som vi
tit kom til, slog Følge med os, og jeg betalte Billetterne og
gav Kaffe derude. Da vi skulde hjem, betalte Farver Møl
ler Kjørselspengene, og et Par Dage efter gjorde vi Regn
skabet op, saa jeg igjen maatte punge ud, men Kunst gav
ikke en Øre, og da vi kom til Vejle, stak han af, og vi saa
ham ikke mere. Det var da et ret dyrt Besøg for mig, jeg
den Dag havde.
Men jeg maa vel til at tage fat paa mit egentlige Emne
og ikke have for mange Svinkeærinder. Det var mine Ind
samlingsrejser, der særlig skulde fortælles om. P. Simon
sen i Mølholm fortalte mig i Februar nogle Smaating, og
da jeg saa rejste til Aarhus, og der var henne hos Kjøbmand J. Jørgensen i Vestergade, fik jeg en Del skrevet op,
men det var mest Træk af Almuelivet fra forskjellige Egne.
Han havde ejet en Gaard i Kragelund, og hans Fortællin
ger var helt morsomme. Det var Boghandler Zeuner, der
havde anbefalet mig ham. Fra Aarhus tog jeg til Viborg
og derfra op ti! Jebjærg Højskole, men der fik jeg intet Ud
bytte. Mejeristen Esper Andersen i Jebjærg, som jeg be
søgte, sang Visen om Ølbrygningen for mig. Jeg kom saa
tilbage til Skive og tog med en kjørende Landpost ud til
Lime for at besøge P. Kr. Overgaard- Han fulgte med mig
ud til Kristen Kristensen Trærup, der boede paa Aalbæk
Mark. Men det var kun Smaatteri, han kunde meddele. Jeg
maatte da videre og gik ned langs med den store Dæm
ning over til Ejsing efter at have overnattet hos Skrædde
ren i Lime. Fra Vinderup Station, som jeg omsider naaede,
kjørte jeg med Banen til Holstebro og overnattede der paa
Højskolehjemmet. Her traf jeg en ung Pige ude fra Aarhus-Egnen, Katrine Andersen Nørregaard, og hun fortalte
mig nogle Sagn. Næste Morgen gik jeg ud til Idum, og
her besøgte jeg den gamle Sidsel Andersdatter , Kofeld. Hun
var over 81 Aar og sang et Par Viser for mig. Manden
der, Knud Kristensen, fortalte et Par Sagn. Saa var jeg en
lille Tur i Ulfborg, kom tilbage til Holstebro, tog med Post
til Gjødstrup og gik saa over til Gullestrup for at besøge
min gamle Ven Lind. Hos ham og Lærer Rasmussen fik
jeg en Masse skrevet op af alle Slags. Ogsaa Rasmussens
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Kone og Hans Overgaard gav en Smule til Bedste. Fra
Herning tog jeg saa hjem over Holtum og Give.
Jeg fik i Sinde i Maj at gjøre en Rejse til Kjøbenhavn.
Men paa Vejen derover vilde jeg da gjøre nogle Afstikkere, først
til Høng, saa til Tølløse og endelig til Holbæk, og derfra
vilde jeg over til Ovrø for at besøge Pastor Prip. Jeg sej
lede med Dampskibet derover, og saa gik jeg til Præstegaarden og blev vel modtagen der. Han var barnefødt i
Fredericia og fortalte mig meget om sin Ungdom. Saa var
han mig ogsaa godt behjælpelig med at faa noget at vide
derovre. Jeg kom hen til Peder Jensens Hustru, Kirsten
Olesen , og hun fortalte mange gode Ting. Selv fortalte han
ogsaa noget, og Udbyttet derovre var helt godt. Det var
i det hele en morsom Tur derover til Ovrø. Saa kom jeg
tilbage til Holbæk, var henne at se de nye Skolebygninger,
Byen havde ladet opføre, og maatte tilstaa, at de var lavede
efter alle Sundhedsregler. Det var ikke høje Huse med
mange Stokværk, men en hel Samling af Smaahuse, og alt
var fornuftigt stillet an. En Lærer viste mig om og var me
get elskværdig. Saa tog jeg til Kjøbenhavn, ej alene for igjen
at arbejde i Biblioteket og saa der faa mig gjort færdig, men
ogsaa for at komme til Barnedaab hos Olafs. Jeg skrev da
hjem, og min Kone kom godt nok. Frederikke var jo der
ovre, men vilde til at indrette et Pensionat, hvortil hun mente
at egne sig. Hun lejede sig saa en 5 Værelsers Lejlighed
paa Gamle-Kongevej og indrettede sig her. Men der skulde
Penge til, og hun skulde ogsaa have kjøbt en Masse Kjøkkentøj og Stentøj. En Del af det kjøbte hun af Fru Fed
dersen, der nu var Enke. Hendes Mand var nylig død, og
han var bleven brændt, og hans Krukke stod ude i Krema
toriet. Olaf syntes, at det var den eneste rigtige Maade at
bære sig ad med de døde paa, men jeg var nu ikke af den
Mening, da jeg ikke var en Ven af Ligbrænding. En af
Dagene var vi ude at besøge hende. Hun havde en stor
Lejlighed til 1100 Kroner, men den kunde hun ikke have
Raad til at blive ved at sidde i, og derfor skulde hun flytte
til Oktober. Vi saa de Sager efter, min Datter havde kjøbt,
og herfor skulde hun give 40 Kroner. Jeg kjøbte ogsaa en
Smule af Enken. Det gjaldt jo for hende at faa saa meget
som mulig gjort i Penge. Nanna var i Ballerup hos et Par
purunge Folk, men vilde ikke blive der, da hun fik for lidt
i Løn og syntes, at Befolkningen derude var saa raa. Olafs
Barn blev saa døbt og kom til at hedde Ingeborg Agnete.
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Der var ret stort Barselgilde, og alle spiste med en dun
drende Appetit og var næsten ikke til at stoppe ud. Olaf
vilde fotografere os, men det var ikke muligt at faa Sønnen
Knud til at sidde stille, saa der blev intet ud af det. Ej
nar var lidt uartig, og Knud gik og pjævte hele Tiden, men
det nydøbte Barn var meget sødt helt igjennem fra den ene
Ende til den anden. D. 16de Maj var vi ude hos Olriks
at spise til Middag, og bag efter fulgte han en Tur med os
ud paa Langelinje, hvor vi drak Te i en Pavillon, og saa
blev vi sejlede over til Frihavnen og kjørte hjem med en
Sporvogn. Søndagen før havde vi været ude paa Amager
at besøge Lærer Østergaard. Løverdag d. 19de var vi ude
hos min Afskriver Kr. Jensen i Hinrichsensgade at spise
til Middag, og derefter tog vi ud paa Søndermarken med
Hertha og Børnene, og Olaf var med. Da vi ikke en ene
ste Gang før havde haft hende med os ud, skulde hun da
have den Fornøjelse, og saa var vi ogsaa lidt inde i Zoo
logisk Have. Dagen før (d. 18de) var vi ude hos Georg
Christensens i Valby. Endelig var vi da ogsaa hos Viggo
Hejlesen paa Erik Menveds Vej og spiste Frokost Mandag
d. 21de, og han lovede os to Billetter til Teatret i Tivoli.
Man kan altsaa se, at vi turede svært om. Alle Vegne var
de flinke imod os, og Marie var glad ved at besøge disse
Mennesker. Men vi skulde nu tænke paa at komme hjem
til Mindebo igjen, og saa tog vi af Sted d. 23de, saa vi
kunde være hjemme til Kristi Himmelfarts Dag. Endnu skal
jeg da mærke, at vi ogsaa var ude hos Kristoffer Lohse paa
Amagerbro. Han gik og sværmede for unge Damer. Den
første var rejst til Viborg, og saa fik han en anden at være
glad ved. Hans Værtinde, Fru Fiedler, havde sammen med
en anden Dame tilbragt en hel Eftermiddag med at pynte
ham ud som Ridder til et Kostumebal, og vi fik hans Bil
lede som saadan. En Tid efter blev han brystsvag, kom
her hjem til Vejle, laa en Tid paa Sygehuset, blev overført
til Give Sanatorium og døde der. Vi besøgte ham begge
Steder, og jeg var med til hans Begravelse der ude. Da
han var ret god til at tegne og male, tegnede han os af og
fik Billederne til at ligne ret godt. Mit Hus her malede han,
og Maleriet, der lignede godt, har min Datter nu. Ogsaa
op til Skodsborg havde vi gjort en lille Udflugt, men derom
er ellers intet at berette.
Jeg tænkte nu paa atter at gjøre en Udflugt til Sønderjyl
land, og jeg kom saa til Sommersted d. 16de Juni, idet jeg var
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taget over Vamdrup. Her besøgte jeg den forhenværende Frø
ken Skou, der nu var bleven gift. Hendes Mand, Jørgen Pe
dersen, var en Del yngre end hun, men det saa da ud til, at de
var meget glade ved hinanden, og det forekom mig at være hel
digt, at der nu var kommet en driftig Mand i den smukke vel
byggede Oaard. Han fortalte mig nogle Smaating, og saa gik
der Bud om til Nabogaarden, hvorpaa Branddirektør Hans
Lendorff og Marie Lendorff kom derom og fortalte mig noget.
Derfra tog jeg saa ind til Haderslev og saa til Gram, hvor jeg
besøgte Pastor Zerlang og Søren Bennetsen i Skjoldager. De
fortalte begge lidt, og saa gik jeg ud til Kristian Klavsen i
Gustenborg. Baade han og Kristen Laursen i Brendstrup
fortalte mig gode Ting. Derefter tog jeg ind til Aabenraa,
over Vojens. Her blev jeg vel modtagen, og baade Fru So
phie Andersen og Nikolaj Andersen i Folkehjem gav mig
gode Bidrag. Nu kom jeg ud til Peter Jørgensen i Stybbæk,
og han var meget god til at fortælle. Vejen derud var ikke
just saa farlig lang, men Vejret var blevet varmt, og det kan
ikke nægtes, at jeg blev døsig og halvsøvnig ved at sidde
hos ham og skrive i den stærke Varme efter at have gaaet
Vejen derud. Han tilsagde mig en Spottevise om Præsterne
dernede, som var digtet af Johan Stovgaard paa Felsted Mark.
Her traf jeg ogsaa Botilde Harder, som fortalte mig et Par
Sagn. Jeg gik nu tilbage til Aabenraa og fik Frøken Ber
tha Pedersen og Kjøbmand Frederik Pedersen til at fortælle
for mig. De meddelte hver et Par Sagn.
Saa tog jeg vester paa ud ad Jejsing og videre over Burkal
til Karl Adsersen i Lydersholm. Her traf jeg en udmærket Kilde
at øse af. Det var en stor Gaard, han boede i. Oprindelig
var han fra Daler og kunde ogsaa fortælle noget derfra.
Helt mærkeligt var det at se, hvad han havde faaet samlet
af gamle Almuegjenstande, det var ligefrem et helt Museum,
og det opbevaredes i en storStue i Gaarden. Der var mange
sjældne Ting, saaledes lagde jeg ogsaa Mærke til nogle
gamle Timeglas, der nu hører til de største Sjældenheder,
og han havde ogsaa nogle gamle Solskiver. Da han viste
mig et Apparat til at slaa en Tyvs Øje ud, ytrede jeg Lyst
til at faa et saadant, og han var da saa venlig en Tid efter
at sende mig en Afstøbning eller Efterligning deraf, og den
var jeg naturligvis meget glad ved. Den har jeg nu over
ladt til Herning Museum, og et Billede deraf findes i F.
Ohrts Bog om Trylleformler. Jeg viste ham nemlig Appa
ratet, da han i sin Tid var her hos mig, og han fik det da
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aftegnet og afbildet i Bogen. Her hos Karl Adsersen var
jeg et Par Dage, da der var meget at faa at vide hos den
Mand. Det mærkeligste ved ham syntes at være efter hans
Fortælling, at han ikke kunde komme mere end nogle
Favne bort fra sin Gaard, som han altsaa var bunden til.
Han sagde, at det ikke var ham muligt at fjerne sig fra
den. Det var altsaa som en Slags Fortryllelse. Efter saa
at have været der et Par fornøjelige og oplysende Dage
gik jeg over Grøngrøft op til Rørkjær og kjørte derfra ind
til Tønder og saa op til Visby. Da jeg forlangte en 4de
Klasses Billet, kom jeg billig dertil, og Rejseselskabet var
meget pæne og ordentlige Mennesker fra Omegnen. Man
havde ellers ymtet om, at det kun var tarvelige og anløbne
Personer, der kjørte paa 4de Klasse, men den Erfaring gjorde
jeg nu ikke. Der var rigtig nok kun Bænke at sidde paa
langs Ydervæggene, saa nogle af de Rejsende maatte staa
op, men jeg kom da til at sidde ned og havde det helt
godt derinde. I Visby var jeg inde hos Gjæstgiveren Zacha
rias Fries, der igjen fortalte mig noget, og saa var jeg da
ogsaa hos Knudsen i Hedegaard. Nu fik jeg Lyst til at
komme hjem og tog saa med Banen over Skjærbæk og
Vedsted til Ribe, derfra til Bramming, Vejen, Kolding, Frederits. Her var jeg inde hos en Antikvitetetshandler og
fik gjort lidt Handel, og saa naaede jeg da Hjemmet.
Lidt hen i August gjorde vi en længere Rejse, men
den gav intet Udbytte af Folkeminder. Det var da heller
ikke Hensigten. Jeg syntes, at min Kone skulde ud at se
sig lidt om i den rare Sommertid, og det var da min Tanke,
at vi skulde ud at se Vesterhavet, hvor hun jo aldrig
havde været. Men først skulde vi da om ad Arnborg, hvor
hendes ene Søster boede, og derfra til Herning, hvor den
anden Søster boede. Altsaa tog vi over Give og Brande
og saa fra Arnborg til Herning og Ringkjøbing. 1 Brande
hentede min Svoger os. Saa var vi ude i Søndervig og
tog fra Ringkjøbing op til Ulfborg og derfra over Vem til
Herning med en Postvogn. Paa hele denne Rejse fik jeg
intet skrevet op, men vi besøgte Familien og de gamle
kjendte Steder.
Saa var jeg ogsaa i August ovre i Skjelskør og i Smid
strup hos min gamle Kammerat J. H. Plesner. Det var
45-Aars Jubilæet for Seminariekammeraterne, jeg skulde
med til, men der kom ikke andre end J. Lassen, A. Mikkelsen
og mig, de andre havde faaet lovligt Forfald. Vi havde
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det helt morsomt hos Plesner, og han var en fortræffelig
Vært som sædvanlig. Vi var ude i Lunden, og vi sejlede
over til Aggersø en Eftermiddag. Dernæst var vi spaserende
til Herregaarden Borreby og var baade i Haven og inde i
et Par af Stuerne, endogsaa inde i Herrens, Castenschiolds,
Arbejdsværelse. Ham selv traf vi ikke der, men saa ham
liggende inde under en Vogn i Vognskuret og gjøre lidt i
Stand ved den, han var nemlig noget smaakræng, sagde
man. Ham selv talte vi altsaa ikke med. Dernæst var vi
paa en Kjøretur til Holstensborg og var der inde hos en
Dyrlæge, som boede der og var godt kjendt med Plesner.
Bag efter talte jeg med mine to Rejsefæller, om vi ikke
skulde give Plesner et synligt Minde om den mod os ud
viste storartede Gjæstfrihed, og jeg foreslog, at vi skulde
udfærdige en kalligraferet Skrivelse, som vi saa tilstillede
ham. Deri var de enige med mig. og jeg skrev da op,
hvad jeg syntes kunde være passende, og de læste Skrivelsen,
hvorpaa jeg sendte den over til Niels Wivel, og han ud
styrede den meget pænt. Jeg sendte den om til dem paa
en Trærulle, for at de kunde sætte deres Navn under, hvor
paa jeg ogsaa skrev mit Navn og saa sendte den over ti! ham.
Han var naturligvis meget glad ved at faa denne smukt
udstyrede Skrivelse, men om den er til endnu, véd jeg
ikke. Paa min Tilbagevej til Vejle var jeg et lille Sidespring
omme i Sorø at se til Martin. Hele Rejsen kostede mig
næsten 20 Kr., og det var da til at overkomme, men jeg
fik intet skriftligt Udbvtte.
I Løbet af Sommer og Efteraar gjorde jeg ellers ingen
længere Rejse, da jeg ikke kunde komme af Sted med det
og bære det over mit Sind. Jeg mærkede jo, at min Kone
var bleven selvanden, som man siger, og jeg var en Smule
ængstelig derved, da hun var hen i Aarene (næsten 44 Aar)
og ikke før havde født Barn. Jeg. var dog ude i Vandel
d. 23de Oktober og besøgte der Mogens Jensen, Martin
Pedersen og Andreas Nielsen , og alle tre fortalte mig helt
gode Sagn. Dernæst tog jeg ud til Mørup for at besøge
Lærer S. N. Mouritsen, og jeg var da ogsaa hos Haagen
Mørch , der boede i en Nabogaard. Denne sidste især for
talte mig flere gode Ting. Dernæst var jeg ogsaa hos
Andreas Knudsen i Ladegaard, som siden fik Navnet Abild
gaard, i Nørup Sogn. Han var jo Søn af den bekjendte
Knudsen paa Trøjborg, og af ham skulde jeg have en Del
gamle Viser.
Jeg tog med Toget til Ravning Station
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og gik saa op gjennem Skoven dertil. Min Rejse lykkedes
godt nok, for jeg fik ikke alene Viser, men ogsaa optegnet
en hel Del Melodier dertil og saa 5 Æventyr og noget
mere. Fra Gaarden gik jeg ud til Stedet, hvor jeg før havde
truffet Anders Udesen og gjort Optegnelser. Nu var han
død, men jeg fik da talt med Datteren, som boede i Stedet,
og af hende fik jeg hans efterladte Cyprianus, som hun
havde gjemt. Jeg gav hende en Kjendelse derfor og var
glad ved at have faaet den, da den virkelig havde nogen
Betydning. Han havde jo ikke selv villet vise mig den,
men jeg havde dog haft Anelse om, at han sad inde med
en saadan. Han døde d. 28de Februar 1892 og var da 91
Aar. 1 sine unge Dage havde han været Underofficer ved
Hæren. A. Knudsen solgte kort efter Gaarden og flyttede
saa ned til Vejlby ved Fredericia, hvor han fik en anden
Gaard, og der boer han endnu.
Kort Tid efter at jeg var kommen hjem derfra, tog jeg
ud til Mølvang og besøgte der Lærer Chr. Christiansen.
Han fulgte med mig hen til Marius Hansen , der tilsagde
mig Kræmmervisen og fortalte en hel Del mere. Ogsaa
Christiansen meddelte mig noget. Saa tog jeg ud til Give
og til Donneruplund, hvor Ejeren, L. Bulow, gav mig Melo
dien „Skjøn Anna" og noget mere. Efter saa at have efter
set den hellige Kilde ved Møldamshus og Stedet, hvor der
havde staaet en gammel Vandmølle, og dens nu tilgroede
Mølledam, som aabenbart havde hørt til Herregaarden, gik
jeg over til Hvejsel, men var da først i Givskud. Her
besøgte jeg Pastor Koed, men han var ikke hjemme, da
jeg kom. Først hen ved Midnatstid kom han, og jeg maatte
da overnatte i Præstegaarden. Han fortalte mig lidt, og
Morgenen efter kom jeg til den gamle Anton Klavsen, der
var god til at fortælle. Ogsaa Maren Jensen Refsgaard
fortalte noget godt, men hos Læreren, som jeg ogsaa
besøgte, fik jeg intet. En Ligsten, der laa paa Kirkegaarden
over en Mand fra Ris, var meget besværlig at læse. Jeg
gik saa til Hvejsel og fik Meddelelser fra Hans Nielsens
Hustru Elisabeth Munk, som var fra Bræstrup- Ogsaa
Peder Hauge i Favsing fortalte noget, og Søren Kristian
Kræmmer i Eimgaard ligeledes. Der fik jeg at vide, at
Bertel Eimgaard, som i sin Tid arbejdede for N. C. Rom
og en Tidlang redigerede „Husvennen", stammede herfra.
Jeg havde besøgt ham derovre, men fik Indtryk af, at han
var slem til at gaa i Byen. Den Dag, jeg besøgte ham,
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tog jeg ham endnu paa Sengen hen ved Middagstid. Søren
Kræmmer var meget syg, da jeg kom der, og han døde
ogsaa kort efter, saa at jeg ikke fik ret meget at vide af
ham. Han havde i sin Tid færdedes meget omkring i
Landet som Kræmmer og havde oplevet meget, saa jeg
sikkert kunde have faaet meget at vide af ham, hvis jeg
var kommen noget før, imens han var rask. I Præstegaarden
blev jeg vel modtagen, og Præsten fulgte med mig op til
Kirken, hvor der var flere interessante Ting at se. Jeg gik
saa hjem, da jeg ikke havde Ro til at blive længere borte.
Lidt hen i November fortalte Klaus Pedersen her i Mølholm
igjen noget, men jeg kunde endnu ikke slaa mig til Ro for
det Aar, og saa fik jeg Lov af min Kone til at tage en Tur
over til Fyen. Det var hen midt i November, jeg kom af
Sted. Jeg tog Billet her fra Vejle lige til Assens, og saa
kjørte jeg derfra til Ebberup St. og gik saa ud til Flenstofte. Her var jeg inde at besøge Hr. Damsbo, der tilsagde
mig nogle Vers af Visen om „Peder Svinedreng", men han
kunde ikke hele Visen. Jeg fik da Besked om Vejen ud til
Helnæs, for det var min Agt at komme derud. Det var et
meget afsides Sted, og jeg mente der at kunne faa noget
Udbytte. Det slog ogsaa til. Det var ret ejendommeligt
at gaa langs med den store Dæmning, for det var den, der
forbandt den fordums 0 med Fastlandet. Jeg havde til Hen
sigt at træffe den forhenværende Lærer Runge, der havde
taget sin Afsked og kjøbt sig en Gaard, som han nu boede
i. Maren Kristensen og Lars Jørgensen var flinke til at for
tælle, men især fik jeg meget Udbytte af Runge, som satte
mig udmærket ind i Forholdene. Baade J. Runge og P.
Runge 1 ) fortalte mange gode Ting, men ogsaa Fru AAaren
Runge var meddelsom og ligesaa Niels Jørgensen. Læ
reren P. Runge søgte jeg ind til efter først at have været hos
Faderen. Saa kom jeg ind til Kristian Simonsen, der boede
i Byen, og dernæst hos Niels Hansen i Rørmosegaard, og alle
gav mig gode Bidrag. Birgitte Jensen kom ogsaa til at for
tælle, og jeg var i det hele meget vel tilfreds med at være
kommen til Helnæs, hvor man endnu holdt noget paa det
gamle. Jeg var ogsaa glad ved der at faa fat paa et Par
gamle Træsnit af den Slags, som Kræmmerne havde gaaet
om og solgt, og som man plejede at klæbe fast paa det
!)

En Søn af den gamle Runge er senere bleven ansat som Stads
ingeniør her i Vejle og er her endnu.
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indre Laag af Standkisterne. Et Sted fik jeg endog Lov til
selv at tage Billedet af Kisten, idet jeg blødte det saa me
get, at jeg kunde tage det af og saa føre det med mig, da
det igjen var blevet tørret- Præsten derovre var jeg ogsaa
inde at besøge. Han havde nu ikke megen Forbindelse med
sin Menighed, og det var heller ikke sært, eftersom han var.
Han tog da meget godt imod mig, saa jeg havde ingen
Grund til Klage, men hans Interesser var nu af den Be
skaffenhed, at Beboerne ikke kunde følge med. Han var
nemlig fuldstændig gaaet op i at studere den gamle assyriske og babyloniske Kileskrift, der er fundet ved Udgrav
ningerne paa brændte Lertavler, og han talte da heller ikke
om stort andet, da jeg var inde hos ham, end hvor vidt
han nu var kommen med sine Undersøgelser. Han hed op
rindelig Andersen, men havde taget sig et lærd Navn og
hed nu Gert Hovardy 1 ), da det vel klinger bedre i uden
landske Lærdes Øren. Jeg hørte ogsaa paa ham med no
gen Interesse, men maatte alligevel beklage, at der ikke var
nogen Forbindelse mellem ham og hans Menighed i det,
der skulde være det vigtigste. Folk var i det hele ogsaa
kjede af ham, men var vel nødt til at beholde ham, da ingen
andre vel vilde have ham til Præst. Jeg hørte fortælle og kunde
ikke betvivle Rigtigheden deraf, at han forhen havde været
Præst ude i Torsted i Vestjylland, men vilde gjærne forflyt
tes og havde saa gjort Knæfald for J. Chr. Christensen, der
den Gang havde en meget betydelig Indflydelse, og han
havde saa lovet at sørge for et andet Embede til ham og
havde nu faaet ham her til Helnæs, da det var et Sted,
hvor han kunde blive sikker paa at leve uanfægtet af Over
løb fra omvandrende Prædikanters Side. Folkene paa Hel
næs havde da ogsaa ondt ved at faa andre Præster at høre,
da de ikke uden megen Besvær kunde komme over til Fast
landet og til andre Kirker. Man sagde ogsaa, at han vel
var gift, men at hans Hustru jævnlig rejste bort fra ham,
hun var i alt Fald ikke hjemme, da jeg var der, og jeg saa
ingen andre Mennesker i Præstegaarden end Præsten selv,
og jeg tror nok, at han fik sin Føde ude i Byen. Ja, det
var ret ejendommelige Forhold, her fandtes, og sikkert er
det, at man ikke saa paa J. Chr. Chr. med ret venlige Følel
ser. En Tid efter læste jeg nogle Artikler i Højskolebladet
)

Han er født 1863 i Navtrup, Salling, var Præsti Torsted 1896—1902,
i Helnæs til 1918, og i Sønderup og Suldrup 1918—20, hvorpaa
han tog sin Afsked.
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af Pastor Hovardy, hvori han fortalte om sine Undersøgel
ser og sit Studium, og de kunde da være gode nok, men
ikke just for Helnæsboerne. Efter saa at have sagt Farvel
til Runge, der havde hjulpet mig saa godt, gik jeg tilbage
til Fastlandet, og fra Flenstofte gik jeg op gjennem Dreslette til Haarby. Der kom jeg lige før Aften og lagde mig
ind paa Byens Ojæstgivergaard, men havde dog samme Af
ten været hos Andenlæreren Gjødrik Andersen og hos ham
faaet en Del Skjæmtehistorier. Næste Dag gik jeg saa til
Nørre-Broby og Staaby, for der vilde jeg opsøge Friskole
lærer Marcussens Hustru Maren , som var barnefødt i Tor
ning og altsaa fra en for mig gammelkjendt Egn. Jeg traf
hende godt nok, og det gik mig udmærket hos hende. Hun
var ikke alene god til at fortælle, men ogsaa til al synge;
og da hun kunde ikke saa faa gamle Viser og meget gjærne
vilde meddele mig dem, fik jeg hos hende ikke alene Or
dene skrevet op, men ogsaa en hel Del Melodier, saa jeg
havde et svært godt Udbytte af det Besøg. Hun var no
get værkbrudt, men et meget livligt og fornøjeligt Menne
ske at tale med. Imens Manden holdt Skole, sad vi to saa
og gjennemgik de gamle Sager. Endelig maatte jeg tage
derfra og kom saa med et Tog til Odense. Derfra tog jeg
saa lige til Kjøbenhavn, men vilde jo ikke være der ret længe.
Jeg vilde se, hvordan mine Døtre Frederikke og Nanna
havde det i det Pensionat, de nu havde faaet indrettet. Ef
ter alt at skjønne gik det helt godt. Jeg var ogsaa en lille
Tur ude i Lyngby, men havde ikke Ro paa mig og tog saa
derfra lige hjem. Optegnelser gjorde jeg ingen af derovre
og skal kun fortælle, at jeg et Par Gange var inde hos en
Mand, der handlede lidt med Antikviteter, og hos ham kjøbte
jeg nogle Ting, som jeg saa tog med hjem. Han boede
paa Gamle-Kongevej. Min Kone havde skrevet til mig baade
d. 16de og 23de November og ytrede, at hun havde det
godt, og jeg skulde ikke være urolig for hende. Hun var
blot træt om Aftenen og havde lidt ondt ved at sove om
Natten. Hun bad mig da tænke paa sig en Gang imellem,
og hun skrev virkelig, at hun længtes efter mig.
Ved min Hjemkomst stod alt vel til. Hen i December
var vi gaaede en lille Tur ind til Vejle, og da mærkede jeg,
at det kneb for hende at gaa, og hun ventede sig nu ogsaa
snart. Lige til Juleaften blev hun daarlig, og vi fik Bud ef
ter Jordemoder i Vejle, men Tiden var endnu ikke kommen.
Selve de første Juledage var hun daarlig, og Natten imellem
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2den og 3dje Juledag var det svært for hende. Jordemo
deren var her det meste af Tiden og mente, at hun nok
kunde gjøre det ud, men til sidst erklærede hun dog, at vi
helst maatte have Bud efter Lægen. Det var tidlig om Mor
genen 3die Juledag. Der laa et Lag Sne, og jeg skyndte
mig at løbe ned til Læge Sonne og fik ham kaldt op, men
han aabnede blot et Vindue og sagde, at han kunde intet
udrette, da han havde forsprængt den ene Haand, og jeg
maatte hen til Læge Ludvig Møller , som havde lovet mid
lertidig at hjælpe ham. Jeg havde ikke mere Glæde end til
mig selv- Men jeg fik Lægen kaldt op, og han lovede snart
at komme. Alt gik saa godt, og Drengen blev født efter
nogen Besvær. Lægen skjændte lidt paa Jordemoderen,
fordi hun ikke før havde sagt sig det fra, og jeg gjorde
ogsaa. Det var nemlig blevet mig klart, at hun intet kunde
udrette. Det varede saa ikke længe, inden alt var i god Orden,
og jeg var glad ved, at det havde gaaet saa godt. Det
var da en ret glædelig Jul, jeg nu oplevede.
Endnu vil jeg med et Par Ord omtale et Brevskifte,
jeg det Aar havde med en tysk Forfatter K. Rhamm, der
arbejdede paa en Bog om Beskrivelse af skandinaviske
Bøndergaardes Indretning og særlig da ildstedernes. Da
den var trykt, sendte han mig den, og jeg maatte tilstaa,
at den var meget omstændelig, ligesom andre tyske Arbejder
af lignende Slags. Hans Hjem var ellers i Brunsvig.

1 907.
Nu var der blevet Olæde i Hjemmet, da alt var gaaet
saa godt, og min Kone og Drengen befandt sig helt vel
i det nye Aar. Vi fik mange Lykønskninger fra nær og
fjern, og jeg havde nu godt Mod paa at fortsætte med
mine Indsamlinger. 16de Januar var jeg i Klatrup hos Thomas
Ousen og ligeledes henne hos Mads Peter Nielsen. Men
her i Mølholm glemte jeg ikke at fortsætte hos gamle Klavs
Pedersen og ligeledes hos Peder Simonsen. Jeg besluttede
saa at tage en Tur ud ad Ribe, efter at vi havde faaet vor
lille Dreng døbt i Vinding Kirke d. 17de Februar. Det var
en stor Højtidsdag for os den Dag, altsaa Dagen før
min Kones Fødselsdag. Vor lille Dreng fik saa Navnet
Johannes Evald Tang Kristensen. Jeg havde skrevet til Axel
Olrik og bedt ham og hans Hustru være Faddere, og det
var de villige til. Men hun kunde ikke rejse herover i den
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umilde Aarstid, han kom dog. Desuden stod Lavra og
Frode Faddere. Jeg havde lejet en Vognmand i Vejle til
at kjøre for os. Astrid var ogsaa kommet hjem og lod en
Ytring falde om, at det var godt, det var en Dreng. Min
Kones Brødre Anders og Mourits sammen med deres Koner
var med til Barselgildet, og Olrik var vi glade ved at have med.
D. 12te Marts 1907 skrev jeg saa til Olrik: „I Løver
dags blev jeg saa færdig med Æventyrene, og i Dag sen
der jeg 120 Æventyr til Biblioteket. Nu er altsaa et Værk
afsluttet, der har staaet paa i over 5 Aar. Der er i alt 2845
Nummere, saa det er blevet til endnu mere, end jeg havde
gjort Regning paa. Skulde der findes mere i Papirerne,
skal jeg lade Dem det vide efterhaanden, som jeg finder
det. Der hører for Resten endnu en Snes Nummere til,
som jeg en Gang sad og skrev hos Lærer P. Uhrbrand.
Jeg har senere bedt ham om hans originale Optegnelser,
men har endnu ikke faaet dem. Jeg ser af Aviserne, at
Severin Kjær nu er død. Hos ham fik jeg dog hans Op
tegnelser. Han havde nok lidt mere liggende, for jeg saa
det, men han sagde, at det var slet ikke andet, end hvad
jeg allerede havde faaet, han havde nemlig udarbejdet dem
et Par Gange. Det var dog nok værd at faa det set efter,
og derfor synes jeg, der skulde skrives til hans Dødsbo
nu strags. Hans efterladte Papirer burde allesammen gjemmes.
Til Udtalelserne i delte Brev skal jeg nu bemærke, at
der kort efter kom nogle flere Optegnelser, som jeg senere
havde taget, saa der blev over 2870 Nummere ialt, ja, henad 2900. Lærer Uhrbrands Optegnelser fik jeg aldrig.
Nogle af dem findes trykt i „Efterslæt til Skattegraveren".
Severin Kjærs efterladte Optegnelser hørte jeg heller aldrig
mere til. Jeg tænker ikke, Olrik har erhvervet dem, han
havde saa mange andre Jærn i Ilden. Æventyrsamlingen,
jeg taler om, er jo Afskrifterne der blev taget og sendt over.
Noget hen i Marts kom jeg saa til Kolding og gik
derfra ud til Ravn paa Sjølundgaard, som fortalte mig lidt.
Derfra gik jeg til Skamlingsbankens Højskole, hvor G. Himmelstrup var Forstander. Baade han og hans Kone fortalte
mig lidt, og jeg fik ogsaa noget at vide af de unge Karle,
som var der, saaledes af Kristian Klemmen Sønniksen fra
Ballum, af Jakob Engberg fra Havborup og af Peder Eg
Jensen fra Sønder-Felding. Jeg gik nu derfra ned til Hejls
og var saa heldig at faa udmærkede Bidrag af den afgaaede
Lærer Niels Andersen Lavridsen. Han vilde gjærne fortælle,
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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og jeg vilde gjærne høre. Der fik jeg da meget skrevet
op- Jeg var ogsaa henne hos Kjøbmanden i Byen, Chr.
Toft, som var gift, eller rettere havde været, med en af min
Svogers Døtre, og han fortalte mig en tre Sagn. Dernæst
besøgte jeg Præsten, og da han sagde, at der om Aftenen
skulde sendes en Vogn til Kolding med nogle Mennesker,
der vilde ud at høre en Komedie, spurgte han mig, om
jeg ikke vilde med. Jeg havde nemlig ymtet om, at jeg
skulde tilbage til Kolding igjen herfra. Det var et meget
fristende Tilbud, da jeg ikke var forvænnet med at komme
op at kjøre, og det var unægtelig en nem Maade at komme
derud paa. Jeg sagde da Ja og gjorde mig færdig. Hos
Lavridsen vilde jeg for Resten gjærne have blevet noget
længere, da han endnu havde mere at meddele. 1 den Gaard,
hvor han boede, var der en Plankelade, som jeg var inde
i og se efter. Fru Christensen i Præstegaarden fortalte mig
et Sagn, og da Tiden kom, rejste jeg af fra Hejls med det
øvrige Selskab og fik saa ikke mere at vide af Lavridsen.
Siden har jeg fortrudt, at jeg ikke blev hos ham, indtil jeg
havde faaet alt det, han kunde fortælle mig, og jeg syntes
at kunne mærke paa ham, at han ikke kunde forstaa, hvor
for jeg ikke blev. Fra Kolding tog jeg saa til Bramming
Efterskole og fik der et Par Sagn af Lærer paa Skolen
Otto Christensen Daugbjerg og noget mere af Frederikke
Eline Volf.
Rejsen gik nu til Ribe, og jeg søgte som sædvanlig
ind til Adjunkt Abell, der gav mig et Par Smaating. Jeg
hørte, at Plejemoderen paa Sygehuset Margrete Klavsen var
god til at synge, og jeg gik da derhen. Hun sang 6 gamle
Viser for mig, og en Sygeplejerske, Marie Jensen, sang og
saa et Par og tilsagde mig en gammel Remse. Dernæst
var jeg hos Jens Nielsen Skrædder, der ogsaa gav en Vise
til Bedste. Fra Ribe tog jeg saa hjem, men stoppede dog
op imellem Togene baade i Gjørding og Vejen.
I den senere Tid var jeg kommen i Forbindelse med
Kjøbmand Jensen-Malle i Aarhus, naar jeg kom til den y,
og flere Gange havde jeg gjort Indkjøb af Varer hos ham.
Han havde været meget gjæstfri imod mig og havde ikke
saa faa Interesser, især dog for gamle Herregaarde og deres
Ejere. Men det skortede ham dog paa Forkundskaber, hvilket
jeg ikke kunde undgaa at lægge Mærke til under vore Sam
taler om de Emner. Han havde nu lagt Mærke til, at den
gamle Herregaard Astrup i Salling var gaaet ud at adelig
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iEje og saa var omdannet til et Drankerhjem. Saa foreslog
ihan mig, at vi skulde tage derop og mulig undersøge, om
;der ikke paa Gaarden skulde være et Arkiv eller Levninger
:deraf, og vi aftalte saa med hinanden at mødes deroppe.
Noget hen i April tog jeg saa af Sted, men vilde ikke gjøre
en Rejse alene for at komme til Astrup. Først var jeg inde
ihos min Broders Familie i Horsens, saa i Aarhus hos Zeuner,
dernæst i Hadsten og Randers, og endelig kom jeg til Skive.
Derfra tog jeg til Jebjærg sammen med Jensen-Malle, og
<vi gik saa ud til Astrup. Bestyreren der, som hed Busk,
var venlig nok imod os og gav os Mad og Drikke, men
Arkiv var der intet af, kun en gammel Protokol, som J.-M.
studerede ivrigt i. Jeg skrev et Stykke af, der indeholdt
;et Skifte efter en Mand, der havde boet paa Grundet ved
Vejle. Busk fortalte mig et Par Sagn, og saa rejste jeg
videre efter at have taget Afsked med min Følgesvend, for
her var intet videre for mig at gjøre. En Gang senere er
leg kommen til Gaarden, fordi jeg havde lagt Mærke til, at
det lange Fæhus i vestre Siden af Gaarden var et gammelt
:Sulehus. Jeg gik nu op til Mogenstrup og var inde hos
Lærer P. K. Jensen, der fortalte mig et Par Sagn. Men da
eg ikke vilde tage samme Vej tilbage, gik jeg ned til Hvalp;sund og blev færget over til Himmerlands-Siden. Jeg gik
; >aa til Gjedsted og kjørte med Landposten til Aalestrup,
ivorfra jeg tog med Toget til Skals. Her besøgte jeg Lærer
ienneberg og tog til Viborg. Men skrifligt Udbytte fik
eg ikke. Fra Viborg gik jeg ud til Vestermarken og fik
t o s Johanne Rasmusdatter et Par Smaating. Jeg opsøgte
;>aa Skomager Edvard Hammershøj i Viborg, og han fortalte
mig ikke saa faa gode Træk fra sine yngre Dage. Jeg var
)gsaa hos Skomager P. C. Dyhrberg i Byens Alderdoms
hjem, der ligeledes gav mig Bidrag. Et lille Sidespring til
-aarup ved Rødkjær gav mig ogsaa Udbytte, da Niels
Knudsen fortalte om den mærkelige Urmager i Gulev.
Fra Viborg tog jeg saa ned til Karup for at faa talt
med Lærer /. P. Vammen , og hos ham fik jeg meget skrevet
op. Da han ikke kunde huse mig om Natten, og Byen
uen Gang endnu ikke var ret stor, skaffede han mig Plads
tios en Mand, der havde et Overværelse med en Seng, og
ter laa jeg saa. Nu tog jeg saa ud til Holdepladsen Nybo
og gik over til Gullestrup for igjen at besøge den gamle
" . V. Lind og Lærer Rasmussen. Noget skriftligt derfra
)Og jeg atter med mig og kom saa til Herning, hvor jeg
22*
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søgte ind til Peter Fenger, og han fortalte mig et Par Sagn.
Jeg var ogsaa et lille Svip henne i Hammerum, men derefter
tog jeg saa hjem.
Kort efter var jeg en lille Tur henne i Tørskind hos
Peder Olesen, og saa var jeg hos jens Olesen i Oadbjærg.
Baade de to og Petrea Bærteisen fortalte mig nogle Sagn.
Men nu skulde jeg paa en længere Rejse. Jeg havde skre
vet til H. Grimer-Nielsen i Kjøbenhavn, om han ikke vilde
følge med mig omkring i Jylland og optage Melodier paa
Valser, for naar de der blev indsungne, kunde man da faa
sikkert Bevis for, hvordan de havde lydt, og det kunde
da blive afgjort, om jeg havde skrevet Melodierne rigtigt op
eller ikke. Han var villig til at følge med, og saa havde han
en Optager med sig, og en hel Del Valser kjøbte jeg her
i Vejle hos Urmager Kallerup. Jeg havde jo sagt ham, at
det ikke just blev en Lysttur, og der skulde færdes meget
til Fods. Men han var ung og mente nok, han kunde holde
det ud. Vi gav os altsaa paa Rejsen, og jeg havde nogle
af Valserne i min Vadsæk. — Det er nu ikke min Hensigt
her at fortælle omstændeligt om, hvordan vi kom frem, men
det gik da helt ordentligt, og nogle Træk skal jeg saa med
dele. Jeg havde da ogsaa til Hensigt samtidig at faa op
tegnet nogle Melodier til Viser, som jeg forhen havde skre
vet op, men ikke havde haft Lejlighed til at faa, og jeg vid
ste da, at Grimer-Nielsen var meget musikalsk, saa han me
get let maatte kunne tegne dem op. Inden vi rejste, maatte
min Hustru til at synge ind i Tragten. Hun kunde nogle
Melodier, som hun havde lært af sin Bedstemoder. Der
næst havde vi Boghandler Arild Kousgaard i Vejle til at
synge nogle gamle Salmemelodier, og saa tog vi med To
get ud til Ravning St. og gik op til Abildgaard for at faa
Ejeren der, Andreas Knudsen, til at synge for os. Det var
han villig til, og jeg var rigtig glad ved at faa hans Melo
dier optegnet. Dem havde han lært der nede paa 1 røjborg,
hvor han hørte hjemme. Saa var vi ogsaa en lille Tur henne
hos fornævnte Peder Olesen, der nu boede tæt ved Lim
skov St., hvor han havde bygget sig en Villa paa en Skrænt.
Jeg havde først truffet ham paa Vinding Højskole, da For
standeren Martin Nielsen skulde begraves. Han havde op
fordret mig til at komme derud, da han nok kunde foriæile
mig flere interessante Sagn, og jeg vilde da efterkomme Ind
bydelsen, men fik den Gang intet ud af det. Viser kunde
han ingen af, ej heller synge for os. Men jeg lovede at
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Jkomme en anden Gang. Saa tog vi ud til Kristen Hansen
sMøller i Hedeby, Ringive, og hos ham fik vi en Del Meloidier, og jeg optegnedeVisen om „Ridder Ole" og et Dandsevers. Hvad han ellers kunde, havde jeg forud faaet. Derinæst tog vi ud til Give og besøgte L. Biilow , Donnerupllund, for at faa indsunget, hvad han kunde, men det var
>dog ikke stort. Saa tog vi op til Silkeborg. Jeg maatte
^sørge for Nattely til os, men vi kunde ikke være i samme
Værelse, og jeg vilde da have ham til at være i Højskole
hjemmet, hvorimod jeg nok vilde se at faa mig anbragt et
andet Sted. Jeg gik saa op til Kr. Johansen, efter at jeg
ihavde vist Gr.-N., hvor Højskolehjemmet var. Da jeg forllod ham, sagde han, at han sagtens kunde finde derhen
iigjen, men da jeg saa en Tid efter gik op ad Gaden, kom
han imod mig med fuld Oppakning og sagde, at han ikke
^kunde finde Stedet. Han var endda gaaet lige der forbi.
;Nu maatte jeg altsaa følge ham lige ti! Døren. Saadan er
det tit med de indfødte Kjøbenhavnere. Der ovre ved de
:saa udmærket godt Besked om alt og kan let finde sig til
IRette, men udenfor Kjøbenhavn gaar de tit og tosser om.
ijeg skal dog lade denne Mand, at han efterhaanden blev ud
imærket dygtig til at finde omkring. Jeg laa hos Kr. Johan
nsen om Natten, og næste Morgen skulde vi ud til Chr. Sø
rensen Thomaskjær i Virklund, for jeg vidste, at han kunde
synge mange gamle Melodier, som han havde lært af sin
.Moder, og sang dem med det rette gamle Tonefald. Jeg
jgik saa hen og fik Nielsen purret ud, han havde nemlig
>ondt ved at komme op om Morgenen. Jeg spurgte ham,
»om han nu havde sine Sager med sig, og da han sagde
5ja, gav vi os paa Vej. Vi kom til Virklund, gik ud til Hu
set, hvor Thomaskjær boede, og traf ham godt nok og fik
i ham til at synge. Han sang 14 Melodier for os, men da
vi saa skulde til at have dem sunget ind paa Valser, viste
>det sig, at G.-Nielsen kun havde to Valser med sig, de andre
'var bleven liggende i Silkeborg. Det var meget kjedeligt,
»da vi nu ikke kunde faa alle Melodierne sunget ind, og vi
i havde gaaet en lang Vej og havde truffet en Mand, der var
; god til at synge netop det, vi skulde have fat i. Men der
• var intet at gjøre ved det. Jeg blev uenig med Nielsen i
hans Opfattelse af Melodiernes Begyndelse, da han skulde
i til at sætte dem paa Noder. Men herom senere. Vi gik
saa tilbage til Silkeborg og kom ikke videre den Dag. Den
I Nat sov jeg hos Seminarieforstander Vinther, og næste Mor
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gen tog vi ud til Laven Station og gik derfra til Vole Mark,
hvor Svend Peter Jensen boede. Det viste sig nu, hvad jeg
ikke vidste Besked om, at han var daarlig til at synge, og
hans Melodier var da ikke værd at faa sunget ind. Vi var
saa henne hos Ane Kirstine Sørensen, der boede ikke ret
langt derfra, og hun sang en Skjæmtevise for os og et Par
andre Visestumper. Svend Peter fortalte os, at Mikkel Sørensen i Herskind Hede var rejst til Amerika, og ham havde
jeg endda rigtig haft i Kikkerten, fordi han i sin Tid havde
sunget mange Melodier for mig. Det kunde da ikke nytte
at tænke mere paa ham. Vi rejste saa igjen ned til Laven
og derfra til Aarhus. Men da G.-Nielsen ikke rigtig vidste,
hvad han vilde og var ved de syv Sinde, som man siger,
helt vankelmodig og helt elendig over det vundne Resultat,
saa tænkte han paa at tage op til Hurup for at faa fat i
Lovise Hansen , som han havde sat stor Lid til. Men der
vilde jeg ikke op, da jeg jo ikke havde nogen Sikkerhed
for, at hun var der endnu. Han vilde slet ikke tro, at der
var mere at opdrive, og det var jeg meget kjed af, da jeg
dog havde gjort mig al mulig Flid for, at han skulde faa
noget Udbytte. Jeg kunde ikke gjore mere, og jeg syntes,
at Udbyttet hidtil havde været godt. Men han var nu ikke
saa nøjsom som jeg, og kunde ikke finde sig saa godt i
Skuffelser. Han fulgte saa med op til Himmerland og stak
da af over til Hurup for om mulig at træffe Lovise Han
sen. Jeg derimod gik fra Arden St. ud til Møltrup for at
besøge Lærer Thomsen. Her gjorde jeg et længere Op
hold og fik da ogsaa en Del skrevet op, baade Viser og
andet. Thomsens Søn Thorvald var flink til at give Bidrag,
da han meddelte mig, hvad han havde opsnappet hist og
her. Det var vist nok i Støvring, jeg igjen kom i Forbin
delse med min Følgesvend, men vi fulgtes da med hinan
den til Hæsum, hvor Lærer Niels Højgaards Hustru Ma
thilde kom til at synge for os- Jeg havde før været der og
skrevet op, hvad hun kunde, og nu sang hun ind i Tragten.
Han havde før været Forstander for Nørre-Ørslev Højskole
paa Falster, men havde ikke kunnet klare sig der, og saa
maatte han tage til Takke med det lille Embede her som
Statsskolelærer. Derefter gik vi op til Lærer J. S• Mark i
Øster-Hornum, og han samt Villads Mark fortalte mig en
Del. Her havde jeg en underlig Oplevelse, da jeg kom op
om Morgenen. Der kom Ilbud op til Skolen med Medde
lelse om, at der var Ild i et Par Gaarde, som laa lidt søn
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den for. Gr.-Nielsen havde meddelt mig, at han intet Udbytte
havde haft, da Lovise Hansen ikke var der længere, men
var flyttet op til Dover paa Tyholm, hvor hun var kommen
til at blive Husholderske for en gammel Lærer Andresen.
Vi gik ud og saa paa Ildebranden, og det var sørgeligt at
se paa. Den østre Gaard var helt omspændt af Flammer,
og de havde nu ogsaa faaet fat i den vestre. De laa nem
lig tæt ved hinanden. Dennes store Lade, der var bygget
af gammelt Egetømmer og sikkert var bygget for mange Ti
der siden, stod endnu og var uden Fare, syntes mig. Jeg
gik derned og saa paa, hvordan man søgte at hæmme Ildens
Udbredelse. Jeg gik ind i Laden og saa, hvordan Tømmer
værket var lavet. Nu stod den aldeles tom, og jeg kunde
da skjønne, at den slet ikke var faldefærdig. Lidt efter
at jeg var kommen ud og stod oppe paa Agrene lidt nær
mere ved Skolen, tog Ilden ogsaa fat i Laden, og det va
rede ikke ret længe, inden hele Bygningen var et stort Ild
hav. Det gjorde mig virkelig ondt for den gamle ærvær
dige Lade, der saadan skulde fortæres, og jeg kunde ikke
frigjøre mig for den Tanke, at den dog vist kunde have
været reddet, hvis man havde gjort sig særlig Umage der
med. Men, tænkte jeg, maaske en og anden havde syntes,
at den ogsaa burde gaa op i Luer, for at der kunde blive
sat en nymodens Bygning.
Samme Dag gik G.-Nielsen og jeg til Nibe, og saa tog vi
derfra til Aars og Aalestrup. Derfra kom vi med Dagvogn
til Gjedsted, da jeg antog, at Lærer Kjellerup der kunde
synge nogle gamle Melodier. Det slog alligevel fejl, og vi
maatte da overnatte i Gjedsted. Jeg blev hos Lærer Kjel
lerup, og G.-Nielsen laa paa Gjæstgivergaarden. Jeg bad ham
meget om at være paa Færde i god Tid om Morgenen, da
vi skulde tilbage til Aalestrup med Dagvognen. Jeg stod
op i ordentlig Tid og gik saa over for at se, om han
var kommen op. Men det var han ikke, og da Afgangs
tiden nærmede sig, maatte jeg op og banke paa hans Dør.
Han laa endnu i Sengen, men lovede strags at komme.
Han havde om Aftenen bestilt Frokost, og den var parat,
men han kom ikke inden i sidste Øjeblik, og Posten blæste
til Afgang. Han maatte da af Sted med Maden i Haanden
tillige med to Æg, og fare ud i Vognen ikke helt paaklædt
samt sidde og spise det hele inde i Vognen, imens vi rullede
af Sted. En Dame, der var med, sad og undrede sig, og
jeg var næsten helt kjed af Stillingen. Fra Aalestrup kjørte
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vi saa til Viborg og var der inde hos Skomager P. C. Seibæk, som før havde sunget for mig. Nu var han over 80
Aar, og han tilsagde mig igjen en Vise og sang Melodier
ind paa to Valser, men den ene var ikke god, Gr.-N. syntes, at
den var helt forkludret. En anden var helt god. Der i
Viborg laa vi over en Dag, og jeg benyttede Tiden til at
komme hen og faa lidt mere at vide af Skomager Hammers
høj. Fra Viborg tog vi saa op til Bedsted i Ty, og der
fik jeg et Par Sagn hos Mette Katrine Povlsen. Vi fik nogle
faa nogle Melodier sunget ind der oppe hos en Kone, der
boede tæt ved Kirken, og saa kom vi med Toget til Hurup.
Herfra gik vi ud til Dover for at faa fat i Lovise Hansen.
Det lykkedes godt nok, og hun var meget villig til at synge
for os, saa der fik vi et godt Udbytte. Vi blev der om
Natten, og jeg husker, at jeg formanede Gr.-Nielsen, da vi
skulde have Aftensmad, til kun at spise et Æg, han var
nemlig vant til at tage to. Det var nu ogsaa paa sin Plads,
for der blev kun sat tre Æg ind, ét til Gr.-Nielsen, ét til
mig og ét til vor Vært, den gamle Lærer Andresen. De
havde ikke saa faa Høns, hvad jeg godt nok lagde Mærke
til, men jeg vidste nok, hvad Skik og Brug var. Næste
Dag drog vi af, og jeg har ikke hørt fra Lovise Hansen
siden, uagtet jeg tit har spurgt efter hende. Nu gik vi til
Boddum og ned til Skjelager for at besøge den gamle der.
Hun laa i Sengen, men vi fik hende da op, og hun sang
paa Valsen, saa det gik nu godt nok. Men hun var jo ikke
vant til at synge paa den Maade og gik i Staa midt i det.
Da hun saa begyndte igjen, blev Valsen lidt ejendommelig.
Gr.-N. skriver derom: „Hun sang jo hjasket og fejlfuldt og
afbrød sig selv flere Gange, men som Kuriosum kan Val
sen jo altid have sin Interesse". Det var en sej Tur at
komme dertil, og det var ogsaa noget svært at komme til
Ydby St. I Bedsted havde jeg hørt, at Ane Marie Jensdat
ter var taget derned for at besøge Familien, og jeg opsøgte
hende da i Huset, hvor hun var, og fik da atter noget at
vide af hende. Imens det stod paa, havde Gr.-N. set sig
om, og vi tog saa med Toget til Struer, hvor vi overnattede
paa Missionshotellet. Derfra tog vi til Vem, Ulfborg og He,
hvor jeg vilde opsøge Mariane Sanddal. Men vi traf hende
ikke, hun var rejst op til en Datter i Vedersø, og da vi
saa kom til Ringkjøbing og vilde tale med Maren Bonde,
var det lige saa galt, hun var rejst op til sin Fader i SønderNissum. Udbyttet blev da lig Nul og havde i de sidste
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Dage været yderst ringe. Vi havde da mer end Valser nok
med os og kom sandsynligvis hjem til Vejle med nogle
tomme. Jeg skrev hjem til min Kone, da vi var komne til
Hammerum, at vor Bestemmelse var at komme hjem til Vejle
Torsdag Aften d. 5te Juni. Men vi skulde da ogsaa ud til
Fastrup fra Hammerum og maatte saa om ad Herning. 1
Hammerum fik vi Mette Kristensen til at synge ind i en
Valse for os, og vi var ogsaa hos Kristine Andersen i Fa
strup og fik ligeledes hende til at synge. Den Valse, hun
sang ind i, blev snart efter afstøbt i Kobber, og Afstøbnin
gen skal efter Sigende være vellykket. Men Mette Kristen
sen sang temmelig svagt. Vi tog saa tilbage til Herning
og derfra ned til Ribe. Her sang Oversygeplejersken ved
Ribe Epidemihus Frøken Klausen for os, og en 5-Aars
Dreng, Johannes Madsen, som laa der af Skarlagensfeber,
kunde fremsige en hel Del af Visen om „Rakkerens Brud"'
og han prøvede ogsaa paa at synge ind i en Valse, men
det blev jo ikke rigtig Sang alligevel. Han havde lært Visen
af sin Fader Søren Madsen, som boede i Hessellund ved
Gjørding Station. Drengen maatte ikke komme ned til mig
paa Grund af Smitten, men stod uden for Værelset hvor
han laa, og tilsagde mig alt det, han kunde, og det var
virkelig mærkeligt, som den Dreng havde tilegnet sig Ver
sene og kunde gjøre Rede for dem. Han var nu for Resten
næsten kommen over Sygdommen. Desuden fik jeg der
optegnet et Par andre mere nymodens Viser.
Her i Ribe tog jeg saa Afsked med Grimer-Nielsen og
bad ham tage om ad Søren Madsen i Hessellund for hos
ham at faa den Melodi, vi ikke fik af Sønnen, og dernæst
faa fat i Morten Eskesen i Kolding, da han jo kunde synge
en hel Del gamle Melodier. Ved sin Hjemkomst til Kjøbenhavn skrev han saa d. lQde Juni: „Slutningen af min
Rejse blev forøvrigt en komplet Fiasko. Søren Madsen traf
Jeg ikke hjemme, han var ude at tække og sagdes først at
komme hjem om Aftenen, jeg tog saa til Kolding og op
søgte næste Formiddag Morten Eskesen, men han var slet
ikke kommen hjem endnu. Jeg ventede saa hele Dagen
paa hans mulige Hjemkomst, men uden Held, og tog "saa
hjem til Kjøbenhavn med Nattoget."
Vi fik ogsaa paa en Valse sunget et Par Melodier ind
efter Husejer Jens P. Pedersen i Ømkulerne, Vejle, og de
var meget gode, men hvornaar det skete, kan jeg ikke hu
ske. Gr.-Nielsen skrev ogsaa i sit Brev: „Allerførst vil jeg
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takke Dem for den Tid, vi har arbejdet sammen. Det havde
sikkert været morsommere for os begge, om Turen havde
kunnet foregaa i et noget langsommere Tempo, men en
Trøst er det da, at Resultaterne sikkert fuldt ud kan siges
at svare til Anstrengelserne. Alle Valserne er komne i god
Behold til Kjøbenhavn, og i det hele er de fonografiske
Gjengivelser særdeles gode og tydelige. Af en Del af Val
serne vil der nu blive taget Kobberafstøbninger, paa den
Maade vil Tonerne kunne bevares for Efterverdenen. Det
er sandt nok, at det Melodistof, vi nu har medbragt, kun
er en Efterklang af den rigtige gamle Visesang, men herved
er intet at gjøre, Efterklangen er jo altid bedre end slet
intet. Sikkert er det, at Fonografen er et uvurderligt Hjælpe
middel ved Optegnelsen af Melodier. I Fonografen synger
nemlig Folk rent uvilkaarlig saaledes, som Melodien falder
dem paa Tungen, men naar man under den skriftlige Op
tegnelse sønderlemmer Melodien, bliver Folk let usikre og
vaklende, idet de selv ikke er klare over de enkelte Toner,
som de synger". Saa skriver han lidt om Kristine Ander
sens Sang, og endelig føjer han til: „Ogsaa Sørensen
Thomaskjær har ledet os paa Vildspor. I Melodien til: „Jeg
stod i Fiøjenloft" synger han i Følge Fonografen aldeles
sikkert d e e d d e e, og saaledes opnoterede jeg det ogsaa
fra først af, men i Følge hans egen Forklaring, da vi spil
lede Melodien paa Violinen, sang han dis e e dis dis e e.
Fivad skal man sige hertil? Naturligvis er der Folk, der
har sunget forkert ind i Fonografen, men det vil blot sige,
at de ikke erindrer Melodien. At faa en sikker skriftlig Op
tegnelse af en saadan Melodi er jo ligesaa umuligt, noget
andet er, at Optegneren, naar han i Forvejen kjender Me
lodien, kan lede Sangeren i det rette Spor. . . . I det hele
tror jeg, at det hjembragte Melodistof i Fonografvalserne
giver et objektivt og paalideligt Billede af Folkesangen i
1907, og jeg mener derfor, at vi har al mulig Grund til at
være tilfredse med vore Rejser."
Det meste af, hvad Gr.-Nielsen ovenfor har udtalt, kan
jeg sige ja til, dog ikke alt. Naar C. Sørensen Thomas
kjær, som han siger, ledede os paa Vildspor, saa trænger
den Udtalelse til en Bemærkning fra min Side. Naar han
i Fonografen 3 Gange sang d e e d d e e, men saa sang
dis e e dis dis e e, saa er dette sidste efter min AAening det
rigtige. En saadan Begyndelse paa en Melodi har jeg flere
Gange hørt endog af forskjellige Personer, men naturligvis
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blot af de gamle og i de rigtig gamle Melodier. Den Be
gyndelse kunde Berggreen naturligvis ikke anerkjende, da
den stred imod de af ham fastslaaede Principer, men jeg
har som sagt hørt den, ogsaa hos Thomaskjær, naar han
sang. Længere hen i Melodien sang han ogsaa cis dis
for c d.
Hvad nu Morten Eskesen angik, da kom han virkelig
over til Kjøbenhavn og sang der ind i Valser, men Gr.-N.
skriver: „Rigtig nok duer de Valser med hans Sang, som
Folkemindesamlingen nu har, ikke noget, da hans Stemme
er saa svag, at Indtrykket paa Valserne ikke er blevet dybt
nok til, at en eventuel Afstøbning af disse Valser vil give
hørbare Aftryk, men det er Meningen at faa ham til Kjøben
havn igjen og lade ham synge inde i selve Fonograf-Maga
sinet under kyndig Vejledning, det er da at haabe, at Re
sultatet bliver bedre. Indrømmes maa det nu, at hans
Melodier virkelig er af de gode gamle, dog tror jeg nok,
at han i Tidens Løb har forbedret lidt paa dem 1 ), hvilket
fremgaar ved Sammenligning med hans egne gamle Node
optegnelser. Det forekommer mig imidlertid, at der ingen
Grund er til at lade Morten Eskesen være ene om at re
præsentere gammel dansk Visesang for Efterverdenen 2 ). Det
Materiale, vi hjemførte fra vor Rejse, vil i hvert Fald danne
et værdifuldt Supplement. Vel har Melodistoffet ikke noget
særlig gammelt Præg, men det udmærker sig ved sin Al
sidighed, ved at præsentere de forskjellige Arter af Vise
sang og ved at være samlet fra de forskjelligste Egne af
Jylland. . . . . . . Selv om Valserne en Gang skulde
gaa i Stykker af Ælde, vil deres Indhold dog være bevaret
for Efterverdenen, ti det er Folkemindesamlingens Pligt (og
for øvrigt ogsaa dens Hensigt) at lade Valserne paa det
nøjagtigste dechifrere af en kyndig Musiker
Planen er da denne: at tilføje til Fonografaflæsningerne
Varianter fra vore Melodioptegnelser
"
Saa vidt altsaa Gr.-N., han skriver nok en Del mere,
men jeg véd ikke, hvad det saa er blevet til dermed. Vi
hjembragte ialt 32 Valser, men efter hvad han skrev, var
der kun 11, der efter andres og hans Mening særlig vilde
være at foretrække ved en eventuel Reproduktion, og saa
x)

Det samme tror jeg ogsaa.

2)

Hvorfor skulde han ogsaa det.

Der er jo ogsaa andet godt Stof.
E. T. K.
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nævner han da, hvilke det er. Det er Valse 3, 8, 12, 13,
16, 17, 24, 25, 27, 29 og 32 (maaske ogsaa 20). Da jeg
har syntes, at Sagen har megen Interesse, har jeg fortalt
saa meget derom.
Fra Ribe tog jeg saa hjem over Kolding, og det kan
ikke nægtes, at jeg længtes meget efter at komme hjem til
min Hustru og Dreng, og jeg var virkelig glad ved at blive
færdig med alt det Slæberi, for vi havde jo meget at bære
paa. Om ad Hessellund kom jeg ikke, men havde i Sinde
om at komme derom næste Gang, jeg kom til Egnen. Om
Gr.-Nielsen skrev jeg til min Kone d. 4de Juni: „Han holder
godt ud og er bleven helt øvet i at rejse omkring og komme
op om Morgenen." Deraf kan man skjønne, at han varmeget
flink at følges med, og at han var den dygtigste til at gaa
af alle dem, jeg hidtil havde haft med mig, naar da und
tages Fotografen P. Olsen. Udbyttet af vor Rejse var noget
magert, men det var heller ikke let at faa opsporet Personer,
der kunde synge gode gamle Melodier nu.
Et Stykke hen i Juni gjorde jeg en Tur ud til Mørup
for at besøge S. N. Mouritsen, og hos ham var jeg saa
heldig at træffe hans Moder Mette Marie Nørgaard. Hun
var der i Besøg, og jeg fik hende til at fortælle for mig.
Hun var egentlig fra Bjærgby i Vendsyssel og havde i
mange Aar været Jordemoder. Sønnen brød sig ikke videre
om hendes Fortællinger og havde ikke ymtet om, at hun
kunde fortælle noget. Det var hun dog god til, og jeg
fik meget godt skrevet op efter hende. Det var mest Sagn
og dernæst ogsaa et Par Æventyr. Hun og hendes Mand
Mourits Sørensen havde boet paa Træholt Mark i Mygdal,
men nu var Stedet solgt, og hun boede saa i Hjørring.
Paa Grund af Døvhed maatte hun tage sin Afsked som
Jordemoder, blev pensioneret og havde nu i Sinde at rejse
til Amerika for at besøge en Søn i Wisconsin. Jeg var da
glad ved at faa talt med hende og faa skrevet hendes
Meddelelser op.
Derefter gik jeg til Randbøl og saa ud til Vandel,
derfra til Limskov, og besøgte saa Peder Olesen, som jeg
før havde været inde hos sammen med Grimer-Nielsen.
Han fortalte mig nu nogle Sagn og Marie Madsen et Par
Smaating. Hen i Juli havde vi Besøg af et Par Damer fra
Amerika, Moder og Datter. Det var egentlig Bertel Jensens
Gjæster, men jeg var saa flot at byde ind paa en Tur til
Grejsdalen, og vi var da 10 Personer i alt. Der var jeg end-
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mere flot med at byde ind paa en Kop Kaffe, men den unge
Dame syntes saa godt om de fremsatte Kager, at hun spi
ste de fleste af dem, og vi andre maatte nøjes med en en
kelt, jeg fik da i alt Fald ikke flere, og jeg var ret ærgerlig
paa hende og lovede at være mindre spendabel en anden
Oang. Saa havde vi ogsaa Besøg af min Kones Moder, og
endelig besluttede vi os da til i August at gjøre en Tur til
Kjøbenhavn for at besøge Børnene. Jeg havde skrevet til
Fru Tind i Odense, at vi kom derigjennem, og saa var hun
henne med et Par af Børnene at hilse paa os. Vi havde en
Del Ribs med os hjemme fra, og dem fik hun saa nogle
af. Saa kom vi da til Kjøbenhavn, og der var saa mange
Mennesker med, saa vi knap kunde røre os paa Færgerne.
Drengen var sød paa hele Rejsen, og Frederikke kom ned
og tog imod os. Om vort Ophold derovre er der ellers
ikke noget at fortælle. En Dag gik vi ud ad Roskildevejen
til Damhuskroen, og vi undrede os over, at Søen der ude
var helt tør, Vandet havde faaet Afløb anden Steds. Jeg
vovede mig ved at gaa tværs over den, da jeg mente, at
Dyndet der ude nok kunde bære, men det var dog et Vo
vestykke, og bag efter var jeg glad ved, at jeg kom saa
godt fra det. Min Kone skjændte paa mig for min Dum
dristighed. Bagefter gik vi ind i Kroen og drak en Kop
Kaffe i Krohaven. Vi var ogsaa inde i Zoologisk Have og
gjorde en Tur ud til Lyngby og Holte, dernæst ogsaa til
Frederikssund. Hos en Marskandiser kjøbte jeg en Del
antike Sager, som vi saa havde med hjem eller sendte hjem.
Vi gjorde en Standsning i Odense paa Tilbagevejen og gjorde
en Tur ud til Fruens Bøge sammen med Martin Tind og
hans Frue og saa Bogtrykker Kr. N. Petersen og hans Frue.
Vi sejlede derud ad Aaen med en lille Dampbaad, der havde
visse Stoppesteder. Den tog sine bestemte daglige Ture,
og det var virkelig morsomt at foretage saadan en Sejltur
i det smalle Farvand. Vi var saa henne paa Restaurationen
at drikke en Kop Kaffe, som Petersen absolut vilde give,
uagtet det var mig, der havde foreslaaet og indbudt til den
Lysttur. Derefter tog vi hjem.
I September var vi en lille Tur i Herning og Arnborg,
og vi var da ogsaa i Hammerum. Frands Mølgaard kom
os i Møde et godt Stykke før Brande og kjørte os saa hjem.
Der var vi saa til d. 27., og saa kjørte han os til Herning.
Fra Rasmus Nielsens i Hammerum tog vi op til Mikkelsens
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i Busk. Vejret var udmærket, og vor Dreng befandt sig
godt og var glad ved at rejse. Vi kom hjem igjen d. 30. Sept.
Saa kom jeg paa en længere Tur i November. Jeg tog
først til Horsens og saa til Skanderborg. Inden jeg kom
dertil, havde jeg været omme ad Gjedved og var derfra
gaaet til Tebstrup for at besøge Jens Lassen. Her traf jeg
M. Christoffersen, der fortalte mig et Par Sagn. Fra Skan
derborg tog jeg op til Stilling, da jeg vilde besøge Karl
Hansens Enke. Ham selv havde jeg før besøgt, men havde
hørt, at han var død, havde hængt sig selv i et Træ ude i
sin Have. Udenfor Stationen traf jeg Movrids Jensens Svo
ger, Pedersen, der ejede en Gaard i Jegsen. Han var kjørende,
men havde ikke Plads til mig paa Vognen. Han indbød
mig dog til at komme og ligge der om Natten, da jeg ikke
kunde være hos Karl Hansens Enke. Jeg gik da til Jegsen
og traf hende godt nok, men undredes over det yderst uhyg
gelige Hjem hun havde at sidde i, der var griset og uor
dentligt alle Vegne. Sidste Sommer havde hun faaet byg
get et nyt Hus, men gik ganske ene og rodede i det. Hun
havde ikke en Gang faaet sine Rodfrugter ind og kunde in
tet overkomme. Jeg sad saa lidt ved hende der i Kjøkkenet og talte lidt om Manden, men fik ikke andet end no
get Vrøvl og Sludder ud af det. Han var bleven helt søvn
løs og var falden saadan af, og hun havde da ment, det
var bedst, han kom hen paa en Sindssygeanstalt, og hun
havde skrevet til Anstalten om Blanketter til Udfyldning, og
den Dag de kom, og hun meddelte ham det, gik han saa
hen og hængte sig. Saa sagde jeg: „Det er nu min Me
ning, at vi her har Grunden til hans fortvivlede Handling."
Men det vilde hun slet ikke høre Tale om. Da jeg senere
talte med Pedersen og Lærer Jensen om Forholdet, sagde
de, at Manden ikke paa nogen Maade var sindssyg, men
hans Kone vilde gjøre ham til det. Han var en meget ag
tet Mand og endog Medlem af Sogneraadet. De to Mænd
tilskrev udelukkende hende Skylden for, hvad der var sket,
hun var baade hysterisk og opstyltet. En Formiddag, da
han havde trukket sine Køer ud, gik han ind i Haven og
hængte sig i sit Halsklæde. Jeg gik saa om til Pedersens
og laa der om Natten, men jeg mærkede dog nok, at Fruen
ikke var særlig glad ved, at jeg gjorde dem Ulejlighed. Næ
ste Morgen tog jeg saa med Toget til Aarhus og gik op
til Jensen-Malle, derefter ud til Bågø i Testrup. Vi talte
en Del om min Optegnelse af Folkeminder, og han mente,
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hvad han forøvrigt før havde skrevet til mig om, at vi skulde
ikke tage alt med, men sigte det platte fra. Han meddelte
mig saa et Par Smaating, som han mente hørte ind under
det platte. At vi ikke var enige, behøver jeg ikke her at
fortælle. Fra Aarhus tog jeg saa til Randers. Manden, jeg
der vilde træffe, var ikke hjemme, da jeg kom, men da jeg
haabede at faa fat i ham om Aftenen, maatte jeg blive i Byen
Natten over. Det var pens. Lærer J. Sørensen, og da jeg
saa kom til ham igjen og traf ham, fortalte han mig nogle
Præstehistorier, men Sagn fik jeg ingen af, og jeg var da
lidt skuffet, for jeg havde ventet noget bedre. Fra Randers
tog jeg saa op til Faarup St. og gik derfra til Asferg efter
at have været inde i Skolen og hilst paa Lærer Vaaben.
Paa Vejen dertil havde jeg det Uheld, at min Paraply knæk
kede midt over. Jeg gik nemlig med min Vadsæk hæn
gende ned ad min Ryg og med Paraplyen liggende over
Skulderen, men Vadsækken var for tung, og Paraplyen kunde
ikke bære den. Jeg maatte da putte Skaftet med Haandtaget ned i min Sidetaske. Pastor J. Fløe i Asferg tog vel
imod mig, og hans Kone gav mig noget at spise, men de
var budt ud om Aftenen, og jeg skulde da sidde ene i
Præstegaarden. Det vilde jeg ikke, og andre Steder havde
jeg ikke at gaa, saa jeg bestemte mig til at gaa over ti!
Vester-Tørslev. Da Klokken blev 4, turde jeg ikke være
der længere, for jeg havde en lang Vej over en mørk Hede.
Præsten fulgte mig godt paa Vej, henved en halv Mil, og
da var det helt mørkt, og det begyndte saa smaat at regne.
Jeg skyndte mig fremad, alt hvad jeg kunde, og Vejen var
baade sandet og daarlig Endelig kom jeg til en Gaard,
for Resten den eneste Beboelse, jeg stødte paa. Der uden
for kom jeg forbi et Kvindfolk, som jeg spurgte, hvor langt
jeg havde til Tørslev. „De veer a it! w raabte hun og stak
saa i Rend ind i Gaarden. Jeg var saa lige klog og gik
videre. Jeg saa nok, at der gik .en Vej fra til højre, men
turde ikke gaa med den, da jeg ikke vidste, hvor den gik hen.
Lidt længere fremme kom jeg forbi et Sted, der laa lidt paa højre
Side, ogder gik jeg saa op. Her stod en Dreng og pumpede Vand
ude i Gaarden, og jeg spurgte saa ham om det samme,
men fik ingen Besked, han lod, som han saa mig ikke.
Endelig kom Manden, som var ved at røgte ind, og ham
kunde jeg snakke med. Han sagde, at den Vej, jeg var paa,
gik til Glenstrup, og henne ved den Gaard, jeg var kom
men forbi, gik der en Vej fra til højre, og den skulde jeg
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have været med for at komme til Tørslev. Jeg maatte da
gaa et Stykke tilbage igjen og kom saa paa ret Vej. Nu
varede det ikke længe, inden jeg naaede dertil, og saa kom
jeg ind til Degnen. Jeg kjendte ham nok, da han i sin
Tid havde været Hjælper ved den private Skole i Hadsten,
og der havde jeg talt med ham. Nu var han da kommen
hertil og var bleven gift for to Aar siden. Det saa ud til
at være fattigt hos dem, men jeg fik da Lov at blive om
Natten, og de var begge meget flinke imod mig. Da jeg
havde skyndt mig saa stærkt, blev jeg syg og kom til at
kaste op, men det gik over, og saa sad han og fortalte mig
nogle morsomme Præstehistorier. Jeg sov helt godt den
Nat, og næste Morgen gik jeg saa over Brødløs Mølle de
5 Fjerdingvej til Hobro, men det regnede noget hele Tiden.
Der var jeg inde hos en Kunstdrejer og fik min Paraply
gjort i Stand, og imens det stod paa, fik jeg en Kop Kaffe
i Afholdshjemmet. Fra Hobro tog jeg op til Arden og gik
saa til Møltrup ned over Engene og forbi Blaakilde. Jeg
kom der lige før Aften, dygtig træt af den Mils Oang over
Kjær og Moser. Gangtræet over Aaen var falden ned i
Vandet, men jeg maatte se at komme over, og vovede mig
ved det. Da jeg siden fortalte Lærer Thomsen det, sagde
han, at saa dristig var han ikke, han turde ikke vove at
gaa over der, og gik nu altid en anden Vej, naarhan skulde
til Stationen. Baade han og hans Kone var svært flinke
imod mig, og de redte en god Seng op til mig. Thomsen
fortalte mig som sædvanlig mange gode Ting, og om Mor
genen fulgte Fru Thomsen mig helt til Lille-Arden ad en
Vej, som jeg aldrig før havde gaaet- Thomsen havde for
talt mig, at han til Nytaar vilde tage sin Afsked og saa
nok flyttede til Hobro. De lovede at besøge os, naar de
var komne til Ro efter Flytningen. Saa tog jeg til Aalborg
og gik over til Nørre-Sundby, hvor jeg traf Fru Møller og
Sagfører A. Olesen samt Sagfører Andersen. Da jeg kom
til Fru Møller, betalte jeg hende, hvad jeg skyldte for Af
skrivning. Hun viste mig nogle gamle A. B. C.-Bøger og
andet Pilleri af gamle Skolebøger, som jeg ikke kjendte. Si
den gik jeg tilbage til Aalborg og laa paa Afholdshjemmet
om Natten. Dagen efter (d. 13de Nov.) tog jeg med Fjer
ritslev-Banen til Tisted og kom til at følges med Frimenighedspræst Anker Møller et Stykke af Vejen. Det saa helt
betænkeligt ud, da en hel Strækning Land var oversvømmet.
1 Nørre-Sundby havde jeg faaet skrevet et Par Sagn ved

Min Datter Nanna og hendes Mand. De er begge boende i Viborg,
I flere Aar drev han Handskemageriet, som han havde lært, og han
havde Butik, men har nu opgivet den.
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Peder Povlsen Oaarddal, og i Tisted fik jeg fortalt en Del
af Lærer Mads S. Andersen , som udmærket morsomt for
talte sine Aggerbohistorier. Dernæst fortalte Kunstdrejer
C. K. Bunch nogle Sagn. Nu gik jeg fra Tisted ud til
Skjoldborg og besøgte Lærer Severin Christensen. Hans
Kone laa syg, og han skulde passe sin Skole, men vilde
ogsaa gjærne ej alene selv fortælle for mig, men ogsaa hjælpe
mig til at faa noget hos andre. Saaledes viste han mig
ned til Hedevig Kirstine Aagaard, der fortalte mig et Par
Sagn. Han selv gav mig flere gode Ting, men da han
ikke kunde huse mig om Natten, og om Aftenen skulde
have et Møde i Skolen, saa fulgte han mig lidt paa Vej
ned efter Todbøl. For Resten var han interesseret i Natur
historien og har skrevet en Afhandling om Bløddyrene (?).
Det var temmelig mørkt, og da jeg kom op ad Vejen til
Hundborg, der var uhyre sølet og opblødt, fandt jeg paa
at gaa ej alene langs Grøftekanten men endog paa dens
modsatte Side, men nu gik dei galt. Jeg styrtede ned i
Vejgrøften, der var fuld af Mudder og Vand, og blev saa
ledes uhyggelig hjasket til. Saadan som jeg nu saa ud,
kunde jeg umulig vise mig hos Folkene i Hundborg og
maatte da opsøge mig en Vandplask, hvor jeg kunde faa
det værste Snavs vasket af Hænder og Klæder. Saa kom
jeg da endelig derop og søgte ind til Kjøbmanden
Funder, som jeg før havde været hos. Han var bleven gift
og var venlig nok og laante mig gjæstfrit Hus den Nat.
Morsomt for mig var det, at han havde erhvervet sig den
Samling af Oldsager, som jeg forhen havde set hos Guld
smed Hermansen i Viborg, og som jeg nok vidste, han
vilde sælge. Der i Hundborg blev jeg en Dag over, da det
regnede stærkt den Dag, jeg skulde af Sted, men saa var
jeg i Kirke og kjørte bag efter med Læge Buus ud til Vo
rupør, hvor han var paa Sygebesøg. Vi kjørte ind paa
Hotellet, og der blev jeg, til han kom igjen. Værten hed
Poulsen og viste mig en hel Del morsomme Ting, han
havde. I Hundborg var jeg henne at se det Sygehus, Lægen
havde faaet bygget- Mandag d. 17. Nov. rejste jeg saa af ad
Sønderhaa og videre frem. Det saa lidt truende ud med
Vejret, og Funder sagde, at jeg helst maatte tøve noget og
se, hvad det blev til. Men jeg mente, at det nok kunde
gaa. Det var min Agt at gaa ned til Bedsted den Dag
og jeg gjorde mig saa færdig og rejste af hen paa For
middagen. Men da jeg havde gaaet hen ved en halv Mil,
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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tog det fat med Regnen, og det blev værre og værre. Det
varede ikke længe, inden jeg var gjennemblødt. Jeg kunde
let skjønne, at jeg maatte se at komme til Mennesker, der
vilde huse mig, og saa mente jeg at kunne faa Husly hos
Kristoffer Holm i Sønder-Haa, der flere Gange havde sendt
mig Optegnelser og altsaa kjendte mig. Men jeg vidste
ikke, hvor han boede og maatte da spørge mig for i et
Hus tæt ved Vejen. Der blev da sagt, at han boede i en
Gaard langt vester paa, og Stedet blev vist mig. Men der
var et langt Stykke hen til den Gaard, og Regnen blev ved,
saa da jeg kom der, var jeg i en meget daarlig Forfatning.
Det var omtrent Middag, og jeg fik saa talt med Manden.
Han lod ikke til at ville hjælpe mig i min elendige Tilstand,
men spurgte blot, om jeg ikke vilde spise en Portion Grønkaal, for de skulde have Kaal til Middagsmad. Jeg sagde
Tak og gik ud i Gangen for at faa et Par tørre Strømper
paa, som jeg havde i min Vadsæk, hvorpaa jeg satte mig
ind og spiste. Imens gik Manden ud og saa efter Vejret.
„Ja, nu begynder det at klare op", sagde han, da han kom
ind, „nu bliver det nok Tørvejr '. Deraf kunde jeg skjønne,
at han nok vilde af med mig, for jeg saa meget godt, at
det klarede ikke op. Altsaa sagde jeg Farvel, da jeg var
færdig med Maden, og saa traskede jeg af igjen. Men nu
kan det nok være, Regnen tog fat for Alvor, det ligefrem
øste ned. Jeg gik og gik og kom endelig til Hassing saa
vaad som en druknet Mus, men kunde ikke bekvemme mig
til at gaa ind noget Sted. Jeg kom forbi Præstegaarden og
ind paa Landevejen og blev ved at gaa og kunde ikke blive
mere vaad, end jeg var, men det var mig umuligt at standse,
syntes jeg. Nu var jeg da kommen ned forbi Enden af
Ove Sø, og saa maatte jeg atter ad en opblødt Vej, og for
hvert Trin, jeg tog, svuppede det i mine Støvler, der var
fyldte af Vand. Efter saa at have gaaet vel en halvtredje
Mil naaede jeg til Bedsted og søgte ind hos Lærer Kristensen,
hvem jeg forklarede min hjælpeløse Tilstand. Han og hans
Kone gav mig andet Tøj at tage paa, da jeg ikke havde
en tør Klædestraad, og saa blev mit Tøj hængt til Tørre
over Komfuret. Jeg tænker, at der løb flere Potter Vand
af mine Klæder, og jeg har aldrig i mit Liv været saa fugtig
som der i Bedsted. Noget forkjølet blev jeg af den Tur,
men var heldigvis kommen til gode Mennesker.
Her opsøgte jeg, da mine Klæder var blevne nogen
lunde tørre, Ane Marie Jensdatter, og hun fortalte mig atter
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en Del. Fra Bedsted tog jeg til Hurup, og saa gik jeg den
lange Vej ned til Dover for at komme til Lovise Hansen. Paa
Vejen dertil undrede jeg mig meget over endnu at se Korn
staa ude paa Markerne, og det var virkeligt et sørgeligt
Syn, da der nu ingen Udsigt var til at faa det bjærget or
dentlig i Hus. Hos Lovise Hansen fik jeg optegnet en
Vise og nogle Melodier, som hun var kommen i Tanker
om. En af dem var sungen for hende af Peder Porsgaards
Kone i Farre, en anden af Mogens Hansens Kone i Giv
skud, en tredje af Anders Ringive i Farre, en fjerde af
gamle Else i Vejle. De var da alle hørt af hende fra den
Tid, hun opholdt sig nede paa Vejle-Egnen. Jeg gik saa
over til Ydbv St., og Andresen fulgte med mig næsten helt
derover. Lovise Hansen havde sunget for mig hele Aftenen
før. Fra Ydby kjørte jeg saa til Struer, og der var jeg inde
hos Frøken Kiihle og hos Fru Ring, der var bleven Spiritist og
næsten ikke talte om andet. Hun fortalte mig, at hun havde
talt med sin afdøde Fader og havde faaet et Brev fra ham.
Jeg saa ogsaa Brevet, der var skrevet med Blyant og med
en rystende Haand. Hun havde været særlig glad ved at
høre Provst Lund i Voldum tale. Han var død en Tid før,
og jeg vidste godt af ham at sige og havde i sin Tid besøgt
ham i hans Præstegaard. Frøken Ring var nu ikke særlig
glad ved sin Moders Begejstring, kunde jeg mærke, og jeg
var det heller ikke. Saa om Aftenen tog jeg til Holstebro
og derfra til Navr Holdeplads, og gik op til Præstegaarden
og bad Præsten at vise mig Vej hen til Falsig. Men han gjorde
det paa en daarlig Maade, og det var meget mørkt. Jeg kom
snart ned i en Hede, hvor jeg gik paa Maa og Faa, men tabte da
ikke Retningen, og efter at have tumlet meget omkring i samme
Hede fik jeg da endelig Øje paa et Lys fra et Sted der
ude. Det gik jeg saa efter og bad Folkene vise mig hen
til Kristen Galsgaards. Det gjorde de, og saa naaede jeg
derhen og blev vel modtagen. Men de kunde ikke huse
mig om Natten, og den lille Plejedatter forhørte nok et
andet Sted, om jeg ikke kunde blive der, men uden
Resultat. Efter saa at have været der et Par Timers Tid,
og det blev hen ad Sengetid, tog jeg igjen Foden paa Nakken
og rejste af ned til Bur Holdeplads for at komme med
Toget derfra vestpaa. Jeg vidste, at det kneb noget med
Tiden, og jeg maatte gaa rask for at naa derned. Folkene
havde sagt mig, at jeg nok kunde finde dertil, da der var
anlagt en ny Vej ned over Mosen, men det var dog en
23*

356

Minder og Oplevelser. IV.

forfærdelig Vej, jeg tumlede uafladelig over Brinker og Knolde
og maatte tilmed skynde mig. Helt sveddryppende naaede
jeg ned til Banen, krøb under et Led og om til den søndre
Side, hvor der var lidt Vej, og gik saa med den hen til
Holdestedet. Der var et Skur, hvor de rejsende kunde op
holde sig, og jeg kom tids nok dertil. Nu kom jeg til
Vem og gik strags hen til Peder Kristian Bundgaard, hvor
jeg haabede paa at faa Nattely, men Folkene var ikke hjemme,
de var til Bryllup i Skydsgaard. Jeg gik derhen, hvor Dandsen
var i fuld Gang, og fik lige talt med Peder Kristian, hvorpaa jeg gik tilbage til Stationen og gik saa over i Højskole
hjemmet og ønskede at blive der. Klokken var den Gang
bleven 10, og der var fuldt optaget, saa det kneb med at
blive, men jeg fik da redt en Seng i deres Dagligstue og
laa der saa den Nat. Morgenen efter gik jeg hen til Karl
Kr. Jensen, som nu var bleven Urmager og havde nedsat
sig der. Det lod til at gaa godt for ham, og jeg kjøbte
nogle gamle Sager af ham 1 ). Saa gik jeg over til Ulfborg
og ind til Kristen Risum, der som sædvanlig var fuld af
pudsige ravjyske Udtryk. Enkelte af dem fik jeg opno
teret, men des værre alt for faa. Hvis man havde kunnet faa
Lov til at gaa ved ham i flere Dage, kunde man have faaet
en hel Samling af Pudsigheder. Han fulgte med mig hen
til Vogterhuset, som jeg saa tit havde besøgt. Om Aftenen
vilde jeg have besøgt Viliads, men hverken han eller hans
Kone var hjemme, de var taget over til Husby og kom
ikke hjern før Løverdag. Det kunde jeg jo ikke vente efter.
Jeg laa i Holm om Natten og tog saa til He for at opsøge
Mariane Sanddal, Jeg traf hende godt nok, og hun sang
for mig. Jeg fik optegnet 6 Melodier og en Del Viser,
hvoraf dog kun et Par var rigtig gamle. Det var d. 22de
November, jeg var der, og Lærer Storgaard Pedersens Kone
fortalte mig ogsaa lidt, men Marianes Historier var dog langt
de bedste. Nu gik jeg til Ringkjøbing og sendte en stor
Torsk hjem. Her var jeg hos Maren Bonde, der sang
for mig. 4 af hendes Melodier havde hun efter sin Fader
Mogens Kristian Jensen i Sønder-Nissum, og en var sungen
for hende af en Malkepige i Vedersø Mølle. Da jeg vaagnede
næste Morgen, sneede det stærkt, og jeg tog da med Toget
til Herning, Det havde ellers været min Mening at gaa til
Vium og Vorgod, men opgav det saa. Saa kom jeg
:)

Paa min 85-Aars Fødselsdag fik jeg et Telegram fra ham.
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til Hammerum, og her fortalte Stine Bjerregaard mig en
Remse og et Sagn og lidt mere. Jeg gik d. 25de Nov. til
Skovby for at faa den gamle Klokke, som havde tilhørt
min Kones Bedstefader og staaet i hans Stue. Klokkehuset
kunde jeg ikke føre med mig, men Peder Jensen, hos hvem
det fandtes, lovede at sende mig det med Banen, hvilket
ogsaa senere skete. Men Værket og det øverste af Huset
vilde jeg have med mig. Jeg fik da en gammel Sæk at
bære det i og slæbte saa af med det til Ikast St. Det var en
tung Byrde, og jeg kom helt udaset dertil, men fik Værket
med mig hjem. Jeg syntes nok, at Peder Jensen godt
kunde have tilbudt at kjøre mig dertil, da han havde baade
Heste og Vogn, men han gjorde det ikke, og jeg var for
stolt til at forlange det af ham. Senere har jeg her i Vejle
faaet Værket renset og Klokkehuset malet op, saa nu staar
det hele og pynter godt i min Havestue, og Klokken kan
godt gaa endnu. Saa rejste jeg hjem fra Ikast, og baade
Moder og Barn var glad ved mig, da jeg kom.
Min Søn Frode havde, medens han var i Assens, faaet
sig en Kjæreste, og hun kom i Juletiden for at besøge
os, men gjorde ikke Indtryk af at være saa særlig dyg
tig. Det skal jeg nu ikke udtale mig yderligere om.
Han havde faaet Plads hos Boghandler Nielsen i Varde,
og det var jeg glad ved, men han vilde ikke have
nogen gift Kommis i sin Forretning, og Frode tænkte stærkt
paa at gifte sig snarest mulig. Men han havde jo ikke no
get at gifte sig paa, og derfor spekulerede han meget
paa selv at faa en Boghandel. Han var oppe i Frederiks
havn at se paa noget der, og han vilde absolut have mig
med til Viborg for om mulig at overtage Adolf Jacobsens
Forretning; men det var helt vildt, hvad han saadan speku
lerede paa, han slog alt for store Brød op og kunde ikke
faa dem baget. Disse Rejser var da helt forgjæves og ko
stede desuden ikke saa faa Penge. Jeg blev virkelig kjed
af at høre paa hans Luftkasteller.
Hans Valgsprog var
stadig: Det skal nok gaa, men jeg vidste, at det kunde
ikke gaa, Kort efter var jeg en lille Tur i Jelling og fik
Mejerist Jensen til at fortælle mig et Sagn, og henne i Møl
vang fik jeg noget skrevet op hos Lærer Chr. Christiansen.
Han har jævnlig givet mig smaa Bidrag ovre fra Langeland.
Nu lakkede det ad Julen, og jeg holdt mig da i Ro for
det Aar og havde ikke saa lidt at tænke paa nu det nye gik ind.
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1908.
I Begyndelsen af Aaret tænkte min Søn Frode paa at
gifte sig. Kjæresten var fra Frederikssund og Faderen, der
nu var død, havde været Værtshusholder, Moderen derimod
var endnu levende og bestyrede Restaurationen tilligemed
sine Døtre. Datteren Marie havde været i Assens en Tid
for at lære Husholdning, og der var Frode bleven kjendt
med hende. Han havde en god Plads, og jeg var ikke
helt glad ved det Oiftermaal, men jeg kunde heller ikke
godt raade ham fra det. Han spekulerede paa at løse Kon
gebrev, og det havde Kjæresten vist sat i ham. Han be
stilte et Sæt sort Tøj hos Bertel Jensen her i Vejle, og han
bestemte Bryllupsdagen til Torsdag d. 26de Marts. Han
vilde gjærne, at jeg kom derover, og han vilde ogsaa nok,
at Lavra skulde komme. Vi rejste da af, stødte til Frode i
Fredericia og fulgtes med ham til Kjøbenhavn og saa til
Frederikssund, hvor vi kom op paa Formiddagen. Der var
ingen til at tage imod os paa Banegaarden, og det undrede
jeg noget over, men vi kunde da nok finde hen paa Tor
vet. Der lod ikke til at være gjort nogle Forberedelser til
Brylluppet, alt gik sin sædvanlige Gang, og jeg satte mig
ud i Haven, helt afventende. Endelig fik vi Besked paa, at
vi nu skulde ti! Kirken, og vi gik saa derop helt bag om
Byen for ikke at vække Opsigt. Jeg kjendte noget til Præ
sten, og efter at den hellige Handling var forrettet, talte jeg
lidt med ham. Vi gik nu tilbage, fik noget Middagsmad og
tog saa igjen ind til Kjøbenhavn i Mørkningen. Det var det
tarveligste Bryllup, jeg har været med til, og Brudefolkene gik i
deres sædvanlige Søndagstøj. Bag efter gjorde jeg et lille
Ophold i Kjøbenhavn, men Frode blev i Frederikssund i
alt Fald til 2den April. Saa flyttede han til Kjøbenhavn med
Konen og lejede sig ind i Godsbanegade. Han forhørte sig
baadeher og der, og fik det endelig ordnet, at han skulde have
en Forretning ved Fagse Ladeplads, men da han kom der
ned med sit Bohave, viste det sig, at det ikke var nær som
han ønskede sig det, og det varede ikke længe, inden han
rejste derfra. Han havde imidlertid kjøbt et Hus i Kjelle
rup og skulde derfor give 12,000 Kr. Pladsen var ikke saa
gal, og baade Hus og en dejlig Have saa godt ud, men
han satte sig alligevel for haardt og med for store Udbeta
linger, saa jeg frygtede for, at det vilde gaa galt. Men
Frode var ved godt Mod og sagde, at det nok skulde gaa.
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Rejsen til Fagse kostede meget, men værre blev det med
Flytningen til Kjellerup.
Jeg maa nu foreløbig forlade dette Emne og fortælle
om, hvad jeg selv udrettede det Aar- Jeg var bleven kjendt
med en Mand fra Højen ved Navn Rasmus Lavrids Elbæk
og var oppe hos ham nogle Gange. Han gav sig for Re
sten lidt af med at rejse omkring og holde Oplæsninger,
men havde ogsaa Interesse for min Virksomhed. Saa var
jeg hos ham d. 12. Februar, og han skaffede mig nogle ret
rare Sager, der kunde passe til et Museum. Han fortalte
mig nogle Skjæmtesagn og Gaader, og han fik andre i Byen
til at fortælle mig noget, saaledes Jens Henrik Nielsen, Mette
Marie Pedersen, Jens Peter Jakobsen og Johanne Marie Fevre.
Kort efter fik jeg ogsaa Bidrag fra en Mand her i Mølholm,
Farver Carl Møller. Men den bedste blev dog Klavs Pe
dersen, som jeg nu atter havde under Behandling. Han
kunde mange Æventyr og fortalte godt. Først i Marts fore
tog jeg saa en Rejse til Viborg og Karup. Der i Viborg
var jeg atter inde hos Skomager Hammershøj, og efter et
to Dages Ophold der tog jeg til Karup for at faa talt med
Lærer J. P. Wammen. Det var Bogen om Ole Veed-Fald,
jeg arbejdede paa, og han havde ogsaa faaet Lyst til at
sysle noget med at skrive om den Mand og havde faaet
lidt Materiale samlet nede paa Agerskov Hede. Wammen
kunde fortælle mig ikke saa lidt, som jeg skulde have skre
vet. Han sang ogsaa nogle Melodier. Efter et Par Stands
ninger i Herning og Hammerum tog jeg saa hjem igjen.
Katrine Clausen i Klatrup og Skomager Andresen og hans
Kone i Vejle gav mig lejlighedsvis et Par Smaating, og saa
hen i Juni kom jeg paa en længere Tur. Den i Marts har
jeg nu allerede omtalt, men den gav ikke videre Udbytte for
mine Indsamlinger af Minder. Altsaa rejste jeg af, tog først
til Brejning, saa til Børkop, Fredericia og Odense. Herfra
gik jeg paa min Fod op til Havrehed Skole, hvor jeg var
inde hos Lærer Anton Andersen, som jeg før havde besøgt.
Jeg var der en 3 Timer, og saa gik jeg til Vevlinge for at
besøge Pastor Sommer, der før havde været i Grindsted.
Jeg laa i Præstegaarden om Natten. Næste Morgen skulde
Præsten have Konfirmanter, og de samledes i Kirkens Vaabenhus. Fruen var ikke kommen op, og Præsten og jeg
spiste vor Mad ude i Bryggerset, og hende fik jeg ikke at
se, inden jeg drog af- Jeg gik saa over til Haarslev, var paa
Vejen nede at se Elvedgaard, hvor Vedel Simonsen havde
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boet, og gik ind til Lærer Mathisen i Haarslev for om mu
lig at faa lidt at vide om Klædekisten, jeg før havde set hos
hans Kones Fader. Men hun vidste ikke, hvor den var ble
ven af. Jeg søgte saa hen i Præstegaarden, hvis gamle Lade
meget optog min Interesse. Det var nemlig et gammelt
Aashus, og Svinehuset ved Enden af den var ogsaa værd
at se. Jeg fik da talt med Fru Rosenberg, som fortalte mig
et Par Smaating, og jeg havde det helt godt der, men jeg
maatte videre frem og kom saa til Særslev Højskole. Jeg
havde gaaet omtrent 7 Fjerdingvej den Dag, og det var just
ikke meget, men jeg var dog bleven noget træt, for det var
ret varmt i de Dage. Jeg plejede der at kunne faa Nattely,
men hverken Rasmus Nielsen eller hans Kone var hjemme,
saa jeg kunde ikke faa Lovning paa at blive der. Jeg gik
saa til Præstegaarden, men der var stor Forstyrrelse, da der
skulde være Provstesyn, og der var saa mange fremmede,
at der ikke kunde være Tale om at blive. Jeg talte lidt
med en af de fremmede, nemlig Sognefogden Niels Mikael
fra Lyngby ved Løkken, som var hos Præsten i Besøg. Ham
havde jeg for mange Aar siden været hos, da jeg var
der oppe at holde et Foredrag i et Mejeri, og der tillige
var Høstfest og Dands, og jeg saa kjørte med ham hjem
om Natten Klokken 2. Endelig gik jeg tilbage til Højsko
len, og da var Fruen kommen hjem, og saa fik jeg Lov til
at blive der. Da det var Set. Hans Aften, kom jeg med
Børnene ud at se Blus, og derefter kom jeg i Seng. Om
Morgenen fik jeg saa fat i Rasmus Nielsen og fik et Par
Historier af ham. Derefter gik jeg over til Kolshave og be
søgte Pastor F. E. Norlander, som jeg jo kjendte godt fra
den Tid, han var Præst i Ejstrup. Men her skulde ogsaa
være Provstesyn den Dag, og jeg var der, da Provsten, L.
N. V. Balslev kom, saa jeg fik talt noget med ham. Da han
var rejst af, vilde Præsten have mig ud til et Par gamle
Mennesker i Sognet, og jeg fik da lidt at vide hos Jesper
Hansen og Hans Pedersen. I det ene af Husene saa der
meget uhyggeligt ud, og det var yderst forfaldent. Den
gamle Mand gik ene og rodede omkring der inde, og jeg
sagde ogsaa til Præsten, at det næsten var uforsvarligt at
lade ham sidde saa elendig i det. Tiden trak ud, og jeg
maatte da blive i Præstegaarden den Nat. Næste Morgen
gik jeg til Ouldbjærg Station og kjørte saa med Toget til
Kappendrup. Derfra gik jeg til Hjadstrup for at se paa en
Gaard der. Den Rejse, jeg nu foretog mig, havde særlig
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til Hensigt at opsøge gamle Sulehuse, som jeg gjærne vilde
have beskrevet og opmaalt. Jeg havde skrevet til National
museet i Kjøbenhavn om, at her laa en Opgave, som det
maatte tage sig af, og jeg ønskede at faa en Mand der ovre
fra til at komme og se Sagerne efter, inden det var for sent.
I Haarslev Præstegaard havde jeg nu for nylig set paa den
gamle Lade, og i Kolshave saa jeg et Tørvehus med jordgravede Stolper. Her ovre paa Fyen skulde der være en
Del Sulehuse endnu tilbage, og nogle af dem vilde jeg
gjærne have at se for at kunne give Museet Anvisning paa,
hvor de fandtes. Efter den Fyenstur, jeg nu foretog mig,
sendte jeg saa derover en Fortegnelse paa, hvad jeg havde
truffet, og ønskede, at Manden, der sendtes ud, vilde komme
og se paa Sagerne. Saa fik jeg et Brevkort sidst i Septem
ber fra Chr. Axel Jensen, hvori han takker for, hvad jeg
havde skrevet, og føjer til: „Efteraarsturen var nu i alt Fald
ikke bleven til noget, da jeg har faaet lidt Daarlighed og
maa holde mig i Ro en Uges Tid. Derimod haaber jeg paa
næste Foraar og skal i Tide tilskrive Dem om mine Planer."
Udsættelse synes jeg nu aldrig rigtig om, og maatte dog
tilstaa, at Tiden det Aar var ve! fremrykket til at foretage
grundige Opmaalinger og Fotograferinger, men det kunde
dog have ladet sig gjøre, hvis man lige straks havde sendt
en Mand af Sted.
Jeg skal saa fortælle videre om mine Undersøgelser. Fra
Hjadstrup gik jeg tilbage til Kappendrup og kom over til
Gjøngstrup. Her i Skolen hvilte jeg mig lidt og gik saa
videre og naaede endelig til Hasmark Skole, hvor jeg haabede paa at blive, da jeg nu havde gaaet 3 Mil den Dag,
og jeg da ogsaa gjærne vilde have talt med den kloge
Mand der ovre. Men Skjæbnen vilde det anderledes. Ti
Minutter før jeg kom, var Lærer Schmidt kjørt hjemme fra
og over til Otterup med sin Kone, og jeg traf kun Børnene
og en Pige. Der var nu ikke andet for mig at gjøre end
at gaa til Norup, altsaa én Mil til. Det var drøjt, men jeg
jeg fik da den vældige Kampesten at se, der laa tæt ved
Vejen. Aldeles træt naaede jeg Norup hen imod Aften og
traf Degnekonen udenfor Skolen. Jeg sagde, hvem jeg var,
og lod mig forstaa med, at jeg gjærne vilde have Nattely.
Men hun tilbød mig det ikke, og jeg kunde ikke bære mig
'til at trænge yderligere paa. Altsaa søgte jeg til Præstegaarden, hvor jeg kom som en Tigger, for jeg kunde ikke
gaa videre. Jeg havde nu en stor Vable paa min ene Fod,
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var meget hudløs og uhyre sulten, da jeg ikke havde spist
siden Middag, og Klokken var nu 9. Man huske stadig
paa, at det var meget varmt, og at jeg havde ikke saa lidt
at bære. Pastor Niclassen og hans Kone tog meget ven
ligt imod mig og jeg fik saa baade Mad og Husly. Derpaa
fulgte Præsten med mig hen til Bankesmeden, der hed Ras
mus P. Mikkelsen, for hans Kone holdt Fødselsdag, og der
blev vi saa siddende til Midnat. Vi traf der den eftersøgte
Lærer Schmidt og hans Kone, som var kjørt der om ad fra
Otterup for at ønske ti! Lykke. Han fortalte mig lidt om
den Gaard i Gjøngstrup, jeg lige havde set, og saa fortalte
ej alene Præsten, men og Smeden mig noget. Schmidt til
bød mig at følge med dem tilbage til Hjemmet, men det
kunde jeg dog ikke godt bekvemme mig til, da jeg saa igjen
skulde gaa den lange Vej ti! Norup. Derimod tilbød Sme
den mig at ville kjøre mig paa Vej ad Odense til, og det
Tilbud tog jeg med Glæde imod. Jeg gik saa med Præ
sten hjem. Om Morgenen kom Smeden og sagde, at han
havde noget Arbejde, der skulde gjøres færdigt strags, saa
han kunde ikke kjøre med mig inden over Middag. Det
maatte jeg finde mig i. Jeg havde faaet mine Ben godt
rørt, og næsten intet Udbytte faaet. Men jeg havde dog
set en Del Sulehuse, og det var da noget. Her er nu en
Fortegnelse over, hvad jeg havde opdaget:
En Sulehus-Lade i Haarslev Præstegaard og et Svinehus
ved Enden deraf.
En Lade i Særslev Præstegaard.
Et Tørvehus i Tolshave.
Jens Nielsens Stuehus i Hjadstrup. Et Hus under Ned
brydning i Kappendrup.
Et Stuehus i Ellegaard i Gjøngstrup, og en mærkelig
Ovn i samme Stuehus, hvor en Svensker var slaaet ihjel
med en Træbismer. Lade og Kræhus i samme Gaard. En
Stump af et Boelssted i samme By.
Dernæst fik jeg at vide, at der var en Stump af et Hus
i den gamle Præstegaard i Egense, og at der var Suler i
det vestre Hus i Skydebjærg Præstegaard.
Alt dette gav jeg Meddelelse om til Nationalmuseet i
Kjøbenhavn. Fra Norup kom jeg saa til at kjøre med Sme
den til Søhus, hvor hans gamle Forældre boede, og der var
vi saa inde en lille Tid. Derpaa kjørte han mig til Lumby
Mølle, hvor vi ogsaa var inde, og der fik vi set paa en hel
Del gamle Bøger, som opbevaredes der. Jeg fik Lov til at
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tage med mig en Stump af Niels Mikkelsen Aalborgs Læ
gebog, og Smeden fik de gamle Landkort, som var udgivet
i sin Tid til Indbyrdes Undervisning i Skolerne. Dem vilde
jeg ogsaa gjærne have haft, men Smeden fik dem, og han
havde mere Ret dertil end jeg. Jeg saa ogsaa den gamle
Indskrift over Indkjørselsporten og skrev den af. Her sagde
jeg saa Smeden Farvel og takkede ham venligt for Kjøreturen. Derpaa tog jeg Foden paa Nakken og gik videre
til Odense, hvor jeg kom noget hen paa Eftermiddagen.
Det var en meget morsom Fodtur, men den var tillige træt
tende. Her i Odense traf jeg Bogtrykker Petersen, og han
vilde have mig med sig hjem. Jeg fik noget at spise og
laa hos ham om Natten. Næste Morgen gik jeg ned til
Toget, men var nær kommen for sildig, da Togplanen var
bleven ændret, og Toget gik nu 10 Minutter før. Saa kom
jeg til Ringe og søgte ind til Lærer Munch. Derpaa kjørte
jeg til Pejrup og vilde nu besøge Lavrits Aagaard i VesterAaby, der var bleven gift med min Fætter Villadses æld
ste Datter Margrete. De havde ønsket at faa mit Besøg,
men det var ikke let at finde dertil, da jeg ikke ret vidste,
hvor de boede. Jeg maatte spørge og spørge og kunde in
gen ordentlig Besked faa. Omsider kom jeg forbi en Vej
mand, der sad og pikkede Sten i Stykker, og ham fik jeg
Besked af. Jeg naaede da dertil d. 19de Juni, og var der
saa en Dag over, da det var Søndag, og jeg gjærne vilde
hvile mig lidt oven paa Anstrængelserne. Men det var egent
lig ikke morsomt at være der. Jeg blev i alt Fald skuffet.
Manden var flink nok paa sin Vis, men var vist vant til at
leve godt, og hans Kone, der var bleven fin paa det og følte
sig som Frue, var vist selv hjemme. Den, jeg syntes bedst
om, var den gamle Kone, og jeg fulgtes med hende til Vester-Aaby Kirke om Formiddagen. Det var en temmelig
lang Vej dertil. Om Eftermiddagen skulde der være Mis
sionsmøde i Fjellebroen, hvor en kjøbenhavnsk Præst skulde
prædike, jeg kunde ikke faa at vide, hvad han hed. Men
de vilde paa ingen Maade derhen, de var ikke Missionsfolk,
sagde de, og saa gik de ned til Stranden, og vi blev sejlede
over til Nakkebølle, hvor et nyt Sanatorium var under Op
førelse. Det gik vi og saa paa, men Margrete var ikke med
der ovre, hun blev paa den anden Side. Jeg gik og un
dredes over, hvor storslaaet det hele var. Jeg var inde i
Hovedbygningen og saa paa de store brede Trapper og
den mægtige Veranda, hvorimod selve Sygeværelserne var

364

Minder og Oplevelser. IV.

forholdsvis smaa. Kjøkkenlejligheden var nede i Kjæideren.
Huset, som Lægen skulde bo i, laa fornemt for sig selv og var et
helt lille Slot, de andre Funktionærers Lejligheder var lidt mere
beskedne, men alt var ligefrem storstilet, og der var absolut
ikke sparet paa Pengene. Rundt omkring det hele var som
en lille Lystskov, men fugtigt saa der ud til at være. Mar
grete kom siden derover til os efter at have sendt Børnene
hjem, og saa vilde de have mig hen til en Mand, som hed
Henriksen, og som ledede Arbejdet ved Bygningen derovre.
Han havde lejet sig ind i et Hus i nogen Afstand derfra,
og vi gik da derhen. Margrete havde nemlig sat sig i
Hovedet, at jeg samlede paa Oldsager og gamle Møbler,
og det kunde jeg ikke faa hende fra. Vi skulde altsaa hen
at se paa hans Sager, og jeg saa lidt paa dem, men brød
mig ellers ikke om Manden. Derimod traf jeg en yngre
Mand, Thomsen fra Levring, hvis Fader jeg havde kjendt
godt, men som nu var død. Ham talte jeg en Del med.
Vi skulde spise til Aften der, og det var jeg meget kjed
af, da jeg ellers ikke brød mig om Folkene, men Margrete
var svært godt tilpas dermed. Saa sejlede vi tilbage over
det smalle Farvand, men Lavrits Aagaard og Margrete kunde
ikke blive færdige med at snakke med forskjellige, og jeg
gik da ene tilbage til Gaarden og kom i Seng, men kunde
ikke dy mig for at spise et Skud Boghvedegrød af Folkenes
Aftensmad. Klokken var da bleven 10, og jeg skulde op
Kl. 4 1 / 2 , saa det var ikke for tidlig. Det varede dog længe,
inden der blev Ro, saa jeg fik meget lidt Søvn. Jeg gik
saa Klokken 5, og de laa allesammen i Sengene, saa jeg fik
hverken vaadt eller tørt. Jeg kom til Stationen i ordentlig
Tid og kjørte saa til Højrup og lovede for, at jeg ikke
skulde komme paa den Egn saa snart igjen. Fra Højrup
gik jeg saa til Nørre-Broby i den stærke Varme. Det var
ialt 2V2 Mil, og jeg kom da i Tanker om forinden at gaa
ind i Præstegaarden i Sønder-Broby. Fru Wille, der var
fra Holstebro-Egnen, fortalte mig et Sagn, og da jeg saa
gik ad Vejen til Staaby, kom jeg forbi Arbejdsfolk, der
kom hjem fra Marken. Jeg blev ved at gaa for at komme
til Friskolelærer Markussen, og da jeg naaede hans gamle
Hjem, hvor jeg før havde været, viste det sig, at jeg var gaaet
meget for langt. Skolen var bleven flyttet hen til Staaby, hvor
der var opført en ny Skolebygning, og den gamle var bleven
solgt. Jeg maatte tilbage igjen og kom saa til Stedet, som jeg
var gaaet forbi. Saa kom jeg da i Havn den Dag og fik Mar
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kussens Kone til atter at fortælle noget og synge for mig, og
det gik helt godt. Jeg var ogsaa henne hos en gammel Mand,
Niels Tømmermand, der i Nærheden (i Vejle), som havde et
meget tarveligt og defekt Exemplar af en gammel Oversættelse
af Bibelen (P. H. Resens), som han ikke brød sig om, og den
fik jeg saa af ham. Jeg rejste igjen næste Morgen og skulde
saa om ad Lærer Lomholt i Vøjstrup, hvis Datter skulde
undervise mig om Knokkelspillet, og det var hun villig til.
Saa gik jeg til Akkerup, og Lærer Steffensen der, som var
gift med Lærer Mikkelsens Datter fra Haderup og altsaa
Svoger til Chr. Christiansen i Mølvang, vilde følge med mig
hen til Jens Esbensen, der havde et meget stort Gartneri,
og der spiste vi til Aften og fik dejlige Jordbær fra hans
Have. Jeg laa i Haarby om Natten og tog saa til Glamsbjærg og Knarreborg. Der besøgte jeg Anders Christensen,
en forhenværende Gaardejer i Tommerup, som fornylig
havde udgivet en lille Bog: „Fynske Bønders Liv i forrige
Aarhundres Midte - 1908", og fik den hos ham. Jeg ankede
lidt over, at han ikke havde sted- og personfæstet nok, da
Bogen derved havde tabt lidt af sit Værd. Herfra tog jeg
saa til Tommerup og tog Billet til Kavslunde, gik saa ned
til Gamborg, men fik intet Udbytte der. Endelig tog jeg
da hjem. Jeg havde haft en meget streng Rejse denne
Gang og havde skrevet hjem: „Jeg skal jo stadig gaa, og
det er snart sært, at Benene kan holde til det. Men jeg
vover mig ikke tiere ud paa en saadan Rejse. Med Penge
har jeg det godt nok, da jeg ikke bruger ret mange, og
jeg haaber at komme hjem i god Behold". Men Udbyttet
af Folkeminder var yderst tarveligt. Jeg naaede Hjemmet
Onsdag Aften d. 1ste Juli.
1 Juli gjorde vi en Rejse til Herning og Viborg. Først
tog vi jo til Give, og saa gik vi videre, indtil Frands Møl
gaard kom til os paa Vejen og tog os op. Der var vi saa
et Par Dage og havde Barn og Barnevogn med os. Fra
Arnborg Kro tog vi med Dagvogn til Herning, tog ud til
Hammerum og tilbage til Herning, saa til Viborg og lagde
os ind paa Højskolehjemmet, kjørte til Rødkjær og tilbage
til Vejle og var flere Steder underveis. Men det er der ikke
noget videre at fortælle om, da det kun var en Lysttur og
ellers intet Udbytte gav, men en Udgift paa en 31 Kroner.
Om den Rejse har jeg optegnet følgende i et Brev: „Vi
kom godt nok til Brande og kom saa op at kjøre med
Frands ti! hans Hjem. Der var vi saa en Dag over og
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tog saa med Dagvognen til Herning. I Gaar var vi i Skovby
og besøgte Knud og Peder jensen. Men da vi skulde til
bage til Herning, gav det saadant et Tordenvejr med Regn,
at vi blev helt vaade, inden vi kom til Hammerum. Det
regnede hele Natten, og i Morges var det formelig Skybrud,
saa Kjælderne stod fulde af Vand, og det strømmede i svære
Mængder ind til os hos Lavst Bertelsens. Vi tilbragte en
stor Del af Formiddagen med at øse Vand ud. I Dag har
vi besøgt flere i Herning, men blev forsinkede paa Grund
af Vandet, saa vi ikke kunde komme med Middagstoget
til Viborg. I Morgen skulde vi gjærne se Domkirken og til
Hald, og jeg vilde ogsaa gjerne et lille Øjeblik standse ved
Rødkjærsbro og tage en lille Tur til Brandstrup og Faarup.
Naar vi er komne ud, skulde vi gjerne have en lille Smule
ud af det. Drengen er sød og nem at rejse med". Mandag.
Skrevet i Toget paa Vejen til Viborg 5- Juli 1908. Senere
maatte vi atter af Sted, Frodes Kone havde gjort Barsel,
og da Barnet kort efter skulde døbes, bad han os om at
komme derover, og det kunde vi ikke godt undslaa os for.
Vi rejste da til Kjøbenhavn og vilde have Barnevognen med.
Den blev indskrevet, og da den kom derover, var den
helt ødelagt. Jeg lod en Jernbaneassistent se den og skrev
en Klage til Direktoratet, men fik aldeles intet ud af det.
I Svarskrivelsen, der var holdt i meget afvisende og ret
uforskammet Tone, fremhævedes, at Vognen sandsynligvis
havde været ødelagt fra Hjemmet, og jeg skulde bevise, at
den var bleven saa ilde behandlet i Toget. Jeg fik den
saa ud til en Vognfabrikant langt ude paa Nørrebro, der skulde
reparere den. Vognens Haandtag var helt knust, og Voksdugen
var helt ødelagt. Selve Vognkassen var ogsaa forskrækkelig
skavet, men Lakeringen derpaa kunde der ikke gjøres noget ved.
Det var en Dame fra He ved Ringkjøbing, der havde For
retning med Barnevogne og lignende, vi henvendte os til,
og hun lovede at sørge for Istandsættelsen. Vi skulde da
vente efter at faa den Sag i Orden, inden vi rejste tilbage,
og Barnedaaben skulde ogsaa besørges. Min Kone talte
meget indtrængende med Frode og hans Kone om, at de
skulde faa Barnet døbt snarest muligt, da det saa meget us
selt ud, og det saa ligefrem ikke ud til at kunne leve. Det
var et aldeles elendigt Barn, men det blev heller ikke plejet
ordentlig. Ikke fordi Moderen ikke vilde, men hun forstod
det ikke. Det fik kun Bryst to Gange om Dagen, og det
fik Drikke af en Flaske med Bygvand i og aldrig Mælk,
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og deraf fik det kun hver tredje Time, maaske ikke
en Gang saa tit. Ja, jeg havde aldrig set saa elendigt
et Barn, og det saa yderst lidende ud af Øjnene. Det var
frygtelig magert og lignede næsten en Benrad. Han havde
haft en daarlig Mave, og han frøs bestandig. Der blev saa
bestemt, at Drengen skulde døbes næste Søndag, og Mode
ren og vi andre vilde have hendes Moder til at være Gud
moder, men hun kunde ikke komme, og saa maatte min
Kone være det. Hun var meget bange for, at han skulde
dø imellem Hænderne paa hende inde i Kirken, men han
levede da det over. Vor lille Dreng var med henne i Kir
ken, men havde ondt ved at holde sig helt tavs, som ikke
var saa sært. Degnen var svært paa Tæerne, og jeg maatte
paa hans strænge Opfordring følge med min Dreng ind i Sa
kristiet imens. Der var nu ellers ingen Grund tii saa kras
en Optræden fra hans Side. Barnet fik efterhaanden saa god
en Behandling, at det kom til at trives og blev et dygtigt
Barn. Nu er han vogsen og stor og stærk af sin Alder,
men man skulde den Gang ikke have troet det. Den Dag
blev der døbt 11 Børn i alt, og Præsten var en ren Skue
spiller, en tyk forædt ung Mand, der var helt forargelig at
se paa, saa Handlingen kunde ikke virke opbyggeligt paa
Tilhørerne. Jeg skal ikke nævne Præstens Navn og heller
ikke nævne Kirken, hvori Barnet blev døbt.
Inden dette foregik, saa vi os lidt omkring der ovre,
for dog at faa lidt ud af det. Saaledes tog vi ud til Olafs
Sommerbolig og var der et Par Dage. Han havde kjøbt
en Have med deri værende to Træhuse et godt Stykke paa
den anden Side af Lyngby, saa der var ikke ret langt til
Brede Station. Stedet kaldtes Kronhøj, og det var virkelig
et dejligt Sted at være om Sommeren. Frode fulgte med
der ud for at vise Vej, og saa kom vi der Kl. 2 1 / a . Noget
efter tog han tilbage, og saa kom Olaf paa Motorcykle.
Han havde gjort et pænt Arbejde i Haven derude, og Træ
erne groede godt, men Kjøkkenurterne, han havde saaet, saa
ikke godt ud, da der skulde luges, og han kunde ikke komme
derud hver Dag. Hertha vilde med derud, og Ejnar brølte
forfærdeligt, da vi tog af Sted, og tog slemt i Veje, for
han vilde jo have været med derud. Frederikke skulde
have kommet ud til os, men kom ikke, saa kom Herthas
Moder i Stedet for. Olaf tog med os ud i Skoven ikke ret
langt fra Brede til det saa kaldte danske Schweitz. Der var
vi saa til hen paa Eftermiddagen. Om Natten laa vi i no
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get gammelt Halm, der laa paa Udhusloftet, og om Formid
dagen gav jeg mig til at slaa noget Græs uden for Haven,
saa vi fik en pæn Høstak, som Børnene kunde have at
tumle sig i. Paa den Mark maatte vi godt tilegne os Græs
set, sagde Olaf, da det ellers ikke blev anvendt. Ja, det var
et rigtigt Friluftsliv, vi der kunde nyde, og jeg syntes, det
var et godtog herligt Sted. Forhuset havde Olaf lejet ud til
nogle Sommergjæster. Næste Nat laa vi igjen paa Loftet,
og saa tog vi tilbage til Kjøbenhavn fra Brede. Vi var ogsaa i zoologisk Have, og vi besøgte Maler Wiwel, og da
Barnevognen var bleven gjort i Stand, maatte vi til at tænke
paa Hjemrejsen. Men jeg turde ikke igjen lade den gaa
med Toget, og derfor rejste min Kone med Barnet hjem
med Banen, medens jeg bestemte mig til at sejle med Skib
lige bag efter og saa tage Vognen med. Frederikke sagde,
at Frode var bleven assistentshusgal, og jeg lagde ogsaa
Mærke til, at han jævnlig gik derhen paa Auktion og
kjøbte ind. Han kjøbte Skeer og Knive og Gafler for at
have noget at forære os til Fødselsdagene, blev der sagt,
men jeg syntes ikke om det, da han vist nok kunde faa
Brug for sine Penge og burde spare af yderste Evne.
Vi kom hjem i god Behold, og Drengen var sød hele
Tiden. Den Kjøbenhavnstur kostede os ikke saa lidt over
50 Kr. Kort efter gjorde jeg først en Rejse sønderpaa. Jeg
tog til Vejen og saa til Lunderskov og Vamdrup. D. 6te
Sept. kom jeg til Øster-Vamdrup og fik hos Lærer Byriel
flere gode Ting skrevet op. Da han ikke kunde huse mig,
laa jeg paa Hotellet, og han fulgte mig derhen. Saa tog jeg
ind til Kolding og fik hos Graver Simonsen ogsaa noget
skrevet. Pens. Lærer Petersen der i Byen gav mig ligeledes
lidt. Saa var jeg med Simonsen oppe paa Eltang Kirke
gaard at se til min Faders Grav, hvilket egentlig var Formaalet for min Rejse. Strags efter tog jeg ud til Mørup,
da Lærer Mouritsen skrev til mig, at hans Moder igjen var
kommen, men rejste bort et Par Dage efter, og jeg maatte
da af Sted med det samme. Jeg traf hende godt nok, og
saa fortalte hun mig atter noget. Jeg var igjen henne hos
Haagen Mørch og fik noget skrevet op der.
Samme Maaned bestemte jeg mig til at tage en læn
gere Tur, først ud i Vesteregnen og siden nord paa. Jeg
tog til Herning og derfra til Troldhede, gik saa ned til Drongstrup og var der d. 20. Sept. Det var Peder Jensen, jeg
vilde gjæste. Da jeg kom i Nærheden af Gaarden, saa jeg
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et ret underligt Syn. Manden og Karlen var ved at flaa en
død Ko, der laa paa Agrene der vesten for. Siden hørte
jeg, at den havde slidt sig løs og var plumpet ned i Ajle
beholderen, hvor Dækselet var helt raaddent, og var saa der
druknet. Jeg havde ventet mig en hel Del Meddelelser af
den Mand, da han var mig stærkt anbefalet, men jeg blev
dog lidt skuffet. Han var for Resten en meget fornøjelig
Mand at tale med og havde anlagt en stor Frugthave. Saa
henviste han mig til Jeppe Pedersen , der var Tækkemand og
næsten 79 Aar, almindelig kaldet Røde-Jeppe. Han boede
i et Hus noget nærmere ind imod Kirken, og hos ham fik
jeg ikke saa lidt godt at vide. Jeg var da ogsaa inde baade
hos Degnen og Kjøbmanden og gik saa over Broen op til
Fruergaard, der fra gammel Tid har været et Samlingssted
for Kvægdriverne, naar de skulde have deres Kvæg drevet
sønder paa. Der var jeg hos Kirsten Marie Kristensdatter,
der fortalte mig den ret kjendte Historie om hendes Faders
mærkelige Hændelser og om den Sabel, han havde faaet
fra Holland, og som jeg siden fik et Fotografi af. Saa tog
jeg tilbage til Herning og derefter til Hammerum, hvor Kri
stian Bjerregaard gav mig et Par Træk af Almuelivet. Jeg
var ogsaa henne hos Niels Larsen, som havde en stor Tri
kotagefabrik der. Jeg fik det hele set efter, og det var
meget storslaaet, syntes jeg. Han fortalte mig ogsaa et
Par gode Ting. Derfra kom jeg saa tilbage til Herning
og tog op til lldsgaard, hvorfra jeg gik ud paa Agerskov
Hede for at eftersøge flere af Ole Veedfalds Papirer, var
inde hos en Svensker, som boede der, og fik nogle Smaating, gik derefter til Karup og tog saa til Viborg. Efter et
Par Dages Ophold der i Arkivet tog jeg op til Østrup St.
for at besøge J. P. Wammen i Gislum. Han hentede mig
ved Stationen, og der var jeg saa en Dags Tid. Han for
talte mig igjen en Del og sang mig en Melodi. Det lod
til, han havde det helt godt og kunde nok gjøre sig gjældende der, hvad det vel havde knebet lidt med i Karup, ef
ter hvad Folk sagde. Til Skolen hørte en rar Have, og det
glædede mig at komme derop. Saa tog jeg til Aalestrup
og derfra tilbage til Viborg, hvorfra jeg saa over Rindsholm,
Brandstrup og Kjellerup samt Silkeborg tog hjem. Jeg tog
saa ikke mere ud paa Rejse det Aar, men havde ogsaa nok
at tage Vare paa hjemme- Jeg havde nemlig talt med Por
trætmaler Niels Wiwel om, at han skulde komme over og
male et Portræt af mig. Min Kone havde ønsket, at jeg
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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kunde blive malet, og jeg fandt, at han vilde være dygtig
nok dertil. Han kom ogsaa, skjøndt han var lidt betænke
lig derved. D. 11. Oktober meddelte han mig saa, at han
tænkte at komme en Gang i Ugens Løb. Dagen kunde
han endnu ikke bestemme, men sigtede dog efter Onsda
gen. Han skrev ogsaa: „Gid nu det gode Vejr maa holde
sig, for jeg er gammel og opslidt og venter knap engang
at komme levende hjem." Han naaede dog herover og tog
fat paa Arbejdet. Vi gjorde det saa hyggeligt for ham, som
vi kunde- Han røgte stærke Cigarer, mens han arbejdede,
men det gik rask fra Haanden, og jeg undredes over, saa
dygtig han var til at opfatte. Det varede ikke uden nogle
faa Dage, saa var han færdig. En af de sidste Dage han
var her, fik han Brev hjemme fra, og saa vilde han absolut
af Sted med det samme. Vi søgte at stille ham tilfreds, og
det lykkedes da ogsaa for saa vidt, men han var yderst ner
vøs. Inden han rejste af igjen, var han vist oppe at besøge
sin Ven Rasmus Olesen i Bøgely, der da var Lærer ved Vejle
Latinskole, men nu havde taget sin Afsked. Efter sin Hjem
komst fik jeg Brevkort fra ham d. 24. Oktober: „Dette blot
for at meddele Dem, at jeg er kommen ievende hjem og alle
rede i Gang med Arbejdet her hjemme.... Naar Vejret er
godt, er jeg ikke helt bange for at vove mig til Vejle endnu
en Gang. Haabende, at Deres Frue fremdeles vil faa For
nøjelse af Portrættet, maa jeg altsaa foreløbig anse Rejsen som
vellykket." Hans Adresse var den GangSorgenfrigaard ved Kon
gens Lyngby, og der havde vi besøgt ham, da vi var i Kjøbenhavn og gjort fornøden Aftale med ham. Jeg maa til
føje her, at han ikke fik mere end et Par Hundrede Kroner
for Maleriet, og at jeg synes, det var helt vellykket, det lig
nede mig godt og har holdt sig godt til nu. Da vi var
der, saa vi en Mængde Tegninger, han havde liggende, og jeg
syntes, at de var storartede. Han var en udmærket Tegner, men
var ikke i Vælten, og det kneb svært for ham med Udkommet.
I September fik jeg Meddelelse om, at Niels Knudsens
Kone i Faarup var død d. Ilte om Aftenen. Hun hed In
ger Marie Jørgensdatter og var født 1822, og de blev gift
1859. Denne gamle Kone havde været god imod os, imens
vi boede i Faarup. Ligfølget var meget stort, 34 Vogne i
alt med 4 eller 6 paa hver Vogn, og en Del gik til Fods.
Lærer J. Handberg i Faarup flyttede det Aar til Nørre
sundby.
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1909.
Det Aar kom jeg ikke ret paa Farten inden lidt hen i
Marts. Men forinden var jeg da først i Februar oppe i
Højen og fik der hos Niels Nielsen Lund fortalt nogle
Sagn, ligesom jeg ogsaa fik Besked paa, hvor der fandtes
gamle Bygninger og gammelt Bohave. I Degngaard havde
de en gammel aaben Skorsten, og i Grejs var en Tvillinggaard. Dernæst var jeg i Klattrup hos Nikolaj Madsen og
Mads Peter Bjærg samt Thomas Ousen, og de fortalte alle
tre noget. Her hjemme i Vinding fik jeg Bidrag fra Niels
Klavsen, og han fulgte med mig til Lavst Peder Sørensen
Ryholm. Ogsaa Ane Klavsen her i Mølholm fortalte mig
noget. Altsaa noget hen i Marts kom jeg paa en længere
Rejse. Men først skulde vi have Nanna gift, og hendes
Bryllup stod her hos os. Det var vist den 5te Marts. Jeg
indbød min Broders Enke i Horsens Cathrine Tafteberg, og
hun kom ogsaa og blev hos os om Natten. Nannas Kjæreste var Vilhelm Hauge, der var en Søn af Skomager
Hauge i Viborg. Hidtil havde de boet i Kjøbenhavn, men
nu skulde de bo i Viborg. Han havde lært Handskemager
professionen og troede at kunne ernære sig derved, men
jeg havde ikke den bedste Tro dertil, og desuden syntes
jeg, det var bedre, han nedsatte sig i en anden By. I flere
Aar havde han saa Butik i Viborg, men det gav for lidt af
sig, og nu har han ikke Butik længere. De blev viede i
Vinding Kirke, og vi gjorde det saa festligt, som vi kunde.
Jeg sendte Indbydelser ud til Nannas Bryllup baade til Vil
helms Broder Aage Hauge i Sorø, til Kristine Hauge, Vil
helms Moder, til Katrine Kypper, Anne Kypper i Hjørring
og Marinus Andersen i Sølystgade ved Aarhus. De to sidst
nævnte kom dog ikke, Anne, fordi hendes Søster var ble
ven syg. Moderen blev her i flere Dage. Aage var svag
og døde ikke længe efter — allerede i Marts 1910.
Aage Brummer, der i længere Tid havde været daarlig,
døde først i Marts, og jeg var da med til Begravelsen. For
hans Enke saa det ikke helt godt ud, da han havde vovet
sig alt for yderlig og sad i Borg og Gjæld alle Vegne, saa
Kreditorerne tog Stumperne af den Jord her i Mølholm,
han havde kjøbt. Hun blev da ogsaa noget sindssvag en
Tidlang, men er nok kommen sig, efter hvad jeg har hørt.
Pastor Brummers Enke, hendes Stifmoder, bosatte sig her
i Vinding, og der besøgte jeg hende nogle Gange. Hun
24*
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var saa fornøjelig at komme til. Det Stykke Jord her i Møl
holm, som Snedker Touborg havde taget som Vederlag for
sit Tilgodehavende hos Brummer, blev tilbudt mig for en
ret billig Pris, og jeg kjøbte det da og har det endnu. Da
det laa lige ved Siden af min Have og havde en god Be
liggenhed, vilde jeg godt have det. Touborg havde et
Bræddeskur staaende derpaa, som han brugte til Værksted,
og det forpligtede han sig saa til at rive ned og flytte bort.
Jorden var udlejet, men det Lejemaal kunde let hæves. Brum
mer havde en Gang sagt, at det Jordstykke havde han udvalgt
sig til Alderdomshjem, og det var ogsaa noget Grunden til, at
jeg kjøbte det. Frugttræerne, som stod derpaa, havde jeg selv
plantet for Brummer, kort før jeg var flyttet hertil. Fru
Brummer havde bedt mig at indrette en Jordgrotte i Skraaningen og havde sendt mig en gammel Mand til at hjælpe mig
dermed. Det hele kom i pæn Orden og med Græsbænke
derinde samt med groende Grantræer langs den ydre Kant.
Men Lejeren Kr. Jørgensen raserede kort efter det hele til
min store Sorg. Min omtalte Rejse gjaldt nærmest Efter
skolerne, og jeg tog da først ned til Hejls, men jeg vilde
da ogsaa tage med mig, hvad jeg kunde finde undervejs.
Da jeg kom til Fredericia, var jeg henne paa Herreds
kontoret at faa mit Skjøde paa den Jord, jeg havde kjøbt,
og som nu var blevet tinglæst. Derefter tog jeg til Kolding,
hvor jeg besøgte Graver Simonsen. De var fornærmede
over, at vi ikke havde ladet dem vide om Nannas Bryllup.
Derfra tog jeg ned til Hejls og kom ind paa Efterskolen
der og talte med Eleverne. Saa kom jeg hen til Lærer Lavrsen,. der fortalte en hel Del for mig, og det var nærmest ,
Anekdoter om Tyskerne og deres Færd nede i Sønderjyl
land samt Træk af Almuelivet. Jeg tog saa tilbage til Kol
ding og tog derfra til Vejen, men traf ikke Urmager Holm,
da han nu var flyttet til Ringkjøbing og kom til at bo paa
Alderdomshjemmet der. Men han var meget utilfreds med
det, hørte jeg. Hans Datter, som var gift med Tømmer
handler og Konsul Laursen, var meget missionsk, og han
kunde nu ikke spændes med den Familie, saa der vilde han
ikke være, ellers var da intet mere rimeligt, end at hun tog
sin gamle Fader til sig, da der var god Plads i den flotte ^
Villa, hun boede i, og hendes Mand var sikkert meget velstaaende. Jeg tog saa ned til Skibelund og besøgte Knud
Pedersen paa Efterskolen. Der var jeg d. 18. Marts, men I
fik kun lidt Udbytte. Jeg maatte tilbage til Vejen, var inde
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hos Pastor Richter og tog saa hen til Gjørding. Derfra gik jeg
ud til Hessellund for at træffe Søren Madsen , Faderen til
den lille Dreng, jeg havde truffet i Ribe. jeg var heldig nok,
og saa fik jeg ham til at synge for mig, og det var han
dygtig nok til. Men af gamle Viser kunde han ikke ret
mange. Ja, jeg fik da nogle Visestumper. Hans Kone
Kirstine Dorthea Andresen var Søster til den Andresen, der
havde en stor Orgelfabrik i Ringkjøbing, og hun kunde ogsaa meddele lidt, men det var dog kun Brudstykker. Det
var fattige Folk med mange Børn. Jeg morede mig ikke
saa lidt over en lille Episode der. En lille Pige kom hen
til Moderen og sagde: „Mower, der æ en Loppe paa mig."
Hun svarede: „Aa, er der ikke en Loppe i din Røv." Jeg
gik saa tilbage til Gjørding efter at have skrevet, hvad der
var at faa, og efter at have prøvet paa at sætte et Par Me
lodier op. Men det var en kold Tur, og jeg var i Hessel
lund til Kl. 4 Eftermiddag. Jeg var saa inde hos Degnen
i Gjørding og tog med Toget til Bramming. Her paa Ef
terskolen fik jeg en Del Elever til at skrive noget op til mig,
og det var ikke saa ilde. Nu tog jeg ned til Ribe og gik
ud til Vester-Vedsted, besøgte Lærer Ernebjærg 1 ) og Pa
stor Rosenstrand samt Efterskolen, men fik ikke noget at
vide. D. 21de Marts om Morgenen gik jeg tilbage til
Ribe, besøgte Abell og var i Kirke i Domkirken, hvorfra vi
spaserede lidt ud i Plantagen. Efter saa at have besøgt
Overlærer Dybdal gik jeg til Farup med Stien tværs over
Engen og kom til Præstegaarden. Pastor Jørgensens Frue tog
godt imod mig, og da han kort efter kom hjem, var jeg rig
tig glad ved at tale med ham. Derfra tog jeg ud til Tjæ
reborg, men traf ikke den Mand, jeg søgte, da han var rejst
bort. Jeg kom saa til Esbjærg og Varde og tænkte nu paa
at komme hjem. I Varde overnattede jeg paa Højskole
hjemmet, men fik en ussel Nattero, da der i Stuen neden
under mig var et farligt Hallov den Nat- Jeg havde været
inde hos Overlærer Olsens og saa hos Ingeborg Christian
sen, der nu var bleven gift og boede i en Udkant af Byen.
Olsen kom derud i Besøg om Aftenen, og jeg blev da no
get tilovers og foretrak at forsvinde. Det havde været min
Hensigt at tage hjem over Grindsted og Vandel, men beJ)

Han var gift med Lærer Thomsens Plejedatter i Klattrup, og der
var han bleven kjendt med hende. Katrine i Klattrup havde bedt
mig gaa ind og besøge dem. Jeg fik Indtryk af, at han var en
meget dygtig Lærer. Jeg blev ve! modtagen og laa der om Natten.
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sluttede saa at tage sønden om med Banen. I Toget forbi
Esbjærg befandt sig nogle Personer af Frelsens Hær, der
spillede og sang for os. Den Rejse gav altsaa ringe Ud
bytte, og jeg var nær ved at komme i Tanker om, at det
snart var forbi med Samleriet.
Jeg var atter ovre i Højen og fik optegnet nogle Smaating efter Morten Mortensen, Jens Lomholt, Anton Jessen
og Lærer Andersen, og nu skulde jeg i Juni ud paa en
længere Udflugt. Jeg havde i Sinde at komme op til Kjel
lerup, hvor min Søn Frode nu havde begyndt sin Forret
ning. Men forinden skulde vi dog en lille Tur til Kjøbenhavn ogsaa det Aar for at se til Børnene, og først i Juni
kunde vi bedst. Der er nu ikke stort at fortælle om den
Rejse. — Vi var ude i Olafs Sommerhus Ørnhøj og laa i
Baghuset om Natten. Forhuset var nemlig lejet ud som
sædvanlig. Vi var i Charlottenlund og i Lyngby, ude at
se Gefion-Springvandet og i Glyptoteket o. s. v. Jeg
kjøbte ogsaa nogle gamle Sager hos Marskandiseren. Saa
efter Hjemkomsten derfra var det jeg skulde til Kjellerup
og se til Frode, og min Kone og Drengen var med. Vi
tog til Silkeborg og laa der om Natten, men ikke paa Høj
skolehjemmet, da det var meget for dyrt, kom saa til Kjelle
rup og lagde os ind hos Frode. Her var dog ikke mor
somt at være. De havde faaet dem en Tjenestepige, men
hun duede ingen Ting til. Hun vidste ikke engang, hvad
det var at hyppe Kartofler. Den dejlige Have var i den sør
geligste Forfatning. Frode havde vel nok begyndt noget
paa at faa Gangene skuffede, men der laa Dynger af Snavs
i dem. Der var nok sat nogle Kartofler og saaet nogle
Bede til, men Ukrudtet groede frodigt i dem. Moder gav
sig straks til at luge, og det blev hun ved med, saa længe
jeg var der. Jeg hyppede Kartoflerne og skar Ukrudt væk,
men kunde ikke faa alt i Orden, da jeg kun var der en
Dag over. Moder og Drengen blev der dog endnu et Par
Dage. Jeg forstod ikke, hvad det skulde blive til, men Frode
var ved godt Mod og gik og trallede som sædvanlig. Hans
Kone laa længe om Morgenen, og hun kunde ikke passe
Butikken. Han havde faaet Varer nok samlet sammen, men
jeg fik ingen Rede paa, hvordan han ellers sad i det.
Saa rejste jeg Onsdag d. 23de Juni op til Skive, for der
skulde jeg træffe Chr. Axel Jensen, Nationalmuseets Udsen
ding. Han kom godt nok, og vi traf hinanden paa Banegaarden. Derpaa rejste vi op til Jebjærg og gik ind i Præste-
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gaarden. Pastor Olud var ikke hjemme, men Søsteren tog ven
ligt imod os og gav os Husly og Mad. Den gamle Lade blev
opmaalt og fotograferet, og imens var jeg henne i Byen hos
Kristian Frederiksen og fik ham til at fortælle noget for mig.
Chr. Axel Jensen samlede paa Kvindehovedtøjer og Huer,
og det fik han kjøbt noget af og tog med sig. Saa skulde
vi ogsaa til Roslev. Jeg rejste i Forvejen for at se Lejlig
heden an i Præstegaarden der, og Pastor Gjemsøe var og
saa venlig imod os. Den Lade der blev ogsaa undersøgt,
og saa gik vi over til Herregaarden Astrup for at se Kræ
huset. Dernæst var vi henne i Breum i Jens Peter Sned
kers Sted, som Niels Goderum havde anvist mig. Stedet
der blev ogsaa fotograferet. Præsten i Roslev havde for
talt mig et Sagn, men andet Udbytte fik jeg ikke. Nu bad
jeg Jensen følge med mig til Vinkel ved Viborg, og det var
han villig til, men lod ellers falde en Ytring om, at han nj
ikke havde mere Tid til sin Raadighed. Vi kjørte til Rii
holm og gik saa derfra til Vinkel. Her maatte Axel
erklære, at han aldrig før havde set saadan en Tømp*^ 0 struktion, og den Lade med Stuehuset blev da osr me"
graferet. Hermed skiltes jeg ved Manden. J e n ^ m a n £ e
get flink at følges med. Han var praktisk og/u^'S^ P a a
Interesser, og han tog i det hele megeKeranstrengte
Sagerne; men det var Synd at sige, at drikke Tale om,
sig, skrev jeg til min Kone. Der var tegemets Forplejat han spinkede, naar der var Tale/i ind i Restaurationing. Da vi kom til Rindsholm, gjfåda tænkt paa, om vi
nen og bestilte Mad, og jeg havcfsaa vilde jeg have Peikke nok kunde lange op til V&t 'give os noget af spise,
der Kristian Vognsens Kone/ e | billigere. Da vi kom der
det vilde da være blevet ejende til at give os en Taar
og havde set os om, fik R J noget. Manden vilde gjærne
Kaffe, og den kosted^ v a r e t ) m e n s a a skulde den flyttes,
have sin gamle Lad^ t , i v e ' s taaende, og han skulde have
for der kunde den
m e d k u n de jeg ikke hjælpe ham,
noget for den. A'.
stuehusets morsomme Udskud hk
ihvor gjærne jeft
0't
m e n det oprindelige var der ikke
Jensen ogsaa / . ,
' l e v a r g j o r t moderne.
meget tilbagr^" » e i l i 2 : h-d til at komme hen i Byen og faa
J e g Y u J Mand der Peder Jensen, han fortalte m,g
talt med & ung N
• te
Axel Jensen sin Vej, og jeg
Sn*
ti. v i b o r f for at faa Nattely, og Morgenen
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efter tog jeg med Tog til Nybo, hvorfra jeg gik til Herning
over Gullestrup. Der var min Kone. Hun var taget fra
Kjellerup til Silkeborg og Herning og derfra ud til Arnborg,
hvor hun og Barnet saa havde været en Dags Tid. Hun
kom fra Arnborg d. 28de, og Dagen før kom jeg fra Vi
borg. Da jeg var oppe i Salling, tordnede og lynede det
meget, og en Dag blev jeg gjennemvaad og kunde ikke faa
Støvlerne tørrede. H P. Hansen anbefalede mig at tage
ud til Svend Nytoft, der boede langt vester ude i Snejbjærg.
Jeg kjørte med Dagvogn derud, og han fortalte mig flere
gode Ting. En vogsen Datter, som var hjemme, var en ren
Skjønhed. Jeg kom tilbage til Herning, men gjorde dog
først en lille Afstikker ud til Ørre fra Snejbjærg. Lærer
Holmgaard, som jeg vilde have besøgt, var ikke hjemme.
Han var bleven gift igjen, og Svigermoderen var der at
passe Huset, og hun gav mig Nattely. Saa gik jeg ud til
Ørrevad og derfra tilbage til Herning. Her fortalte Peter Fen°r mig lidt, og saa tog vi til Hammerum og derfra hjem.
pHer vil jeg tillade mig at afskrive noget af et Brev, som
° ^gs efter fik fra C. Axel Jensen (d. 1ste Juli): „Mange
har gjort, at mine Rejseplaner nu i Foraaret har
i ryerv e Q g omskiftelige, og jeg kom saa hovedkulds
"°2 e o m ' , g[ des værre ikke naaede at faa meddelt Dem
' ke jorstaae^Tu^ før den besluttedes. Jeg havde heller
h 1 6 -^ 6 ! ™ e r e e r De nok vilde have været med
Saa
Øjeste Grad takn kjed derover, som jeg er Dem i allerog for de Anvisningelig for det Stød, De gav mig i Fjor,
nele ryensfuren dennég har modtaget af Dem. Skjøndt
forbavset over, hvad jegng kun varede segs Dage, er jeg
p U n er det første Skridt j^t se, og skjøndt den egentlig
Kesultatet blevet, at jeg for Fiet for mig nyt Omraade, er
n ? t u c ^'. u m ' m a n kan kalde l^en er Fyr og Flamme for
et har ligget og dæmret i mig ^dergaardenes Arkæologi.
n u er der gaaet en stor Praas nn Q de i længere Tid, men
M e n «• G e ° gratien! j e g begyndte med Stuehuset
fa"df
koln°o g S a a > l e l a d e r 1 Bladstrup 0 g Lu^i a d s t r u P
E n n æ s t e Rekognoscering gjaldt Gummerun i Ki^nojeg atter fa, p a a Bogensekanten: S f e - Deref,er t0g
Jev, som jo har særlig Interesse fnrri; rif ^den i Haarssfæstes og trods sin Ælde viser Formp" 2 r U r e n t I , ' g k a n
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store Gaard i Gjøngstrup, som vel er noget af det bedste,
jeg har set, og hvis Stuehus vist har de ældste Konstruk
tioner. I Smidstrup talte jeg med en ældre Tømmermand.
Til Slut vendte jeg tilbage til Bladstrup, hvor der var Lej
lighed til at se en Lade under Nedrivning. Jeg ledsagedes
af en ganske ung Arkitekt, som tegnede og maalte med
stor Iver, og mit Fotografiapparat var stærkt i Ilden (eller
rettere i Regnen), saa at De senere kan faa Lejlighed til at
se Rejsens Resultat. Men som sagt, Turen er kun en før
ste Begyndelse, jeg mangler endnu Helnæsgaarden, og des
uden skal der jo bl. a. i Sandholts-Lyndelse og Vester-Hæsinge være gode Ting, i det mindste Lader. Ogsaa paa
Bogense-Kanten er der sikkert endnu mere at finde. Den
flinke Lærer i Gjøngstrup gav mig nogle Anvisninger. Jeg
haaber saa smaat at kunne gjøre en Fyens Tur igjen i Juli
og da særligt at tage Assens-Egnen. Maaske kunde De del
tage i den? Foreløbig maa jeg imidlertid til Vestjylland,
Holstebro-Egnen og Harboøre, hvor jeg ogsaa haaber at
kunne finde et og andet i Retning af Sulebygninger. Skulde
De kjende noget deroppe, vil jeg være meget taknemmelig
for Oplysninger.... Men foreløbig vil jeg først og frem
mest sige Dem min bedste Tak for de gode Oplysninger,
De allerede har givet mig, og som ene har gjort mig det
muligt paa saa kort Tid at finde mig til Rette i de fyenske
Sulebygninger. Med mange Hilsener Deres taknemmelige
Chr. Axel Jensen."
Dette Brev ser det ud til han har skrevet, før vi kom
til at rejse sammen i Salling, men han gjør da god Rede
for, hvad han fik udrettet paa Fyen. Kort Tid efter fik jeg
atter Brev fra ham: „Min Fotograf er for Tiden særlig lang
som i Vendingen" (og saa opgiver han Grundene dertil).
„Derfor har han ikke faaet Fotografierne til Dem færdige
endnu. Foreløbig sender jeg nogle fynske, men lover, at
der skal komme flere foruden de jyske! Heldigvis er Sal
ling-Billederne blevne gode. Præstegaardsladen i Jebjærg
tager sig helt nydelig ud. Jeg vedlægger Deres Optegnel
ser om Sallingdragten, som har været mig til megen Nytte.
. . . . Om et Par Dage rejser jeg atter en lille Tur til Jyl
land.... Hvis De skulde have Lyst til at besøge mig i
Rask Mølle, hvor jeg boer i Kroen og graver i Boring
holm, skal De være meget velkommen. Der er jeg hele den
sidste Uge i Maaneden. Mange Hilsener fra Deres hen
givne Chr. Axel Jensen." Den Indbydelse kunde jeg ikke
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være overhørig-, men kunde ikke rejse lige strags. Ogsaa
Sven Risom havde jeg ført Brevskifte med om de gamle
Bønderhuses Indretning, men det var da sket noget før
idet jeg f. Ex. d. 19de Maj 1907 havde faaet Brev fra ham|
og deri fortæller han en Del om, hvordan det var gaaet med
hans Huses Undersøgelser i Paaskeferien, efter at han havde
forladt mig. Han gjennemsøgte Skanderborg-Silkeborg-RyEgnen, havde været i Feldbalie og set Præstegaardsladen
der, i Alken, hvor Partier af en Lade og Staldbygning var
helt af Træ, og saa havde han set mange Tvillinggaarde,
saaledes en i lorsø og en i AAundrup. Den bedst beva
rede gamle Gaard fandtes dog i Malling. Han fortalte saa
videre om, hvad han videre vilde undersøge.
Jeg skrev til Axel Olrik d. 9de Juli: „Hermed sender jeg
Registranten." Det var den, jeg havde udarbejdet over Viserne,
og den vilde han tage Afskrift af. Men jeg tror for Resten,
at den gamle Lærer Husted her i Vejle fik det Hverv og
gjorde det godt. Jeg vilde ellers ikke gjærne have den til Kjøbenhavn. Fremdeles skriver jeg: „Afskriften af Sv. Grundt
vigs Register, som jeg nylig har faaet, skulde jeg have haft
for mange Tider siden, det kunde have sparet mig mange
sure Timers Arbejde. Den er saa nydelig skreven, at det
er en Lyst at se den.... Foruden Registranten medfølger
nogle Afskrifter.... Det er jo glædeligt, at Grimer-Nielsen
fik noget ud af Rejsen (den Rejse kan jeg ellers ikke for
tælle noget om, da jeg ikke kjender den). Jeg maa rose
ham for, at han gaar paa med Dødsforagt. Men jeg begri
ber ikke, hvordan han finder til Kjøbenhavn igjen. Han er
saa elskværdig, saa det er en Lyst, og har virkelig nu god
Forstand paa Sagerne. Men det praktiske — nej, det ligger
ikke for ham, og i det Stykke har han ikke forandret sig en
Smule. Jeg ønsker ham god Lykke til Vendsyssel-Rejsen,
og med sit vilde Mod skal han ogsaa nok faa noget ud
deraf. Han er heller ikke bange for Strabadserne og har
jo meget at slæbe paa. Jeg har nu været i Salling og i
Herning-Egnen. En Mand fra Snejbjærg fortalte mig ret
morsomme Ting. Ligesaa en Mand i Jebjærg. Men jeg
maa snart have Registranten igjen, da jeg ikke kan undvære
den. Jeg skulde nemlig i Sommer have Viserne helt i Or
den for dog at faa det Arbejde fra Haanden — jeg er ble
ven forsinket nok endda."
Grimer-Nielsen skriver i Juni: „I Sønderjylland besøgte
jeg Ellen Bek, men hun kunde ikke synge, og saa fik jeg
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ingen Melodier hos hende." Men han fik dog en Del Skjæmteviser. D. Ilte Juli rejste han til Vendsyssel for at faa Mette
Sofie Larsdatter til at synge for sig, og han fik da ogsaa et
Fotografi af Larsine Nielsine Jens-Kristiansdatter i Kvissel,
hvilket jeg var særlig glad ved, da jeg forhen i den Retning
havde gjort forgjæves Forsøg. Saa rejste jeg sidst i Maaneden til Borringholm. Først til Horsens og saa til Rask
Mølle, og derfra gik jeg ud til Udgravningsstedet. Det var
ret mærkeligt at se, hvad der gik for sig. Folkene var i
Gang med Arbejdet, og jeg gik og saa til. C. Axel Jensen
var der jo, og han var meget flink. National-Museet havde
erhvervet sig Grunden, hvor Slottet havde staaet. Det var
bygget midt ude i den fordums Sø, der nu var tilgroet og
bleven til Mose, men der var vel Vand om Vinteren. Ind
til Land var der anlagt en Slags Forbindelse paa den ene
Side, men ellers var Slottet bygget paa Pæle midt ude i
Vandet. Arbejderne grov en Masse gamle udtraadte Sko
op, som laa nede i Mudderet og i sin Tid var blevne smidte
ud fra Slottet som ubrugelige. Der fandtes ogsaa en Masse
Ben af flere Siags Dyr, ogsaa af en Gedebuk. Kjødet af
disse Dyr var blevet fortæret paa Slottet, og Benene havde
nu liggget her i Vandet omkring det i mindst 500 Aar. Saa
fulgte jeg med C. Axel Jensen ind til Rask Mølles Gjæstgiveri, da Arbejderne forlod Pladsen, og blev der om Nat
ten. Et Par Handelsrejsende laa der ogsaa, og de sad og
fortalte Historier om Aftenen, hvoraf nogle ikke var af den
pæneste Slags. Gjæstgiveren J. C. Nielsen sad ogsaa og
fortalte, og da han hørte, hvem jeg var, fik jeg et Par Træk,
der var meget gode, og som jeg skrev op. Vi kom ikke i
Seng inden Kl- 11, og næste Morgen rejste jeg mig Kl. 6
og gik ned til Mosen igjen. C. Axel Jensen gav mig efter
Indbydelse gratis Aftensmad, og saa rejste jeg derfra d. 30te
Juli om Formiddagen og op til Aarhus for at se paa Udstil
lingen der, som i de Dage var aabnet. Jeg havde skrevet
til J. Lassen om, at jeg tænkte paa at komme, og han sva
rede, at jeg kunde bo hos ham om Natten. Det var jo me
get rart. Jeg skrev saa hjem til min Kone, at jeg gjærne
vilde, hun skulde komme med Barnet Søndag d. 1ste Au
gust. Jensen-Malle, som jeg først var hos, tilbød, at vi
kunde være hos ham, og saa vilde vi rejse hjem igjen Tirs
dag Morgen. Jeg gik saa til Lassen, og vi fulgtes ad hen
paa Udstillingen. Jeg trakterede paa ham, og det gik helt
godt. Hen ad Aften kom vi hjem til ham, men Datteren
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havde ikke tænkt paa nogen Aftensmad, og jeg var aabenbart ikke velkommen hos hende. Vi fik endelig en Kop Te
og kom til Ro. Jeg laa i et Overkammer, men sov saa godt
som ikke, da jeg laa daarligt og var bleven træt. Der var
ingen Underdyne i Sengen, og kun et Bredsel at ligge paa.
Altsaa rejste jeg mig meget tidlig og stak af uden at nyde
noget. Endelig kom min Kone, og saa fik vi Mad hos Jen
sen-Malle. Vi kom paa Udstillingen, men Drengen var syg,
og det var ikke meget fornøjeligt for os. Efter saa at have
været der i Aarhus og set lidt paa alt det, der var, tog vi
hjem. Nogen fornøjelig Tur blev det da ikke. Jeg skal ikke
opholde mig videre ved den Udstilling, kun morede det mig
at se en Pottekone lave Potter og se nogle Muhamedanere
raabes sammen til Bøn. Efter Hjemkomsten maatte min Hu
stru ned til Frederiksen paa Gammelhavn og raadføre sig
med ham om Drengens Tilstand. Barnet havde Vabler i
Munden og var meget lidende- Han skulde have sine Kind
tænder, og det var vel for dem, han var daarlig. Men han
kom sig da snart. Frederiksen sagde, at Drengen var ligesaa fuld af Vabler indvendig helt ned som i Munden, saa
det var ikke sært, han var elendig og klagede sig. Frede
riksen var i mange Aar en udmærket Hjemmedoktor og blev
søgt af mange. Min Kone havde stærk Tro til ham.
Da min Kone og Drengen nys havde været i Arnborg,
men jeg ikke, fik jeg Lyst til at tage en Tur derud i Au
gust. Jeg havde skrevet til min Svoger, at jeg vilde komme,
og havde haabet, at han vilde hente mig i Brande, men
jeg spejdede forgjæves efter ham, og saa begav jeg mig
paa Vej til Fods i Følge med en ung Pige, som jeg havde
kjørt sammen med i Dagvognen til Brande. (Den gik to
Gange om Ugen fra Give). Hun sagde, at hendes Fader
vilde komme hende kjørende i Møde, og han kom ogsaa
tæt uden for Brande By. Saa kom jeg op at kjøre med
ham helt til Holtum, og derfra gik jeg videre frem over
Heden. En Tid efter kom Frands Mølgaard fra Brande.
Han havde godt nok været der, men var ikke til Stede, da
Dagvognen kom. D. Ilte August skrev jeg til min Kone:
„Rejsen gik godt. Jeg fik Kaffen i Give, kom af Sted og
sad lige overfor en Blære af Lærer fra Hørby ved Sæby.
I Hjørnet af Vognen sad en ung elskelig Dame, som jeg
spaserede af med fra Brande. Først efter at jeg var kommen
til Bæklyst og sad og spiste, kom Frands Mølgaard kjørende
fra Brande". Nu tilbragte jeg et Par rare Dage der. Jeg
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gik saa fredelig og stille omkring derude og nød Livet
i al Ro. Det var dog koldt, og jeg laa ude i en Høstak
og frøs. Om Aftenen fik jeg min Livret, Boghvedegrød.
Fredag Aften d. 27de August tog jeg hjem igjen. Der fik
jeg blot optegnet et lille Sagn.
I September var jeg atter i Kjøbenhavn og var ogsaa
ovre i Malmø og Lund hos Preben Nodermann. Ligeledes
var jeg i Lyngby og gik derfra ud til Olafs Sommerhus for at
se Haven der ude, som jeg havde syntes saa godt om, og
hvor der var saa fredeligt, men ellers har jeg intet at mælde
om. Jeg rejste hjem igjen d. 21de Sept. De to Mænd,
jeg var med til Kjøbenhavn og i Sverige, var rejst af i For
vejen. Det saa usselt ud i Olufs Have. Der var saa godt
som ingen Kjøkkenurter, og Kartoflerne var ogsaa smaa
og tarvelige. Han havde vist over 60 Kaniner der ude, og
de aad ham ligefrem ud af Huset. Nu var han ogsaa kjed
af dem, da han brugte al sin Fritid til at passe dem. Teigelkampffs boede ude i Smallegade, og der besøgte jeg
dem- Ogsaa N. Wivel var jeg hos. Mærkes maa det, at
jeg skrev hjem: „Jeg har for Resten ingen stor Lyst længere
til det Rejseliv og vil meget hellere være hjemme". Til
Forklaring af den Udtalelse maa anføres, at Udbyttet af
mine Rejser nu syntes mig temmelig lille i Forhold til de
store Anstrengelser. Afskrivningen af mine Sagn blev jeg ved
at fortsætte, og den kostede mig stadig mange Penge. Et
Par Smaatræk af Almuelivet optegnede jeg i September
efter Ane Klavsen her i Mølholm. For at man kan forstaa,
hvad jeg var i Kjøbenhavn efter sammen med de to Mænd,
maa jeg komme frem med en Redegjørelse. 1 al den Tid,
jeg har boet i Mølholm, har jeg ikke haft nogen kommunal
Bestilling. Det havde jeg da heller ikke, imens jeg boede
ved Hadsten Station. Der øvede jeg dog en vis Indflydelse
som Raadgiver, men her har Beboerne aldeles ikke tænkt
paa min Brugbarhed i den Retning, og det har jeg for saa
vidt kunnet være glad ved. Dog greb jeg lidt ind i 1909,
men det tog man mig meget ilde op, og jeg havde da
heller ingen Glæde af, at jeg blandede mig deri. Sagen
var, at der forestod en Omordning i Vinding Sogns Skole
væsen. Der blev ikke saa ringe Bebyggelse i min nær
meste Omegn, og som Følge deraf blev der en Del skole
pligtige Børn. De skulde saa henvises til Skolen i Vinding,
men den blev da overfyldt, og der rejstes Krav om at faa
en Skole i Mølholm. Beboerne i Vinding vilde ikke gaa

382

Minder og Oplevelser. IV.

med til, at det blev en Skole med Lærer fra et Seminarium,
men vel til, at vi her fik en Forskole med Lærerinde, som var
dertil uddannet. Præsten som Skolekommissionens For
mand holdt meget stærkt paa, at Mølholm kun skulde
have Forskole, og det Sogneraad, som netop skulde
gaa af, stemte ogsaa derfor, men et Par af dem, nemlig
de Medlemmer fra Mølholm, fortrød det siden, og der
holdtes da Møder i Sognet om Sagen. Jeg fandt det
fuldkommen berettiget, at Mølholm fik en selvstændig
Skole for ugift seminaristisk uddannet Lærer og søgte at
virke derfor. Et Par Mænd kom til mig og søgte Raad,
og vi enedes om at rejse til Kjøbenhavn for at forelægge
Sagen for Ministeriet, men fik intet ud af det, da baade
Præst og Provst gjorde al deres Indflydelse gjældende der
ovre. Der blev endog skrevet Avisartikler derom, og den
Vinding Præst blev da saa uvenlig imod mig, at jeg aldrig
senere har ønsket at besøge ham, ligesom han heller ikke
efter den Tid har været i mit FIus. Beboerne i Vinding By og
ved Stranden har aldrig senere haft noget Samkvem med
mig, naar undtages et Par enkelte. De Mænd, der blev
udvalgt til at følge med mig til Kjøbenhavn, ønskede, bag
efter at vi havde været inde i Audients hos Departements
chefen, at jeg skulde ledsage dem paa en lille Udflugt over
til Lund i Sverige, og der besøgte jeg saa Organisten
Preben Nodermann. De var ogsaa der, og han ledsagede
os hen i Domkirken. Vor Rejse fik vi ellers intet ud af.
Vi fik blot Løfte paa, at Forskolen i Vinding ikke maatte
komme til at ligge tæt ved Hovedskolen. Men Afstanden
blev alligevel alt for ringe. Jeg skrev hjem til min Kone
d. 17de Sept. „I Morges kom mine to Ledsagere i Tanker
om, at de vilde over til Sverige, og saa maatte jeg følge
med. Vi sejlede saa til Malmø og kjørte til Lund med
Toget. Vi tager tilbage i Aften, og Platz og Ryholm rejser
hjem i Nat. Nodermann er bleven gift. Vi har været i
Ministeriet, og vi var ude at se Gefion-Springvandet" o. s. v.
De rejste hjem Fredag Aften d. 17de Sept., men jeg blev
der ovre lidt længere og arbejdede i Biblioteket hele Løver
dag og saa videre.
1910.
Allerførst i April kom Kobbersmed M. Poulsen i Vejle
op til mig og bad mig om at tegne en Indskrift, der skulde
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anbringes om et Døbefad, som skulde laves af ham og le
veres af nogle Mænd i Bræsten Sogn til Balle Valgmenig
heds Kirke. Jeg lovede det, og da jeg havde lavet Tegnin
gen, udførte han Arbejdet rigtig smukt, hvorpaa han udstil
lede Fadet i sit Butiks-Vindue. Han skrev saa til mig d. 7.
April, om jeg vilde komme ned og se det. Derefter blev det
sendt til sit Bestemmelsessted, og jeg har ikke set det si
den. Maaske Giverne ikke en Gang véd, at jeg har lavet
Tegningen, der var et ret vanskeligt Arbejde.
I April gjorde min Kone en Rejse til Herning for at be
søge sin Moder, men jeg var ikke med, jeg sad hjemme og
arbejdede med Pennen. I Maj havde jeg dog en lille Tur
til Fredericia, og i Juni atter en Tur, nemlig til Jelling og
Hygum. Her var jeg inde hos Peder Andersen 1 ), som for
talte en hel Del om gamle Duedahl. Dernæst var jeg hos
Lærer Henriksen, som ogsaa fortalte mig lidt og husede mig
om Natten. Jeg kom saa til Langskov for at besøge Læ
rer Hansen og den gamle Steffensen, men havde ellers in
tet andet skriftligt Udbytte, end at jeg noterede en Del Ind
skrifter i Kirken der. Jeg kom saa tilbage til Vejle over
Lindved. Hen sidst i Juni gjorde vi en Rejse til Viborg
over Aarhus og derfra tog vi over Herning og Hammerum
til Ulfborg, var der i 2 Dage, kom saa til Ringkjøbing, Skjern,
Silkeborg og hjem. Vi skulde være hjemme d. 12te Juli.
I Viborg sad jeg hver Dag og arbejdede i Arkivet. Vilhelm
var cyklende til Kjellerup, mens vi var der, for at høre til
Frode. Han sagde, at alt gik meget godt, men alt hvad Frode
ejede, var pantsat til den forrige Ejer, Mogensen, saa jeg fik
det Indtryk, at Frode var fuldstændig ligeglad.
I August rejste vi til Kjøbenhavn for at se til Børnene
der ovre. Frederikke havde flyttet sit Pensionat over paa
Hollændervej, men det gik ikke godt, og hun vilde nu op
give det hele der ovre- Saa blev hun kort efter Husbe
styrerinde for en Sagfører i Skive. Jeg arbejdede hver
Dag paa Biblioteket. Saa var vi da ogsaa ovre i Sverige
at besøge Nodermann. Han spillede paa Orgelet for os i
Domkirken, og vi var inde at se Museet. Fra Kjøbenhavn
tog vi et Par Gange ud til Lyngby for at besøge Olafs
Sommerhus, og vi var i Panoptikon og ude paa NørreFælled m. m. Endelig i September kom jeg ud paa Sam*)

Han var hos sin Søn N. Andersen, der nu ejede en Gaard i Hy
gum, men tidligere havde boet her i Mølholm og havde indbudt
mig til at besøge sig.
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lerrejse, og samtidig vilde jeg have set ind til Frode i
Kjellerup for at faa lidt Rede paa, hvordan det forholdt sig
med hans Sager. Jeg tog først til Silkeborg og derfra til
Ry, for jeg vilde besøge min Kusine Trine og hendes Mand
Niels Kristian Jensen, som nu var flyttet dertil fra Vogter
huset ude ved Holm i Ulfborg, hvor jeg tit havde været
at besøge dem. Vogterhuset laa et Stykke øst forbi Statio
nen og forbi Sanatoriet. Jeg fandt let dertil, og det laa
helt ensomt. Der var en rar Have, og Niels Kristian fulgte
med mig ned til Mosen, hvorigjennem der løb en Bæk,
Han havde en Ruse liggende i Bækken og fangede af og
til en Fisk, men den Dag var der ingen. Jeg gik tilbage
til Ry for at besøge Læge lisager, som ikke lige var hjemme,
men kom dog snart. Henne paa Højskolen laa jeg om
Natten hos Rasmus Bording. Næste Morgen gik jeg op
til Gammel-Ry og saa paa nogle gamle Bøndergaardes
Bygning. Degnen var med mig henne i en af Gaardene,
som jeg før havde været i, men nu var den bleven helt
forandret indvendig, den aabne Skorsten inde i Stuen var
der ikke længere, og alt var nu helt moderne. Saa var
han med mig oppe i Skoven for at vise mig St.-Sørens
Kilde, jeg havde nemlig ytret Ønske om at faa den at se.
Men det var ret et bedrøveligt Syn. Den var helt tilgroet,
og der var ikke gjort det mindste for at holde den vedlige
eller hæge om den. Jeg gik saa ud til Glarbo Skole, uag
tet det var en stærk Blæst, og jeg havde Vinden lige imod.
Lærer P. Nielsen, som før havde boet paa Torning Mølle,
tog vel imod mig, og jeg blev der om Natten. Han øn
skede at faa nogle Oplysninger om sin Slægt, og dem lo
vede jeg ham, naar jeg kom til Viborg Arkiv- Næste
Dag gik jeg til Salten, men fik da forinden gjort nogle Op
tegnelser hos Nielsen, og hos Henrik lldal fik jeg ogsaa
skrevet noget. Det var en meget romantisk Egn, jeg nu
gik igjennem. Det var d. 25de Sept. Lærer Kristensen i
Salten var saa flink at love mig Nattely. Her traf jeg Jens
Jakobsen fra Rustrup, og efter at han havde fortalt mig en
Del, bad jeg om at faa Lov til at komme igjen. Der skulde
holdes et større Møde paa Løvenholt Højskole, og det vilde
jeg nok være med til. Der var jeg saa baade Søndag og
Mandag. Den hidtidige Forstander Olaf Andersen vilde
tage Afsked derfra, da han skulde op til Ty og fortsætte
sin Virksomhed paa en Højskole, der var bleven bygget
imellem Hundborg og Sjøring. Han var just ikke blid i
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sin Afskedstale. Jeg talte med ham og besøgte ham siden
deroppe i Ty. Men heller ikke deroppe vilde det gaa for
ham. Den store Hovedbygning her egnede sig efter min
Mening heller ikke til at være Højskole. Johan Skjoldborg
skulde komme Mandag og holde Foredrag, og det hørte jeg
paa. Derefter kjørte jeg med ham til Silkeborg om Aftenen,
og saa fulgtes vi ad til Dynæs, hvor han boede. Jeg havde
nemlig bestemt at ville besøge ham der. Det morede mig
virkelig at se, hvordan han kunde te sig saadant et Sted. Hans
Karl mødte paa Stationen for at bære hans Rejsetøj, og det var
ogsaa morsomt at se hans Bolig. Det var et almindeligt
Husmandsbrug, men dog figset op indvendig, og han havde
Hest og Køer. Uden for Huset var opstablet en Del Øl
flasker, saa der var da drukket en Del der. Jeg kom til Ro
i en Bygning, der vel skulde huse hans Gjæster, naar de
kom, men hans Hustru saa jeg ikke noget til, hun var ude
paa Rejse, maaske i Kjøbenhavn. Næste Morgen var jeg
med ude i Marken at se paa hans Bedrift. Det var et rig
tig rart lille Sted, syntes jeg. Rundt omkring det store Bjærg
var der lidt Mark, og Stedet var saa fredeligt at bo paa, der
var hverken Naboer eller Gjenboer, men ensomt var' der
unægtelig, skjøndt der ikke var ret langt hen til Stationen.
Vi kom hen til en Kartoffelmark, og der udlod Skjoldborg
sig med, at han skulde have Kartoflerne taget op og solgt
i Silkeborg, for han skulde have Penge, dem trængte han
haardt til. „Hvor meget kan De saa faa for Tønden?"
sagde jeg. „En halvtredje Krone", sagde han. „Saa maa
De hellere fodre dem op", sagde jeg saa. Hans Karl havde
kjøbt et stort Stykke Jord paa den anden Side af Banen, og
jeg antager, at begge Ejendomme dreves under et. For
Karlen blev Driften vist ikke for dyr. I det hele fik jeg Ind
tryk af, at Skjoldborg i Grunden ikke forstod sig paa Land
væsen, og i alt Fald ikke paa at kunne leve paa en Hus
mandslod, og kort efter maatte han jo ogsaa flytte derfra.
Jeg syntes nu, det var et herligt Sted at bo, og kunde godt
have Lyst til at slaa min Bopæl op der. Derfra rejste jeg
saa igjen ind til Silkeborg og gik ud til Virklund, efter lige
at have set ind til min Søster. Her var jeg inde hos Ras
mus Jakobsen , almindelig kaldet Tysk-Ras. Han kunde nok
fortælle mig noget, og Christen Thomaskjær har ogsaa spurgt
ham ud og meddelt af hans Fortællinger i det Blad „Jy
den", som han udgav, men det tog Rasmus ham meget
unaadigt op. Derefter gik jeg ud til Christin Sørensen ThoE. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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maskjær for at faa noget mere at vide af ham.

Han boede
saa fredeligt der ude i Skovkanten og ikke langt fra en
Skovsø, som vi var ude ved. Jeg traf han nemlig godt nok
hjemme, men han kunde ikke huse mig om Natten, da hans
aandssløve Datter tog en hel De! af Husets Plads op. Der
var i Haven en hel Del Frugttræer, og det var et kjønt Sted
at bo paa. Jeg var der Onsdag den 5te Okt. og fik flere gode
Sagn hos ham. Saa maatte jeg igjen ind til Virklund og
bad om Nattely hos Lærer P. Sørensen, der fortalte mig no
get om Tysk-Ras og hans Bedrifter. Om Morgenen roede
en Kunstmaler Andersen, som havde lejet sig ind der, mig
hen ad Søen og over til Ojedsø Skov, og saa kom jeg i
Land der et Sted og gik op gjennem Skoven til Rustrup,
hvor jeg saa var inde hos Jens Jakobsen, der atter fortalte
mig lidt. Niels Merring gav mig ogsaa et Par af TyskRas's Krønniker, og saa gik jeg ud til Gjedsø og kom ind
til Uddeleren Peder Gustav Jensen i Brugsforeningen. Han
kunde huske mange gamle Ting, men der var dog adskil
ligt, han blot kunde meddele i Brudstykker, særlig hvad de
gamle Viser angik. Hans Søster Ane Jensen var derimod
meget bedre til at huske, og hende skulde jeg da hen til.
Naar han nu var færdig med at lukke Forretningen hen ved
Aftenstid, vilde han følge med mig hen til hans Broder
Hans Jensen , der ogsaa kunde noget. Jeg gik saa over til
Lærer S. Pedersen og bad om Nattely, og han var meget
venlig og flink imod mig. Jeg fulgte saa med Peder Gu
stav ud til Hans Jensen i Anelund og sad der om Aftenen
og skrev. Disse tre Søskende var gode Kilder at komme
til, kunde jeg mærke, og derfor maatte jeg næste Dag hen
til Ane, som var gift med Jens Nielsen Post og boede ude
paa Marken over efter Vrads. Jeg fik meget at vide af Pe
der Gustav, hver Gang jeg smuttede over til ham fra Sko
len, men hans Søster var dog den bedste. Han holdt me
get af at gaa paa Jagt, naar han havde lukket Butikken, og
derfor søgte jeg efter at træffe ham, naar han var hjemme.
Jeg skrev ogsaa en hel Del Melodier op foruden meget an
det henne hos Ane, og paa den Maade fik jeg Arbejde nok
til hele to Dage, og Mad og Nattely fik jeg hos Læreren.
Saa den tredje Dag maatte jeg af Sted ind til SilkeborgDa min Hustru havde skrevet til mig og meget stærkt paa
lagt mig at tage op til Kjellerup for at se til Frode, maatte
jeg saa tage derop med Dagvognen. Han havde i et Par
Breve ladet sig forstaa med, at det ikke stod helt godt med
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hans Pengesager, da han havde forpligtet sig til for store
Udbetalinger til Stedets forrige Ejer Indremissionær Mogen
sen, som nu var flyttet op til Struer, og som trængte stærkt
paa og forlangte sine Penge uden at ville give Henstand.
Jeg kom til Kjellerup hen imod Aften og traf godt nok
Frode, men fik ingen rigtig Besked af ham. Han mente, at
det nok skulde gaa, og saa helt lyst paa Tingene. Jeg var
der om Natten og laa oppe paa hans Loft, og saa tog jeg
tilbage næste Morgen lige saa klog, som jeg var kommen,
altsaa var den Rejse helt forgjæves. Derefter tog jeg hjem.
Saa besluttede jeg mig til i Oktober at gjøre en Rejse
til Sønderjylland. Først standsede jeg lidt i Fredericia for
at besøge Trines Datter Karoline, som var bosat der. Hen
des Mand hed Vilhelmsen og arbejdede paa Lampefabrik
ken tæt ved. Jeg traf hende godt nok, og hun var glad ved
mit Besøg. Saa tog jeg til Kolding og gik først ind hos
Guldsmed Holger Kyster og siden til Graver Simonsen, der
havde været syg hele Sommeren. Jeg spurgte ham ud om
min Faders Grav paa Eltang Kirkegaard, og han sagde, at
den var i god Orden. Paa Højskolehjemmet havde jeg be
stilt Nattely for at være forsikret og kom saa tilbage til Ky
ster, der beværtede mig og var ret elskværdig. Han havde
ikke saa faa gamle Sager, og da han ønskede at faa nogle
af mine Bøger, foreslog jeg en Byttehandel. Men da jeg
sagde, at jeg var paa Rejse ned til Sønderjylland, skulde jeg
komme og faa Sagerne, naar jeg kom tilbage, og jeg vilde
saa sende ham Bøgerne. Derefter vilde jeg gaa hen og
komme i Seng, men fik strags ved min Indtrædelse den Be
sked, at det Værelse, jeg havde bestilt, nu var optaget. Men
jeg kunde faa et andet noget dyrere. Jeg blev da gal i Ho
vedet og gik min Vej. Saa gik jeg til Hotel Dania, men
her var alt optaget, og jeg maatte da hen til Jærnbanehotellet. Der fik jeg Plads og havde det ret godt. Men Søvn
blev der ikke meget af, da jeg syntes, at jeg var bleven saa
ilde behandlet i Højskolehjemmet, for jeg havde jo bestilt
et bestemt Værelse, og det kunde jeg ikke faa, da det kom
til Stykket.
Da jeg var kommen til Kolding og ikke rejste inden
Dagen efter, fik jeg lige Tid til at skrive til Frode. Det var
d. 9de Okt., og jeg lagde ikke Fingrene imellem. „Det un
drede mig i allerhøjeste Grad", skrev jeg, „at du endnu in
tet af Husets Overværelser har lejet ud. Ligesaa, at Haven
var i saa stor Uorden. Hvis Lavra skal hjælpe dig med
25*
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Penge, skal hun jo have Panteret i dit Indbo. Du skal nu
ikke for Fremtiden løbe rundt med mig og Lavra. Jeg har
nu skrevet til Mogensen og bedt ham opgive nøjagtig, hvad
du skylder ham paa Varelageret o. s. v., o. s. v."
Dernæst kom jeg over Vamdrup til Aabenraa. Der søgte
jeg til „Folkehjem" og gjorde derfra Udflugter i Byen. Ons
dag d. 12te Okt. var jeg hos Farver P. Th. Jørgensen og
samme Dag hos Slagter Bertel Smidt, og de var begge
flinke til at fortælle. Johannes Ryborgs Kone Ingeborg Han
sen gav ogsaa gode Bidrag. Derefter tog jeg til Skovby
og gik saa op til Fattiggaarden i Løjt Kirkeby. Bestyreren
der var lidt af min Familie, og derfor vilde jeg se ham.
Baade han og hans Kone tog meget venlig imod mig. Der
fra gik jeg saa hen til Stationen og gik videre ned ad Vejen
til Barsmark for igjen at komme ind til Aabenraa. Nu sej
lede jeg derfra ned til Sønderborg, men kom der ikke inden
Aften. Da jeg sejlede ned ad Aissund, bed jeg særlig Mærke
i det Mindesmærke, Tyskerne havde faaet sat der paa Als,
hvor de var gaaede over i 1864. Det var meget smagløst og
kunde ikke andet end vække bitre Minder hos mig. Det
var mig aldeles ubegribeligt, at den Overgang ikke var ble
ven dem forment, da jeg syntes, at det vilde have været
meget let i saa smalt et Farvand, naar der var blevet passet
godt nok paa. Da det nu var mørkt, idet jeg gik op ad
Sønderborg Gade, var jeg nødt til at spørge mig for, men
intet Sted vilde jeg gaa ind. Man viste mig beredvilligt ud
ad Vejen til Ulkebøl, og da jeg kom forbi Kirken, traf jeg
en Mand, der sagde mig Besked om Vejen til Vollerup og
hvor P. Kaad boede. Det var en stor Gaard, blev der sagt.
Jeg fandt godt nok dertil, og Folkene var helt flinke, saa
jeg fik Lov til at blive der. Paa Gaarden tjente en Karl,
der var særlig god til at fortælle Historier, og han vilde
gjærne, saa jeg fik ham til at fortælle meget for mig. Han
blev endog siddende hos mig efter Sengetid, efter at Gaardens Folk var gaaede til Ro, og han var ligefrem utrættelig.
Karlen hed Hans Olsen, var 40 Aar og født i Hugholt i
samme Sogn som Vollerup. Ogsaa ikke saa faa Æventyr
kunde han meddele mig. P. Kaad fortalte da ogsaa et Par
Sagn. Mens jeg var der, kom der en Neger til Gaarden og
kom til at ligge i samme Gjæstekammer som jeg om Nat
ten. Han sagde, at han var kommen her til Danmark for
at kjende Landet og særlig Sønderjylland, da han havde hørt
meget om de fortvivlede Forhold, Sønderjyderne levede un
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der. Han var ellers ovre fra vore vestindiske Øer, og for
beredte sig paa at tage Lærerexamen, saa at han kunde
blive Lærer der ovre. Alt hvad han fortalte, lod til at være
paalideligt nok, og den unge Mand gjorde et godt Indtryk
paa os. Da Hans Olsen ikke kunde faa Tid til at fortælle
for mig uden om Aftenen, og Folkene havde travlt i Mar
ken med at faa deres Rodfrugter kjørt hjem, gik jeg derud
og hjalp til med at læsse de store Knolde paa Vognen, mens
Negeren gik og saa til. Paa den Maade biev jeg nødt til
at være der et Par Dage mere, end jeg havde beregnet. Lø
verdag d. 15de Oktober besluttede jeg saa at tage over til
Lysabild for om mulig at faa mere at vide. Jeg kom ind
til Peder Andresen Andersen , der boede tæt ved Kirken, og
han fortalte, at der i Præstegaarden laa et ældre Manuskript,
der kaldtes Sognepræsten M. R. Meldals Sognekrønike i Lys
abild fra 1821—33. Jeg ytrede, at jeg gjærne vilde se den,
og han var villig til at hente den. Jeg kunde nok skjønne,
at han var som Kirkebud og let kunde faa Bogen. Nu sad
jeg der hos Manden og skrev en hel Del af Bogen af. Der
var mange rare Ting i den Bog, men jeg maatte skynde
mig dermed, da Manden havde faaet Paalæg om snart at
komme tilbage med den. Peder Andresen fortalte mig ogsaa noget lidet. Jeg var ogsaa nede i Byen hos en anden
Mand, der ejede en større Gaard, og han fortalte ligeledes et
Par Smaating, og en anden Mand, der boede i Nærheden,
fortalte ogsaa. De to, Hans Blad og Jakob Rasmussen kunde
supplere noget af det, jeg sad og skrev af. Nu tog jeg med
Toget op til Notmark, nærmest for at se mig om, og gik
en lille Tur uden for Byen, men kjendte ikke et Menneske.
Paa Tilbagevejen traf jeg paa en Mand, som jeg kom i Tale
med, og han bød mig ind til sig. Jeg kunde skjønne, at
han sad og levede af sine Penge og havde det godt. For
Resten var han Indre-Missionsmand og ikke særlig dansk
sindet, men var venlig nok. Efter at have siddet der en Ti
mes Tid gik jeg til Stationen og kjørte tilbage til Vollerup.
Nogle unge Fyre, der var samlede paa Notmark St., vilde
vist have været i Lag med mig, men jeg forholdt mig tavs.
P. Kaad og hans Hustru var ikke hjemme, da jeg kom, men
jeg fik da fat i Hans Olsen igjen, og saa sad han hos mig
til over Midnat, Endelig maatte vi holde op. Næste Mor
gen rejste jeg tilbage til Sønderborg og var meget glad ved
Udfaldet af den Tur. Da mit Papir var sluppet op, maatte
jeg kjøbe et Par Skrivebøger hos en Høker der i Byen.
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Fra Sønderborg gik jeg over Broen tii Fastlandet, og
fra Stationen der ovre kjørte jeg nu til Graasten efter at
have været paa Als i tre Dage. Saa kjørte jeg op til Brovrup og Sønder-Hostrup, men da jeg vilde ud til Lydersholm,
maatte jeg med en anden Bane. Jeg laa i Hostrup Kro om
Natten og var henne i Byen hos Fru Lassen, der fortalte
mig noget om den gamle synske Frøken Fanny i Aabenraa,
som mange andre havde talt om. Jeg gav mig saa paa Vej
ned ad Lundtoft til. Jeg var inde lidt i et Sted, der laa lige
nord for Landevejen, og det var helt rart at tale med de
Folk, der var hjertelige og gode danske. Fra Lundtoft St.,
der laa saa underlig ensomt, kom jeg saa ud til Jejsing og
gik ned til Lydersholm. Karl Kristian Adsersen tog vel
imod mig, og her fik jeg mange gode Ting at vide. Hos
ham saa jeg saa Apparatet til at slaa en Tyvs Øje ud og
ytrede Ønsket om at faa saadant et, og fik da ogsaa en
Kopi, som han lavede til mig. Derfra tog jeg saa op til
Skjærbæk og gik til Aabølling, hvor jeg besøgte M. f. Skov
og fik af ham endnu en Del gode Ting. Derfra gik jeg
saa til Spandet, og derefter var jeg inde i Spandetgaard og i
Kirken. Manden fulgte med mig hen til Kristen Hansen,
der boede i et Hus lidt norden for, og der havde jeg Held
med mig, idet Oensdarmen kom forbi, imens jeg var der,
men kom ikke ind. Var han gaaet ind, skulde jeg absolut
have været i Forhør, og det vilde maaske have vakt hans
Mistænksomhed. Baade Christen Hansen og Marie Kirstine
Hansen, hans Søster, fortalte mig nogle Sagn, mens jeg sad
der. I Kirken vilde jeg se, hvad der fandtes om den Span
det Præst, som der fortælles en Historie om, og jeg fandt
ham ogsaa i Præsterækken som No. 4 og ved Navn Jens
Peter Møller. Han var der fra 1658. Nu gik jeg videre og
kom i Nærheden af Grændsen, som den var den Gang.
Men jeg vilde skyde nogen Gjenvej, og det kunde jeg ikke.
Jeg maatte helt uden om en meget forkrøblet Plantage i
Nærheden af Endrupskov. Ved Gjelsbro holdt jeg mig klo
gelig østen for Aaen og gik saa stadig nord paa op ad Hy
gum. Paa Vejen kom en Gensdarm og spurgte mig ud, men
jeg kom let over det, da jeg sagde, at jeg var en Turist,
der gik og saa mig om. Jeg vilde nu opsøge N- A. Jen
sen, som jeg før havde været hos, og kom ind hos Thøste
Thøstesen i Feldsted, hvor jeg havde det godt. Endelig
fandt jeg Jensen, og han fulgte med mig til Kristen Lavrsen i Sønderholm og Karen Kirstine Andersen- Noget fik
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jeg skrevet op hvert Sted, og han fulgte endog med hen til et
Sted, hvor der blev sagt, at man havde sjældne Billeder,
særlig da de Billeder, Kræmmerne havde gaaet med, altsaa
Haderslev-Tryk, og som jeg mente, der maatte kunne findes
nogle af paa Egnen. Men al Umage var forgjæves, jeg fandt
ingen. Nu gik jeg over til Rødding og var inde hos Ur
mager Markussen , der sad og fortalte mig en hel Del af
ret betydelig Interesse. Det var baade Sagn og Træk af
Almuelivet, særlig dog af sidste Slags. Hos ham fik jeg en
Rumlepotte at tage med hjem. Jeg tog saa med Tog over
til Gram og derfra til Vojens og Vamdrup, for nu længtes
jeg efter at komme hjem igjen. Jeg standsede dog i Kol
ding og var inde hos Guldsmed Kyster. Inden jeg drog
ned i Sønderjylland havde jeg, som før omtalt, været inde
hos ham, og vi aftalte, at vi, naar jeg kom tilbage, skulde
gjøre en Byttehandel. Han vilde have nogle af mine Bø
ger, og jeg skulde have nogle gamle Sager, som han havde.
Men da jeg nu kom, vilde han ikke have Bøgerne, og der
blev da ikke noget af Byttet. Jeg kjøbte saa af ham et
Sølvbæger og et Stykke af en katolsk Paternosterkjæde og
betalte med Penge, da jeg syntes, det var saa narrevornt
slet ikke at faa noget ud af det. Kjæden gav jeg 15 Kro
ner for. For Resten kunde jeg skjønne, at det var en Sø
ster, der var Lærerinde i Byen, som havde forstyrret det
hele. Nu kom jeg da hjem i god Behold.
Kort efter, d. 26de Okt., var jeg en Dag henne i Klat
trup, og der fortalte Katrine et morsomt lille Træk. Saa lidt
hen i November var jeg atter paa Rejse. Denne Gang vilde
jeg nord- og vesterpaa og tog først til Rødkjær. Hos For
mand J. Thomsen der og hos Niels Knudsen i Faarup, samt
Søren Peter Hedegaard i Brandstrup fik jeg gode Bidrag.
Lærer Bønderup i Faarup kom ogsaa med et lille Træk. Da
jeg hørte, at den gamle J. Thomsen fra Møldrup, som jeg
saa tit havde besøgt, nu efter sin Afskedigelse var kommen
her til Rødkjær for at undervise i Skolen i Vakansen, altsaa
som midlertidig Lærer, gik jeg derhen. Han og hans Kone
var svært glade ved mig, han gav Skolen fri, og saa fulgte
de begge med mig til Faarup. De blev i Skolen, mens jeg
var henne hos Niels Knudsens. Vi fulgtes saa ad hen i
Forsamlingshuset at høre paa en Bibellæsning af Pastor Sebaldsen. Jeg talte bag efter med Præsten, og han bad mig
komme op at besøge sig, hvad jeg ogsaa efterkom. I Brand
strup, hvor jeg fik nogle Nyheder at vide, var jeg inde hos
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Niels Jakobsen, som havde kjøbt Jørgen Møllers Stuehus,
og hos Jørgens Enke, der havde faaet bygget et Aftægtshus
Men Sønnen Jens Møller var gaaet bag fra det hele. Præ
sten var meget rar at komme til og vilde have beholdt mig
om Aftenen, men jeg gik tilbage til Faarup efter at have
været hos Søren Peter Hedegaard- Saa tog jeg op til Vi
borg for at arbejde i Arkivet, og der fik jeg Arkivbud Kri
sten Agerby til at fortælle flere gode Ting. Nu vilde jeg
gjærne en lille Tur ud ti! 0 , hvor jeg havde tilbragt 3 Aar
af min Barndom, men det var koldt, og jeg var nu ikke rigtig oplagt til at gaa saa lang en Tur i det Vejr. Alligevel
tog jeg det overtværs, da jeg nok skjønnede, at der ikke se
nere blev Lejlighed dertil. Altsaa Søndag Morgen d. 13de
November gav jeg mig paa Vej og gik de to Mil med Vin
den lige imod. Der var Gudstjeneste i Viskum Kirke, og
lidt efter at jeg var kommen dertil, kom Folk ud af Kirken.
Jeg kom saa i Følge med en ældre Kone fra 0 , som jeg
fulgte med ind for at hvile mig lidt. Det var begyndt at
sne, men da jeg ytrede Ønske om at komme lidt op i Bak
kerne for at se mig om, fulgte hun med. Jeg fik da Min
der om Barndomstiden opfrisket. Folkene, jeg var hos, var
meget flinke, og jeg fik nogen Rede paa den nuværende
Bebyggelse. Imens jeg sad hos Folkene, kom Læreren i 0
kjørende fra Kirke og hjem, og jeg gik saa derhen, og blev
noget forbavset over her at finde en gammel Bekjendt. Det
var nemlig Lærer Pedersen, som var kommen fra Vester-Vedsted i Flan Herred, og som jeg i sin Tid havde besøgt der.
Han havde søgt Embedet og faaet det. Det var virkelig
morsomt at forny det Bekjendtskab. Da jeg nu var kom
men der, ytrede jeg Ønske om at komme ned i Kristen
Brigsens Qaard og se Sønnen, som jeg huskede godt fra
den Tid, han var Dreng, lidt ældre end jeg, og som havde
en Udvækst paa det ene Laar, som Forældrene havde snæ
ret af med Traad og vædet den med Skedevand. Det huskede
jeg tydelig, og jeg kunde nok lide at se ham igjen. Men
Pedersen vilde ikke med derned, altsaa gik jeg ene. Den
fordums Dreng var nu efter de mange Aars Forløb bleven
Aftægtsmand i Gaarden. Jeg spurgte Kvindfolkene om, hvor
han var, og der blev svaret, at han var ude i Gaarden, men
kom snart ind. Kvinderne brød sig ikke om at tale med
mig, og da den gamle saa kom ind, blev jeg rigtig nok for
bavset over at se en tyk oppumret Størrelse, der ikke havde
den mindste Anelse om min Ringhed og ikke kunde huske
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noget fra sin Barndom eller fra min Stiffader, lod det til.
Han saa ogsaa ud til at være noget fordrukken, jeg gik da
derfra uden at have faaet noget som helst Udbytte af Be
søget. Da jeg kom op igjen i Skolen, sagde jeg, at jeg vilde
gaa en lille Tur ud ad den Vej, hvor jeg som Barn havde
gaaet og drevet med vor Ko, naar jeg skulde ned i Mosen
med den og saa hjem igjen om Aftenen. Jeg gik op ad en
Vej, der førte til de Gaarde, som laa paa Bakkens østre Side,
og jeg gik og kaldte de gamle Minder op i mig, men da
det saa blev for mørkt, maatte jeg tilbage til Skolen. Næ
ste Morgen skulde jeg tilbage til Viborg. Det store Dige
inde i Byen, jeg i min Barndom havde tænkt mig som uover
kommeligt at komme inden for, saa nu saa ubetydeligt ud,
og alle Forholdene van mindre end min Barndoms Fantasi
havde tegnet dem for mig. De var saa smaa med Undta
gelse af det vældige Bakkeparti, der ligger nord for den
lille By. Men jeg var dog glad ved at være kommen
derud igjen. Da jeg kom til Viskumgaard, gik jeg op
i Lunden nord for Gaarden for at se den Mindestøtte, som
stod der for at fortælle om Kong Frederik den Sjettes Besøg,
og som jeg i min Barndomstid havde forestillet mig at
være den blaa Jomfru, hvem jeg senere hørte saa mange
Fortællinger om. Men det var blevet et øsende Regnvejr,
og inden jeg kom til Vejrum, var jeg bleven meget vaad.
Jeg maatte da gaa ind til Degnens og laane et Par Strømper.
Saa vilde han have mig ind i Skolen at fortælle noget for
Børnene, og der begik jeg saa den Dumhed i Stedet for at
fortælle dem et Æventyr at fortælle noget om Ole Veed-Fald.
Grunden dertil var nærmest den, at jeg i den Tid var meget
optaget af at skrive om ham. Da det saa blev Tørvejr
efter Middag, gav jeg mig igjen paa Vej, men da jeg kom
til Vejrumbro, fik jeg Lyst til at gaa derind i Kroen, jeg
traf baade Mand og Kone, og da hun var en Datter af
Niels Andersen i Aalum, som jeg havde haft under Behandling
og skrevet om i Maanedsskriftet „Jylland", var jeg meget
velkommen der. Her fik jeg den bekjendte Vise om den
selskabelige Kreds i Viborg, som Arkivar G. Saxild havde
ladet trykke i „Viborg Stiftstidende" 1 ), og som jeg nu kunde
vise ham en Variant til. Desuden fik jeg til Laans nogle
skrevne Visebøger, som Niels Andersen selv havde siddet
*)

Hans Form af Visen havde han faaet af Sagfører Møller i Randers.
Den Form er nu ikke særlig god.
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og skrevet. Endelig fik jeg hans Optegneise af Sagnet
fra Bjerring, som jeg nu har iadet trykke i min nye Sagn
række. Derefter gav jeg mig igjen paa Vej tii Viborg og
kom der i Mørkningen. Der sad Frode og ventede paa
mig. Han havde faaet Regningen gjort op paa, hvad han
skyldte, og den var meget større, end han forhen havde
opgivet. Mogensen forlangte sine Telefon-Samtaler og sin
Brevskrivning betalt samt hans Udlæg til en Sagfører. Frode
havde taget en Vegsel, som skulde betales, og det var i
den Anledning, han kom. Jeg kunde mærke, at det nu
kneb for ham, men Vegsien kom jeg til at betale. Det
værste var dog, at han var gaaet ind paa at afbetale 1000
Kr. hvert Aar paa Huset, og det kunde jeg da ikke gaa
ind paa. Min Søn havde vovet sig alt for langt ud. Jeg
rejste saa til Herning Dagen efter d. 14de Nov., og saa
sendte jeg derfra 140 Kroner for at faa den omtalte Vegsel
indfriet. Dernæst skulde der betales 600 Kr. til en Frue i
Kjøbenhavn, som han ogsaa havde taget sig paa at udrede.
Dem maatte jeg ogsaa af med. Saa tog jeg derfra d. 18de
November ud til Ulfborg, men gav dog en Standsning i
Vem og var inde hos Jens Osborg og J. Christiansen, der
var 90 Aar. Saa gik jeg fra Ulfborg over til Husby. Paa
Vejen traf jeg Degnen i Husby, Kappel Iversen, som jeg
kjendte, idet han forhen havde været Bestyrer af J. Petersens
Manufakturhandel i Rødkjær. Han skulde til Begravelse, men
bad mig gaa hjem til Skolen og forlangte, at jeg skulde
hilse Pigen fra dem. Jeg fik da en ordentlig Modtagelse
og gik ud i Klitterne og ned til Havet. Den Skole, hvori
jeg i sin Tid havde undervist, var der ikke Spor af, og Stedet
var beplantet med Graner. Saa om Aftenen var jeg inde
hos Niels Christian Marreskov Bro, som havde gaaet i Skole
til mig. Han boede i et Hus lidt øst for Plantagen og havde
arbejdet i den. Han fortalte mig en hel Del, hvoraf det me
ste var meget godt. Simon 0 kom derind, mens jeg sad der,
men han var svirende, og det var jeg kjed af at se. Jeg
laa hos Degnen om Natten og i samme Værelse som han,
men sov næsten ikke, og Minderne overvældede mig. Næ
ste Morgen var jeg atter hos Kristian Bro og fik mere at
vide. Saa kom jeg ned til Ole Pedersen, der var gift med
Andrejette Sahl, og som var en lille Pige, da jeg boede hos
hendes Bedstefader. Derfra kom jeg ned til Vejbæk, hvor
Søsteren Trine boede. Hendes Mand Thomas havde ogsaa
gaaet i Skole til mig. De var uhyre flinke imod mig, og
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jeg laa hos dem om Natten. Kirstine Sahl fortalte mig ogsaa en Del. Om Morgenen, da jeg havde faaet Mad, sagde
Trine med et: „Der kommer Dyrlægen fra Ulfborg kjørende
henne paa Vejen og vil hjem, ham kan De jo kjøre med."
Jeg foer ud af Døren og raabte ad ham, men han hørte
mig ikke og kjørte rask til. Jeg maatte saa gaa paa mine
Ben den lange Vej over Staby og gik saa ind til ham, da
han forlængst var kommen hjem. Jeg besøgte baade Vil
lads og Kristen og var endog paa Vosborg, Fruen var i Kjøbenhavn, men hendes Søster paa Vosborglille traf jeg dog.
Saa tog jeg derfra til Ringkjøbing og saa til Skjern og Tå
rum. Herfra gik jeg til Fods ad Hoven til, men vilde dog
først om ad Grimstrup, hvor jeg haabede at faa godt Ud
bytte, men det slog fejl, og Manden var ikke hjemme. Det var
en sej Vej dertil, og jeg maatte spørge mig frem. Der var
faldet et Lag Sne, og Føret var forfærdeligt. Man viste mig
nogle gamle Bøger, der opbevaredes paa Gaarden som en
Helligdom. Jeg fandt ogsaa et Par Attester, der var udstedt
paa Engelsholms Papirmølle i Lem, og fik afskrevet nogle
gode Raad. Manden var taget til Marked den Dag, og jeg
kunde ikke oppebie ham, men en Tid efter kom han til mig her
i mit Hjem og vilde have mig til at udarbejde hans Levnedsløb,
hvad jeg dog nægtede. Jeg gik nu samme Aften i Mulm
og Mørke til Hoven og gik ind paa Højskolen der, men fik
en yderst kjølig Modtagelse og gik saa hen til H. A. Han
sen, der tog godt imod mig, fortalte mig et Par Smaating
og fulgte mig hen til Afholdshjemmet, hvor jeg laa om Nat
ten. Men da jeg hørte, at Dagvognen fra Sønder-Omme til
Farre gik tidlig næste Morgen, gav jeg den Besked, at jeg
vilde rejse mig Kl. 3, og at de ikke skulde bryde sig om
mig. Jeg vaagnede til Tiden og gik den lange Vej til Søn
der-Omme, kom igjennem Ørbæk og kom dertil i god Tid,
hvor en Pige i Kroen dog var kommen op. Saa naaede jeg
hjem d. 24. Nov. Jeg gjorde kort efter nogle Optegnelser
hos Klavs i Mølholm og hos Farver Møller, da vi besøgte
ham Juledag i hans Hjem her i Mølholm.
I 1910 havde jeg flere Breve fra Bibliotekar J. Chr. Bay
ved John Crerar Library Biblioteket i Chikago- Han var
født paa Langeland og havde været i Amerika i mange Aar.
Det var rigtig fornøjelige Breve, og han tænkte paa i Juli
at gjøre en Rejse her hjem til Danmark, men det blev dog
ikke til noget, da han skriver, at han, da han kom til NewYork for at gjøre den lange Rejse, var saa syg og afkjørt,
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at han maatte søge Læge, og saa fik han det Raad at op
give Rejsen og hellere trække sig tilbage til de ham saa
kjære Skove i Wisconsin og der holde Ferie. Han var bange
for at komme saa langt bort fra sit Hjem og sin Familie
og haabede senere at kunne komme af Sted. Det skete dog
ikke inden mange Aar efter (i 1926, da han endelig kom,
men var saa svag, at han maatte afbryde sine Besøg her og
rejse hjem. Han var dog inde hos mig et Par Timer. Han
er nu bleven udnævnt til Overbibliotekar derovre- Her var
han dog med til Ræbildfesten.)
1911.
I Februar gjorde jeg nogle Optegnelser i Vejle hos
Landinspektør A. M. Jensen, hos Fru Knudsen Jensen, hos
Sidsel Kirstine Jensen paa Gammelhavn og lidt andet Smaatteri
samt af et Par Melodier. Dernæst var jeg ude i Ildved hos
Jens Søbcille og fik flere gode Ting, saa i Maj hos Rasmus
Holgersen i Kjærbølling, der var en virkelig god Fortæller.
Derpaa kom jeg til Herning i April til min Kones Moders
Begravelse. Fra Herning tog min Kone til Arnborg at besøge
sin Søster der, og saa blev hun derfra kjørt til Brande og
siden til Give. Christoffer Lohse laa paa Sygehuset der. Fra
H. F. Feilberg fik jeg i de Dage sendt hans Bog om Julen.
I Herning var jeg inde at besøge Peter Fenger. Her traf
jeg igjen Svend Nielsen Nytoft, som meddelte flere gode
Ting. Jeg var ogsaa hos Niels Pedersen, Remmevad i Ørre,
men det var sikkert nok, da jeg første Gang var hos Svend
Nytoft, for da gik jeg derfra om ad Ørre og saa hen til
Niels Vad. Da jeg kom til ham, spurgte jeg ham, hvordan
det var gaaet med de gamle Pergamentsbreve, som jeg en
Gang havde set hos Søren Christensen, Bordinggaard i
Linaa. Jeg havde den Gang kjøbt et af dem af ham. men
de vigtigste af dem havde han beholdt, og nu var jeg
kommen i Tanker om at faa dem, hvis de var til at faa.
Han skrev saa til mig d. 25de Juli 1911, at de var gaaede
tabt ved en Brand d. 18de Juni, og i det Kammer, hvori
Dokumenterne laa, kunde ingen komme ind for Ild og Røg.
Jeg havde jo anmodet ham om at skaffe mig dem, hvis det
var muligt, men det blev da for sent. Niels Pedersen var
forøvrigt lidt af min Kones Familie, men langt ude.
I Marts tænkte min Kone paa at gjøre en Rejse ned
til Mouritsens i Lustrup. De havde mistet deres Datter
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Kathrine og var meget bedrøvede, men hun kom ikke af
Sted, da Vejret var saa ugunstigt. Dr. Axel Olrik meddelte
mig d. 6te Juli, at hans Adresse fra 9de juli vilde være Tannishus pr. Sinddal St., hvor han og hans Hustru vilde opholde sig i
Sommertiden, da hun var bleven svag og vilde prøve et Vesterhavsbad. Vi kom da i Tanker om at gjøre en Skagensrejse og
saa, naar vi tog tilbage, lægge Vejen om ad Tannishus og
se til dem der. Vi gav os paa Vej, min Kone, Drengen og
jeg, og sad i den samme Vogn fra Vejle til Frederikshavn med
godt Rejseselskab hele Tiden. Der standsede vi foreløbig,
da jeg havde en lille Bagtanke. Jeg vilde se, om jeg ikke
kunde der snappe lidt op om Ole Veed-Fald, hvis Liv jeg
endnu samlede til Beskrivelse af. Vi lagde os ind paa
Afholdshotellet og havde det godt der. Hen paa Efter
middagen tog vi ud til Pilkebakken og saa os om, og
vi var ogsaa nede ved Havnen og saa paa den Masse Fisk,
som der var ophobet. Saa var jeg ogsaa henne hos en
Bager, som havde kjendt noget til Veed-Falds Forhold og
kunde fortælle lidt derom. Næste Morgen tog vi til Skagen.
Vi forhørte et Par Steder om Nattely, men over alt var der
fuldt op af Gjæster. Endelig kom vi da ind paa Afholdshjemmet og var der to Nætter. Første Nat blev der midler
tidig redt op til os, men den anden Nat var det helt godt.
Vi var ude paa Grenen og laa og badede os i Sandet i Klitterne.
Mange Herrer og Damer var der ude, og nogle især af de
sidste vovede sig saa langt ud, som de kunde. Imens vi var der,
saa jeg et ret morsomt Syn. En ung Dame blev saa gjennemvaad af Bølgesprøjt, saa hun kom til at ligne en Kar
klud, og da hun kun var i let Sommertøj, kom det til at
hænge helt slasket ned over hende. Næste Dag var vi ude
ved den gamle Kirke, og der saa vi en Kone gaa og plukke
Sortbær. Hun sagde, at dem vilde hun have at sylte. Vi
spiste selv nogle af dem, for der var nok. Der var vi og
saa ved Havnen, og jeg har aldrig set saa mange Fisk sam
let sammen som der. Der var baade Skjærisninger og Ma
krel og Hornfisk og meget meget andet i store Maader, hele
Havnen var fuld. Saa om Aftenen var der Bal i Hjemmets
store Sal, og det gik meget ordentlig til. Vi stod og saa paa
det, og en aldrende Fisker, som de egentlig ikke vilde have
ind, da det vist var et sluttet Selskab, listede sig dog ind
og dandsede helt godt paa Hosesokker. Han listede sig
ind den ene Gang efter den anden og fik en Dands med.
Tredje Dagen tog vi tilbage, men ikke længere end til Aal-
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bæk. Imens jeg lod min Kone og Dreng blive henne paa
Stationen, gik jeg ud i Byen og hen til Henning Jakobsen,
som jeg kjendte, for at høre, om jeg ikke kunde leje ham
til at kjøre med os ud til Tannishus. Lidt efter kom han
til Stede og erklærede sig villig, dersom vi vilde sidde paa
en Skravvogn, og det havde vi naturligvis ikke noget at
indvende imod. Han skulde nemlig ud i Engen med et Par
Piger og samle noget Hø, og saa kunde han kjøre os vi
dere, naar han havde faaet dem læsset af. jeg gik saa hen
og hentede min Kone og Drengen, for at vi kunde sidde
der i Gaarden, til han blev færdig til at kjøre. Folkene var
flinke, og vi kjørte. Det var en dejlig Tur der lige tværs
over Landet fra Hav til Hav. Vi kom forbi Oaardbogaard
og over den udtørrede Sø og saa endelig til vort Bestem
melsessted. Der beværtede jeg med Kaffe, og saa rejste
han tilbage igjen. Olrik og hans Frue var nede paa Stran
den, og saa gik vi derned og fik talt med dem. Hun var
skrøbelig, kunde jeg se. Jeg trak af Klæderne og badede
i Vesterhavet, og saa gik vi tilbage til Hotellet og spiste til
Aften der, men vi kunde ikke blive der om Natten, de havde
ikke Lov til at huse andre end Badegjæster. Jeg gik saa
ned til Tværsted Kro og bestilte os Plads. Olrik sagde saa,
at han havde bestemt sig til at rejse til Askov og ønske H.
F. Feilberg til Lykke paa hans 80-Aars Fødselsdag og op
fordrede mig til at tage derned ogsaa. Jeg fandt det rig
tigt nok, naar vi kunde følges ad, og saa blev Aftalen den,
at han skulde komme om ad mig i mit Hjem og tage mig
med derned. Det blev altsaa en fast Bestemmelse. Vi sagde
saa Fruen Farvel og saa hende ikke mere, da hun døde kort
efter, og saa gik vi ned til Kroen. Næste Morgen skulde
vi kjøre med Dagvogn til Hjørring, og Olrik kom ned til
Kroen og sagde os Farvel. I Hjørring søgte vi ind til Tand
læge Lønborg-Friis, og der blev min Kone og Drengen, men
jeg besluttede mig til at gaa ud til Rønnovsholm. Grunden
dertil var, at en Frue, der en Tid; boede her i Mølholm,
var en Smule af min Kones Familie, dog langt ude, og hen
des Søn var Forvalter der paa Gaarden. Ham vilde jeg saa
hilse paa. Men det var rigtig nok en sej Tur i den skrappe
Varme. Jeg maatte spørge mig frem og fik saa godt som
ingen Besked. Folk, jeg kom forbi, saa paa mig, som om
jeg var et underligt Dyr. Endelig naaede jeg dertil, men
havde ingen videre Fornøjelse deraf, og hvis jeg havde kjendt
Forholdene der ude, var jeg virkelig ikke gaaet ud til Gaar-
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den. Gaardens Ejer boede der ikke, men der var en Hus
bestyrerinde- Jeg blev der om Natten, og da jeg nu skulde
tilbage, tilbød den unge Mand at kjøre mig ud til Hjørring,
og jeg tog med Glæde mod Tilbudet. Saa kom jeg igjen
til mine Folk, der havde været om Natten hos Tandlægen,
og der havde de haft det godt. Derfra tog vi til Aalborg og
besøgte Tandlæge Stenholm, der boede i en stor Villa uden
for Byen, og han kjørte en lille Tur ud med os om Afte
nen- Vi laa paa Afholdshotellet om Natten, og vi var da
ogsaa i Viborg, for jeg tog Billet for os til Aars og derfra
til Viborg med Toget over Aalestrup. Fra Viborg tog vi
til Herning for at se til min Kones Søster, og jeg tog saa
til Hammerum. Imens var min Kone bleven i Herning med
Drengen, og da jeg kom til Hammerum, foreslog Jens P, Bjer
regaard, at han vilde kjøre Skomager Ole Mortensen og mig
ud til Lindebjærg. Vi tog imod Tilbudet, og fra Lindebjærg
kjørte han os om ad Sunds. Der var vi inde i Sunds Kro
og fik nogen Aftensmad, som væsentlig bestod af stegte
Aal, og jeg betalte det hele, som sig bør. Vi kom saa igjennem Lund og forbi Gjellerup Kirke paa Hjemvejen. Fra Her
ning tog vi hjem, og det var virkelig en rask og fornøjelig Rejse.
Nu var jeg hjemme en lille Tid og saa skulde jeg til
at tænke paa Rejsen ned til Feilbergs Fødselsdag i August,
og samtidig skulde jeg d. 7de August samles med mine
gamle Seminariekammerater, der endnu var levende. Mikkelsen
i Skive havde bestemt, at han vilde have os, man da han
ikkun havde en indskrænket Lejlighed i Skive, et Par Tag
værelser, saa havde han faaet det lavet det saadan, at Sviger
sønnen, Lærer Chr. Christiansen i Mølvang, skulde tage
imod os, og det blev da saadan ordnet. Men Feilbergs
Fødselsdag var netop Dagen før, vi skulde samles der. Jeg
havde nogen Betænkelighed ved at tage til Askov, men
havde jo gjort Aftale med Olrik om, at vi skulde følges
ad. Jeg ventede efter, at Olrik skulde komme, og i alt
Fald sende mig Brev, hvis han ikke kom her om ad og
tog lige derned, men ingen af Delene skete. Tidlig om
Morgenen vaagnede jeg og var lidt i Vildraad med mig
selv, men bestemte tilsidst at tage af Sted og vilde saa komme
tilbage samme Aften. Jeg sagde dette til min Kone, rejste
mig og gik til Vejle, tog med Toget og kom til Vejen lidt
over Kl. 11. Her gik jeg ind paa Afholdshjemmet og fik
en Kop Kaffe, hvad jeg nok kunde trænge til, og gik saa
til Askov, hvor jeg kom noget over Middag. Da jeg nu
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traadte indenfor hos Feilberg, kom Datteren ud i Forstuen
til mig og sagde, at hendes Fader var gaaet hen at faa sig
en Middagssøvn. „Hvornaar kan jeg saa træffe ham?",
sagde jeg. „Klokken 3 kommer han op", sagde hun, og
saa kunde jeg gaa med det. Jeg gik nu hen til Povl
Bjerge, og der blev jeg beværtet med en Kop Kaffe. I
hans Hus havde de forlængst spist til Middag. Jeg gik
saa ud paa Gaden og saa mig om, en lille Smule forlegen
med mig selv. Da jeg kom hen i Nærheden af Oadedammen,
traf jeg der Olrik og Marius Kristensen, som kom gaaende
i Samtale med hinanden. Jeg udtalte min Forundring over,
at Olrik ikke havde ladet høre fra sig. „Jo, jeg har skrevet
til Dem", sagde han, „jeg kunde ikke komme om ad Dem,
for jeg skulde have min Kone sendt hjem, hun kunde ikke
taale saadan at skifte om paa det, men maatte rejse hjem
uden Ophold". — „Jeg har intet Brev faaet", sagde jeg. I
det samme traadte Marius Kr. til og sagde: „Der ligger et
Brev til Dem henne hos mig, og nu skal jeg hente det".
Saa løb han og kom med Brevet, og det viste sig da, at
Olrik havde adresseret Brevet til Askov i Steden for til Vejle.
Det var en pæn Fejltagelse. Saa spurgte Olrik, om jeg
ikke vilde deltage i et Festmaaltid for Feilberg, der hen ad
Aften var tilberedt nede i Skibelund. Dertil svarede jeg
nej, „det kan jeg ikke, for jeg ventes hjem i Aften- Jeg
har ikke haft nogen Anelse om noget Festmaaltid, og skal
jeg deltage i det, kan jeg ikke komme hjem inden i Morgen.
Havde jeg vidst ordentlig Besked, kunde det maaske have
været ordnet, men nu kan det ikke ske." Nu var Tiden
kommen, da jeg skulde hen og lykønske Feilberg. Jeg kom
da ind til ham, for nu var han kommen op, men han saa
meget affældig ud, og det var knap, han kunde kjende mig,
lod det til. Men han kom da i Tanker om det. Der var
en fremmed Mand inde hos ham, som jeg ikke kjendte, men
ellers var der ingen fremmede, og det havde jeg dog ven
tet. Saa kom Datteren med nogle Smaakager paa en lille
Tallerken og bød mig en af dem og dernæst et lille Glas
Vin i et lille Spidsglas. Det var al den Traktering jeg fik,
og da jeg saa havde talt lidt med Feilberg, sagde jeg Far
vel og gik. Men jeg lovede for, det skulde blive sidste
Gang, jeg aflagde Fødselsdagsvisit der i Huset. Jeg skyndte
mig nu tilbage til Vejen St., for Toget øst fra skulde jeg
med, da jeg ellers ikke kunde faa Forbindelse med Toget
ad Vejle og ikke komme hjem den Aften. Men det kan

K a m m e r a t e r n e fra 1861 ved S a m m e n k o m s t e n 1911 i mit H j e m . Bog
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nok være, jeg var skrupsulten, da jeg kom hjem. Næste
Dag rejste jeg saa ud til Mølvang, og der fik jeg nok baade
at spise og drikke. Vi var nu kun fire tilbage af Kamme
raterne fra Lyngby, der dimitteredes 1861, nemlig A. Mik
kelsen, J. Lassen, Plesner og mig. Vi tog først ud til Skarre
Klint, hvor Kong Frode i gamle Dage lagde den store Guld
ring paa Vejen, som gaar der forbi, og dernæst tog vi ud
til Gadbjærg, hvor vi paa Gjæstgivergaarden nød et Festmaaltid hos Frederik Iversen. Dernæst kjørte han en Lyst
tur med os forbi Refstrup og Refstrup Skov ud til Tykhøjt
Krat, hvor vi var oppe paa det store Udsigtstaarn. Det er
en Selvfølge, at Iversen ogsaa spillede Fiolin for os paa sin
særegne gammeldags fornøjelige Maade. Det var en meget
morsom Dag, vi gamle Kammerater var samlede der ude,
og vi blev ogsaa fotograferede uden for Skolen.
Axel Olriks Hustru Sofie døde d. 31te Oktober af den
Hjærtesygdom, hun i de senere Aar havde lidt af. Det var
os noget uventet, da han havde skrevet, at hun var lidt
bedre, og at Opholdet paa Tannishus havde gjort hende
godt. Men hun var svag, det vidste vi nok. Kort forin
den havde vi været i Arnborg til Bryllup. Min Svogers
ældste Datter blev gift med Troels Eriksens Søn i Skibild,
og saa blev de Ejere af Gaarden. Samme Maaned døde min
Fætter Kristen Risums Kone i Ulfborg, og jeg blev bedt til
Ligbegængelse. Da jeg ikke godt syntes, jeg skulde undslaa mig for at tage derned, rejste jeg af. Den afdøde var
nu 85 Aar og havde været syg og sengeliggende i 31 Aar,
havde været helt hjælpeløs og kunde ikke sige noget, saa
man kunde forstaa det, det var næsten kun uartikulerede
Lyd, hun gav fra sig. Jeg tog da lige til Ulfborg. For at
komme derud maatte jeg den Gang helt om ad Kolding og
Esbjærg. Paa Vejen kom jeg i Samtale med en Højskole
forstander Sievert fra Janderup og siden med Andresen fra
Vinding, der skulde ud til He at holde Foredrag. Jeg blev
modtaget paa Stationen af Villads, der saa fulgte med mig.
Liget var ført til Kirken, og bag efter var vi i Hjemmet at spise.
Der var stilt stort og flot an, og der var saa mange Men
nesker, som Huset kunde rumme, men jeg kjendte ikke ret
mange af dem. Baade Niels Kristian og hans Kone der
ude fra Ry var der, og Kloster i Ringkjøbing og Jens Klem
og hans Kone. Om Aftenen fulgte jeg med Villads hjem.
Her i Ulfborg var jeg henne hos Maren Holm, som nu
havde faaet bygget sig et Aftægtshus. Hun gav mig en
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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stor Pakke Tinknapper, som jeg var meget glad for. Jeg
lod dem gaa til Herning Museum, og der blev de stjaalne
i Krigstiden. Havde jeg saa endda beholdt dem! Næste
Dag rejste jeg til He, var inde hos Storgaard Pedersen og
fik Mariane Sanddal til at synge en Melodi for mig, som jeg
optegnede. Hun fortalte mig ogsaa et Par Skjæmtesagn og
nogle Mundheld. Det var meget gode Ting. Fra Storgaard
Petersen gik jeg ud til Hvingel for at besøge Postbud Knud
Lavrsen. Paa Vejen naaede en Vogn mig, og den fik mig
op at kjøre helt derud. Folkene var glade ved mig, og da
jeg skulde tilbage til He, blev der spændt for, og Drengen
kjørte mig det meste af Vejen. Den Mand har nu 5 Søn
ner, der alle er blevne Lærere, de to endog i min Nærhed.
Den tredje er Organist i Silkeborg. Derefter gik jeg ind til
Ringkjøbing. Dagen efter tilbragte jeg ovre paa Holms
land, først hos Lavrits Lavritsens og senere i Bandsby hos
Peder Andreas Andersens. De sidste brød sig vist ikke me
get om mit Besøg. Det gamle for mig saa velkjendte Stue
hus var nu erstattet med et nyt. Her saa jeg med For
nøjelse noget gammelt Arvesølv fra Degnen Sands og Ko
nes Forfædre- Saa tog jeg til Struer. Der besøgte jeg Fru
Ring. Magda var særdeles rar og elskværdig, men hendes
Moder var bleven lidt sær og underlig, syntes mig. Om
Natten laa jeg paa Missionshotellet og drog saa til Vinde
rup og gik ind til Klavs Nielsen, hvor jeg traf Movrids fra
Herning, min Kones Søstersøn. Herfra kom jeg til SKive
og gik saa ind til A. Mikkelsen og fik hos ham et Par Hi
storier om Præster og noget mere. Han spaserede med
mig ud i Krabbesholms Skov og ud til Sanatoriet, hvor han
var godt kjendt og havde noget skriftligt Arbejde med Bog
føring o. lign. Vi var saa bagefter inde paa Højskolen, men
ingen af Mændene var hjemme, hverken Forstanderen eller
Axelsen, og dennes Frue var lidt til en Side, syntes jeg.
Vi fik da Riddersalen at se, der nu var dannet om til Skole
stue. Det gjorde et sært Indtryk paa mig. Mikkelsen vilde
absolut, at jeg skulde blive hos ham om Natten, og næste
Formiddag tog jeg til Viborg. Her i Arkivet fik jeg atter
Historier af Kristen Agerby, og hos Assessor Asmussen fik
jeg en gammel Nodebog og Anvisning paa at faa Fru Jo
hanne Jespersen i Tale. Hun boede i samme Hus, saa det
var ikke svært at komme dertil. Hun og Kirstine Marie
Ravn gav mig ret gode Bidrag, og saa gik jeg hen til Isak
Jensen, der nu boede her i Viborg. Han havde taget sin
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Afsked fra Vrove og boede helt ene uden videre kvindelig
Hjælp. Men det var pænt hos ham, og vi sad og talte om
gamle Dage. Det var kun lidt om en afgaaet Præst, han
fortalte mig. Saa gik jeg ogsaa ud paa Vestermarken til
Lærer H. Petersen, og vi talte om hans Børn, særlig om
Bogtrykkeren i Odense, som jeg jo kjendte saa godt. Fra
Viborg tog jeg til Randers, hvor jeg besøgte R. C. Ander
sen og henne i en Kjøbmandsgaard i Vestergade traf jeg
Jens Hesselbjærg fra Helstrup og talte med Gaardens Stald
karl, der var en Søn af Steffensen i Langskov. Saa tog jeg
ti! Aarhus for at gaa ud til Aabyhøj og besøge Marinus An
dersen. Jeg fik da ogsaa talt med Ostehandleren L. Duedahl Madsen og var hos David Lavrsen, samt Jensen-Malle,
hvor der laa Brev fra Hjemmet, og det længtes jeg jo me
get efter. Herfra tog jeg til Odder for at faa hilst paa Læ
rer Madsen fra Kattrup, min fordums Svoger, som nu havde
solgt sin Ejendom udenfor Byen og lejet sig ind her hos
en anden gammel Lærer; der var jeg d. 22de Oktober. Samme
Aften besøgte jeg Pastor Borch fra Randlev, der nu havde
lejet sig ind her efter at have taget sin Afsked. Det var jo
rart at se ham igjen, da han i sin Tid havde været saa me
get for mig, men jeg mærkede nok, at han nu var bleven
gammel, efter at han var bleven Enkemand. Jeg laa hos Mad
sen om Natten, og han fortalte mig ogsaa noget, som jeg
skrev op. Saa tog jeg ind til Horsens og derfra hjem.
I November døde Christoffer Lohse paa Sanatoriet i
Give, og vi tog saa ud til Begravelsen- Han blev jordet
paa Give Kirkegaard. Der var nogle faa af hans Familie
samlede der ude, og dem talte jeg med. Hans Død gjorde
mig ondt, han vilde saa gjærne have levet, og han var os
virkelig hengiven, vi havde af og til faaet Breve fra ham. Endogsaa da jeg arbejdede i Kjøbenhavn, havde jeg Samkvem
med ham. Han boede den Gang ude paa Amager hos Fru
Fiedler og V. Fabricius, og der besøgte jeg ham. Det sid
ste Brev, jeg fik fra ham, er dateret Vejle Sygehus 22. Febr.
1911. Jeg og min Kone var ude i Give at se til ham en
14 Dage fqr han døde. Lægen der ude ordnede Begravel
sen. Hans Fader har jeg flere Gange senere truffet her i Vejle.
Jeg maa ikke glemme at fortælle om en Udflugt, jeg
gjorde først i August- J. Andreassen i Hjortsballe Kro te
lefonerede til mig, om jeg ikke vilde komme der ud og saa
følge med et Hold unge Lærere fra Nørre-Nissum Semina
rium af 1904, der vilde komme dertil i Ferien, ud til Tyre
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god og Rørbæk en bestemt Dag. Det var altsaa Folk, der
havde en Del Forudsætninger, skrev han saa, da jeg havde
sagt Ja. Vi skulde kjøre paa Vogne derud Kl. 8V2 Tirsdag
Morgen d. 8de August, og jeg skulde saa komme Mandag
Aften og blive der om Natten. Jeg tog ud til Jelling, gik
fra Mølvang ud til en Mand, jeg vilde besøge paa Jelling
Mark, og han kjørte mig saa til Givskud, og jeg gik Resten
af Vejen, laa paa en Sovesal om Natten der i Kroen sam
men med de ankomne og kjørte paa en stor Høst- eller
Skravvogn først til Tyregod, hvor vi besaa Thyregods Min
desten, 1 ) og derefter holdt jeg i Kroen Foredrag om C. A.
Thyregod. Vi kjørte saa til Rørbækgaard, hvor vi i Haven
fik Mad af medbragte Madkurve. Derefter gik vi ned til
Søen og saa over til Øen, hvor vi besaa Ruinen eller ret
tere Kjælderen af det gamle Slot, som fandtes der. Deref
ter læste jeg for de forsamlede Thyregods Fortælling „In
ger". Hjemturen tog vi over Sejrup Skole, og da det blev
Aften, tog vi Stade i en gammel tilgroet Mergelgrav, hvor
vi fik lidt Aftensmad, og jeg en Kop Te. Om Natten laa
jeg hos Lærer Degnbol i Vester-Donnerup og tog derefter
hjem igjen. Bag efter besøgte et Par af Deltagerne mig i
mit Hjem, nemlig Lærerne Andreassen i Vandløse pr. Ny
rup og Svendsen i Jebjærg pr. Brønderslev.
Det var vistnok den Dag Lohse blev begravet, jeg op
søgte Frederik Chr. Lund, som var fra Husby og havde der
gaaet i Skole til mig. Han havde faaet en Stilling ved Give
Sygehus, og der sad han i sit Værelse og fortalte mig flere
Ting der ude fra, som jeg satte megen Pris paa. Paa Til
bagevejen var jeg inde hos Lærer Andr. Ravn i Gadbjærg,
som fortalte mig noget om de ældre Lærere der i Sognet.
Jeg traf ogsaa Peder Olesen, som før havde fortalt for mig,
og han gav mig nu noget mere.
Jeg gjorde det Efteraar ogsaa en Tur ud til Gartner
H. Pedersen i Kjærbølling, som fortalte mig nogle helt gode
Sagn fra Fyn, og Rasmus Holgersen, som jeg ogsaa var
hos, fortalte ligeledes gode Ting, saa der fik jeg et godt Ud
bytte. Johannes Buch i Bræsten fortalte mig desuden et
Par Smaating.
')

Da vi i Tyregod saa paa C. A. Thyregods Mindesten og dens Om
givelser, fandt jeg Anledning til at skrive et Stykke derom i Folke
bladet, og det førte til en lilie Avisfejde, idet en Skrædder, der til
lige var i Sogneraadet, tog til Gjenmæle. Herpaa gav J. Andreas
sen et udmærket Gjensvar.
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Endnu gjorde jeg en lille Rejse sidst i Oktober og
først i November. Den gjaldt Odense, hvor jeg vilde arbejde
noget i Arkivet. Da jeg kom der, gik jeg først hen til
Skrædder Tinds Bopæl i Vestergade i Baghuset. Men hans
Skilt var borte, og en Mand, jeg traf i Gaarden, sagde, at
han var flyttet derfra, men hvorhen, det vidste han ikke noget
om. Jeg havde været hos ham flere Gange før, og Familien
havde altid modtaget mig med stor Venlighed, saa jeg havde
ligefrem følt mig som hjemme der og været hos dem om
Natten. Senere fik jeg at vide, at han var gaaet bag fra
det, og at han saa var rejst til Kjøbenhavn med hele Familien
og nu ernærede sig der som simpel Skræddersvend. Det
gjorde mig virkelig ondt at høre. Jeg gik saa ud i St.Knudsgade Nr. 51, hvor jeg havde faaet opspurgt, at Johanne
Teigelkampff og hendes Søn boede. Han havde faaet
Arbejde i Odense. Jeg traf godt nok Familien hjemme, og
der blev jeg saa om Natten. Niels var saa med mig henne
hos Bogtrykker Kr. E. Pedersen. Han, som jeg kjendte fra Vi
borg, boede i Læssøgade 30, og der blev taget godt imod os.
Da vi kom tilbage og var komne i Seng, blev der et syndigt
Leben i Stuen neden under os, og det frygtelige Spektakel
blev ved til Kl. 3 om Natten. Jeg kunde ikke lukke et Øje
og sov ikke hele Natten. Familien der nede havde været
i Teatret, og de var nok helt eller halvt fulde. Hver Dag,
jeg var der ovre, arbejdede jeg i Arkivet fra Kl. 10 til 3
og kunde ikke være der længere. Assistenten der var meget
flink, men Arkivaren Vad var alt andet end behagelig, han
ligefrem saa paa mig med onde Øjne, forekom det mig.
Min Føde fik jeg hos Teigelkampffs, og de havde sikkert
lidt nok til dem selv, saa jeg burde jo ikke have ligget
dem saa meget til Byrde. Men jeg var der dog kun nogle
faa Dage. Da jeg d. 31te Okt. gik tilbage fra Arkivet, var
det en stærk Regn og Blæst, og min Paraply slog tilbage
og ramte mit ene Øje, saa Blodet løb ned ad mit hele
Ansigt. Da jeg kom ud i Knudsgade, fik jeg mig vasket
af og fik noget Borvand at bade mig i. Jeg fik for lidt ud
af min Rejse, men Vejret var ogsaa noget Skyld deri. Bog
trykkeren var henne hos os en Aften, og han og hans Kone
var meget flinke imod mig. Niels T. bor nu i Norge, men
hans Moder i Odense i Pjentedamsgade, og jeg har altid
haft meget til overs for dem. Hun har besøgt os her i
Vejle, og det har han ogsaa.
Endnu har jeg blot at meddele for det Aar, at jeg
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søgte efter at holde min Søn oven Vande, saa længe jeg
syntes at kunne forsvare det, og hans Søstre Frederikke og
Lavra forstrakte ham med ikke saa faa Penge, dog bar han
sig saa dum ad at erklære sig konkurs, uden at jeg fik et
Ord derom. Jeg vilde, hvis jeg havde faaet at vide, at saadant var i Gjære, dog have prøvet paa at slutte Akkord med
de mange Kreditorer paa lempelige Vilkaar. Nu gik det
hele ad Rettens Vej, der blev holdt Auktion over det altsammen,
og vort Udbytte af vore indmeldte Fordringer blev kun 8
pCt. Der var saa uhyre mange Retsomkostninger og meget
andet, der nok skulde give det mindst mulige Udbytte for
os. Det var jo næsten trøstesløst. Da Huset ogsaa skulde
sælges, anmodede jeg Sagfører Kunst i Horsens om at tage
ud til Auktionen og nok byde paa det, at det ikke skulde
blive tilslaaet Panthaveren Mogensen for Spotpris, men allige
vel sørge for, at det ikke blev slaaet ham til. Den Tur
skulde jeg give ham 25 Kroner for. Han rejste ogsaa til
Kjellerup og udførte Sagen til vor Tilfredshed, idet Mogensen
fik Huset igjen, men saa forlangte Kunst 50 Kr. for sin
Ulejlighed, og han fik dem da ogsaa. Han begrundede
sin Fordring paa, at det tog ham to Dage, og han nødtes
til at lægge sig ind paa et Hotel om Natten. Saadanne
Folk sliber jo ikke uden Vand, og jeg havde tænkt, at han
dog vilde have taget Hensyn til vor vanskelige Stilling.
Dernæst blev ogsaa Indbo og Varelager solgt, og jeg bad
da min Svigersøn Vilhelm Hauge i Viborg om at tage derud
og byde det nødvendigste ind, saa min Søn ikke skulde
staa paa aldeles bar Bund bag efter. Jeg gav ham Fuld
magt til at byde ind paa mine Vegne og erklærede at ville
betale dette. Den var dateret 18de Juli 1911. Hele Regnin
gen kom til at lyde paa 361 Kr. 23 Øre, og disse Penge be
talte jeg saa og lod Frode beholde det hele saa nær som
et Chatol, der bødes ind for 150 Kr. Det meste af det øv
rige var Bogbinderværktøj, og kun faa Ting var Inventar el
ler Boskab. Der var enkelte andre Ting, jeg gjærne vilde,
vi skulde have beholdt, men han var jo ogsaa ræd for, at
Regningen skulde løbe for højt op. Sagfører Vilstrup, der
var Inkassator, kom hen til Hauge under Auktionen og
spurgte, om han kunde betale, hvad han kjøbte ind, men
da Hauge saa kom frem med min Fuldmagt, var der intet
mere at indvende. Bohavet, vi beholdt, fik jeg saa af Frode
Bevis for, at det var mit. Hauge tog to Mænd til Vidner
paa, at han havde sagt til ham: Du maa laane og bruge de
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Møbler og Værktøj, jeg har kjøbt, men maa ikke sælge el
ler pantsætte noget af det. 1 det hele bar Hauge sig me
get fornuftigt ad ved den Lejlighed. Nu skulde Frode flytte
og lejede sig saa en lille Lejlighed, men kunde dog ikke
blive ved at bo i Kjellerup, da der ikke var nogen Fortje
neste for ham der. Konen og tre Børn kom ned til os i
nogle Dage og rejste saa hjem til hendes Moder i Frede
rikssund. Jeg talte med Direktør Hepworth her i Mølholm,
om der ikke kunde blive Plads til ham foreløbig paa Bomuldsspinderiet her i Vejle, og det blev da ordnet, saa han
flyttede hertil efter at have været endnu en kort Tid i Kjelle
rup. Siden har han boet her og har faaet Familien over til sig.
I 1911 havde jeg Brevskifte med Johannes Bolte i Ber
lin. Han syslede særlig med Æventyrene, men allerede 1905
havde jeg haft Brev fra ham. Desuden havde jeg flere Breve
fra Russeren Walter Anderson, der efter Grimer-Nielsens
Udsagn ikke bestilte andet end at rejse Verden rundt for at
samle Varianter til Æventyret „Uden Sorg og Bekymring".
Han udgav et lærd Værk derom, og den Bog sendte han
mig. Ogsaa Rikard Berge i Østfjeld i Norge havde jeg
Breve fra og fra Levi Johansson. Desuden havde jeg flere
Breve fra Hjalmar Thuren og Gudmund Schiitte.
1912.
Kort efter Nytaar fik jeg Brev fra min Svigersøn i Vi
borg, at min Datter Nanna var bleven meget syg, og Dok
toren havde endog erklæret, at det saa farligt ud. Søsteren
Lavra rejste da der op for at pleje hende. Men hun kom
da over det. 1 Februar fandt jeg paa at gaa til Skovauktion
og kjøbte en Del Granstammer, som jeg saa fik hjem. Min
Gjenbo Christensen hjalp mig storartet dermed, men det
var en sej Tur for mig at faa alt det slæbt sammen og faa
det hjem. Da jeg ikke kom ud at rejse, gik det lidt trevent
med at gjøre Optegnelser. Kristine Marie Nielsen og hendes
Moder her i Mølholm fortalte mig en Del. Ligeledes Ma
ren Terkildsen Dalsgaard og hendes Mand Niels Bang,
boende her i Mølholm. Hen i Maj kom Frodes Kone atter
hertil med Børnene. Jeg havde tænkt paa, at vi skulde have
gjort en Tur til Herning og Viborg, men det blev der ikke
noget af. Saa først i Juni rejste vi over til Kjøbenhavn for
at se til Børnene. Vi havde dog ikke megen Fornøjelse
deraf. Jeg skal lige sige, hvad vi gik og saa paa. Først
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Gefion-Springvandet, der var udmærket lavet, dernæst Min
desmærket for Prinsesse Marie, der var frygteligt. Et Par
Figurer paa Fodstykket, en yngre Kvinde og en Dreng, var
helt unaturlige. Jeg arbejdede i Biblioteket og traf der
Grimer-Nielsen, men ikke Olrik. Da den første gik hen at
spise Middagsmad, fulgte jeg med. Han sagde, at han havde
fundet saadan et godt Madsted, men jeg blev syg af den
Mad. Min Tunge blev helt hudløs, og mine Indvolde var
helt forbrændte. Det var et Sted paa Kjøbmagergade, jeg
tror nok, Værtinden hed Frøken Gregersen. Jeg var ogsaa
inde i Rigsarkivet. Asmussen i Viborg havde fortalt mig,
at de der havde fundet Dokumenterne, der omhandlede Ole
Veed-Falds Opfindelse, som drejede sig om at fyre med
Vand i Kakkelovne, og han havde beskrevet Indretningen
deraf. Jeg vidste af denne Opfindelse at sige, og da jeg havde
travlt med at skrive Bogen om ham, vilde jeg have Rede
paa den Sag. Da jeg saa kom ind i Arkivet og bad om
at se Papirerne, var man strags villig til at finde mig dem,
og jeg sad da et Par Dage og gjennemgik og afskrev om
trent det hele. Det var virkelig interessante Ting, jeg der
læste. Saa var jeg ogsaa med min Kone og Drengen i
Ørholm, og vi var i Oldnordisk Museum, i Botanisk Have
og flere andre Steder. Tillige var vi paa Amager og besøgte
Østergaard og V, Fabricius, som Christoffer Lohse tit var
kommen op til og en Tid havde boet hos. Da vi tog
hjem igjen, indbød vi min Søns Drenge Ejnar og Knud til
at komme over til os, naar de havde faaet Skoleferie og
saa kunde faa fri Rejse. Det var Bestemmelsen, at de skulde
nogle Dage ud til Arnborg hos min Svoger der for at faa
lidt Begreb om Heden. Jeg tog saa med dem, og vi rejste
af d. 30te Juli. Jeg tog to Kasser med Frugt fra vor Have
med der ud. Fra Give skulde vi gaa, men Kasserne fik
jeg med en Fragtmand til Brande. En Pakke Tøj, vi skulde
have med, maatte jeg bære, men var saa heldig, da vi kom
lidt forbi Hjortsballe Kro, at faa det med en cyklende Mand.
Ejnar var mere træt end Knud, da vi kom til Brande, og
saa kom Frands kjørende med et Læs Tørv. Da han havde
faaet dem læsset af, kjørte vi med ham tilbage til Bæklyst
og fik saa alle vore Sager med os dertil. Om Aftenen fik
vi Boghvedegrød med Sirupshul i, og omtrent hver Gang
tabte Ejnar sin Skefuld i Hullet. Det morede vi os over.
De havde en Kjøbenhavnerpige, der hed Amalie, en dygtig
lille Pige, og hun spiste Boghvedegrød, saa hun knap kunde
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gaa fra Bordet, og forstod ikke, hvordan det vilde gaa, naar
hun kom hjem igjen og ikke kunde faa sin Grød. Dren
gene havde det udmærket og øvede sig i at trække Køerne
ud og ind. Men det gik ikke slet saa glat, da vi skulde
tilbage til Vejle, for Drengene blev trætte, og Knud græd,
inden vi kom til Vejende, hans Sandaler havde ogsaa gnavet
Hul paa hans Fødder.
Kristen Elkjær fra Ringive fortalte mig noget d. 30te
Juli, og A. Michelsen fra Skive fortalte ogsaa noget, det var
under vor Sammenkomst. Saa i September gjorde vi atter
en Rejse. Vi tog først til Silkeborg, saa til Himmelbjærget
og derefter til Hammerum, og var i Gjellerup Kirke om
Søndagen. Jens P. Bjerregaard kjørte os til Lindebjærg og
Sunds, hvor vi var inde hos Pastor Buch, og jeg tog saa
til Viborg, hvor jeg arbejdede i Arkivet i to Dage, og der
efter til Skive, og saa til Herning. Hos min Datter i Skive
var vi to Dage, og vi endte saa i Arnborg og Mølvang.
Paa en Udflugt, jeg gjorde til Tørring og Langskov i
Oktober, fik jeg optegnet noget af Jensen-Juul i Hammer
og H. P. Hansen i Langskov. Derefter gik jeg en Dag til
Bredballe og fik skrevet noget efter Jakob Nielsen og Niels
Hansen. Nogle Dage efter var jeg henne hos Vejassistent
Jakob Vilhelmsen paa Vork Mark. Han var god til at for
tælle. Det var en meget ejendommelig Egn, jeg der kom
igjennem fra Vingsted Mølle, og jeg havde nær ikke fundet
dertil. Vejen tilbage lagde jeg over Ravning og Bræstengaarde, og saa gik jeg op til en Snedkers Kone i Bræsten,
som skulde være saa god til at fortælle Sagn. Hun hed Ane
Margrete Kristiansen , og det gik helt godt med at faa hende
i Gang, hun var flink og vilde gjærne fortælle. Manden
arbejdede i sit Værksted, men kom da ind og hørte paa
os. Da jeg var færdig der, gik jeg ind til Rasmus Holger
sen i Kjærbølling, som igjen fortalte mig noget.
Kort efter vilde jeg igjen ud til Langskov og gik hele
Vejen. Da jeg kom forbi Lindved, var jeg noget træt, og
det var mørk Aften. Jeg prøvede da paa at søge ind til
Læreren i Sindbjærg, Kibæk, men han kunde ikke huse mig,
og jeg maatte videre. Lærer Hansen i Langskov var heller
ikke hjemme, da jeg kom der, og saa maatte jeg ud til hans
Kones Forældre paa Ørum Mark for der at opsøge ham.
Her fik jeg ikke saa lidt skrevet op den Aften ved Jens
Knudsen. Næste Dag var jeg nede hos Hans Holbæk i
Ølholm, og baade han og Maren Jensen Kjær og Nielsine
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Jakobsdatter var flinke til at fortælle. Saa gik jeg tilbage
til Lindved Kro og derfra over Agersbøl til Gammel-Sole.
Her var jeg om Natten hos Lærer Rosenkjær, og gik saa
over Breddal ned til Nielsine Pedersen i Aldershvile, som
flere Gange havde skrevet til mig. Da jeg kom, var hun
ikke hjemme, men jeg fik hende søgt op, og saa fortalte
hun mig et Æventyr og noget mere. Hun gav sig ogsaa
af med at digte. Det var ret en gammel mærkelig Kvinde.
Nu i November skulde jeg atter gjøre en Rejse til
Kjøbenhavn. Men denne Gang rejste jeg ene der over.
Rasmus Nielsen i Hammerum havde skrevet til mig, at han
havde talt med Minister Appel om mig. Han havde spurgt
ham, om han havde noget imod at faa en Samtale med
mig angaaende en Understøttelse, jeg kunde ønske at faa
til Udgivelse af noget af det, jeg havde samlet, og dertil
havde Appel svaret, at han gjærne vilde tage imod mig til
en saadan Samtale. „Lad ham tage Axel Olrik med herop",
føjede han til. Jeg kunde da ikke godt lade være at tage
der over, nu Rigsdagen var samlet. Altsaa tog jeg af Sted
d. 16de Nov., og jeg tog med Dampskibet, men det var
rigtig nok en uhyggelig Nat. Saa skrækkelig en Nat havde
jeg snart aldrig før oplevet. Jeg gik til Ro Kl. 11, men faldt
ikke i Søvn. Da Kl. blev lidt over 12, begyndte det at brøle
saa frygtelig, og det varede ved. Jeg rejste mig op og
tænkte: Hvad er det her? Et Øjeblik efter tog det fat igjen,
og jeg stod da op, trak i Klæderne og gik op paa Dækket.
Det var da blevet saa taaget, og derfor var det, der blev
tudet i Taagehornet. Taagen var saa tæt, at man ikke kunde
se fra den ene Ende af Skibet til den anden, og Vandet
neden under os var saa sort som Beg. Saadan blev det
ved at tude, næsten helt til vi kom til Kjøbenhavn. Men
det allervæmmeligste var dog at høre Sirenerne. Det lød
ligesom Brøl af Kalve, naar de er i Dødsangest. Det var
ogsaa ret uhyggeligt, at et andet Skib, der sejlede ikke ret
langt fra os, ogsaa tudede og ligesom besvarede vor Tuden,
men vi kunde ikke se det mindste til det. Det tudede, og
vi tudede, men efter en halvanden Times Tid var Skibet sej
let fra os. Det var „Niels Brock" fra Horsens, der kom ind
før os. Jeg blev virkelig saa uhyggelig og ængstelig, at
jeg slet ikke kunde sove, og var ogsaa bleven forfrossen
af at gaa saa længe paa Dækket. Skibet gik i al den Tid
kun med halv Kraft, og derfor var vi meget forsinkede, og
Olaf havde gaaet der nede og ventet paa mig i samfulde 2
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Timer. D. 17de Nov. fik jeg saa talt med Axel Olrik, og
han lovede at følge med ind til Ministeren. Jeg gik derefter
hen tii Rigsdagsbygningen d. 21de Nov. Da jeg havde
ventet lidt der, kom Olrik, og saa fulgtes vi ad ind. Sikken
Masse Værelser og Trappegange og Finhed, der var, det
var næsten over alle Grændser. Efter megen Spørgen ud
og megen Gaaen vild kom vi ind paa de rette Steder og
blev vist ind af nogle hovne Tjenere. Lidt efter kom Appel.
Jeg begyndte saa at lægge min Sag frem, nemlig den om
lidt Hjælp til Udgivelse af Bøger, og Olrik hjalp godt til.
Ministeren var meget forekommende og anbefalede, at jeg
strags skulde skrive en Ansøgning om en treaarig Hjælp.
Han sagde, at det hastede stærkt, og det var altsaa paa
høje Tid, at jeg kom derover. Da jeg saa kom hen i Biblio
teket, satte jeg mig strags til at skrive Ansøgningen, og fik
den stemplet og afleveret. Resultatet blev saa, at jeg fik
bevilget en treaarig Hjælp paa 500 Kr., og den kom til
god Nytte. Saa tog jeg ud til Ørholm, da jeg nu var
kommen der over. Jeg var der i 3 samfulde Dage og
sled som et Bæst. Olaf var med der ude i de 3 Dage, men
tog saa hjem. Vi grov hans Kartofler op, og vi flyttede
alle hans dejlige Grønkaal ind i Havehuset, hvor de kom
til at staa i god Behold. Vi lavede selv vor Mad der
ude. Af de Kartofler, vi gravede op, kogte vi de mind
ste i Kakkelovnen, og Olaf havde en Medisterpølse med fra
Kbh., som vi stegte. Vi havde Brød med os derud, og
Kaffe og Te lavede vi ogsaa, men da Brønden var i Uor
den, maatte vi hele Tiden hjælpe os med gammelt Regn
vand, der stod i et Kar og var helt brunt. Vi fik ikke vore
Kopper og Tallerkener vasket af, men det gjorde heller in
gen Ting. Værst var det om Natten, for vi havde ikke Sen
geklæder og laa paa et Par Madratser med en tung Under
dyne oven over os og et Par Stykker Paklærred som Lage
ner. Jeg frøs da godt der ude, men værst var det alligevel
den sidste Nat. Der kom en Svensker, som hed l/esterdahl,
og vilde ligge der i Huset, og jeg kunde ikke nægte ham
det. Han boede ellers i Kbh., men havde ogsaa en Have
der ude, men intet Hus som her, og saa vilde han nødig
tage ind til Byen og atter herud næste Morgen. Han svøbte
sig ind i nogle Tæpper, han havde med sig, men snorkede
saa forfærdeligt, at det ikke var mig muligt at faa den mind
ste Søvn, og jeg flygtede da ud af Stuen og ind i Rummet
ved Siden af, hvor jeg lagde mig paa en Divan, men der
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frøs jeg forfærdelig. Om Aftenen havde han siddet og for
talt Historier for mig, og jeg skrev dem op. Da jeg kom
ind til Kbh., gik Olaf med mig hen at besøge ham. Han
var Maler og boede helt pænt der inde. Jeg gav ham en
af mine Bøger. Den sidste Dag jeg var derude, hug jeg en
Masse Brænde, for der laa en stor Dynge af Grene og Træ
stammer, og da jeg rejsfe af, tog jeg min Vadsæk helt fuld
af Kartofler med mig ind til Byen, og jeg havde ondt ved
at slæbe dem. De øvrige Dage var jeg i Biblioteket og blev
ved at arbejde der til Kl. 7 Aften, da der blev lukket. Saa
maatte jeg liste mig ned gjennem de mange mørke Gange
og Værelser og kunde ikke se en Haand for mig. Hvis
jeg saa var gaaet vild der inde, var jeg bleven nødsaget til at over
natte der, og det var ret uhyggeligt at tænke paa. Men jeg fandt
godt nok ud hver Gang og stak igjennem Læsesalen, inden
der slukkedes. Jeg var en Dag ude hos Wiwel og fik saa
de Bøger, han havde laant af mig. Men desværre havde
han laant den ene ud igjen til en anden Mand og ikke faaet
den tilbage. Det var den, N. Lund havde skrevet: „Tolv
Fragmenter af Hedenskabet", og da han havde skrevet saa
pænt for i den, at jeg skulde have den af ham, var jeg
meget kjed deraf. Wiwel skaffede mig nok et andet Exemplar, men det var dog ikke det rette, og det var meget
simplere udstyret. Jeg vilde paa ingen Maade, at Olaf
skulde have ret megen Ulejlighed med mig, da Hertha havde
nok at gaa og rode i, og Børnene gjorde det ogsaa noget
broget for hende, derfor spiste jeg ude i Byen saa vidt mu
lig. Det var min Bestemmelse at sejle hjem til Vejle d. 2den
Dec. Efterm., og flere havde raadet mig derfra, men det var
den billigste Maade at komme hjem paa, og jeg tog da Bil
let med Damperen. Men Vejret var uroligt, og mine Bekjendte
syntes, at jeg skulde have ladet det være. Jeg haabede dog,
at Vinden vilde lægge sig ved Aftenstid. Det skete alligevel
ikke, og Skibet var lille, saa det saa ikke helt lysteligt ud.
Jeg gik til Køjs, men det blev stadig værre, og da vi kom
ud i rum Sø, var det rent galt. Undertiden var det, som
Skibet helt vilde vende sig om, i alt Fald lægge sig helt
paa Siden. Det var nær ved, at jeg fik Kvalmefornemmelser, endda jeg aldrig har været søsyg. Kapitainen begyndte
ogsaa selv at blive lidt betænkelig og havde lidt Tanke om
at styre ind til Kalundborg, men han fortsatte dog, og da
vi kom saa vidt, at vi kom oven for Fyn, blev det ikke slet
saa slemt, og endelig kom vi da velbeholdne ind i Vejle
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Fjord. Men en Tidlang var jeg rigtig nok ikke glad ved Stil
lingen og frygtede for, at vi skulde forlise. Saadant et Vejr
har jeg heller aldrig været ude i, hverken før eller siden.
Jeg kom i Land og var glad ved at være sluppen over det.
1 December var jeg atter en lille Tur ude i Kjærbølling, og
der fik jeg Gartner H. Pedersen til at fortælle mig om, hvor
dan det gik til ovre paa Fyen ved Bryllupper i ældre Tid,
altsaa paa hans Hjemegn, og det gjorde han rigtig godt.
Derefter var jeg henne hos Rasmus Holgersen, og ham fik
jeg ligeledes til at fortælle, hvordan man bar sig ad ved
Bryllupper paa Egnen her vest for Vejle, altsaa i Bræsten
Sogn. Det gjorde han aldeles udmærket, og jeg skrev det
hele op. Lidt mere fortalte han, og saa maatte jeg altsaa
indstille min Samlervirksomhed for det Aar. Stort Udbytte
havde jeg ikke faaet, men havde ogsaa haft mange andre
Gjøremaal, der optog min Tid.
Fra Sagfører G. Kunst fik vi d- 6te Marts 1912 Opgjørelse af, hvad der blev vort Udbytte efter min Søns Bo. Jeg
fik kun 62 Kr. 15 Øre, idet han forlangte 2,50 i Salær. Min
Fordring lød paa 776 Kr. 44 Øre, men jeg fik kun de 8%.
h\\n Datter Lavras Fordring lød paa 800 Kr., og han for
langte af hende 10 Kr. i Salær. Hvad min Datter Frede
rikke fordrede, véd jeg ikke, men det var vist heller ikke
saa lidt. Det var et sørgeligt Resultat, og Sagførerens Sa
lærer ærgrede jeg mig særlig over at skulle betale, da han
virkelig ikke lagde Fingrene imellem. Jeg havde dog ven
tet, at han havde taget lidt Hensyn.

1913.
Lidt hen i Februar fik jeg Meddelelse fra Ulfborg om,
at min Fætter Kristen Risum var død, og fik Indbydelse til
at deltage i Begravelsen. Det kunde jeg ikke godt undslaa
mig for. Han døde d. 13de Februar og blev begravet d.
20de. Jeg rejste da derned og tog ind hos Villads, som
saa fulgte med hen til Stedet. Ogsaa Kloster var mødt,
men ham talte jeg ikke meget med. Bag efter hørte jeg
noget om, at den gamle Pige Ane Kathrine Jensen, der havde
været hos ham i mange Aar og plejet hans Kone under
hendes lange Sygdom, følte sig forurettet, og hun skrev
ogsaa et Brev til mig og klagede sig højlydt over den Be
handling, hun havde faaet. Hun skrev: „Villads har behandlet
mig meget slet. Paa Auktionen blev der solgt meget af
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mine Ting, og Ane Kirstine stod og bagtalte mig i alle Folks
Paahør, som var til Stede. Det er en pæn Tak for de
mange Aar, jeg har gaaet i Huset hos Risum, jeg har ikke
danset paa Roser der o. s. v." Til alt dette kunde jeg
ikke svare andet, end at jeg vidste, hun havde været god
til at holde alt i Orden i dette vanskelige Hus, og naar
jeg kom for at besøge dem der, var hun altid venlig imod
mig. Jeg havde nok hørt lidt ymte om, at Kristen under
sit Sygeleje skulde have snakket noget om, at Trine skulde
have en lille Sum Penge efter ham, og at Kloster, som en
Dag kom op for at se til ham, skulde have faaet det ud
lagt saadan, at det var hans egen Søster Trine, han mente,
fordi hun sad noget smaat ved det. Men saadan Snak lagde
jeg ingen Vægt paa, og det kom da heller ikke mig ved.
Men i al Stilhed sagt tror jeg da nok, han mente Hus
holdersken. Han laa syg i 3 Uger og var nok ikke særlig
klar i den sidste Tid. Huset blev solgt ved Auktion for
1100 Kr., og Indboet for 200, i Sparekassen stod 1000 Kr.,
men Øvrigheden tog sin Part, og Begravelsen tog 200 Kr.,
der blev da ikke ret meget til Arvingerne. Villads skrev
til mig om Husholdersken: „Hun er godt aflagt, vi tror,
hun har faaet sin Part, sidste Vinter tog han 1000 Kr. ud
af Sparekassen og førte over i hendes Bog o. s. v." Mine
Børn fik kun en lille Sum i Arv efter ham, det er det eneste,
jeg kan sige om den Sag.
Kort efter at jeg var kommen hjem fra den Rejse, blev
jeg meget syg og laa i Sengen i længere Tid. Det var især
Søvnløsheden, der plagede mig. Jeg laa vaagen hele Nætter,
og saa blev jeg meget tunghør. Læge Sonne, som jævnlig
saa op til mig, skrev over til Kjøbenhavn efter et Apparat
til at puste Luft ind igjennem min Næse, naar jeg holdt
for Ørerne, og han jog en Søger ind i Øregangen. Om
sider blev jeg bedre og kom atter til at sove. 1 14 Dage
fik jeg vist ikke mere end 4 Timers Søvn i alt. Men jeg havde
ogsaa i længere Tid forud faaet alt for lidt Søvn og var
bleven overanstrengt. Godt var det saa, jeg kom over
den Elendighed. Som Følge heraf kom jeg slet ikke ud
at rejse det Foraar. Jeg havde ogsaa faaet en daarlig Fod.
Jeg havde flere Gange talt med Kunstmaler Agersnap,
som boede her i Mølholm, om han ikke vilde med ud paa
en Studierejse til Egnen syd for Holstebro. Jeg mente, han
kunde have godt af at se den vilde Natur ovre i Vind, og
tilsidst fik han ogsaa Lyst dertil, og vi gjorde Aftale om at
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følges ad derud. Men den Dag, der var bleven bestemt,
var han ikke helt færdig. Saa kom Sønnen, og vi fulgtes
da ad først til Give og saa til Brande over Hjortsballe. Det
gik saa nogenlunde med min daarlige Fod. Sønnen havde
sin Cykle med, og af og til cyklede han, og saa igjen var
han til Fods, for vi skulde jo følges ad. I Brande traf vi
Frands og kom begge op at kjøre med ham paa en Tørve
vogn. Saa kom vi til Arnborg og fik Mad hos Frands,
og derefter cyklede Sønnen videre til Herning, men jeg blev i
Arnborg til næste Dag, kjørte saa med Frands til Herning,
tog derefter til Holstebro og laa der om Natten. Næste Morgen
Kl. 8 kjørte jeg med Landposten til Vind Kirke, hvor Ager
snap og Søn nu var mødte og tog imod mig. Vi kom saa
ud til Straasø gjennem store Flyvesandsstrækninger og Sten
marker. Midt i alt dette laa Gaarden, hvor Plantøren boede,
og Skolen laa ikke ret langt derfra. Agersnap og Søn kom
til at bo hos Lærer Larsen 1 ) og jeg hos Plantøren J. V. H.
Tang. Agersnapperne begyndte saa at arbejde, og Faderen
tog 11 Billeder der ude, saa det var et godt Udbytte. Jeg
var med ham en Dag ude paa en Plads, hvor han sad og
arbejdede, og jeg saa det Billede, han malede paa. D. 21de
Juli rejste de saa derfra begge to og vilde op til FlynderSø, som jeg havde anbefalet dem. Jeg derimod blev der
lidt længere. De var alle svært flinke imod os. Der var
Haandværksfolk hos Tangs, da der skulde bygges et nyt
Stuehus, det gamle, som Albert Straasø og hans Efterslægt
havde boet i, var ikke længere tidssvarende, men jeg sov
jo hver Nat i det. Et Par af Haandværkerne, Murer Kr.
Kristensen Vejgaard og Niels Kr. Jensen Katborg, fortalte
mig lidt. Ogsaa Jens Krist. Albertsen i Staasøhus, som jeg be
søgte, fortalte lidt. Fra Straasø gik jeg de halvanden Mil til Ulf
borg, uagtet min Fod ikke var en Smule bedre. Lærer Larsen
fulgte mig et godt Stykke paa Vej. Det var en meget mærkelig
Egn, jeg gik igjennem, lige til venstre Sandbjærge, og til
højre gode veldyrkede Gaarde med frugtbar Jord. Endelig
naaede jeg da til Uglkjær. Her besøgte jeg ikke alene Vil
lads, men ogsaa Kjøbmand Aastrup, der fulgte med mig hen
i Stationsbyens Lystanlæg, hvor han selv havde sin egen
Parcel. Derfra tog jeg saa til Holstebro og Struer, hvor jeg
besøgte Fru Ring, dernæst til Skive, hvor jeg tog ud til min
Datter. Mikkelsen, som jeg ogsaa var hos, sad paa Syge
l)

Han er nu død for et halvt Aar siden.
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husets Kontor og arbejdede hver Dag, mens Forvalteren der
havde Ferie. Jeg havde skrevet til min Kone, at hun og
Drengen kunde tage til Viborg og mødes med mig der, og
det skete. Vi tog saa til Herning, og baade her og i Ham
merum fik jeg en Del skrevet op, først ved H. P. Hansen
og saa ved en Dame, Sidsel Marie Nielsen fra Bretved, Aagerup Sogn, som var der i Besøg, og dernæst ved Niels Bjer
regaard og Jens P. Bjerregaard, Anders Siggaard og Knud
Nielsen. Men jeg trængte til at komme hjem, og vi ven
tede Besøg af Lærer S. Pedersen og hans Kone fra Ojedsø.
De vilde blive hos os et Par Dage. Men vi fik da naaet at
besøge P. Fenger. D. 22de August tog vi hjem.
Da jeg var i Herning, havde jeg gjort Aftale med H.
P. Hansen om, at vi skulde gjøre en Rejse sammen. Jeg
havde nemlig fortalt ham, at der fandtes en Nødildsstolpe
i Lindum Skole ved Hobro, og den kunde muligvis faaes.
Det var han saa bleven opsat paa, da en saadan Stolpe
vilde være en stor Erhvervelse for Museet. Men inden vi
kom af Sted, skulde vi have gjort en Rejse ned til Vester
havet. Den gik da for sig i August. Vi tog til Silkeborg,
derfra til Hammerum og Herning og saa til Ringkjøbing.
Det var yderst sørgeligt at se Egnen derude. De havde
ingen Regn faaet hele Sommeren, og alting var saa fortør
ret. Frandses Korn stod heller ikke nær saa godt, som
det plejede. Han var mest bange for Kartoflerne, men Græs
var der heller ikke meget af. Derfra tog vi med Damper
til Hvide-Sande og fik set, hvad der var at se. Det var et
sørgelig} Syn, saadan som Havet havde ædt sig ind og
skyllet Klitterne væk paa over en Fjerdingvej. Havets Bøl
ger havde frit Rykind, og nu var man vel ved at stoppe
for det store Gab med Sække fyldte af Cement, men hvad
forslog det- Tusinder af saadanne Sække blev styrtede ned
i Dybet, og der arbejdedes uafladelig paa at lave flere Sække
til. Vi stod og saa paa den Ødelæggelsens Vederstygge
lighed. Maskineriet gik uafladelig, og der var ikke Spor af,
at det gjorde nogen Virkning. Med stor Ærgrelse saa jeg
paa al den Elendighed, og store Cementblokke laa strøede
omkring i syndig Forvirring der ude paa Stranden. Vi
skyndte os saa at komme bort og gik nord paa langs Stran
den. Omsider saa vi Fyret ved Nørre-Lyngvig og gik in
denfor Klitterne- Det var daarligt Vejr, og vi blev helt
vaade, saa vi omsider maatte søge Husly i en Gaard- Der
blev vi saa den Nat. Vi fik vor Føde i Gaarden, og da vi
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ytrede at ville gjærne have Fisk til Middag, fik de sendt
Bud hen til Naboerne efter noget. Om Formiddagen var
jeg ude at se mig lidt om og opdagede da, at Lærer Lar
sen fra Straasø havde med Familie lejet sig ind i Nærheden
for at gjøre et lille Ferie-Ophold der ude ved Stranden, og
vi var saa henne at se tii dem- Saa sejlede vi tilbage til
Ringkjøbing. Vi tog nu tii Skive, og saa efter et Ophold
hos Frederikke til Viborg og Rødkjær, hvorfra jeg rejste
med H. P. Hansen, Herning, til Randers og Onsild St. Der
var vi inde at bestille Nattely paa Kroen, og saa fulgtes vi
ad over Sjørring til Lindum. Det var nær Aften, og da
min Fod var daarlig, bad jeg ham gaa i Forvejen. Da jeg
saa kom til Byen, stod han og betragtede Ruinen af Skolen,
der var under Nedbrydning. Et Par Mænd kom til Stede,
og den ene af dem fortalte, at han havde kjøbt den gamle
Bygning, for der var bygget en ny Skole oppe paa Skrænten.
Jeg udtalte da, at jeg vilde kjøbe et Stykke Træ af ham,
som havde siddet i Bygningen, og som jeg fandt liggende
imellem det andet gamle Tømmer, der endnu laa paa Pladsen.
Han vilde godt sælge Stykket, for det var nu ikke til andet
end at save i Stykker og brænde. Jeg bød ham 5 Kr. for
det, og saa slog han med stor Fornøjelse til, men jeg be
tingede mig, at han skulde fragte det ned til Onsild St.
Stykket blev mærket af Hansen, og saa var den Sag i Orden.
„Nu skal vi have Nattely," sagde jeg, „og De kommer til
at gaa til Stationen, men jeg vil nu gaa ind til Lærer Poulsen,
min gamle Kammerat". Han fulgte med derhen. Det var
kun et lille Stykke Vej derfra paa den anden Side, der boede
han efter at have taget sin Afsked. Han var bleven meget
skrøbelig, og det var knap, han kunde kjende mig igjen.
Konen kjendte mig strags og tilbød mig at blive der om
Natten, hvad jeg tog imod med Tak. „Men jeg har en
Mand med mig," sagde jeg. „Ja, til ham kan der da ogsaa
nok blive Plads," og saa blev vi der begge to. Vi havde
nok bestilt Plads i Kroen, men gjorde os ikke nogen videre
Samvittighed af Udeblivelsen, da vi havde sagt der, at vi
skulde til Lindum. Næste Morgen tog Hansen Fotografi
af Driften eller Forten op fra Byen, og saa rejste vi af ad
Nørbeg og Sønderbeg. Da vor Vej førte over den Hede,
der findes imellem Nørbeg og Sønderbeg (Hvidding Hede),
sagde H. P. Hansen: „Her skal vi tage et Billede af Dem,"
og saa stillede han Apparatet op, og det Billede blev taget,
som jeg siden lod tage en Masse Aftryk af og sendte ud
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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til nogle Venner som en Taksigelse, fordi man huskede min
Fødselsdag. Derfra gik vi over ad Kovsted, hvor jeg i et
Hus ude paa Marken nord for Byen havde set et Par Stolper,
som jeg gjerne vilde have frelst, men jeg kunde ikke faa
dem, da jeg saa dem, fordi de sad i Huset. Jeg fandt dertil
og saa, at Huset var bygget om. Ved at spørge Manden
. ud, fortalte han, at Læge Bay fra Randers havde været der
og faaet dem. Det var jeg godt tilfreds med, da jeg netop
flere Aar forud havde været inde hos Læge Bay og bedt ham
drage Omsorg for dem. Det samme var da ogsaa Tilfældet
med en lignende Stolpe, jeg havde set i en Udbygning i
Sønderbeg. Det Hus var nemlig revet ned i Mellemtiden.
Da det hele altsaa var frelst, var der intet mere at gjøre.
Vi gik saa ind til Kovsted By, og Læreren der, som vi var inde
hos, fik Bud efter en Kone i Byen, som skulde være god
til at fortælle. Hun hed Inger Marie Andersen, og hun
fortalte ogsaa lidt. Vi skulde saa videre. Det var blevet
Aften, men vi fandt da ned til Bjerregrav St. og kom saa
til Randers. Der skiltes vi, idet han vilde hjem til Herning,
og jeg vilde til Vejle, men vi kunde ikke komme med samme
Tog. Min Kone og Drengen var blevne i Skive og tog der
fra hjem over Viborg.
Nu holdt vi os i Ro der hjemme en kort Tid. Men
først i Oktober maatte jeg af Sted igjen. Lærer S. Pedersen
i Gjedsø havde anmodet mig om at komme derud og holde
et Foredrag i deres Forsamlingshus, og det kunde jeg ikke
være overhørig, da jeg samtidig kunde faa talt med P. Gustav
Jensen og Søsteren Ane Jensen og mulig faa noget mere
at vide af dem. Jeg tog saa ti! Silkeborg og gik derud den
fastsatte Dag. Det gik godt med Foredraget, og der var
endda ikke saa faa Mennesker samlede. Pedersens var flinke
imod mig, og saa var jeg næste Dag hos Jens Nielsen Post,
og hans Kone og Datteren, der var hjemme hos dem og gav
sig af med Skræddersyning, fortalte begge noget for mig.
Om Aftenen gik jeg tilbage til Skolen, og Morgenen efter
gik jeg til Løgager. Jeg havde faaet meget skrevet op der
i Gjedsø hos P. G- Jensen og Søsteren og hos Lavrids
Madsen, og hos hans Kone Marie Bach fik jeg da ogsaa
noget. Han fulgte mig paa Vej ned til Funder St., og saa
tog jeg med Toget til Silkeborg. Søndag d. 5te Oktober gik
jeg ud i Skoven med Uldhandler Madsen og min Søster
datter Petra. Vi sejlede til Hattenæs, hvor jeg trakterede
med Kaffe, og saa gik vi videre, men Madsen bestilte først
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Aftensmad til os der. Vi var langt oppe i Bakkerne og
havde det helt godt. Da vi kom til Hattenæs, var det Aften,
og saa fik vi Mad paa Hotellet. Det var ingen billig Historie,
men Madsen vilde nok vise sig. Da vi var færdige med
det, gik vi ind til Silkeborg ad en mørk Skovvej. Derfra
tog jeg til Randers for at faa talt med Adjunkt Thoresen.
Han havde skrevet til mig og fortalt, at han skulde lave en
ny Udgave af et Par af St. Blichers Noveller for DanskLærerforeningen og vilde gjærne høre min Mening om et
Par Ting deri. Der var saaledes Udtrykket „Grundmurede
Parykker" og „Rullebugser" samt „te Majte hvikket" i „BitteFanden". Jeg gav ham min Mening til Kjende i Brev, men
fik saa Lyst til at faa talt med Manden. Altsaa rejste jeg
til Randers, fik Thoresens Bopæl opspurgt og fik talt med
ham. Han viste sig nu at være en Søn af den Førstelærer
Thoresen i Lyngby, som jeg i mine unge Dage havde kjendt
godt. Han boede i en uhyre stor, men efter min Mening
ret uhyggelig Lejlighed, og da der var Hovedrengjøring, vilde
han ikke give mig Mad i Hjemmet, men fulgte med hen paa et
Hotel, som han anviste mig, og der bestilte han Te og
Smørrebrød baade til mig og sig selv, for de havde det
nok saadan, at de ikke kunde give mig noget at spise der
hjemme. Han var ellers meget flink, og jeg beklagede kun
den Ulejlighed, jeg gjorde. Fra Silkeborg var jeg taget op til Nør
beg, hvor jeg fik god Rede paa Sagerne der hos Anders Bondgaard og Jens Mikkelsens Søstersøn Mikkel Jacobsen. Jeg
havde forhen faaet nogle gamle Almanakker der, som var
gjennemtrukne med hvide Blade og beskrevne med gode
Oplysninger, og nu fik jeg Resten af de tiloversblevne. Et
Par var komne anden Steds hen, og dem kunde jeg da
ikke faa. Jeg fik ogsaa Besked paa, hvem der havde skrevet
de mange Noter i Almanakkerne, og nu tog jeg tilbage til
Randers. Derfra kom jeg til Tange, gik til Faarup og slog
mig lidt til Ro der. 1 Langaa traf jeg Fru Hansine Bruun
fra Vejle, og hun fortalte mig, at Fru Madsens Sønner begge
to nu var rejste til Argentina. Her i Faarup var jeg hos
Lærer Bønnerup og Jens Møller og Peder Hedegaard og
Jens Thomsen. Jeg fik en hel Del gamle Sager samlet
de forskjellige Steder, fik kjøbt 3 Kasser at putte dem i
og fik dem sendt af Sted til Herning Museum. Hos Peder
Hedegaards kjøbte jeg af en Dreng et gammelt jærnbundet
Skrin eller Kuffert for 8 Kr. Endelig blev jeg færdig med
det, og saa tog jeg til Viborg for at arbejde i Arkivet og
27*
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rejste d. 9de Okt. til Skive, var bleven gjennemvaad under
vejs, men blev lige godt ved at fortsætte til Struer og Hol
stebro. Nu vilde jeg ud til Vejvad, da Læreren der havde
opfordret mig til at komme. Jeg havde truffet ham henne
hos Lærer Larsen i Straasø. Saa kom jeg til at kjøre med
en Mand fra Vinding derud. Han boede forøvrigt noget
længere sønderpaa, men da vi kom til Vinding Præstegaard,
stod jeg af og gik. Læreren i Vejvad anbefalede mig først
at gaa ud til Svenning Sørensen i Blindkilde. Han var 80
Aar og maatte kunne fortælle. Men det blev dog ikke til
meget. Dernæst kom jeg til Niels Ottosen i Aldershvile,
og han var meget bedre. Her traf jeg ogsaa Jens Kristian
Tovstrup. Ogsaa Karen Marie Jensen fortalte noget. Da
det var blevet Aften, og Læreren havde fortalt mig, at han
var bedt til et Høstgilde i en Gaard i Tovstrup, kom jeg i
Tanker om at gaa der over, og paa den Maade kom jeg
til et stort Gilde og kom ikke i Seng inden Kl. 1. Næste
Morgen gik jeg derhen igjen for at faa Manden til at for-,
tælle noget for mig, Niels Ottosen vilde nemlig ikke mere
Han hed Jens Kristian Hvirvel Andersen, og det var netop
den Gaard, hvor den gamle Biskop Madsen var født. Om
Biskoppens Broder, den gamle Jens Tovstrup, blev der for
talt en Historie, hvori Anders Uglkjær havde spillet en Rolle,
og da jeg saa fik et Træk mere, maatte jeg lade mig nøje.
Jeg gik saa fra Vejvad til Avlum Station over en stor Hede,
men det var lige godt en morsom Tur, da jeg fik det Sted
at se, hvor Museumsmanden Christen Taulborg havde an
bragt sit Museum i en Høj. Da jeg kom til Stationsbyen,
vilde jeg ind og hilse paa samme Mand, men han var ikke
hjemme. Jeg traf dog hans Kone, der viste mig en Del Sager,
han havde liggende. Jeg var ogsaa oppe paa Loftet, men
der var dog adskilligt, der ikke havde nogen Værdi, saa
han havde ikke været nøjeregnende med, hvad han havde
skrabt sammen. Jeg tog saa til Herning, og efter at have
været omme ad Hammerum tog jeg hjem.
Saa allerførst i December skulde jeg igjen til Kjøbenhavn, og det kom af, at afdøde Kousgaards Bøger skulde
til Auktion, og H. P. Hansen i Herning havde sagt mig,
at han vilde derover. Jeg vilde ogsaa nok over at høre,
hvordan det gik til. Min Søn Olaf var flyttet, og jeg havde
da tænkt at ville være hos ham. Men det blev nu ikke til
stor Fornøjelse. Han boede paa Blegdamsvej 114® i Bag
bygningen. Der var nemlig to Gaarde bag ved hinanden.
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Da jeg kom ti! Kbh., var der ingen til at tage imod mig,
og jeg maatte da fra Banegaarden helt ud paa Østerbro
for at træffe Olaf i Atelieret paa 4de Sal- Han fulgte med
mig hjem et Øjeblik, men Hertha var ikke hjemme, jeg
blev der da, men Børnene havde Kighoste, og jeg kunde
ikke sove der. Derfor længtes jeg efter at komme hjem
igjen. Paa Auktion kom jeg da, og Kousgaards Broder
Arild var ogsaa kommen der, men han udrettede intet,
mens jeg var der, og kjøbte intet. Da han var tunghør,
kunde han ikke høre, hvad Bud der faldt, men gik og
smaasnakkede hele Tiden, saa med en, og saa med en
anden, og Auktionsholderen var kjed af ham. Priserne
var ret smaa, og der kom ikke stort ind. Enkelte Bø
ger løb noget op, men mange skete der slet ikke noget
Bud paa, saa der maatte slaas flere Nummere sammen. Jeg
kjøbte foruden en lille Smule andet en gammel Bibel (Kong
Frederik lis) og gav 50 Kr. for den. Desuden fik jeg et
Nummer, der indeholdt noget af Blichers „Nordlyset", men
det var ukomplet, ligeledes R. K- Rasks Morskabslæsning,
ogsaa ukomplet, og saa nogle gamle Ordbøger, der kun
kostede nogle faa Øre. H. P. Hansen, der sad ved Siden
af mig, bød paa den gamle Cyprianus, den vilde han have,
og der bødes svært op med ham, saa han maatte op til
110 Kr., inden han fik den. Det var en dyr lille Bog, men
den kom da til Herning, og Hansen har siden sagt, at
Pengene for den er komne ind igjen, da han har ladet tage
Aftryk af den som Brevkort. Han havde ogsaa kjøbt lidt
mere, men den sidste Auktionsdag gik jeg ikke derhen, og
da kjøbte Arild Kousgaard noget, særlig en Del Tryksager,
som han dog ikke fik noget ud af. Der blev sagt mig, at
Broderen Kousgaard skyldte 90,000 Kroner væk, særlig tii
Bogtrykkeren, saa det var da godt, at den anden ikke ved
gik Arv og Ojæld. Han havde til Auktionen sendt en hel
Del Bøger, flere Kasser fulde, men det skulde han hellere
have ladet være, da det hjalp ikke det mindste paa at dække
Gjælden. Han troede, at der skulde have været opnaaet
anderledes gode Priser, og blev sikkert meget skuffet. Der
blev ogsaa sagt, at mange Bøger, endog af de bedste, slet
ikke kom paa Auktionen, da de var pantsatte til en Grosserer,
der havde laant Broderen Penge, og det var nu troligt nok.
Kousgaard var i Borg og Ojæld til op over Ørerne, og
alle de Bøger, han havde ladet trykke op og skulde give
mange Penge for, var aldeles ukurante og ligefrem usælgelige,
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det var kun de stærke Jyder, der vilde kjøbe dem, og det
var rigtig nok alt for iille en Kundekreds at trykke for. Jeg
tik nu alle de af mig kjøbte Bøger slæbt hen til Olafs, og
da jeg havde bestemt mig til at rejse igjen d. Ilte Decbr.
med Dampskibet, saa skulde jeg have dem slæbt derned,
men det var da i hvert Fald nemmere end at faa dem til
Banegaarden, hvilket ligefrem var uoverkommeligt for mig.
Jeg gik da ogsaa Vejen mange Gange frem og tilbage, inden
jeg havde faaet det hele lagt ned i min Køje. D. 7de Dec.
var jeg med Hansen ude hos N. Wiwel, og Dagen efter
var vi ude i Lyngby, ogsaa hos Olrik og Gruner-Nielsen,
men ellers ingen Steder. Saa kom jeg da hjem igjen i god
Behold og kunde faa sovet ud. Min Auktionsregning der
ovre løb op ti! 94 Kr. 05 Øre.
At Tændernes Fornyelse kan have nogen Indflydelse
paa ens Velvære, har jeg maattet sande. Det var i 1913,
jeg hos Tandlæge Brunn fik mine gamle Tænder trukne
ud og nye Tænder hos Else Jacobsen i Ringjøbing. Det
bevirkede, at jeg helbrededes noget for min overhaandtagende
Søvnløshed og altsaa blev mere arbejdsdygtig. Hende maa
jeg især være takskyldig for udvist Dygtighed, og jeg har
da siden været en Del raskere.
Fra Valdemar Bennike havde jeg faaet sendt hans Sprog
kort over „Jyske Folkemaal", og han skriver 26de April:
„Det gjør mig ondt at høre, at De er saa svag. Forhaabentlig er det i Fremgang med Dem." Jeg havde anket over et
Par Ting deri, men dem vi! han dog ikke tage Hensyn til
og henviser til Feilberg, „der kjender Sproget til Bunds".
Derved maatte jeg dog sætte et Spørgsmaalstegn. Han
skriver fremdeles, at han har arbejdet paa disse Kort i 32
Aar, men man maatte huske paa, vil jeg føje til, at hans væ
sentlige Kilder var Højskolekarle og -piger, og de var ikke
helt paalidelige.
Latinskolens Lærer J. Alsted havde i Amtets historiske
Aarbog skrevet et meget godt Stykke om „Valdemarsvejen".
Om samme Emne havde jeg ogsaa skrevet et Stykke, og
det lod jeg ham vide. Han vilde da gjærne se min Opsats.
Den er dog aldrig bleven trykt og bliver det næppe nogen
Sinde. Jeg havde personlig gjennemgaaet det meste af Vejen.
Fra Jeppe Aakjær fik jeg d. 23de Oktober 1913 følgende
(der kun er et Stykke af et Brev): »Jeg fik i Gaar en Bog
i Haanden, hvori jeg i 1884 — det er nu snart 30 Aar
siden — har skrevet med synlig Stolthed: „Denne Bog er
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mig givet af E. T. Kristensen som Belønning for Indsam
ling af Folkeminder. . . . . Det var i min SkattegraverPeriode, da jeg foer Egnen rundt og nedskrev Sagn og
Sange ti! Dem. Da jeg har glemt det meste af denne Virk
somhed for saa meget andet, vilde De egentlig gjøre mig
en betydelig Tjeneste ved — saa vidt det staar i Deres
Magt — atter at bringe mig den nærværende. Fra Dr. H.
F. Feilberg, som jeg sendte en Række jyske Almueord,
har jeg faaet Optegnelserne tilbage efter Afbenyttelsen. Jeg
beklager kun, at det samme ikke er sket for de Tings Ved
kommende, som jeg har sendt Dem. De vilde nemlig nu
have kunnet sætte Blomst i mit Sind. jeg har glemt min
Barndoms Sagn, i hvert Fald Enkelthederne, saa kun en
almindelig Stemning er tilbage. Jeg har ganske vist støvet
enkelte sammen, spredt rundt omkring i Deres Værker, men
jeg sendte Dem helt mange, alle er naturligvis ikke blevne
trykte. Dersom De har bevaret mine Originalafskrifter, samt
den Korrespondance, der muligvis knytter sig dertil, vilde
De bevise mig en stor Tjeneste ved enten at gi' mig det
tilbage eller dog laane mig det, eller — dersom det er de
poneret nogetsteds, da sige mig hvor. Er det tilintetgjort,
er der jo intet derved at gjøre. Jeg vil med det første ta'
fat paa en Digtsamling med Motiver fra det gamle Bonde
liv, begyndende med en Række Hyrdeviser, hvoraf enkelte
skulde spille paa Dyrenes Navne, det forekommer mig, at
jeg da i 80'erne meddelte Dem en eller flere Remser med
slige Navne, nu er de gaaet ud af min Erindring, og jeg
finder dem ikke i de Bøger, jeg har af Dem. Mine egne
Optegnelser fra 16—17-Aarsalderen vilde med et Trylleslag
føre mig hen til den Barndommens Verden, da vi Knægte
Aftenen før Pintsedag kappedes for at komme først af Kjæ
rene med de løsgaaende Kreaturer, til hvem vi sang lok
kende Fiyrdeviser, der drev langt over Engene, mens Skyen
rødmedes af den nedgaaende Pintsesol. En paradiselig Tid
at se tilbage imod. Prøv, om De kan hjælpe mig lidt. Alle
Deres Bøger er mig gyldne Skatte, og det skal de mer og
mer blive for Fremtidens Digtere. De venligste Hilsener
fra Deres hengivne Jeppe Aakjær."
Hertil svarede jeg, at alle de gamle ubrugte Sager var
sendte over til Kristoffer Nyrop, der havde smidt dem væk
(dette har jeg forud her i Bogen fortalt om).
Saa svarede han 27de November: „Det var jo trist, hvad
De fortalte mig om mine Optegnelser fra Drengeaarene. Jeg
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har undersøgt Sagen paa det kgl. Bibliotek og finder det
bekræftet. Men De er jo altsaa liden Skyld."
1914.
Paa min Fødselsdag havde jeg Besøg af min Svoger
og hans Kone fra Arnborg. Saa fik jeg i Februar Brev fra
Herning om, at Styrelsen for Museet ønskede at faa mig
derud og holde et lille Foredrag for dem Fredag d. 28de Fe
bruar. jeg rejste saa derud, og Styrelsen var samlet, men
jeg kunde ikke blive klog paa, hvordan det egentlig havde
sig. Trøstrup var indbudt, men kom ikke, og det undrede
jeg mig heller ikke over. Jeg gik ind til ham d. 1ste Marts,
og han var flink nok, men jeg kunde ikke forstaa, hvad han
nu havde med Museet at gjøre. Han var i alt Fald ikke
ret tilfreds med, saadan som det gik, og de andre var ikke
tilfredse med ham. Mit Foredrag holdt jeg, og saa var det
til Side. jeg havde leveret mange Ting ti! Museet, og der
for fik jeg en smukt udstyret Adresse af følgende Ordlyd:
„Hr. Forfatter Evald Tang Kristensen, R. af D., Mindebo
ved Vejle. Som en ringe Tak og Paaskjønnelse for Deres
store Arbejde i Folkemindesagens Tjeneste i Almindelighed
og for den Velvilje, De har vist Herning Museum ved at
skjænke dette en større kulturhistorisk Samling, udnævnes
De herved til Æresmedlem af Herning Museum. Styrelsen
for Museet d. 27de Marts 1914. Enevold Terkelsen, Ras
mus Adserballe, H. P. Hansen, S. Mikkelsen Tønning, Chri
sten Taulborg."
Denne Adresse er meget smukt udstyret og med en
meget fin Ramme om. 1 Rammen er indflettet Tegninger
af et Par Karter, Uldsagse, Tene, Hoseblokke, Jydepotter,
Lerlysestager, Manglefjæl, Banketræer, Faareklokker. Saa var
jeg ogsaa i Hammerum. Derfra havde jeg faaet en Indby
delse til at komme og holde et Foredrag Tirsdag d. 3die
Marts i Forsamlingshuset. Her gik det helt godt, men jeg
længtes efter at komme hjem igjen, da jeg ikke kunde sove
om Natten. I Mølvang gjorde jeg blot en lille Standsning.
Fra Percy Grainger fik jeg d. 30te Marts et langt Brev,
der begynder saaledes: „Gjennem Hr. Kanariis-Klein i Vejle
har jeg faaet Deres Adresse at vide. Skjøndt De ikke kjender mig, maa jeg faa Lov til at sige Dem, hvilken rig Ver
den De har aabnet for mig gjennem Deres enestaaende Sam
linger af Dansk Folkekunst. Jeg har selv samlet omtrent
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400 engelske Bondesange, Polynesisk Musik fra Sydhavs
øerne og nogen indfødt Musik fra Australien, Afrika o. s.
v. og har altid elsket Folkemusik og Folkedigtning særlig
højt, og har læst en Del Samlinger af engelske, hollandske,
tyske, færøske og skandinaviske Folkeballader, men aldrig
noget, der har grebet mig mere eller har givet mig saa le
vende et Billede af selve Bondelivet og dets kunstneriske
Udtryk, som Deres ypperlige Arbejder
" (Han gjennemgaar saa en hel Del af Viserne, og han taler ogsaa om
det fine, varme, stærke, jyske Sprog. „Jeg har aldrig hørt
et mere bedaarende TungemaaP, og han slutter med at takke
mig.) Jeg svarede saa og fortalte, at jeg for Øjeblikket ikke
var rask, og saa fik jeg Ilte Maj atter Brev og 8de Juli et
paany, og saa førte det til, at han bestemte sig til at komme
og besøge mig og blive nogle faa Dage. Han vilde rejse
fra London 1ste August og være her d. 3die over Esbjærg.
Men i sidste Øjeblik fik jeg Telegram, at han kunde ikke
komme, hans Moder, der skulde have været med, var ble
ven syg. Saa kom Krigen, og nu blev det hele forpurret
foreløbig.
Endnu vil jeg tilføje, at Manuskriptet til min Bog „Danske
Folkegaader" havde ligget én Tid hos Axel Olrik, og han
havde sendt det hen til Lærer C. F. Mortensen, for at han
skulde se paa det — af hvad Grund véd jeg ikke. Jeg
havde haabet, at Dansk Folkemindesamling vilde have ud
givet Bogen, men det blev da ikke til noget, og jeg véd
ikke, om Styrelsen nogen Sinde havde taget Stilling til den Sag.
I 1914 fik jeg Bogen trykt hos Bogtrykker M. Chri
stensen i Struer, og han var en flink Mand at have med
at gjøre og var helt billig. Jeg var hos ham et Par Gange,
naar jeg kom til Struer, og var der endog en Nat.
Den største Begivenhed for os det Aar var, at vi blev
indbudt til Sølvbrylluppet i Arnborg. Selvfølgelig tog vi
derud, og da det var i August, kunde Vejret jo heller ikke
hindre os. Der var rejst et stort Telt i Gaarden, og der
spistes af de mange Gjæster. Frands Mølgaards Søsters
Mand fra Herning holdt en lang vidtsvævende Tale, og da
den aldrig lod til at skulle faa Ende, rejste jeg mig fra Bor
det og gik ind i Huset. Ellers forløb alt helt godt. Da jeg
nu var derude i den Egn, fik jeg ogsaa talt med Bestyre
ren eller Forpagteren af Fasterholt Gaard, og han fortalte
mig nogle Smaating, som jeg fik skrevet. Manden paa Bjærg,
Kristen Bjærg gav ogsaa et lille Bidrag.
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Saa tog jeg i September en Tur ud til Lindebaile, hvor
der nu var kommet en ny Lærer, der hed Mortensen, og
min Kone og Drengen var med ti! Jelling, men jeg drog vi
dere. Mortensen gik med mig ud at se paa nogle Oldsa
ger, og vi besaa en ret mærkelig Udgravning i en Bakke
skrænt, der efter min Mening stammede fra Svenskekrigen.
Saa gik vi til Baldershave, hvor den gamle Søren Sønder
gaard fortalte mig et Par Sagn. i selve Lindeballe By var
jeg hos Tue Madsen , som jeg før havde besøgt, og han for
talte mig atter en Del. Derefter var jeg ude i Lindeballe
Skov og helt henne hos Kristen Mortensen, der havde en
større Planteskole. Men det saa ikke hyggeligt ud hos ham.
Jeg var da ogsaa hos Skov-Trine (Ane Katrine Gotfredsen),
men det var ubetydeligt, hvad jeg der fik, og hos Kirsten
Marie Kristensdatter. Min Gang ud til Amlund og op paa
en af Højene der, gav mig et godt Udsyn over Egnen. Ef
ter Tilbagekomsten til Lindeballe var jeg hos forskjellige der.
Sognefogden, den gamle Kristen Jensen (84V2 Aar), fortalte
blandt andet et Æventyr. Ude Jørgensen, Marie Pedersen,
Hans Skyt og Anton Sørensen fra Grønbjærg fortalte flere
gode Ting. Da jeg saa kom tilbage til Gadbjærg, fik jeg
Præsten H. Kau til ogsaa at fortælle lidt.
Først i November drog jeg af igjen. Først kom jeg til
Gadbjærg, men traf ikke Præsten hjemme, gik saa til Smedstrup og var inde hos Iver Iversens. Iver Lavrsen, der boede
helt ene, fulgte med mig tilbage til Gadbjærg St. og igjennem Refstrup Skov, hvor der efter hans Udsagn havde væ
ret flere Kludetræer. 1 Herning fik jeg talt med Mureren,
der skulde ud til Faarup og rive Køllen ned, som jeg havde
kjøbt af Niels Thomsen og givet 80 Kr. for. Aftalen blev,
at vi skulde mødes paa Viborg Banegaard og saa følges ad
til Rødkjær og Faarup, hvor Nedrivningen saa skulde finde
Sted. Det skete, og fra Rødkjær gik vi Tirsdag Morgen i
øsende Regnvejr. Han begyndte strags paa Arbejdet og var
færdig, da det blev Aften. Saa fulgtes vi ad til Rødkjær,
og vi gik hen til en Vognmand og fik ham bestilt til at
kjøre Sagerne ned, og en Jernbanevogn blev bestilt. Hos
Vognmanden traf jeg Ånders Peter Tapdrup, som jeg just
ikke har været glad ved, da det er ham, der har sløjfet Fald
borg Kirkegaard, og det Stykke Arbejde har jeg ikke kun
net glemme ham. Murer Bækgaard blev i Rødkjær, da han
jo skulde gaa ned til Faarup igjen for at faa baade Tøm
mer og Mursten kjørt bort Dagen efter, men jeg rejste til
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Viborg samme Aften og kom der K!. 9. i Faarup, mens
Bækgaard arbejdede, var jeg oppe hos Peder Hedegaard,
der var meget syg og døde kort efter. Fra Viborg rejste
jeg til Skive, var hos min Datter og fik sendt Bud efter Mik
kelsen og Risum, og bag efter var vi hos Mikkelsen. Da
gen efter var jeg hos Frøken Topp, der havde et Konditori
i Byen, og hun sang en Vise for mig. Derefter tog jeg til
Struer for at faa Bogtrykkeren betalt, og saa til Ulfborg,
He og Ringkjøbing. D. 15de November var jeg paa Holms
land hos Lavrids Lavridsens i det frygtelige Vejr og gik af
den ene Vandplask i den anden. Saa tog jeg til Herning,
og da var Faarup-Huset kommet. Haandværkerne skulde
til at sætte det op. Derefter tog jeg d. 17de Nov. til Arnborg, saa til Give for at aflægge Besøg paa Sygehuset og
endelig hjem. Nu var Udflugterne forbi det Aar.
Overlærer Torleiv Hannaas fra Norge vilde besøge mig i
November, men traf mig ikke hjemme, da jeg som ovenfor
omtalt var i Faarup og andre Steder, men han vilde da nok
træffe mig og gjentog saa sit Besøg i December. Han kom
d. 15de, og det var helt morsomt at tale med ham. Han
var ved at oprette et Folkemuseum eller en Folkemindesam
ling i Bergen, og han førte med sig en Bog, som jeg var
svært glad ved at se. Det var en stor Samling af trykte
Skillingsviser fra Norge. Den var et Sidestykke til den Bog,
jeg havde af samme Slags, men dog mere righoldig, og den
var han svært stolt af at eje.
Den rare Ida, Gartnerens Svigermoder, der jævnlig var
kommen op til os, da vi havde saa megen Sygdom, og især i
min Datters sidste Tid, døde i Februar 1914, og hen i April
døde Sofus Krintel, som min Kone raadførte sig med en
Gang hun havde en bullen Haand, som hun led meget i.
Efter hans Raad kom den sig hurtig. 1 Juni havde vi Be
søg af Gruner Nielsen, der var med mig i Kjærbølling hos
Rasmus Holgersen. Hen i Juli samme Aar gjorde min Kone
med Drengen en Tur ud til Arnborg for at besøge sin Sø
ster, og i den Tid gik jeg ene herhjemme.
1 9 1 5 O. flg.
Det lakker nu ad Enden for mig med Opskrivningen af
mine Minder. I Krigens Tid var jeg ikke ude at rejse, hver
ken havde jeg Lyst dertil, ej heller havde Foik videre Mod
paa at fortælle for mig. Sindene var jo optaget af, hvad
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der gik for si g der ude i Verden. Alle Vegne hørte jeg
Folk tale om de skrækkelige Ting, der gik for sig, og at
Tyskerne var Skyld i al Elendigheden, var alle enige om.
Jeg sad dog ikke i Uvirksomhed der hjemme, men en væ
sentlig Hindring for min Arbejden var dog, at baade Fø
den og Lyset var knapt tiimaalt. Jeg fik kun tildelt en Pot
Stenolje om Maaneden til min Arbejdslampe, og jeg maatte
en Tid gaa i Seng tidlig om Aftenen i Steden for at ar
bejde. Jeg søgte om mere Olje og fik da tildelt nok en Pot,
men den kunde da heller ikke forslaa, og saa maatte jeg
have en Karbidlampe, som min Søn skaffede mig.
Desuden finder jeg, at det er bedst nu at holde op.
Begivenheder og Personer er rykkede os saa tæt ind paa
Livet, at jeg ikke finder det nødvendigt eller rigtigt at skrive
noget derom. Kuu et Par enkelte Oplevelser fra den se
nere Tid vil jeg notere.
Her i Vejle traf jeg Elektriker Møller Nikolajsen hans
Svigerfader fra Nakskov, O. Lindhardt, som var der i Be
søg, og han fortalte mig fiere gode Ting, endogsaa et Par
Æventyr. En ældre Mand, boende paa Gammelhavn, med
delte mig en Aften nogle morsomme Skjæmtesagn, En æl
dre Pige der, Sidsel Kirstine Jensen , fortalte ogsaa flere
gode Ting.
I de senere Aar, altsaa efter at jeg er hørt op med at gaa om
kring ude i Landet og samle Folkemindestof, er der ikke faldet
ret meget af til min Pose, men lidt er der dog blevet skrevet
i Ny og Næ. Det er da efter 1915. Jeg skal nævne nogle
enkelte Personer, der har givet mig Stof. Enkefru Wilkens
her i Mølholm, Fru Abrahamsen, Glarmester C. Petersen,
Theisen og H. P. Asmussen i Møllen. I Vejle: Frøken Thoma
sine Jensen, Tømrer N. Nielsen, Maler H. P. Jensen. I 1915
havde jeg gjort en Rejse ti! Esbjærg og Fanø, og der ovre
var jeg inde hos den gamle Ingeborg Mathisen , som sang
nogle Viser for mig. I Esbjærg fortalte Maler N. Holbak,
og i Skjern min Fætter Peder Simonsen- 1 Brandstrup for
talte Niels Mortensen og i Feldborg Konrad Filipsen Bråuner, der var født 1843 i Vistorp. Desuden har jeg faaet en
Del Smaatterier, som jeg ikke behøver at nævne. At der
endnu hist og her kan samles en Del Stof, er tydeligt nok,
men det er spredt paa mange Hænder, og hvis der var Folk
nok til at skrive op, kunde værdifuldt Stof endnu samles.
Men de samlende Kræfter synes at mangle.
1 Sommerferien 1916 gjorde jeg i Følgeskab med Læ
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ser Chr. Christiansen i Mølvang en længere Fodtur, og den
var virkelig fornøjelig. Han har forøvrigt skrevet en læn
gere Artikel derom i Aviserne. Vi tog først med Toget til
Sunds og gik saa for Resten. 1 Sønder-Os var jeg inde hos
Niels Uglsøs Datter. Yderdøren var laaset, men jeg gik saa
bagind og blev ved, til jeg kom ind i Sovekammeret. Der
låa hun og sov, men jeg gik hen og raabte ind i Øret paa
hende. Jeg vidste jo, at hun var tunghør. Hun sprang op
og var svært glad ved at se mig, og saa fortalte hun, at
hendes Mand den Dag var paa Høstarbejde. Vi gik saa
videre og naaede endelig Feldborg efter at have hvilt lidt i
Vistorp i en Gaard, hvor jeg for mange Aar siden havde
siddet og skrevet nogle Æventyr. Der i Oaarden fandtes
nogle ret pæne Træskærerarbejder, der var blevne udførte
af en Karl, som i sin Tid havde været Møllersvend i Vejle
Mølle, og der havde siddet og snittet dem, men paa sine
gamle Dage havde haft sit Tilhold her. Jeg maatte stadig
udbryde: „Hvor Egnen dog var bleven forandret fra den
Tid, jeg havde færdedes her omkring og samlet." 1 Simmelkjær var bygget en Kirke, og der var blevet baade Gjæstgiveri og mange Haandværkere. Chr.s Svoger, der havde
Brevsamlingssted i Feldborg, var vi inde hos et Par Dage.
Saa gik vi til Haderup, hvor vi paa Kirkegaarden var henne
ved min Ven A. Mikkelsens Grav, han var nemlig død Aaret før. Saa kom vi til Faarbæk, gik over Aaen og overnat
tede i Karup, besaa den hellige Kilde, kjørte med Toget til
Udsgaard St. (helt taabelig af Banevæsenet kaldt Ilskov), gik
til Lindebjærg, gjennem Tulstrup til Frølund og endelig til
Hammerum. Her maa jeg indflette, at Chr. Chr. en Tid ef
ter ledede mig paa Spor efter en Mand, der kunde fortælle
Sagn og Æventyr. Han var brystsvag og opholdt sig paa
Vejle Sygehus, hvor jeg altsaa opsøgte ham og sad og
skrev, hvad han fortalte. Han hed Jørgen Nielsen og kom
siden paa et Sanatorium, hvorfra han sendte mig noget, han
selv havde skrevet op. Ogsaa en anden Patient, Hans Rudolf
Panduro fortalte for mig.
Min gamle Ven, Boghandler A. Dolleris i Vejle, havde
flere Gange opfordret mig til om Vinteren efter Nytaar at
komme ned i Højskolehjemmet at holde et lille Foredrag
for nogle Tilhørere. Det var blevet Skik saadan hver Vin
ter efter Opfordring af Dolleris og under hans Medvirkning
at indbyde til en Række Foredrag, som da holdtes af forskjellige Personer, særlig fra Vejle By. Disse Foredrag af
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sluttedes hver Aften med et Kaffebord, hvorunder et og an
det passende Emne forelæstes, og Dolleris havde altid nogle
passende Ord at føje til. Der var som Regel en opmærk
som Tilhørerkreds, jeg var vel en udenbys Mand, men kom
og foredrog adskilligt paa mit Omraade. Da jeg var 75
Aar, altsaa i 1918 i Krigstiden, fik han lavet en smuk Fest
lighed for mig dernede, og vor Værtinde opvartede med
varm Mad paa smukt pyntede Borde. Det var virkelig me
get højtideligt, og jeg begriber næsten ikke, hvordan hun
kunde faa alt det stillet an ti! saa smaa Priser. Da jeg saa
blev 80 Aar, havde han foranstaltet en hel Udstilling i Sa
len af alle de Bøger, jeg havde udgivet, og en Masse Bille
der, som han med store Anstrengelser havde faaet samlet.
Alt dette ledsagedes af et Foredrag, som D. holdt. Men
ikke nok med det, han havde ogsaa faaet dækket op med
et fint Festmaaltid, hvortil en Masse Mennesker havde mældt
sig. Det var saa hyggeligt, som tænkes kunde, den Aften,
og det ugentlige Foredrag blev skudt til Side i den Anled
ning. Jeg havde indbudt Jeppe Aakjær til at komme, lige
ledes Arkivar O. Saxild og Frue fra Viborg, H. P. Hansen
i Herning, Hans Ellekilde og H. Grimer-Nielsen fra Kjøbenhavn, og de efterkom alle Indbydelsen. Jeppe Aakjær sprang
op paa en Bænk og holdt en storartet Tale, ligesom ogsaa
Saxild og mange andre holdt Taler for mig. Der var me
get over 100 Mennesker, der deltog i denne Fest, som blev
mig helt uforglemmelig. Endnu mens Dolleris var rask,
gjorde vi et Par smaa Udflugter med hinanden. Den ene
gjaldt Tyregod og den anden Lindeballe. Begge Steder var
der i Forsamlingshusene samlet en betydelig Tilhørerkreds,
Dolleris læste op af sine Digte og ledsagede dem med et
Par indledende Ord, og jeg fortalte et Æventyr og lidt an
det Pilleri. Det hele gik da ret fornøjeligt. 1 Lindeballe
kjørte Lærer Mortensen ud i Skoven med os Dagen efter.
Da Dolleris saa en Tid efter blev syg, og det blev klart for
mig, at det lakkede ad Enden med ham, gik jeg ned for at
sige ham Farvel, men fik ikke Adgang ti! ham. Han var
den eneste Mand i Vejle, jeg kjendte, foruden Kousgaard,
da jeg flyttede til Mølholm, og derfor var hans Bortgang ret
smærteiig for mig. Da den sædvanlige Foredragsrække i
Vinterens Løb skulde begynde, havde nogle Medlemmer be
stemt, at der skulde holdes en Mindetale for Dolleris, hvil
ket ogsaa var ret selvfølgeligt, og jeg havde da ventet, at
man havde opfordret mig til at holde den, men det skete
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En Lærerinde ved Vejle Skolevæsen, Frøken Plov,
holde den og blev saa udvalgt til at lede de fremti
Møder, og dette sidste var der ikke noget at sige til,
for det førstes Vedkommende følte jeg mig brøstholog Følgen blev, at jeg slet ikke gav Møde den Aften.
Saa skal jeg kortelig omtale Museumssagen i Vejle,
eg fik Indbydelse til at være med i det Udvalg, der skulde
irbejde paa at faa rejst en Museumsbygning dernede. En
; : r røken havde testamenteret sin hele Formue og sit Jordomaade til en saadan Bygning. Men derom skal jeg ikke ud
brede mig, da Bygningens Forhistorie er fortalt andensteds,
eg kunde ikke godt undslaa mig, da jeg altid har haft me
gen Interesse for Museernes Oprettelse og for Museurns»ager. Altsaa tog jeg De! i de forberedende Arbejder og
*av stadig Møde under Forhandlingerne. Men da Bygnin
gen var opført, viste det sig, at mine Synsmaader ikke var
ie samme som den fungerende Formands. Jeg skrev Arikler i Byens Blade, og paa et Møde, der var sammenkaldt
uf interesserede Folk fra Omegnen, fremsatte jeg mit Syn
oaa, hvad der burde samles, og hvordan man skulde bære
>ig ad med at faa et virkeligt Museum ud af det. Men
-ormanden ønskede, at det skulde blive et Kunstmuseum,
Dg at der skulde særlig sættes Kraft ind paa at fremskaffe
Malerier og andre Kunstgjenstande. Deri var jeg fuldstæn
dig uenig med ham, og Enden paa det blev da, at jeg blev
lældt ud af Styrelsen sammen med et andet med mig helt
'jnigt Medlem. Dermed afsluttedes da min Virksomhed for
Museet. Men i Forvejen havde jeg da opnaaet at faa over
draget et Værelse i Museet, som jeg saa fyldte med mine
gamle Sager og Gjenstande, der var passende at anbringe
derinde. Værelset er der da endnu, og mine Sager er i
yod Behold.
Ogsaa den gamle Teglovn i Vejle skal jeg mælde
idt om. En Dag jeg gik ind til Vejle, kaldte en Mand, jeg
nødte, paa mig og fortalte, at man ved at grave Grunden
jd til et Hus, som skulde opføres paa venstre Side af Jagt
vejen, var stødt paa nogle Murlevninger, og ingen vidste
af at sige, at der havde staaet et Hus paa det Sted. Jeg
gik strags derop og skjønnede, at det var meget gammelt
•Murværk, hvorfor jeg efter at have faaet at vide, til hvilken
Arkitekt Bygningsarbejdet var overdraget, med det samme
•?ik til ham og fik ham til at standse Udgravningen. Han
• ovede at gjøre dette i nogle faa Dage, og jeg telegraferede
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da strags til Nationalmuseet i Kbh. og bad om at faa kyn
dig Undersøgelse herover. Direktør Mackeprang svarede,
at alle hans Folk var ude omkring i Landet for Øjeblikket,
men saa snart som mulig vilde han sende en Mand- Jeg
maatte telegrafere flere Gange, og fik Anvisning paa at komme
i Forbindelse med Arkitekt C. M. Smidt, der for Øjeblikket lede
de Arbejdet ved Udgravningen af Øm Kloster. Ham hen
vendte jeg mig til, og han lovede at hjælpe, men vi fik dog
ingen Brug for ham, da Dr. Nørlund kom og saa tog fat paa Le
delsen. Jeg traf ham en Morgenstund, da jeg hørte, at han
var kommen om Natten, og det var rigtig nok paa høje Tid,
da Arkitekt og Murermester var blevne noget utaalmodige.
Nu gik Arbejdet for sig i en Fart, Nørlund fik Arbejdskraft,
og i Løbet af tre Dage var Teglovnen gravet ud. Han be
talte alle Omkostninger, men erklærede, at Nationalmuseet
ikke kunde strække sig yderligere; vi maatte nu selv sørge
for at faa den bevaret ved at faa lavet en Overbyg
ning. Byraadet stillede sig uvilligt til at bekoste samme, og
enkelte af Medlemmerne erklærede endog, at det var bedst
at faa det hele jævnet efter igjen; deriblandt som mest frem
trædende Læge Askov. Det lykkedes mig dog at faa nogle
interesserede Mænd til at underskrive et Opraab til ved en
privat Indsamling at faa startet den nødvendige Kapital til
Overbygningen. Ved et Møde erklærede Museets Formand,
som sad i Byraadet, at hvis jeg vilde gaa ind paa inden
Forløbet af 3 Dage at skaffe 1500 Kroner, kunde der være
Tale om at faa Ovnen bevaret, men i modsat Fald vilde det
hele blive jævnet efter. Jeg fik nu travlt med at rende om
kring og faa de nødvendige Midler samlet. Turistforenin
gen hjalp godt til, og der blev da ad frivillig Vej samlet en
2300 Kroner. Nu skulde Overbygningen saa laves, og der
blev da opført et meget solidt Tag og taget alt muligt Hen
syn til fremtidig Bevarelse. En Tømrermester Jørgensen,
der boede i Nærheden, lavede Tømrerarbejdet og en Ar
kitekt Hess Pedersen ledede det hele. Begge gjorde deres
Arbejde aldeles gratis. Det kneb lidt med at faa Grund
forholdet ordnet, da Teglovnens Omraade gik ind paa Anden
mands Jordlod. Det hele ordnedes dog rigtig godt, og samme
Mand fik en anden Byggeplads anvist. En tæt ved boende Lods
ejer (nu H. P. Asmussen) fik overdraget at vise Teglovnen
frem for Lysthavende. Indtil det hele var i Orden, havde jeg
været Formand for Teglovnsarbejdet, men traadte saa tilbage,
og Teglovnen blev da overdraget til Museets Styrelse, og til
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Byraadets fremtidige Omsorg. De 2300 Kroner slog nemig ikke til, da Overbygningen, efter hvad jeg hørte, havde
kostet en 3500 Kr., og der var altsaa blevet et ret betyde
ligt Underskud. Der har ogsaa af og til løftet sig Stemmer
imod Bevaringen af Teglovnen, da man har syntes, at den
ikke var værd at ofre noget paa. Jeg har været kjed af, at
saadanne Røster lod sig høre, da Vejle By ikke har nogle
rigtig gamle Bygninger eller Fortidsminder at opvise Den
er ligefrem yderst fattig i den Retning. Heller ikke har der
endnu været nogen Bestræbelse oppe for at henlede Turi
sters Opmærksomhed paa dette sjældne Fortidsminde, og
aer har hidtil endnu ikke været noget videre Besøg der af
fremmede. Byens egne Folk har set Ovnen tit nok
Endnu skal jeg kortelig omtale mit Arbejde for at faa lavet
en tidssvarende Topografi over Vejle Kjøbstad. En saadan
savnedes i høj Grad. Den lille Beskrivelse, der i sin Tid var
forfattet af Gaarmann , var for mange Aar siden bleven helt
forældet og var tilmed nu yderst sjælden, og det lod heller
ikke til, at nogen tænkte paa at faa en saadan Bog samlet.
Jeg talte da med forskjellige Vejleborgere om, at det kunde
være ønskeligt at faa udgivet saadant et Værk, og der blev
god Ørenlyd derfor. Jeg vilde godt være med i Arbejdet,
og da jeg vidste med mig selv, at jeg havde gode Forud
sætninger for at skaffe Materialet, fik jeg samlet den Stab
der vilde arbejde paa Værkets Udarbejdelse. Vi samledes
af og til og fordelte Arbejdet imellem os. Da jeg ikke vilde
staa i Spidsen derfor og heller ikke havde Tid til at fore
tage den endelige Udarbejdelse, fordi jeg ikke vilde sprede
min Arbejdskraft alt for meget, saa foreslog jeg, at Lærer
C. V. 1 etersen, som var barnefødt i Vejle, skulde foretage
den endelige Redaktion, og dertil erklærede han sig villig.
Nogle af de Mænd, d&r havde inældt sig som Interessenter
i roretagendet, tog sig saa paa at skrive visse Afsnit af
Bogen, og dette kan man da se af den selv, nu den er ble
ven trykt. Den blev færdig til Byens 600-Aars Jubilæum.
Jeg for mit Vedkommende var ikke fuldt tilfreds med den
endelige Udarbejdelse, idet jeg havde ønsket en større Ud
v a n g af visse Afsnit, særlig da fra det ældre Tidsrum.
Men 1 etersen lagde en Del Vægt paa at omtale den nyere
i id paa en ret udførlig Maade, og derved blev Bogen efter
min Mening ikke slet saa god, som den burde have været.
Det historiske Stof i den var blevet vel meget beskaaret o o- da
jeg ogsaa ønskede at faa aftrykt nogle Pergamentsbréver og
E. T. Kristensen: Minder og Oplevelser. IV.
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dette ikke skete, maatte jeg betegne dette som en Mangel
ved Bogen. Jeg gjorde ikke saa faa Rejser tilLandsarkivet
i Viborg og var der hver Gang i længere Tid. Vel søgte
jeg ogsaa andre til at hjælpe mig med Undersøgelserne der
oppe, men deres Hjælp var ikke fyldestgørende nok eller
de havde ikke Tid nok til deres Raadighed. Jeg maatte da
omtrent ene trække Læsset. Ogsaa Dokumenter ^ra Kigsarkivet maatte vi have fat i, og ved Rigsarkivaren L- Laur
sens Velvilje fik jeg 65 Dokumenter laante over til ViborgArkivet, hvor jeg saa rejste op og fik dem skrevet af. Det
var et vanskeligt Arbejde, da nogle af
ved Vanrøgt var blevne næsten ulæselige. Vejle Kjøbstads
Embedsmænd havde aabenbart ikke haft nogen ^rstaae se
af deres Betydning og havde opbevaret dem paa tugt g
Steder. For at forebygge Misforstaaelse maa siges, at alle^Do
kumenterne for en Del Aar siden var hentede over ti R gsarkivet fra Vejle. De andre Medlemmer af Udva get skød
jævnlig Penge sammen og fik da saa meget samlet, at mine
Udgifter ved
Ophold i Viborg blev dækkede, og vort Sam
arbejde var i det hele ret fredeligt. Værket b l e v fuldført, og
det kan ikke nægtes, at det kom til at udfylde et følelig1 Savn.
Endnu har jeg kun tilbage at omtale min Stilhn &
Dansk Folkemindesamling i Kjøbenhavn. R e n ^ s ^
kiendt'indrettet af Axel Olrik, og det var 30 en ret P" s eJ g
Opgave, han der tog sig paa, men højst mærkeligt for
g
var det at han ikke med et eneste Ord drøftede denne
Ongave' med mig eller i mindste Maade lod mig vide hvad
?an g havde i sTnde, inden det hele var ført ud 1 Virke igheden Jeg syntes, at han dog kunde have underrettet mig
om hvad han havde i Værk. Han vidste saare godt,
I n d s a m l i n g af F o l k e m i n d e r h a v d e m i n s t ø r s t e SympzU, o g
at jeg vikle hillige alt, hvad der kunde fremme denne Sag.
Des mere paafaldende var hans Tavshed mig. Den Maade,
han tænkte at fremme Opgaven paa, kunde ]eg
^ vj
helt billige har han vel ment, men jeg ved det lk ,
aldrig kom til at samtale derom, i den Hens e ^" d e H ™ r a n
m i e r e n l u k k e t Bog.
At S a m f u n d e t s e n e r e 1 f l e r e H e n s e e n
def har været melet velvilligt imod mig kan >Id« n«,gtes,
m e n det
s o m i e g stadig h a r a n s e t f o r d e t s v i g t i g s t e u p
gave, nemlig Indsamlingen, har Samfundet eftermin Mening
dog ikke røgtet tilfredsstillende, 'det de af samme " d „nm
Bø|er ikke har kunnet sætte Arbejdet i den rette Gang.
Da j e g i sin Tid u d g a v „ S k a t t e g r a v e r e n , f i k ] e „
disse
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i rigt Maal, og den Maade har jeg altid anset for den ene
ste rette. En saadan Virksomhed, der skal udstrække sig
over hele Landet, kan blot styres af Folk, der jævnlig rej
ser omkring i Landsdelene og da særlig i Jylland, som ej
alene er Hovedlandet, men ogsaa er det Land, kjøbenhavnske Folk har mest ondt ved at faa i Tale. Stof til
et Tidsskrift kunde der vist samles nok af endnu, og
derfor burde et saadant snarest mulig startes. Udgivelse
af Bøger er ikke den rette Vej til at faa alle med. Sam
fundet kunde da ogsaa, synes mig, have hjulpet mig
hdt med at faa trykt noget af det af mig indsamlede
Stof. I den Henseende har det aldeles intet foretaget, og
mit Stof har jeg altid alene maattet føre frem, endog med
store Pengetab, men Samfundet, der har et større Med
lemstal at støtte sig til, maa have kunnet gjøre noget i den
Retning uden Tab for dets Virksomhed. Jeg har tit undret
mig over den mod mig i saa Henseende udviste Kjølighed.
Man har tit spurgt mig, hvad jeg syntes om H. C.
Andersen som Æventyrdigter. Han har ikke vakt min Inter
esse i nogen videre Grad, da han ikke har kunnet slaa ind
paa den rette Æventyrtone, og da hans Billeder tit har
været mig for kunstige og sære. Det er jo blot Æventyrene, jeg taler om, ikke Historierne, hvoraf nogle er
meget smukke. Men jeg finder ellers ikke Anledning til at
gaa videre ind paa hans Forfattervirksomhed, ej heller vil
jeg kritisere hans sygelige Forfængelighed. Men som sagt,
jeg tager ikke ret Del i Berømmelsen. (Sml. hermed S. 204)'
Morten Eskesen med den store Barnlighed og Umid
delbarhed har jeg godt kunnet lide. Jeg har truffet ham
tit, og altid var han den samme. En Gang kom han ind
til mig i samme Kupé paa Vejen fra Odense til Strib. Han
fortalte om, at han havde været til V. Birkedals Sølvbryllup,
og til det havde han skrevet en Vise, som jeg skulde høre!
Han begyndte saa at stemme op. Men da 1ste Vers var
sunget, raabte Konduktøren: Strib! og vi maatte ud og hen
paa Skibet. Men han holdt mig fast, og paa selve Land
gangsbroen stillede han sig og sang videre til stor For
undring for de andre Passagerer, mens han stadig holdt
mig fast i Frakken, og jeg ikke kunde slippe fri. En anden
Gang traf jeg ham paa Ry Højskole. Jeg kom der en
Eftermiddag, og da jeg traadte ind i Forstuen, kunde jeg
høre, han stod og sang inde i Arbejdssalen for Højskole
karlene, og det var en Vise paa nogle og tyve Vers. Jeg
28*
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blev staaertde der ude og ventede paa, at han skulde blive
færdig, men saa siger han: „Jeg vil synge den endnu en
Gang, for 1 har jo ikke lært den endnu." Jeg maatte da
blive staaende for ikke at forstyrre. Endelig var han fær
dig, og de skulde alle ned i Spisesalen at drikke Kaffe, og
Hostrup og Morten kom ud til mig. Jeg maatte saa ind
til Kaffebordet, men derefter siger Morten: „Jeg tror, jeg
gaar ind og synger Visen for Karlene en Gang endnu.
Nu opgav jeg Ævret, sagde Farvel og gik op til Ry By,
for der var intet at gjøre for mig, nu Morten var der. Men
jeg bebudede at komme Dagen efter. Næste Formiddag,
da jeg kom tilbage til Skolen, stod han virkelig derinde og
sang den samme lange Vise maaske for syvende Gang. Ja,
han var utrættelig og yderst bred i sine Foredrag og sine
folkelige Historier. Men jeg holdt lige godt af ham, og
det sidste Brev, han skrev før sin Død, skrev han til mig.
Ved denne Bogs Afslutning maa jeg fremføre min bed
ste Tak til de Mænd og Kvinder, der har villet læse disse
mine Erindringer. Jeg har sagtens lagt for meget Beslag
paa deres Læselyst, da der mange Steder i Bøgerne er en
uforholdsmæssig Bredde, men nogen Hensigt med min Snak
kesalighed har jeg dog haft. Det kan jeg dog ikke her
fuldt ud paavise.
Nu ved Afslutningen kan jeg ikke andet end ta^ke
for at Gud har ladet mig leve saa længe, og at jeg har
bevaret mine Aandskræfter saa godt. Jeg er vel nu bleven
en Del affældig, men har dog bevaret et godt Syn, hvor
imod det ikke er saa helt godt med Hørelsen. Denne bands
har før været helt vel udviklet, hvad min Virksomhed er
Bevis nok paa, men nu er den dog noget svækket. Helbredet
er ogsaa helt godt, men den Svaghed, jeg nu har haft en Snes
Aar nemlig en stor Brokskade, hindrer mig i at tage mig
ret 'meget legemligt Arbejde paa. Jeg kan saaledes ikke
længere grave min Have, hvad jeg forhen godt har kimnet
leg har ogsaa nu ondt ved at gaa, hvilket er ret kjedehg
for mig, der har gaaet saa mange hundrede Mil paa min
Fod. Søvnløsheden er helt taget af, og derved er Legem
og Sjæl bleven meget styrkede. Det stadige Ophold i
Hjemmet er ogsaa godt. Kun en lille Sommer ene paa en
3, 4 Dage tillader jeg mig nu, men er alligevel ikke arbejds
løs, da jeg paa den altid har Arbejdssyssel med. At jeg i
mit tredje Ægteskab har faaet en omhyggelig og kjaerlig
Ægtefælle, hjælper ogsaa til at forsøde min Livsaften. Den
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Søn, vi har sammen, kom til at gaa i Latinskolen her i Vejle,
og at han fik en Friplads der, kan jeg takke Rektor KanariisKlein for. Han fik i Forfjor Studenter-Examen med 1ste
Karakter og fik kort efter Plads som Assistent paa „Dansk
Folkemindesamling" i det Kgl. Bibliotek og er der endnu.
Den Stilling kan han dog ikke i Længden leve af og maa
se at bestemme sig for, hvad han saa vil uddanne sig til.
Mit Liv har da formet sig helt godt, og jeg kan ikke andet
end være glad ved at have gjort en Gjerning, der, uagtet
den har voldt mig uhyre Besvær, dog nu paa mange Steder
baade i Ind- og Udland er bleven anerkjendt som ret nyttig
for mit Folk. Min Fætter Villads gjorde tit Nar ad mig
for mit Samleri og mit Omstrøjferi, og mange andre Spotte
gloser har jeg maattet døje. Jeg har endogsaa en Gang
udtalt mig om, at hvis jeg fra først af havde haft en
Forestilling om, hvad jeg gik ind til, saa havde jeg næppe
taget fat, — men da nu Arbejdet er gjort, kan jeg dog ikke
andet end være glad ved, at jeg blev ved at fortsætte. Der
er endnu meget tilbage, som jeg kunde ønske at faa frem
met, og der ligger meget af mit indsamlede Stof, som jeg
gjærne vilde have haft udgivet, da det aabenbart ingen
Nytte kan være til at have det liggende saadan hen, men
det er saa mit Haab, at der kan komme en Tid, da det kan
komme til Nytte og blive Gjenstand for Undersøgelse og
særlig til Nytte for den sammenlignende Videnskab. Jeg
vilde saaledes gjærne have kunnet naa saa vidt, at jeg
kunde have givet en Fremstilling af Almuelivet, som det
har formet sig for vore Fædre, og noget mere alsidigt, end
H. F. Feilbergs Bøger om Almuelivet har tegnet det. Men
jeg har ikke kunnet naa saa vidt. At samle Stoffet har
været min Hovedopgave, og det har taget al min Kraft.
Selvstændig Bearbejdelse af Stoffet kunde jeg vel have givet,
men naaede ikke saa vidt. Dertil kræves ogsaa nu megen
Tid og meget Kjendskab til vort Folkeliv, som det har
artet sig i ældre Tid.
Min ældste Datter Frederikke er bleven gift med Ur
mageren i Ringkjøbing J. C. Closter, der flere Gange er
omtalt i mine Oplevelser. Datteren Lavra er nu bosiddende
i Vejle, men er ugift, og den yngste, Astrid, er gift med en
farmaceutisk Kandidat Bardram og boer nu i Slagelse. Min
Søn Olaf, der i Krigstiden var kommen i Tanker om at
ville være Landmand og fik sig en Landejendom i Kjøben
havns Nærhed, er nu igjen vendt tilbage til Fotograferingen.
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Hans ældste Søn Ejnar er nu bleven Student. Min yngste
Søn er fremdeles bosiddende i Vejle. Dette i al Korthed.
Da jeg i Aar (1928) blev 85 Aar, blev jeg meget beha
gelig overrasket ved, at en Kreds af Mænd i Vejle foranstaltede
en større Festlighed for mig i Byen i Haandværkerforeningens Festsal. Jeg skal lige optegne deres Navne, men for
øvrigt er Festen bleven omtalt i mange Aviser og saa godt
som over hele Landet, saa jeg skal ikke nærmere beskrive
dens Forløb her. Det var da Organist Brieghel-Miiller, der
var den egentlige Leder i Forbindelse med Overlærer N. C.
Nielsen, men de andre Deltagere i Programmets Udførelse
var da Seminarieforstander Lange, som oplæste „Guldhornene 1 ,
Rektor Alsted, Læge Sonne og Lærer C. Christiansen. Lektor
Orlof havde skrevet en smuk Sang, og der blev holdt en
Masse Taler. I mit Hjem modtog jeg mange Gjæster og
mange Gaver, saa det blev en uforglemmelig Dag for mig.
Min Kone havde travlt med at beværte Gjæsterne, og hele
Huset var fyldt af dem, inden vi kom ned til Vejle, hvor
der var over 300 Deltagere i Festen. Der blev ogsaa frem
vist Folkedanse, og Festtalen blev holdt af H- Ellekilde fra
Kjøbenhavn.
Det har i lang Tid været mig en kjær Tanke, at jeg
skulde komme saa vidt at kunne faa udgivet et lille Udvalg
af den Mængde Bladartikler, som jeg i Aarenes Løb har
faaet trykt. Der iblandt er dog adskilligt, som ikke helt
maatte gaa i Forglemmelse, og det vil jo blive Tilfældet,
hvis disse Artikler fremdeles ligger begravede i de gamle
Aviser og Tidsskrifter. Men endnu har jeg ikke kunnet se
Udvej til at faa den Tanke virkeliggjort, og det ser da ud
til, at hvad jeg saadan har skrevet, skal gaa Kjødets Gang.
Jeg henleder da blot Læsernes Opmærksomhed paa Sagen.
Min gode Ven Anton Berntsen, der har en Orgelfabrik
i Vejle, har skrevet en Del meget smukke Smaadigte paa
sit Modersmaal, nemlig den Dialekt, der tales i Engum
Sogn, og det har han gjort meget godt. Jeg har haft en
lille Andel i, at han fik begyndt derpaa, da det skete nær
mest efter min Opfordring, fordi vi ingen Optegnelser har
paa det Maal. De fleste af dem har han ladet trykke i
nogle Smaabøger, som han selv har udgivet. Han har en
stor Færdighed i at rime, men en lille bitte Streng paa hans
Lyre har jeg dog savnet, da Digtene ikke ret bunder i det
gamle. Skjøndt hans Fader som Egnens Spillemand altsaa
var meget musikalsk, har han dog vist aldrig spillet eller
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sunget en gammel Folkevise for Sønnen, og Moderen har
vist aldrig fortalt gamle Æventyr for ham. Det har undret
mig noget, da det sikkert ikke har skortet paa Poesi i
det Hjem.
En anden Mand, der ogsaa har skrevet jyske Digte, er
den af mig flere Gange i disse mine „Oplevelser" omtalte
Peter Fenger, men de er aldrig blevne trykte. Han har
sendt mig dem i Ny og Næ, og jeg har været meget glad
ved at læse dem. Jeg sætter dem endog lidt højere end
Berntsens. Manden boede i Herning, da jeg var med til
hans Sølvbryllup og skrev et Par Vers til det, og han døde
i Silkeborg, hvor hans Enke endnu lever. Han havde som
Dreng gaaet i Skole til mig.
Jeg skal ogsaa med faa Ord omtale min særlig gode
Ven Percy Grainger , der nu tre Gange har besøgt mig, og
med hvem jeg har gjort Rejser for at indsamle Folkemin
der. Da ellers ingen andre i min Tid har mældt sig til den
Tjeneste, naar da undtages H. Grimer-Nielsen, med hvem
jeg gjorde den forhen omtalte Jyllandsrejse, var det saa
meget des mere prisværdigt, at han med sin glødende
Kjærlighed til vore Folkeminder vilde komme og tage sig
det Arbejde paa, som ingen fra Landets Hovedstad vilde
give sig i Lag med. Ikke en eneste Musiker der ovre fra
kunde vist falde paa at rejse omkring og lytte til, hvad de
gamle kunde synge, og det, synes mig, er aldeles ubegribe
ligt. i mine yngre Dage var der endnu mange her ovre,
der kunde synge gamle Folkemelodier, og der kunde have
været bjærget en rig Høst. Men nu i sidste Time kom en
Mand, hinsides Verdenshavet, og tog fat. Han skyede hver
ken den store Bekostning eller det store Arbejde, men kom
helt ukaldet og tog fat paa det, de danske Musikere havde
ladet ligge, fordi de ikke gad have den Smule Ulejlighed at
rejse lidt omkring og tale med Befolkningen. Hvis den rette
Interesse havde været der, saa var de da komne. Men de
har vel slaaet sig til Ro med, at der intet var at gjøre. Naar
man læser den Fortale, der findes i Nyerup og Rahbeks
„Udvalgte danske Viser 5te Tome, Kbh. 1814", faar man
det Indtryk, at det har været Udgiverne meget vanskeligt
den Gang at faa samlet de deri værende Melodier, og dog
var det paa den Tid den letteste Sag af Verden at faa dem
at høre. Endnu 50 Aar efter havde der kunnet samles en
Mængde gamle Melodier. Men de rette Mænd dertil maa
den Gang ikke have været der, og heller ikke endnu 100
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Aar efter har de været at finde her i Landet. Jeg har selv
hørt flere hundrede Folkemelodier, men har ikke kunnet faa
ret mange af dem optegnet. For en øvet Musiker med den
rette Interesse vilde det have været en saare let Sag. Endnu
i de allersidste Aar har Percy Grainger under faa Dages
Besøg skrevet 172 Melodier op, og derfor maa vi være ham
den allerstørste Tak skyldig. Her skal nævnes, at for ham
har sunget foruden flere : JensKristian Jensen , der er født i Sunds
Fattighus og nu bor i et lille Hus i Albæk, Snejbjærg,
Jakob Dahl , der boer i Timring, og Peder Sørensen Fløe fra
Kølkjær, Rind. Endelig skal jeg nævne Anne Nielsen Bech,
der boer paa Fræær Mark og er gift med en Vejmand. Hun
sang for P. G. i Fjor (1927). Billeder af disse Mennesker
findes i min Bog „Gamle Kildevæld".
Tillæg.
Der har i min Tid været megen Tale om Folkelighed,
og der har foregaaet mange Drøftelser af, hvad man skulde
forstaa derved. En og anden Person er bleven betegnet
som et rigtig folkeligt Menneske, og jeg har dog fundet,
at han ikke var det i dette Ords rette Betydning- Det er
virkelig ikke saadan at forstaa, at han er god til at snakke
op med høje og lave, eller at han i hele sin Færd er lige
frem at komme til, hverken opstyltet eller forskruet; men
der skal efter min Mening mere til for at være folkelig. Her
taler jeg jo om dem, der er satte til at være Ledere for Almuesfolk og til at hjælpe dem frem i aandelig Henseende,
altsaa særlig Præster, men da ogsaa Højskoleforstandere
og -lærere. Saadanne Folk skal ogsaa have Forstaaelse af,
hvad Betydning Folkeminderne har haft, og hvad de frem
deles kan have for Almuens sjælelige Udvikling. De Vej
ledere, der ikke har nogen Interesse for Minderne, er efter
min Mening ikke ret folkelige. Jeg haaber, at min Læser
forstaar mig. Jeg vil nævne et Par enkelte Exempler, men
der er for Resten nok at tage af. 1 3die Bind af mine „Op
levelser" har jeg fortalt om mit Besøg hos Pastor Svejstrup
i Vejen (S- 63 og flg.), og hvordan det gik mig der. Han
var vidt og bredt bekjendt for en meget folkelig Præst.
Den allermest folkelige var dog nok Pastor Glud i febjærg.
Jeg skal ikke nægte, at han var en meget rar og jævn Mand.
At Befolkningen syntes godt om hans Virksomhed hos dem
er utvivlsomt, og at hans Prædikener og Foredrag var

Billede af Statsskovrider Poul Lorenzen paa Mosskovgaard. Han med
Frue har et Par Gange besøgt os her, første Gang til min Fødselsdag
1928, og nu for nylig var de her igjen. Han har megen Interesse
for min Virksomhed, og han har hjulpet meget til at fremskaffe Melo
dier til Folkeviserne.
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hjærtelige, var lige saa sikkert, men jeg er ogsaa vis paa,
at han dog aldrig trængte ind til den inderste Hjærterod
hos mange med sin Tale til dem. Han sagde selv til mig,
da vi kom til at tale sammen; „Jeg bryder mig ikke om
alt det Stads, De gaar og samler paa". Han sagde sin Mening
uden Omsvøb, og det var ærligt, men jeg syntes dog ikke
ret om, at han med et særligt Snøft med Næsen ligefrem
vinkede af, naar jeg kom ind paa mine Yndlingstanker. Jeg
undgik da senere omhyggelig dette, naar jeg kom ind i
Præstegaarden, hvor jeg altid blev meget venligt og gjæstfrit
modtaget. Hans Søster, der bestyrede Huset for ham, havde
dog en hel Del tilovers for min Virksomhed og skrev lidt
op til mig, som hun havde hørt, og det var ret gode Ting.
Jeg kom jævnlig op paa Højskolen der i Jebjærg, naar jeg
var i de Egne, og hver Gang talte jeg med de unge Karle
og holdt Foredrag for dem over vore Folkeminder. Pastor
Glud holdt ogsaa tit Foredrag der ovre, men han over
værede aldrig, hvad jeg stod og talte om, og han har aldrig
givet mig et eneste Vink, der kunde vejlede mig, naar jeg
søgte Oplysninger hos de gamle. Han kjendte Folk i flere
Miles Omkreds og nød jo stor Anseelse, saa han meget let
kunde have faaet opspurgt, hvor Kilderne til Minderne fand
tes. Men det laa aldeles ikke for ham at tænke paa detteNej, det var paa helt andre Omraader, han var folkelig.
Han havde nu ikke den mindste Interesse for vore Folke
minder, og gad ikke tale derom. Hvis han havde haft nogen
Forstaaelse af deres Betydning, kunde han jo have været
mig til uberegnelig Nytte ved at underrette mig om, hvor
der var gode og rige Kilder at øse af. Derfor syntes jeg
ikke, han var saa folkelig, som jeg nu en Gang opfatter
dette Ord. Men en rar og hjærtelig Mand var han alligevel.
Hvad jeg her har sagt, gjælder naturligvis ogsaa Høj
skolens Folk. De allerfleste Højskoleforstandere har jeg
gjort den Erfaring om, at de heller ikke bryder sig videre
om det, jeg har gaaet og samlet paa. De taler og synger
nok af og til noget om Folkets Maal og Folkets Minder,
men jeg har ved mine Besøg paa disse Skoler jævnlig faaet
den Opfattelse, at den Tale og Sang ikke bunder ret dybt.
Derfor har jeg tit følt mig skuffet. Dog har nogle enkelte
Højskolelærere virkelig været mig til god Hjælp og virkelig
vist Interesse for Indsamlingen, særlig da dem, der var
gaaede ud fra Folkets brede Lag. De akademisk uddannede
stod lidt mere til en Side. Jeg tænker her paa Bågø i
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Testrup og Dr. Nørregaard, men jeg kunde ogsaa godt tage
en Del flere med.
Da jeg hører til den gamle Slægt, maa man tilgive mig,
at jeg har ondt ved at følge med i, hvad de unge nu er
saa stærkt optaget af. Den nu saa yndede og des værre
alt for overhaandtagende Sport har aldrig interesseret mig
videre. Legemsøvelser og Gymnastik er meget godt, naar
saadant øves med Maade, men det gaar virkelig for vidt
med al den Sport, da meget af den kostbare Tid ødes. Det
er ogsaa blevet saa moderne at holde Taler, og der snakkes
alt for meget. I mine yngre Dage spillede Kristen Kold en
stor Rolle i de moderne Skolekredse, og at han har haft
sin store Betydning, vil jeg ikke nægte, men jeg har dog
altid anset ham for noget ensidig og ment, at han lagde
for megen Vægt paa det mundtlige Ord i Skolen. At lede
Undervisningen, hvad enten den nu har været i Friskolerne
eller paa Højskolerne, ved overvejende mundtlig Undervis
ning eller Foredrag, har aldrig ret huet mig, og jeg har aldrig
selv haft stort Udbytte af at høre Foredrag. Hvad der har
skullet bundfælde sig hos mig, er tilegnet ved Læsning.
Dermed vil jeg aldeles ikke underkjende Betydningen af,
hvad der er blevet lært ad mundtlig Vej. Folkets Minder
er jo netop tilegnede ad den Vej og ingen anden. Men der
er Forskjel paa den gamle Tid og den nye Tid. Forhen
var der ikke som nu noget, der virkede nedbrydende paa
Hukommelsens Virksomhed. Da var Livet mere indadvendt,
nu er det saa forjaget som vel mulig.
Fra flere Steder er der ytret Ønske om, at jeg skulde
have ledsaget Værket med et Person-Register, og det vilde
virkelig være højst ønskeligt. Men det vilde have fordyret
denne Bog endnu mere, den er bleven stor og dyr nok
endda. Løfter der sig mange Røster derfor, vil jeg udarbejde
det, om jeg faar Kræfter dertil. Men hvem vil udgive og
trykke det? Jeg kan ikke.
15/
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Lindholm, Povl, Friskolelærer, Aagaard, Gravens.
Lorenzen, Poul, Statsskovrider, Mosskovgaard, Skjørping.
Lund, N. M., Skotøjshandler, Aarhus.
Lunding, C., Typograf, Holstebro.
Lykke, Peder Nielsen, Aftægtsmand, Nes, Vem.
Mackeprang, M., Direktør, Nationalmuseet, Kbh.
Magaard, V., Høeghs Allé, Gjentofte.
Markussen, Ingeborg, Lærerinde, Vendtsminde, Korinth.
Mehlsen, N. J., Kjøbmand, Vejle.
Mølgaard, Frands, Bæklyst, Arnborg, Fasterholt.
Nielsen, Alfred, Gaardmand, Bæktoftgaard, Fasterholt.
—
C., Lærerinde, Østerhalne, Vadum.
—
J. C., Gaardmand, Graagaard, Kjellerup.
—
Kr., Lærer, Vester-Hæsinge.
—
N., Lærer, Møllebakken, Vejle.
—
N. C., Overlærer, Møllebakken, Vejle.
Nodermann, Preben, Kapelmester, Lund, Sverige.
Nybo, M., Mars Allé, Søborg.
Nykjøbing Folkebibliotek, Nykjøbing, Mors.
Nøhr, G., Prokurist, Mølholm.
Orluf, Fr., Lektor, Møllebakken, Vejle.
Overgaard, Kristian, Mejerist, Højmark, Lem.
Pedersen, G., Lærer, Braaskovgaard, Braaskov.
—
H., Gartner, Grindsted
—
Mette, Fotograf, Øster-Assels.
—
P. M., Stabrand, Kolind.
Qvigstad, J., Rektor, Tromsø, Norge.
Rasmussen, H. P., Journalist, Odense.
—
J. P., Læge, Fakse.
—
P. A., Kand. fil., Lærer, Vangede, Gjentofte.
—
R. K., Læge, Eyde, Færøerne.
Richter, J., Præst, Vejen.

Rudkjøbing Bibliotek, Rudkjøbing.
Schmidt, Aug. F., Højskolelærer, Galtrup, Ers!ev.
Seemann, E., Dr., Freiburg, Sachsen.
Skadhauge, Povl, Nørre-Voldgade, Kbh.
Skautrup, Peter, Borups Allé, Kbh.
Simonsen, D., Professor, Skindergade, Kbh.
—
G., Tietgens Plads, Aarhus.
Svendborg By og Amts Bibliotek, Svendborg.
Søndergaard, Chr., Redaktør, Vejle,
Saabye, A., Toldassistent, Øresundsvej, Kbh.
Teigelkampff, Niels, Orgelbygger, Myrvold. Norge.
Teller, E., Sagfører, Vejle.
Thiesen, A., Sagfører, Vejle.
Thomsen, K. P. V., Lærer, Ringe.
—
T. S., Baneformand, Onsild.
Tønning, S. Mikkelsen, pens. Lærer, Hammerum, død.
Uhrskov, Anders, Højskolelærer, Hillerød.
Understrup, Konrad, Gaardejer, Herning.
Undset, Sigrid, Forfatterinde, Lillehammer, Norge.
Wammen, Chr., Lærer, Kjærby, Hald.
—
J. P., Lærer, Gislum, Østrup.
Varming, Joh. Ludv., Det kgl. Blindeinstitut, Kbh.
Wegener, Henrik, Søndergade, Vejle.
Vejen Bibliotek, Vejen.
Vejlby Sognebogsamling, Aarhus.
Westergaard, D , Konsulent, Jelling.
Wieben, Thorvald, Figurmaler, Mølleallé, Vaiby,
Winther, P,, Isenkræmmer, Skive, død.
Vinther, P. J. M., Seminarieforstander, Silkeborg.
Wolf, Britta, Frue, pens. Lærerinde, Mølholm.
Aakjær, Jeppe, Forfatter, Jenle, Jebjærg.
Aarsbo, J., Kjøbenhavns Kommunebiblioteker.
Nogle Boghandlere har ogsaa faaet Bøgerne til deres Kunder,
hvis Navne jeg ikke har faaet opgivet.

Trykfejl og Rettelser.
Side 14, Linje 1 fn. er glemt: jeg.
— 56, — 18 fo.: imog 1. imod.
— 116, — 14 fn. er udfaldet Ordet: hvortil.
— 144, — 3 fn.: fortsætte 1. fortsættes.
— 166, — 2 fo.: Gymastik 1. Gymnastik.
— 168, — 9 fn.: matte 1. maatte.
— 199, — 14 fn.: havge I. havde.
— 213, — 5 fo.: end 1. ind.
— 229, — 4 fn.: Vadum 1. Veddum.
— 244, — 9 fn.: Lomborg 1. Lamborg.
— 258, — 18 fn.: Lundskov 1. Lunderskov.
— 269, — 11 fn.: Lundebjærg 1. Lindebjærg.
— 287, — 20 fo.: 1905 1. 1904.
— 292, — 18 fo.:
seu 1. sen.
— 314, — 6 fo.: op 1. oppe.
— 339, — 8 fn.: Vammen 1. Wammen.
— 373, — 22 fo.: Rosenstrand 1. Rosenstand.
— 374, — 14 fo.: Ørnhøj 1. Kronhøj.
— 402, — 8 fo.: Petersen 1. Pedersen.
— 406, — 4 fo.: dum 1, dunet.
— —
— 16 fo.: ham til 1. ham selv til.
— 422, — 17 fo.: Brunn 1. Bruun.
— 428, — 15 fo.: Kuu 1. Kun.
En lille Note S. 329 nederst er desværre bleven gjentaget
S. 390, hvilket bedes undskyldt. Det er den om Apparatet til
at slaa et Øje ud.
Min Meddelelse i 1ste Bind S. 71 om Karen Hvistendal
Sand er ikke helt rigtig. Peder Jakobsen var Enkemand, da hun
blev gift med ham. Hans 1ste Kone var Ane Toft Christensen
fra Stadil, og hun døde 1870. Hendes Børn er: 1, Sidse! Toft
Jakobsen, der boer i Amerika. 2, Niels Jakob Jakobsen, Dyrlæ
gen, der nu boer i Struer. Karens Børn er: 1, Anton Toft Ja
kobsen, der rejste til Amerika. 2, Karen Jakobsen, gift med
Kjærgaard. 3, Else Kirstine Jakobsen, der endnu boer i Ringkjøbing. Hun er altsaa kun Halvsøster til Dyrlægen.

INDHOLD:
Mit Liv ved Hadsten Station.
Afslutning.
1894
1895
1896....
1897

Fortsættelse
Side

3
53
80
113

Mit Liv i Mølholm ved Vejle.
Fra 1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
191 0
191 1
191 2
191 3
191 4
1915 o. flg

126
151
174
195
217
233
256
284
303
321
336
358
371
382
396
407
413
424
427
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Tidligere er ved E. T. Kristensen udgivet:
Tretten Samlinger under Fællestitelen: Jyske Folkeminder især
fra Hammerum Herred. De otte første er udsolgte. Endnu
kan faaes: IX. 3 Kr. X. 2 Kr. XI. 3 Kr. XII. og XIII.
hver 2 Kr.
Danske Sagn. I—VII- 18 Kr.
Det jyske Almueliv. 1—6. 7 Kr.
—
Ny Række 1—6. 8 Kr. 50 Øre.
Register til begge Rækker. 1 Kr.
Danske Ordsprog og Mundheld. 5,50.
Danske Børnerim. Remser og Lege. 3,00.
Danske Dyrefabler og Kjæderemser. 2,00.
Danske Folkegaader. 2,00.
Danske Skjæmtesagn. I. 1,50.
Efterslæt til „Skattegraveren". 2,00.
Vore Fædres Kirketjeneste. 1,75.
Fra Mindebo. Æventyr. 1,00.
Molbo- og Aggerbohistorier. II. 1,00.
100 gamle Skjæmteviser. 3,00.
Øen Anholt i Sagn og Sæd. 1,50.
Øen Holmsland og dens Klit. 0,75.
Gjellerup Sogns Degnehistorie. 1,00.
Ole Veed-Fald. 1,25.'
Almanak-Optegnelser. 1,85.
Lerchenfeldts ældre Historie. 1,50.
Gamle Raad for Sygdomme. 5,00.
Minder og Oplevelser. I. 6,00.
—
II. 8,00.
—
III. 9,00.
Gamle Kildevæld. 5,00.
Alt det øvrige er udsolgt. De fleste af de her nævnte
Bøger er til nedsat Pris- Portoudgift skal Kjøberen udrede.
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