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Fornøjelser.
Man har bedt mig om at fortælle,
ihvad jeg kan erindre fra min Barn
domstid her i Viborg. Det er jo en Tid,
som nu 'ligger ilangt tilbage, som «kun de
ældre erindrer, og som -derfor vel næp
pe ikan have personlig Interesse for
ret mange. Ikke desto mindre vil der
atter være noget fængslende ved at se
en svunden Tid stige levende frem for
ens Øjne; efterhaanden bliver jo enhver
nok saa urolig og forstyrret Nutid til
„de gode gamle Dage", og naar man i
sit senere Liv har set møFke Dage og
Stormen har revet ens Fjedre, som
Blicher siger, saa er der altid en,
om end maaske vemodig, Glæde ved at
se tilbage paa sin Barndomstid, hvis
man da er vokset op i et godt og lyk
keligt Hjem. Saa ser man sig selv, halvt
med Smil, halvt med Taarer vandre om
som en lille Dreng i sin Hjemibygd, og
Barndomstidens smaa, men for Barnet
tit store, Glæder og Sorger rører paany
ens gamle Hjerte. Skal jeg prøve paa
at skrive noget om min Barndom eller
om Viborg i min Barndom, saa foresvæ
ver der mig et Forbillede, Fritz Reuters
nemlig; han har i sin Skildring: „Min
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Fødeby Stavenhagen" givet et saadant
baade komisk og rørende Billede af sdn
Barnetid i den lnlde uberørte Provinsby,
saadan som kun han ikan det. Og efter
disse indledende Bemærkninger vil jeg
da gaa tril Sagen.
Allerførst maa jeg da sige, at jeg ikke
er nogen født Viborgenser. Jeg er født i
Rønne paa Bornholm 1865 og kom først
1875 til Viborg, aitsaa som en 10-aarig
Dreng. Min Far var Adjunkt vedi Latin
sk oilen i Rønne og blev 1875 forflyttet
til Viborg som Overlærer ved Skolen
dér. Det var for Barnet en kolossal
Forandring. Selvfølgelig Ihar Rønne som
min allerførste Barndoms By en stor
Plads i mit Hjerte. Og Bornholm! Ingen
Bornholmer kan glemme sin skønne
iFødeø. Det var som at blive rykket op
med Rode. Og saa at 'blive flyttet saa
langt, langt bort! Set fra Viborg laa
Bornholm jo i det alleryderste Østen,
og der skulde nu ogsaa gaa næsten 25
Aar, før jeg saa min Fødeø og IFødeiby
igen. Og hvilken Forsikel paa de to
Byer! Der kunde ve<l næppe indenfor
Danmarks Rige tænkes nogen større
Modsætning. Rønne staar for mig i min
Erindring som et lyst, solbestraalet
Sted; mod Nord den nye opvoksende
Skov, mod Syd de ‘høje Brinker og al
tid det store aabne IHav med dets Vintervæilde (jeg mindes klart Stormfloden
1872) og dets lyse Sommersmil, »hvortil
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jo (kom de herlige Steder, man kunde
gøre Udflugter tid, Rø, iHammerslhus, Al
mindingen osv. Men Viborg! Her var
Havet forsvundet, eller man kunde maaske sige begrænset til to smaa Søer —
det var dog 'lidt Vand; havde de ikke
været der, tror jeg, at Savnet vilde
være bilevet uudholdeligt. Og hvor var
iikke Omgivelserne dystre i /Forhold til
det lyse Rønne. Disse mørke Hedebak
ker — hvor var f. Eks. ikke Turen om
kring Nørresø den Gang næsten trøstes
løs og øde.
Man vil vist godt kunne forstaa, at
der maatte gaa nogen Tid, inden jeg
ret ikunde blive fortrolig med min nye
Hjemegn og faa Øjet op for dens sær
lige Skønheder. Alene et Træk som
dette, at det var en almindelig Tale den
Gang, at Nørresø hvert Aar krævede sit
Offer, var noget, man i Rønne iikke hav
de noget Sidestykke til. Det var saadanne dystre Træk, der slog mig og
gjorde Indtryk paa mig.
Saa kom det jo efterthaanden. Jeg
maatte jo straks indrømme, at saadan
noget som den herlige Domkirke havde
vi ikke i Rønne. Ganske vist kølnedies
Begejstringen noget, da det blev mig
klart, at det ikke var den gamle Kirke,
men faktisk en helt ny Bygning, men
der var dog den ældgamle Krypt, Min
der fra Erik Glippings Tid; her var det
højtidsfuldt at træde ind; jeg følte, at
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her i Viborg var jeg paa anderledes
ældgammel historisk Grund end i Røn
ne. Og saa var der den pragtfulde Ud
sigt fra Asmiid over mod Byen. Den
betog miig straks. At se, hvorledes Byen
ligesom løftede sig op, til den tilsidst
kronedes med Domkirkens Kor og
Taarne, det var i Sandhed et vidunder
ligt Syn. Men ellers! Hvor var det dog
underligt at komme til en helt fremmed
By og tænke paa, at man nu var sikilt
fra alle sine Venner, alle dem, man hav
de leget med fra ganske lille af. Der
var maaske dem, for Ihvem en saadan
Forandring vilde ihave været en henlig
Ting, idet Nyhedens Interesse vilde
have forjaget alle Savn ved Skilsmissen
fra det gamle. Men saaledes var det
aitsaa ikke med mig.
Men nu var jeg aitsaa blevet Vi
borgenser, og snart trængte jo alt diet
nye ind og — jeg vil vel ikke sige: tog
det gamles Plads, men trængte det i en
stedse fjernere og utydeligere Bag
grund. Fra Bornholmer til Jyde! Et
stort Spring! Men det gik — ja alt lyk
kedes i den Grad, at det mærkelige
skete, at jeg i forholdsvis kort Tid kom
af med min «bornholmske Udtale —
hvad der ellers holder haardt! Jeg min
des godt, at i de første Skoledage var
mine Brødre og jeg rædsomt ti'l Grin
for vore nye jydske Kammerater. De
stillede os i de første Frikvarterer ep

ved Væggen, og 'hver Gang vi sagde
noget, lo de af fuld IHals; -det var en ny
og kostelig Fornøjelse. Men det lykke
des da ogsaa de gæve jydske Drenge
at faa slettet det ibornlholmske Tonefald
aldeles ud. Da jeg som Student kom til
Kjøbenhavn, var der ingen, som kunde
(høre, at jeg var Bornholmer. Men jydsik
Udtale fik jeg dog heller ikke; det kun
de man ikke godt faa i en By som Vi
borg, hvor det var Købstad dansken,
som raadede. Jydsk har jeg aldrig kun
net tale, men jeg var henrykt, naar
Bedstemor læste Æ Bindstouw højt for
mig; det jydske Lynne, der talte til mig
gennem det jydske Dansk, det lærte jeg
at forstaa og at værdsætte.
Det Spand af Tid, som de Minder,
der her skal fortælles, stammer fra, er
da ikke ret langt; det drejer sig om
mine Skoleaar i Viborg, dvs. Aarene fra
min Ankomst 1875 til Aaret 1882, da
jeg blev Student og kom til Kjøben:havn for saa kun at gense Viborg i Fe
rierne.
*

*

*

Hjemmet.
Vi Søskende kan med Sandhed sige,
at vi har haft et godt og lykkeligt Barn
domshjem.
Tre forskellige Steder i Byen har vort
Hjem ligget. Først i Vestergade, hos en
Købmand Jensen, eller der var vist for
Resten to Brødre Jensen; men herfra

husiker jeg mærkværdig lidt; vi har vdst
heller -ikke boet der saa dænge. Jeg
skulde maaske først fortalt om Hytndngen. At flytte fra Rønne til Viborg i de
Tider — det var i 1875 — var en i høj
Grad vidtløftig Historie. Far maatte
rejse tid Viborg dænge før vi andre; der
skulde jo lejes Lejlighed — og d»et blev
altsaa den i Vestergade; Ihan boede -der,
jeg tr-or i Maaneder, sammen med den
senere Sognepræst i Taars August Kri
stensen, Søn af „gamle Pastor Kristen
sen" i Rønne, en af de herligste gamle
Grundtvigianere af en nu forsvunden
Type; ham mindes jeg grant og gensaa ham med Glæde 24 Aar efter; Søn
nen rejste altsaa over med Far, fordi
Far skulde forberede ham i Latin tid
Studentereksamen. Saa skulde jo Boha
vet flyttes; det blev bragt ombord i en
Smakke, der skulde sejle til Randers,
tror jeg nok, og det varede mange
Dage; vi selv tog først med Damper til
Kjøbenhavn, hvor vi boede en (Jges Tid
paa „Hotel tre IHjorter" i 'Vestergade;
men jeg mindes ikke synderligt fra dette
mit første Kjøbenhavnsopfhold; omsider
havnede vi da i den viborgske Vester
gade. Det stærkeste Minde, jeg har
herfra, er dette, at vi havde en Pensio
nær, en Dreng, der skulde gaa i Kate
dralskolen; han Jed af en saa frygtelig
Hjemve, at han mindst to Gange stak
af med Toget bil sit Hjem. Jeg kunde
saa godt føle med ham; det maatte
være skrækkeligt at skulle hjemmefra!
Det andet Sted, vi boede, var i Lille
Set. Hansgade hos Murer Wændelin.
Hvorledes der nu ser ud, ved jeg ikke;
jeg ihar ikke været i Viborg i mangfol
dige Aar. Men skraas overfor os boede
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Bager Samson, ihvis Bageri en skønne
Nat brændte tid stor Ophidselse for os
Børn; 'længere oppe i Gaden boedfe en
anden Bager, Hogrebe, med hvis adtfor
tidlig afdøde Søn Vilhelm jeg plejede
et barnligt Venskab. Vor Vært, den
brave Murer Wændelin, saa vi aldrig
uden i hans Arbejdsdragt, snavset over
det hele; kun en Dag om Aaret viste
han sig i hele s«in Glans; det var paa
hans aarlige Visit Nytaarsdag, da arri
verede han fuldstændig forvandlet, som
den fineste Gentleman baade i Udseen
de og i Konversation. Dette Hjem min
des jeg tydeligt. Der var tre Kvistvæ
relser; det ene var min Søsters, i det
midterste huserede vi tre Drenge, og i
det tredie boede vor Pensionær Benedikt
'Langhoff, der blev Læge, men nu er
død. Det Kvistværelse har huset megen
Barneglæde. Men ogsaa herfra flyttede
vi, ti'l Wiildesens smukke Hus i Mogensgade, ikke langt fra Skolen, ligeoverfor
Tausens Minde; og her forblev saa
Hjemmet, tril det blev opløst ved Fars
Død 1898. Det blev altsaa vort egent
lige Hjem; det, vi Søskende sikkert all-e
husker bedst.
IFar var Overlærer ved Katedralskolen
og en lærd, klassisk IFilolog af den
gamle Skole. Han elskede sine Klassi
kere, og ihvor mindes jeg ham ikke ty
delig, naar han i sin sparsomt tilmaalte
Fritid kunde give sig hen til Læsningen
af sine kære Klassikere, rygende af sin
lange Pibe og læsende halvt højt for
sig selv, hensunken i Nydelsen. IHan var
den sidste Filolog, der havde dispute
ret paa Latin; ihan havde nemlig taget
Doktorgraden, og Opponenterne havde
været Madvig og Ussing; hans Discipel-
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forhold ti'l den sidste kom mig meget ti'l
Gode i min Studentertid, id-et jeg blev
en hyppig Gæst i det Ussingske Hjem,
som jeg kom til at skylde meget. Far
havde et sjældent barnligt og ejegodt
Gemyt; der skulde ikke meget til for
at glæde ham. Og hvor han vidste me
get! Særlig var han »i sjæilden Grad
hjemme i Sønderjyllands Historie; det
var usædvanligt nok d de Tider; han
vidde nu for Resten »hellere stige „Sles
vig" end „Sønderjylland"; Slesvig var,
erklærede han, det ældste Navn; jeg
glemmer tikke de lange Spadsereture,
paa hvilke han øste ud af al sin rige
Viden til sin ældste Søn; ham skylder
jeg den Interesse for og Kærlighed til
Sønderjylland, som senere har været en
Del af mdt Liv. Skønt han aldeles ikke
havde Øre for Musik og knap kunde
skelne den ene Melodi fra den anden,
holdt han meget af at ihøre Musik og
var en fast Gæst om Søndagen paa
Torvet, naar Militærmusikken spillede.
Han var et sjældent trofast Menneske
og en utrættelig Slider. Alle sine Dage
maatte han kæmpe med Næringssorger;
de var dien eneste Skygge i vort ellers
saa gode Hjem; hans Barndomshjem
havde været yderst fattigt, og han blev
aldrig helt af med sin Gæld; derfor
maatte han have mange Ekstratimer;
i Regelen var det unge Knægte, der
skulde læres op i Latin for at komme
ind i 5. Klasse, og ihvor ihan sled med
dem! Derfor var han tit nervøs og træt
og sled sig op for tidlig. Han var meget
nærsynet, hvilket vel nok, særlig i de
senere Aar, voldte iham noget Besvær
med Disciplinen paa Skolen; han var
ogsaa upraktisk og meget ængstelig for
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at træde offentlig frem; derfor blev han
heller aldrig Rektor, hvad hans Kund
skaber og Dygtighed som Lærer ellers
nok havdie berettiget iham til. Der var de
Aar, «da .han havde Ansvaret for de 6
af Artiumsikandiidaternes 14 Karakterer
(2 ii Latin, 2 i Græsk og 2 i Fransk);
jeg tvivler paa, at et større Ansvar no
gensinde er blevet lagt paa en enkelt
Lærer.
Ja, der kunde være «meget mere
at sige, men jeg maa ogsaa sig et Par
Ord om min kære Mor. Hvor var hun
dog et levende Menneske! Hun havde
ikke ringe Gaver, kunde baade skrive
Vers og komponere 'lidt; men disse Ev
ner var aldrig bragt til Udvikling; og
saa hendes Barndomshjem havde været
yderst fattigt. Hustugten var fuldstæn
dig i Mors 'Haand; Far kunde ikke
straffe; de Lussnnger, der skulde til,
maatte Mor udlevere; Gud velsigne hen
de for dem — der kunde jo nok under
tiden rase nogle smaa Uvejr, for Mor
havde Temperament; men til Gengæld
har jeg ikke kendt noget Menneske, der
kunde straale og lyse som Mor. Ja, ihun
kunde være som et Lys i Huset, det,
hun styrede med den største Flid og
Dygtighed; thi hun var sandelig ogsaa
en ferm Kone; og der var nok at tage
fat i; Huset var stort, og der var ogsaa
Pensionærer at tage sig af; foruden
Børnene tillige en faderløs Nevø, en
Brorsøn af min Mor, som Far, trods
Knapheden i Hjemmet, havde taget til
sig.
Ja, ihvor kunde der ikke fortælles
meget fra dette Hjem. Jeg skylder Mor
et Par (herlige Udtryk — de er rimelig
vis jydske —; naar vi var lidt bleg-
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næbede, sagde ihun adtrid: du ser saa
„jamsk" ud, og naar vi -rkike saa godt
ud ti Tøjet, erklærede hun, at vii saa
„noble" ud. Hun var et meget kærligt
Menneske, kunde, trods sin Lethed till at
bruse op, f. Eks. med den største Taalmodiglhed tale længe med tunghøre
Mennesker; hun kunde sprede Lys om
sig. Jeg var glad over at kunne huse
hende, da hun blev Enke; sine sidste
10 Aar levede hun i min Søsters og
mit Hjem. Men skal Billedet fuldstæn
diggøres, saa maa jeg dog ogsaa nævne
min Farmor, „Bedstemor", som vi kaildte hende. Hun var Provstedatter fra
Ringkjøbing, men havde under de stør
ste Afsavn maattet ikæmpe sig igennem
med en nervenedbrudt Mand og to
Børn, og det lykkedes jo at faa den
dygtige Søn godt frem. Da han saa (blev
Adjunkt i Rønne, flyttede hun med sin
ugifte Datter, „Tante Marie", derover
og holdt Skole — hos ihende fik jeg min
første Skolegang. Derfra kom de natur
ligvis ogsaa til Viborg, og Bedstemor
boede da i Fru Essemanns Gaard i Ve
stergade. Der gik ikke en eneste Dag,
uden at hendes Søn, min Far, aflagde
hende et Besøg; naturligvis var de faste
Søndagsgæster hos os, og vi Børn holdt
meget af at komme og besøge den rare
gamle Bedstemor. Men Pladsen forby
der at forfølge disse Skæbner videre.
Kun maatte Hjemmet skildres; det faste
Punkt i Tilværelsen, Barndomslivets
trygge Borg, ja det, som i Grunden er
og bliver den faste Ramme om ens hele
Liv.

•

*

*
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Fornøjelser.
Friluftsleg, Markeder, Lejren ved Hald.

Der er vist ikke mange Omraader,
hvor Tidens iLø-b har skabt saa stor
Forandring, som Ungdomsfornøjelsernes
Omraade. Vi Ihavde, naar lige Skøjteløb
og Kælkning undtages, ingen Sport,
hverken 'Cricket, iFodbold eller Tennis;
vi kendte ikke Cykler, men maatte pænt
gaa paa vore dertil indrettede Ben.
Navnlig det sidste betød en mægtig Be
grænsning i Modsætning til Nutiden.
Viborgs nærmeste Omegn har jeg nem
lig aldrig fundet sænlig skøn, men hav
de man haft Cykle, hvilke iherlige Udi
flugter kunde man da ikke have gjort,
ganske særlig til den vidunderlige Egn
om Hald, der baade talte til os gennem
s»in Naturskønhed og gennem sine histo
riske Minder. iNu kom man der kun
sjældent; Vejen var dog lidt for lang
til en Spadseretur. Dog har jeg gaaet
den mer end en Gang, og jeg husker, at
jeg engang ihar løbet næsten heie Vejen
tilbage — ja, dengang var man let til
Bens! Men hvilken Herlighed at køre
den dejlige Tur over Non Mølle, Lysihøj og Dollerup, med de pragtfulde
Lyngheder, til Hald, med Vognmand
Olsen — ak, det skete kun altfor sjæl
dent. Derimod mindes jeg, at vi ofte,
sammen med Adjunkt Heises, har gjort
den mindre Tur til Vogns til Skovsgaard.
Naa, men ellers gik Spadsereturen jo
i Regilen ned ad Mathiasgade og ud ad
Randersvejen, mellem Søerne og op ad
Bakken til Overlund, hvor man saa paa
Tilbagevejen havde den skønneste Ud
sigt mod Byen. Deroppe stod en Sten,
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som man kaldte „Vend om-Stenen" (vist
en daarliig Brander for Vendomesøjlen!),
og som man havde den hæslige Skik at
spytte paa, inden man vendte om og
gik tilbage; jeg haaber da, at Udviklin
gen siden min Tid er sikredet saa vidt
frem i Retning af det sømmeilige og det
hygiejniske, at denne grimme Skik nu
er forsvundet. Det var vel ogsaa i Reg
ien den Vej, de unge Gymnasiaster, som
de nu hedder, gik, naar de haabede at
træffe den unge Dame, som for Tiden
var Genstand for deres Sværmeri; det
kaldte man dengang for at gaa ud og
„chance''; Ordet Flirt kendtes ikke. Jeg
kommer her i Tanker om den temmelig
smagløse Historie, som Pastor Rønne
fortæller i sin Bog „Jabal, Jubal cg Tubalkajn", hvor .han, som bekendt, beskri
ver vi’borgske Forhold, navnlig jo Skole
forhold, paa en meget gennemskuelig og
ofte Lidet taktfuld Maade, nemlig Histo
rien om, hvorledes en af Eleverne i de
øverste Klasser udklædte sig som Dame
og mødtes en Mørkningsstund i Mikkels
Anlæg med en Kammerat, der var lok
ket derhen i den Tro, at det var hans
Hjertes udkaarede, der havde sat ham
Stævnemøde der, medens Kammeraterne
laa skjult rundt omkring — en temme
lig raa Spøg.
Det kan nu tilføjes, at det var IRønne
selv, der var den udklædte Dame. Men
ellers foregik denne „Chancen" saamænd i al Uskyldighed; vi var vist i det
hele den Gang mere naive.
Ellers mindes jeg af iFniluftsfornøjelser
kun, at vi Drenge, da vi havde vor Ingemann-Begejstning, fandt paa at lege
Valdemar Sejr i Helvedesdalen og der
omkring. Det var naturligvis de mindste
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og svageste Drenges Lod at være Ty
skere, og jeg mindes, at jeg dia valgte
at være Bisikop Valdemar, der holdt
Hamborg besat. Denne Leg, der blev le
get flere Eftermiddage, fik imidlertid en
brat Ende. En skønne Dag, som vi ileger
allerbedst, 'kommer nemlig en stor Skare
Borgersikoledrenge med 'lange Knipler i
Hænderne, og de forkyndte, at nu skul
de Latinskoledrengene have Klø! Vi var
kun faa mod dem, og vi lod os trænge
op i et Hjørne mod et Gærde, medens
de holdt lydelige og irriterende Over
vejelser om, hvem der kunde være Tale
om at lade slippe for Klø. Mit Hjerte
sad noget dybt nede, men det endte da
med, at de drog bort igen, syngende og
skraalende uden at have gjort os noget.
Vi turde dog ikke rigtig tro paa vor
Redning, men drog tilbage ovenom Bak
kerne, idet vor opskræmte Fantasi idelig
viste os Fjender paa Lur, rede til at
overfalde os. Der skete dog intet, men
jeg maa tilstaa, at det fra den Dag af
var forbi med at 'lege Valdemar Sejr!
Saa var der de store Markeder,
Snapstinget og Toftemarked, navnlig
det første. Da var der Liv i Byen og
særlig paa Torvet, der var fyldt med
utallige Boder. 'Landboerne strømmede
ind; Bønderpigerne gik Arm i Arm 5—6
paa Rad, og ondskabsfulde Eksemplarer
af Mandkønnet morede sig med at sy
dem sammen, naar de stod og kiggede
ind ad Butiksvinduerne! Blandt Boderne
mindes jeg især dem, der var fyldt med
de herligste Christiansfelder Honningka
ger i alle Størrelser; ih vor de lokkede
ens barnlige Begænliighed! Og saa blev
der ved den iLejligihed solgt et forfærde
ligt Lækkeri, der kaldtes en „Slik", det
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var v.ist en Blanding af Sirup cg Suk■ker, der falibø-des -i IPapirsikræmmerhuse.
Ja, det var den Tids Form for Is
pinde! Men der var dog ri alt Fald den
Fordel ved det, at disse Slikkerier kun
mødte frem ved disse enkelte Lejlighe
der, medens Nutidens Ungdom jo æder
Is i Spandevis den hede Sommer igen
nem, og for Resten, kommer jeg i Tan
ker om, har de jo desuden ogsaa deres
„Siikkeprinde". Den Gang var det ogsaa
temmelig sjældent at se de unge ryge
Cigaretter; de fremmeligste iblandt os
røg Pibe hjemme; saa 'langt naaede jeg
dog ikke i min Skoletid. Men for at
komme tilbage til Markederne, saa var
der ogsaa forskellige Tombolaer, hvor
det næppe gik helt hæderligt til. Hvor
tydeligt husker jeg ikke et Marked, vrist
det første, jeg oplevede, da jeg gik ud
med en 10 Øre i ILommen — mere kun
de der ikke presses ud af den faderlige
Pung. Jeg gik jo først rundt og saa paa
alle Herlighederne, men blev saa magrisk
tiltrukket af en Tombola, som havde
den store Fordel, at der ingen Nitter
var; man vandt altid noget, og der var
•blandt Gevinsterne udstillet nogle store
Vaser, der i mine Øjne var de (herligste
Vidundere af Kunst og Pragt. Tænk, om
jeg kunde vinde en saadan og komme
hjem med den i Triumf til iFar og Mor!
Saa spillede jeg og vandt — en ussel
Blyantstump! Stor var min Sorg; jeg
kom grædende hjem og fortalte det tril
»Far og Mor; de tørrede mine Taarer og
var højmodige nok tii at give mig en
Tiøre til, som jeg saa anlagde paa en
fornuftigere Maade, nemlig i en henlig
Christiansfelder Honningkage med Gla
sur af hvid Sukker!
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Saa var der jo ogsaa den store aarlige Begiivenihed: Lejren ved Ha'ld! I de
Uger var Viborg virkelig lidt af en Stor
stad. Kongen eller Kronprinsen kom jo,
og jeg har da været med tii at staa paa
Skoletrappen i Mogensgade og raabe
(Hurra for Kronprinsen. Og saa at se
selve Lejren, disse Hundreder af hvide
Telte mod den grønne Skov; Vejen fra
Viborg tii'l Hald var i den Tid befærdet
paa det livligste af kørende og gaaende.
ja, da var der IFest i Viborg. Men alt
dette, Markederne, Lejren, er jo nu
forbi.
Vinterglæder. Teatret.

Saa var der Vinterens Glæder; de
maa heller ikke glemmes. Dengang
havde vi da ordentlige Vintre og Somre!
Vi ældre gaar jo rundt med den ufor
gribelige Opfattelse, at Vejret ihar for
andret siig meget til det værre siden
vor Barndom. Da var Somrene altid
saa varme, at vi fik Varmeferie, naar
vi kom ihjem efter Ferien den 14. Au
gust, og da var Vintrene altid saa
kolde, at det var Skøjtevejr i lange Ti
der. Her var jo Søerne aldeles ubeta
lelige, navnlig Søndersø, hvor Skøjte
banen i -Reglen var; Nørresø var mere
upaalidelig; der gik stærkere Strøm.
Højdepunktet af Heriigihed naaedes,
naar det var Barfrost, og tielle Sønder
sø var én skinnende blank Overflade,
før Sneen faldt Hvilken Fest var det
da ikke at arbejde sig frem mod Vin
den til Søens anden Ende eller i alt
Fald et langt Stykke frem og vende
om, brede Jakken ud som Vinger og
saa glide af Sted for Vinden i susende
Fart. Det var en af Barndomstidens
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pragtf tildes te Opile veilser. Og kælket
blev der naturligvis ogsaa; der var
Bakker nok til det Brug; særilig gik
Farten ned* ad Brænderibakken, hvor det
jo ndk kunde hænde, at man tørnede i
Grøften til 'højre — og helt uden Fare
var det ikke; thi det gjaldt jo om at
styre Kælken gennem Porten, saa man
ikke strandede paa Murene till begge
Sider.
Og lad mig ikke gilemme Teatret!
Ogsaa for Scenens Kunst blev mit Øj«
først opladt i Viborg. Jeg tror næsten
i-kke, der gives nogen større Fornøjelse
for opvaikte Børn end at ikomme i Tea
tret Netop for Børn med deres levende
IFantasi, med deres ubrugte Evner til
at 'leve sig ind i en Illusion, er Teatret
den herligste Verden. Saa gør det i'klke
noget, om Udførelsen er mangelfuld og
Udstyret elendigt; Børnene er ikke 'bla
serede, de har ingen Glæde af at op
træde som overlegne Kritikere; de ud
fylder alle Mangler med deres Indbild
ningskraft og fryder sig over alt det,
de kan opfatte. Den Gang var Cortez’
Selskab vistnok det bedste Provinsselskab; naar jeg læser Dickens pragt
fulde Skildring af Mr. Crummdes’ Sel
skab i Nicholas Nickleby, kommer jeg
altid til at tænke paa Cortez’ Selskab.
Det var vist dette Selskab, der opførte
„Jorden rundt i 80 Dage"; Midlerne var
unægtelig smaa, og jeg mindes godt, at
det rystende Jernbanetog, der kommer
ind paa Scenen, endogsaa i mit Barne
hjerte vakte en Smule Tvivl, men slige
Fornemmelser forsvandt snart i Fryden
over Hr. Phileas Foggs og Passepar
touts spændende Hændelser. Det sietteste Selskab var vistnok Spiers; IHr.
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Spiiers selv var næsten -blind, og jeg kan
huske, at han en Gang, da han skulde
gaa ud1 af Scenen, tørnede Imod en Ku
lisse. Det var vist dette Selskab, der op
førte Ailaddin; og her var unægtelig
Fremstillingen af -den vidunderlige Have
atter skikket til at vække svage Tvivl;
Pragten syntes jo dikke overvældende.
-Men saa kunde det jo da ogsaa hænde,
at der kunde komme kjøben'havnske
Skues-prillere, og jeg kan da mindes at
have set Zangen'berg og Fru -Hilmer og
fremfor alt Oda Nielsen, som den Gang
hed Oda Petersen, i Erik Bøghs „Et en
foldigt Pigebarn". Da var ihun vist ny
lig kommet ihjem fra Paris og skulde nu
begynde s.in straalende Kunstnerbane
herhjemme, og her husker jeg hende
tydeligt; jeg har vel nok den Gang væ
ret lidt ældre. Hun vakte naturligvis
stormende Begejstring. Saa mindes jeg
ogsaa Pantomimen fra Tivoli; gamle
Voil'kersen kom herover med sin Staib
og gjorde Rektor en Visit for at bede
om hans Støtte. Saa vidt jeg mindes,
kom der kun faa for at se paa dem; det
'blev maaske ikke regnet for fint nok for
de voksne; men nogle Børn var der da,
«g jeg i alt Fald' var henrykt for Pjer
rot, Hanldkii-n og 'Coflumbine, saa da jeg
som Student kom til Kjøbenihavn, var
der i alt Fald i Tivoli noget, der ikke
var nyt for mig.
Men Viborgenserne kunde ikke nøjes
med de omrejsende Selskaber; Diilettantkomedien dyrkedes med Liv og
Lyst, og der b'lev vist opført adskillige
Stykker i Aarenes Løb af flinke Dilet
tanter. Selv mindes jeg dog kun en en
kelt Forestilling; det var „Aprilsnarre
ne", der blev opført, og Borgmester
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S c h a r 1 i n g spillede ZienLicih; om jeg
ikke husker fejd, 'bfley de to unge spil
let af Frk. Elna Ro s s, senere Éna
Hornemann, og Købmand S p r e c k e 1sen. Derimod dyrkede Skolen den
Gang ikke den ædle Skuespilkunst,
saaledes som det nu vist er blevet
Skik 1 de fleste af Landets Gymnasier;
men privat kunde de nok finde paa at
forsøge sig, og jeg mindes da i alt
IFaild at have set „Intrigerne" spillet af
'Latinskoleelever.
Inden Døre.

Gaar vi saa over til Livet inden Dø
re og de Glæder, der her kunde bydes
paa, saa møder vi ogsaa her stor
Forskel mellem før og nu. Saa vidt jeg
forstaar, kan Ungdommen nutildags,
naar den samles i et Hjem, kun more
sig med en Ting, nemlig de moderne
Danse. (Maa jeg her indskyde den
Bemærkning, at jeg ingenlunde føler
mig opfordret til at prise Ungdommen
i min Tid paa d!en moderne Ungdoms
Bekostning; jeg tror, at Nutidens unge
er mindst lige saa friske og dygtige
som i gamle Dage). Men dengang var
Dansen, begrænset til dé egentlige Bal
ler; ellers morede man sig med det,
der kaldtes Selskabslege.
Den Gang legedie man endnu de
gamle Pr nt elege, som vi allerede ken
der fra Holbergs „Julestue" for ikke at
tale om Hostrups „Genboerne"; man
kunde jo der blive dømt til mange
mærkelige Ting; noget af det værste
var efter min Erindring at skulle sidde
paa Forundringsstolen, hvilket foregik
paa den Maade, at man altsaa blev an
bragt paa en Stol, medens en af Sel-
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skabet hos de andre indsamlede, hvad
d'er kunde være at forundre sig over
bos den arme Syndebuk, hvorefter han
meddelte alle diisse Forundringer, og
vedkommende skulde saa gætte, fra
hvem de kom. Det siger sig selv, at
der her kunde blive Anledning til me
gen Ondskabsfuldhed.
Saa var der de omtalte Ordsprogs
lege; mon jeg behøver at forklare
dem? De er dog vist nu gaaet helt ud
af Kurs. Tidt var det jo hele Komedier,
man opførte, og hele Husets Gardero
be maatte holde for; det ene Parti
skulde jo gætte, hvad det andet opfør
te. Ofte var det haar-rejsende Ting, der
blev lavet, noget j Retning af det be
rømte „Fanden heller" i Bergsøes „Fra
den gamle Fabrik", d'er skulde frem
stilles ved, at en Person, klædt ud som
Fanden, hældte Vand i en Urtepotte.
En enkelt Scene mindes jeg; ganske
vist var jeg ikke selv med, men den er
for morsom til at forbigaas. Den fore
gik hos Herredsfoged B r u h n, hvis
gæstfri Hjem var en Tumleplads for
mange glade unge. Nu er der jo, som
bekendt, to svenske Konger af Navnet
Magnus, nemlig Magnus Ladelaas og
Magnus Smæk. Da det opførende Parti
var færdig med sin Forestilling. var
det umuligt for de andre at gætte del,
og de maatte tilsidst give op. Med
Triumfskrig kom da Løsningen: Mag
nus Smæklaas! Det kan nok være, do
ikke døde ’ Synden og den brave Her
redsfoged fik sig en ordentlig Latter.
Der var io mange andre Lege: al
„skrive Sedler", at gætte Dyreriget,
Planteriget og Mineralriget o.s v men
dette faar være nok.

22

Jeg tror heller ikke, at NutideinsUrig
dom kan danne sig nogen Forestilling
om Dansen i gamle Dage. Den Gang
talte man
at faa sig en „lille Sving
om"; det Udtryk kan unægtelig ikke
bruges om Nutidens Dans, der nær
mest kan betegnes som en stiliseret
Spadseretur, hvor Hovedsagen er Kon
versation og Flirt, medens det i vor
Ungdom var selve Dansen, der var
Hovedsagen. Naar en af os ældre ser
Nutidens unge danse, saa kan der vist
ofte opkomme en mægtig Lyst hos
ham til at se dem pludselig tage sig
sammen til en rask Galoppade eller en
flot og fejende Mazurka, der kunde
sætte l:dt Kulør paa denne matte Spad
seren rundt eller denne Gaaen to
Skridt frem og tre tilbage, d'er paa os
virker temmelig sløjt. Men den Gang
var der Fart over det; der udfoldedes
en mægtig Energi, m'an sted i det, og
— ja, man svedte! Da kom det frem
for alt an paa at „føre" godt; var ens
Dame noget tung og lad, saa kunde
det være et mægtigt Arbejde at valse
rundt med hende.
Men jeg maa føre Læserne hen til et
bestemt Bal, Skoleballet i gamle Dage.
Hvorledes det nu gaar til, ved jeg
ikke. Dengang gik der jo ingen. Piger i
Skolen, saa Drengene maatte hver ind
byde en Pige. Og saa var jo Spændin
gen stor. Den Gang havde man Bal
kort. Balle* var inddelt i Danse: Første
Vals, anden Vals, Lanciers, Bord dans,
Iredie Vak, Kotillon osv., og saa gik
man i Forvejen rundt og tegnede sig
paa Damernes Balkort; de unge Skøn
heder, der var i Vælten, fik jo snart
deres Balkort fyldt. Og saa kom den
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store Aften. Ballet holdtes i „Klubben".
En af de unge i øverste Klasse „førte
Ballet op" med Rektorens Datter, hvis
en saadan fandtes; og saa gik del løs
«med Pobkaer, Galoippader, Mazunkaer,
Hopsaer, Vailse, Rheintåndere Oig Ih vad
de nu hed allesammen; nye Danse
kom til, saa'ledes „Scottish"; midt paa
Aftenen afbrødes Ballet ved en Spis
ning, hvor en af de unge, vistnok of
test under megen Bæven, holdt en
Tale for Skolen, som Rektor svarede
paa, og saa dansede man Borddans
med den, man havde siddet til Bords
med. Lanciers’eni gi.k med Liv og Lyst
og blev i Regelen afsluttet mied1 Klap
finale. Og endelig kom Ballets Højde
punkt: Kotillonen. To Puder blev baaret ind; en med Kobilloner til Herrerne
— i Regelen ordenslignende Prydelser,
og en med Kotilboner til Damerne —
Rosetter eller Sløjfer, hvad det nu kun
de være. Nogle Par dansede ud, og
efter endt Dans gi'k Damerne og Her
rerne hen og tog hver sin Kotillon for
al fæste den paa døn udvalgtes Brys
og danse rundt med vedkommende.
Mange Drenge- og Pigehjerter har
banket højt af Spænding, om nu ogsaa
den udkaarne vilde komme og udmær
ke en — megen Glæde og tunge Skuf
felser har Kotillonen beredt den Tids
unge Mennesker. Saa kunde det jo ske,
at „Balløverne" Resien af Aftenen dan
sede, smykkede med Ordener som Fa
stelavnsris, medens andre slet ingen
havde fa2et og maatte gøre gode Mi
ner til slet Spil. I Regelen endte Ballet
med, at man dansede til „Forgangen
Nat vor sultne Kat" i et stedse hurti
gere Tempo, indtil saa Musikken slut-
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*ede med en Fanfare. Da kunde det jo
ske, at Dragterne var blevet noget
forkrølilede, og -det ad mindelige Vue,
om jeg S33 maa sige, ikke var slet saa
stilfuldt, som da der begyndtes, men
man var dog enig om, at man- havde
moret sig dejligt.
Far Resten gav Dansen en Gang Anr
ledning ti! en stor Konflikt mellem
Skole og Kirke! Da Viborg Skoie nem
lig for en stor Del blev besøgt af Bon
dedrenge, der ikke havde Begreb om
Dans, saa havde Rektor L e f o 1 i i, der
mente, at de kunde trænge til al den
„Pli", de kunde faa, anordnet, at dier
paa Skolen skulde indrettes en Danse
undervisning, der skulde være tvungen
for aftie Elever. Herimod' rejste Stifts
provst Z e u t h e n snig og protesterede
i Avisen; han 'hævdede, at Børn fra in
dre-missionske Hjem, hvor Dansen be
tragtedes som Synd, maatte ikke af
Skolen tvinges til Dans. Denne Be
tragtning kunde man næppe nægte no
gen Berettigelse, men saa vidt jeg min
des, fraveg Rektoren ikke sit Stand
punkt. Dog husker jeg, at Far, som
mente, at hans Børn dansede godt nok,
for sit Vedkommende gjorde Strejke
og nægtede at lade sine Drenge gaa til
disse Danseøvelser.
Men nok om disse Barneglæder.
Jeg maa nu til at fortælle om Livet
paa Skolen.

*

•

*

Skolen.
I Rønne havde jeg det sidste Aar
gaaet i Latinskolen, idet denne der
omfattede ogsaa Forberedelsesskolen.
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Men i Viborg var Forberedelsesskolen
no-get for sdg selv udenfor Katedralsko
len, en privat Forretning, ledet af Ad
junkt iHeise og, saa vidt jeg mi-indes,
aif Adjunkt R a ni sgaar»dl Den havde
til Huse ih os Vognmand Daa paa Hjørnet
af iLille St. Hansgade og Mogensgade,
og jeg var i'klke fri for at føle det som
lidt af en Tilbagegang. Fra denne Skole
mindes jeg liildke meget; dog staar en
enlke'lt Scene levende for -mig.
En af Kammeraterne havde forset sig
og siku’lde straffes med Prygl. Da
Spanskrøret i'kike kunde findes (og det
kunde det af gode Grunde aldrig), blev
Synderen selv sendt i Byen med en
Toøre for af »købe et, og ihan fik saa
sine Prygl i Klassens Paasyn. Sligt var
endnu dengang muligt, og denne uhyg
gelige Scene ihar jeg aldrig kunnet
glemme.
Men 1876 kom jeg saa ind i den rig
tige Skole. Og ii Hovedsagen tænker jeg
tilbage paa d*en med venlige Tanker.
Det var dog trods alle Brist et lykke
ligt Liv, vi Drenge førte i Skolen. Kam
meratlivet var godt, og det er jo egent
lig det vigtigste! Vi Ihavde virkelig ogsaa gennemgaaende gode Lærere,
skønt vi naturligvis kritiserede deim
frygtelig; men vilde vi bestille noget,
kunde vi ogsaa lære noget; det var der
ingen Tvivl om, og at d>er paa Skolen
herskede en god og gavnlig Orden, det
sørgede Rektor for. Men om Rektor og
Lærerne skal jeg siden fortælle; først
vil jeg søge at skildre Skolelivet selv.
Da dette jo imidlertid er mine egne
Barndomsminder, vil jeg dog først for
tælle, at der en Oang var Fare for, at
min Skolegang var blevet afbrudt Det
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viste siig nemlig, at jeg havde en Mie
musikalsk Begavelse; jeg kunde med
Letlhed finde Melodier paa Klaveret, og
ikke 'blot det, jeg kunde selv sætte lidt
sammen, „fantasere", og jeg fik oa ogsaa lidt Undervisning, tn'lsidst ogsaa Ihos
Organist A mibe rg, denne fine Musiker
og originale Personliiglhed, ihvem mange
Viborgensere og vist navnlig Vii'borgenserinder vil mindes med Talkn emmeligihed for hans Undervisning. Det «kom saa
vidt, at mine Forældre spurgte Amberg,
om han troede, at jeg sikulde ofre mig
for Musikken, men Amiberg fraraadede
ret afgjort; Musi'k vejen var 4 ran g, og
det gik mig jo saa godt i Skolen, saa
det var meget bedre at ilade mig fort
sætte med Studierne. Jeg fandt mig da
ogsaa med Sindsro i Afgørelsen, der
sikkert ogsaa var den bedste, selv om
jeg senere i ILi-vet Ihar haft megen Glæde
af mit ln’lfle musikalske Talent
Mens jeg er ved Amberg og Musik
ken, kan jeg dog fortælle, at Amberg
i mine første Aar var Musiklærer ved
Skolien, men d»a saa Sanne ver blevet
Musiiikinspektør og »m-efd+e sit Besøg paa
Skolen, gjorde Amiberg, der foragtede
Sanne som Musiker, Strejke og blev
ganske simpelt borte! Naturligvis kunde
Amiberg efter dette ikke fortsætte som
Lærer, og vi fnk daSergent Zorn. Mine
musikalske Evner førte til, at jeg blev
sat ti'l at spil'le ti'l Morgensangen.
Jeg tror virkelig, at vi gennem gaaende .holdt af vor Skole. Tydelig ser jeg
det hele for mig, ibaade Skolestuerne
og den dejlige Gaardlsplads med de fire
Kastanietræer, hvor de nyankommende
blev dyppet i den første Sne. I de før
ste Aar havde vi delt Skoletid, fra 8—
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12 og fra 2—4; Meningen var sagtens
den, at man skulde Ihjem og spise til
-Middag, og saa mødte .igen med friske
Kræfter Kl. 2. Men det var i'kke praktislk. Dels kunde det virke saadan, at
man kom søvnig og uoplagt efter Miididagen; det gjaldt for Resten da nær
mest ILærerne, og jeg mindes tyidefld-g, at
en af vore (Lærere en Gang o en af dis
se Eftermiddagstimer tog sig en saa
'kraftig Hvile, at han faldt i Søvn! »Det
var en Dansktime, og Ihan satte os tid
at læse højt; men under denne Højt
læsning, der aabenibart viilkede søvn
dyssende, sov (han virkelig ind til den
største Fryd for os Drenge, der natur
ligvis (lavede al mulig Halløj, :ndtil Ihan
vaagnede. Og dels (blev Tiden slaaet
skammelig ii Stykker for os; om Vinte
ren fik vi jo saa først fri, naar -det næ
sten var mønkt, og Skøjteløbningen
skulde jo da ogsaa passes. Saa »blev
det da ogsaa ti'lsidst forandret, saa
Skoletiden blev fra 8—2.
Naturligvis blev der drevet er. Del
Snyderi. S a aled es sikre v man i »m snæ
ver Vending Stile af efter hinandien.
Personlig Ihavde jeg i den Anledning en
lang Tid regelmæssige Besøg af min
gode Kammerat Søren Sørensen, som
nu forlængst er død; han gafle paaGrund
af s«in IFikshed i Væsen og Paaklædning
under Navnet „Baronen", hvo.'ril det
andet Navn: „Dobbeltdøren" mindlre
godt passede. Men jeg følte selv, at det
var galt, og tilsidst fik jeg Far ti! at
forpurre det. Navnlig var det galt med
Matematikken; der var vi to, der løste
de matematiske Opgaver, nemlig Jens
Nielsen, hødi den ene, og jeg var den
andten, og de andre skrev dem af; men
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det bekom -dem jo mindre godt til Eks
amen! For mig, der havde et godt
Nemme, var Skolegangen jo let, og na
turligvis bliver Skolelivet lettere og be
hageligere for de gode Hoveder, det sa
ger sig selv. Alligevel var jeg sjælden
Nr. 1 i min Klasse; ii Regelen kappedes
jeg med min senere saa kære og tro
Ven C h r. H v a m, dier døde som Sog
nepræst ii SlaglifMe, men naar jeg kun
sjældent sejrede ii denne «Kappestrid; saa
laa det i, at jeg var meget ringe i Gyimniasitii.k; jeg hav die rngem'tegi^mJiigeKræf.
ter, og Gymnastiiklkarakteren 'blev regnet
«med»; .Adjunkt Petersen, der lede
de Gymnastikken, kæmpede nemlig som
en Løve for dette IFags Ligeberettigelse
med de andre. Den tredie ii Rækken, der
ogsaa undertiden kunde slaa mig i
Konkurrencen, var den nu saa bekendte
Læge i Kjøbenlhavn, Dr. med. Viggo
E s m a n n. Ti! Gymnastikken hørte og
saa mange fornøjelige Ture til Helvedes
dalen, hvor vi drev Skydning med nog
le gamle .Forfadegeværer, hvilken Idræt
jeg naturligvis ogsaa var ganske umu
lig til.
Saa var der Svømningen, der foregik
fra en Svømmeflaade, som laa et godt
Stykke nordud. Den benyttedes ogsaa
af Garnisonen, og uhyggeligt var det,
da vi en Dag kom ud og fandt Liget af
en Soldat, der havde styrtet sig ud fra
Svømmeflaaden; dier blev ingen »Bad
ning den Dag. For mig, der kom fra
Østersøens klare Vand, var Badningen i
Viborg Sø en højst ubehagelig Ting,
navnlig i den sidste Del af Sommeren,
da Vandet var fuldt af grønne Alger og
nærmest lignede Kørvelsuppe. Men man
skulde jo!
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Og saa var der d»e Iherlige Skovture!
Vi havde to om Aaret. Den ene foregik
ved Eftersommertid — altsaa i Begyn
delsen af Skdeaaret, og bestod o, at vi
spadserede tul Riindsiholm og legede dér
og saa tog tilbage med Toget. Den
•kunde jo være morsom nok; langt fest
ligere var dog den rigtige Skovtur ved
iForsommertidi, der i Regelen blev fore
taget til Vogns, en enkelt Gang med
Jernibane. iHvor var det iherligt at sam
les om Morgenen paa Pladsen foran
Skolen, finde sig et Sæde mellem Kam
meraterne og saa køre af Sted med
smældende Faner; og godt Vejr (havde
vii altid. Særlig mindes jeg med Fryd en
Skovtur til Tjele, hvor vi blev festligt
modtaget af Kammerherre Liittdc h a u, og Ihvor der blev leget en Røverog Soddaterieg, der var umaadelig
spændende og afvekslende; bl. a. min
des jeg, at Adjunkt IH el se blev taget
til Fange, og at iRøverne paa den sne
digste Maade Idelig narrede os, til vi
ti'lsidst fandt dem 1 en glimre ide stra
tegisk Stilling paa Toppen af en træbe vokset Høj, som vi Soldater saa stor
mede, hvormed Legen endte.
Og endelig maa jeg nævne den For
ening, vi »havde 1 de to øverste Klas
ser, „Minerva" var dens Navn. Der
skiftedes vi til at holde iForedrag, der
som Regel var frygtelige; undertiden fik
vi da ogsaa en Lærer til det; saaledes
kan jeg «huske Adjunkt G j e r n i n g
give en levende Skildring af et Studentertiog til Uippsala. Men mod Slutnin
gen af min Skoletid begyndte (Forenin
gen at gaa i Frø; der var adskillige, der
foretrak at anvende Aftenen til at spille
Kort. I Grunden er mine Minder fra det
te -Foreningsliv temmelig iblege.
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Men nu maa Beretningen om Skolen
udfyldes ved en Skildring af Rektoren
og Lærerne.

Rektor Lefoli.
Naar Tilbageblikket paa Skolelivet
kan fylde en med Glæde, saa skyldes
det ikke mindst Skolens Rektor: H. H.
ILefolii, eller „gamle H. H.", som han i
Almindelighed kaldtes. Han var en for
trinlig Pædagog. Først og fremmest
sørgede han for en glimrende Orden i
Skolen. Han indgød Respekt. Saa snart
den lille tætte Mand med (Kalotten paa
Hovedet viste sig, følte man, at det var
Rektoren. Men han var ikke blot en
streng Mand, der ikke taa'lte nogen Art
af Smøleri eller Forsømmelighed, Ihan
forstod ogsaa at indgyde Tillid. Han
var fri for al Lunefuldhed — den før
ste Betingelse for at være en god Op
drager. Han var retfærdig. Og Ihan
søgte at kende og forstaa sine Elever
og give dem hver den Behandling, de
trængte tiil. Det er i det mindste min
Erfaring.
Men det var jo først i de øverste
Klasser, vi lærte iham rigtig at kend«. Vi
havde ham i Dansk og saa i latinsk
Version. Som Dansklærer var han udmænket; at komme igennem et Pensum
var ikke hans fornemste Stræben; langt
mere Vægt lagde han paa at faa os
aandelig vækket op, at faa vor Horisont
lidt udvidet, at tale med os eller i alt
Fald til os om Ting, der kunde løfte os
lidt over det drengede Væsen, som det
netop i de sidste Skoleaar gælder om
at komme lidt ud over. Og naar saa
midt i Timen et saadant Emne faldt
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ham ind, saa traadite han ned af iKatederet, stillede sig op ved Siden af det,
strøg Brillerne af og begyndte. Hvad
det nu var, han saadan talte cm, det
mindes jeg d'kike mere; men jeg har be
varet et stærkt Indtryik af en god og
tillidvækkende Personlighed. Da der i
IKjøbemhavn »blev iho»ldt Fest for ham paa
hans 80. (Fødselsdag, takkede Profes
sor Aage Fniis (tror jeg, det var) ham
for, at Ihan havde lært sine Elever at
tænike. Saadan kunde jeg ikke have for
met min Talk. Nogen streng Logiker var
han iklke. Men det væsentlige hos Iham
var for mig, naar jeg nu bagefter s'kal
forme det, en stænk Tro paa »Livet,
Glæde ved /Livet, Ansvarsfølelse over
for Livet, det lyste ud af 'hans Skikkel
se og Tale. Han var jo Grundtvigianer
— den eneste i Vilborg foruden Her
redsfoged Brulhn (sagde man), og det
grundtvigske Livssyn prægede Iham
baade som Menneske og Skolemand.
Jeg skal fortælle et Par Træk, som
viser den overlegne Maade, ihvorpaa han
behandlede os. De øverste Klasser hav
de deres Værelser ud mod Rektorens
Have, og i nogen Afstand fra det ene
Vindue stod et Pæretræ, hvis Frugter
ved Eftersommertide vistnok har fristet
mangfoldige Slægtled af unge. I alt
Fald gjorde vi en Gang Attentat paa
det og søgte ved Hjæ'lp af den lange
Kortstang at fiske nogle Pærer ind.
Pludselig opdages det, at iReiktorinden,
Fru Thea, stod paa Trappen og saa det
ihele. Tableau! Vi skulde have Rektor i
en af de følgende Timer i Latin. Der
herskede jo en trykket Stemning, da
han kom ind; men ihan sagde ingen
ting; det eneste, der skete, var, at han
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spurgte, hvad Ordene „Pære" og „at
stjæle" hed paa Latrin og saa lod os
•bøje dem i alle mulige Forbindelser og
Former.
En anden Gang sikete der det, at en
af Disciplene i de øverste Klasser —
det var for iResten den tidligere nævnte,
aibsolut hæderlige Elev Chr. iHvam, en
Aften Ihavde staaet udenfor „Sailonen"
og røget en Cigar. Nu var Tobaksryg
ning strengt forlbudt Skolens Elever, og
uihe'ldigvis havde en af Skolens Lærere,
Adjunkt Heise, set det. Ham havde vi
nu netop i den første Time den følgende
Dag, og ihan indledede saa Timen med
at sige, at Ihan havde set det cg meldt
det til Rektor. Det var jo iklke saa rart.
Og da saa Rektors Time kom, begynd
te han jo ogsaa med en Tordentale.
Dog havde jeg en Fornemmelse af, at
han iklke selv tog det saa alvorligt, men
at det mere var Hensynet til Adjunkt
IHeise og Nødvendigheden af at opret
holde den én Gang fastlagte Orden, der
drev iham tii det. I alt Fald blev det ved
Tordentalen; og da vi saa just den IDag
skulde have en dansk Stil for, blev det
paalagt os at skrive om „Grænserne for
den personlige Frihed". Dette opfattede
vi Drenge imidlertid som en Udæsk
ning; Meningen maatte jo da vel være,
at vi sikulde skrive, at vor personlige
■Friiihed 'bl. a. fandt sin Grænse ved To
baksrygningen; der blev holdt et Krigsraad og vedtaget, at vi al'lesammen
skulde hævde, at Skolen aldeles ingen
Ret havde tii at sætte saadanne Græn
ser for vor personlige IFrihed udenfor
Skolen selv. Det gjorde vi da og var
meget stolte af os selv og vort Mod,
men ventede jo med en vis Spænding
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paa den Storm, som vi gik ud fra, at
vor Fræklhed vilde udløse hos Reiktor.
Naa, Timen <kom, og Ihvad sikete? Intet
andet, end at Reiktor gansfke tørt og
med et lille Smil underrettede os om,
at den Stil, han havde givet, aldeles
ikke var iberegnet paa saa ligegyldige
Ting som Skoledrenges Frihed til det
eller det. Der udbredte sig en alminde
lig »Flovhed, og vi havde Følelsen af, at
han med den Stil havde sat en IFælde
for os, som vi da allesammen i vor
Naivitet var dumpet i. Jeg mindes, at
jeg om hele denne Episode i „Minerva"s
Blad sikrev en „ny og lystelig Vise om
Tobaksrygning og dens Følger", der
gjorde megen Lyikike. Her gjorde jeg
Løjer med hans grundtvigske Begej
string for Sagaerne og de nordiske
Magter; jeg lod ham der sige:
„Har man nogen Tid hø ft Mage
til slig Uforskammethed,
selv i Grettes store Sage
Mage dertil ej jeg ved.
Ja, den gamle Kæmpekraft
har vor Ungdom ganske tabt.

Ja, det har jeg set alt længe,
den er ganske gaaet til Hel,
kun hos begge mine Drenge
og min Hustru og mig selv
har den endnu slaaet lidt Rod,
vi har endnu Vikingblod.
Og saa tager jeg 'blot det næste Vers
med, fordi det virkelig giver et Billede
af, ihvordan Ihan kom ind i Klassen:

Og det var saa næste Dagen,
da vor Rektor traadte ind,
hængte Hatten op paa Knagen,
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var helt alvoisfuld i Sind,
tog saa sine Briller af,
Kalotten paa og talte da:
Min Broder, Qhr. Bang, har portræt
teret ham paa en Maade, som alle ihans
Elever sikkert vil indrømme er fortræf
felig; Biiilledet er, saa vidt jeg ved, i
Skolens Eje.
Tilsidst endnu et Par personlige Min
der. Det første viser, .'hvorledes han
søgte at forstaa og ’bedømme de enkelte
og behandle dem derefter. Vi fik engang
•i dansk Stil en Opgave, der hed „Gran
træet". Meningen var iblot at beskrive
selve Træet og dets Brug, men jeg
satte mig i min Drengevigtighed for at
konkurrere med H. C. Andersen og
skrev et Eventyr om Grantræet, som
jeg var meget stolt af og ventede mig
stor Ros for. Men i Stedet for tog Rek
tor, der mente hos miig at have be
mærket et vist IHang til romantisk og
vdrike’Ligihed’sfjern Sentimentalitet ordent
lig fat og skar mig ned med en søn
derlemmende Kritik efter alle Kunstens
Regler. Det gjorde ondt, det kostede
mig nogle Ta arer, men det var rigtig
set og sikkert gjort efter moden Over
vejelse til mit Bedste. Det andet Træk
er følgende: Vi havde ii de øverste Klas
ser en „Vidnesbyrd'bog", ihvori ce fleste
Lærere kun (indskrænkede ^ig til at
skrive saadan noget som „Flittig og
flink", og den næste skrev saa „Ligesaa"! (Pudsigt nok har jeg af Fr. Pe
tersen, min Lærer i Fysik, om hvtm jeg
senere skal fortælle mere, ikke faaet
noget andet Vidnesbyrd end dette ,;Liigesaa" undtagen en eneste Gang, og
da var der, toge før det var hans Tur
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at skrive, ikommet til at staa: Gymnasti'kprøve: tg. Saa kunde Ihan jo da ikke
godt skrive „ligesaa", .men maa’te tage
sin Tilflugt til at skrive „Som sidst"!)
Det sagde jo ikke meget. Men Lefodrii
gjorde sig virkelig Umage. Hans Vid
nesbyrd sagde noget. Saaledes fik jeg,
i Sammenhæng med det ovenfor for
talte, den Bemærkning, at „Ordrigdommen er lidt vel stor og hans IFtemstilling ikke fri for Deklamation". .Men saa
skrev han ved' iPinsetdd 1882 det afslut
tende Vidnesbyrd, og det lød saaledes:
„Ved Siden af den klare Forstand,
Ihan under hele sin Skolegang ihar vist
sig i Besiddelse af, og den Evne, han
ihar til at give en klar og fyldig Frem
stilling af sine Tanker, giver den Alvor,
hvormed ihan har udført sit Arbejde til
Skolien, og den bestemte Følelse for det
sømmelige, ihan hele Tiden »har vist sig
i Besiddelse af, al Grund til it vente,
at han vil være i Stand til at gøre en
god Brug af det Forraad af Kundska
ber, han hidtil Ihar indsamlet og med'
den for ham naturlige IFiid herefter vil
komme tid at samle. Blot han rr.aa faa
ILykke til at komme i Besiddelse af den
bevidste »Kraft og besindige Selvstæn•diighed, der ikke ikan undværes, nrrar en
Mand virkelig skal gøre IFyldest paa
sin Plads i Livet".
Mange Gange senere ihar jeg sandet,
ihvor rigtig m.in gamle Rektor havde set,
da han med disse sidste skaanscmme
Ord slog ned paa et af mine svageste
Punkter. Han forkælede mig ikke, men
jeg er ham dybt taknemmelig for den
Behandling, han gav mig i min Skole
tid. Og det hørte til mine store Glæder,
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naar min gamle iRektor »hyppig i sine
senere Aar kom vandrende paa sin Fod
fra Charlotteniund for at spise Fioikost
hos sin gamle Elev i Hellerup.

*

*

*

Skolen.
Som bekendt er Drenge skarpe Kri
tikere, og de skal nok se deres Læ
reres svage Sider. Men de overdriver
ogsaa deres Kritik; og den modne
Mands Dom kan derfor ikke bygge
blindt paa Drengenes overlegne Be
dømmelse. Der hører derfor megen
Taikt og nogen Selvkritik til at skrive
om sine Lærere. Udførligere skal jeg
kun fortælle om enkelte.
iDen eneste, der endnu lever, er
Overlærer Møller, der tog sig af min
matematiske Opdragelse, og det gjorde
han godt; jeg klarede mig udmærket
med ihans Undervisning. Skulde han
læse dette, sender jeg Iham en venlig og
taknemlig Hilsen. Enkelte Lærere havde
jeg kun kort Tid, saaledes d Begyndel
sen af min Skoletid den lille Adjunkt
Kdeler, gift med Forfatterinden Fru
ILaura Kieler, men Ihan blev forflyttet til
Frederiksborg Latinskole; og d de to
siidste Aar -havde jeg Adjunkt Gjern i n g i Engelsk, den senere Rektor i
Odense. Saa havde jeg i Tysk Adjunkt,
senere OverlærerR a m- s g a a r d, som jo
nok undertiden kunde virke lidt barokt,
men han var en god Mand og Fars
gode Ven. I Fransk (i de lavere Klasser)
og i Religion i 'hele Skolen havde jeg
gamle Overlærer B ah n s o n. Person
lig mindes jeg ham med Venlighed, men
thans Religionsundervisning var i alt
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Fald ikke levende eller fængslende; Ele
verne var ikke opmærksomme, men der
var dog i alt Fald1 Ro i Timerne; diet
eneste, jeg kan huske, er en Anekdote,
han fortalte om, at der er kun én, der
baade kan tjene Gud og Mammon, nem
lig Præsten i Mammen — den var jo
iiidt haartrukiket! Saa havde jeg den
Lykke gennem hele Skolen at have Ad
junkt Heise i .Historie. Netop da jeg
blev Student, blev han Overlærer i Ros
kilde. Senere kom han tilbage til Vi
borg som Skolens Rektor efter Lefolii.
Det var en frisk og levende Undervis
ning; selvfølgelig havde han ogsaa sine
Særheder, men han forstod at under
vise.
Saa havde vi a Geografi og Naturhi
storie Adjunkt, senere Professor Fed
der s e n, Forfatter af forskellige Lære
bøger *i Naturhistorie. .Det var en livlig
og ibegavet Mand, der kunde være ble
vet en ganske fortrinlig Lærer, hvis han
havde villet; men han havde ikke Spor
af Interesse for sin Gerning paa Skolen.
Vi havde jo ved Skolen et lille Stykke
IHave fi'l Hjælp ved Botanikundervisnin
gen, men vi kom der aldrig, hvoraf Føl
gen bl. a. kunde blive, at en Elev ved
Præliminæreksamen blev præsenteret
for en Aspargesbusk og erklærede den
for en Agurkplante. Vi havde en god
naturhistorisk Samling, men ikke en
eneste Gang i de 4 Aar, jeg havdie ham
som Lærer i Naturhistorie, lod han os
se noget af Skabenes Indhold — undu
tagen Dagen før Præliminæreksamen.
IDa maatte vi møde, og da for han med
os gennem Skabenes Indhold.
Ved den Lejlighed fik jeg den første
og eneste Lussing, jeg nogensinde har
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faaet i Skolen. Jeg var et Øjeblik uop
mærksom og havde vendt mig om og
set paa noget, der Ihang paa Væggen;
saa fiiik jeg pludselig en smældende Lus
sing, °g ikke nok med det; for yderli
gere at haane mig, hentede Feddersen
en Østers i Spiritus og gennemgik den
med mig; jeg var aldrig før blevet præ
senteret for en Østers og havde selvføl
gelig ikke Begreb om dens nærmere
Indretning.
Men saa kom Eksamen, og jeg kom
op, ikke just i Østersen, men i noget
angaaende Bløddyrene — og hvad sker!
! en Fart løber Feddersen hen og hen
ter Østersen, og jeg viste da Censorer
ne mine udmærkede Kundskaber, saa
jeg fik ug? i Naturhistorie, en Karakter,
som jeg aldrig havde fortjent — eller
som, rettere sagt, Feddersen aldfrig hav
de fortjent, at jeg fik. I Timen gjaldt
det kun om i en Fart at høre Lektien
gennem; naar det var gjort, fik vi Lov
at læse paa vore andre Lektier, eller vi
botaniserede over medbragte Planter,
som vi skulde bestemme ved Hjælp af
Rostrups bekendte Bog, medens Fed
dersen læste, hvad der interesserede
ham.
Men hvor glimrende en Lærer, han
kunde være, naar han vilde, det viste
han paa vore botaniske Udflugter; dis
se Spadsereture var herlige; og dér fik
vi da noget baade at høre og se. For
øvrigt vidste man, at han var Fritænker,
og han lagde ikke Skjul paa, at han
var Venstremand; det lagde i mine
Drengeøjne næsten noget dæmonisk
over ham; thi Far var en inkarneret
Højremand og begejstret Tilhænger af
Estrup, ligesom hele Byen den Gang
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var en rigtig ægte Højrerede, og da
'Feddersen stillede sig som Venstre
mand, opponerede Far imod ham — og
der skulde meget ril, at min beskedne
og tilbageholdende Far vovede sig of
fentlig frem! Sit Fritænkeri holdt han
dog tilbage i Timerne; men jeg har an
densteds fortalt om en Lærer, der altid
'hamrede den Sætning ond i vore Sind:
IDu skal ikke tro, du skal vide! og det
var netop Feddersen.
Endnu 'har jeg tilbage at fortælle om
min kære ILærer i Gymnastik og Fysik,
Overlærer Petersen. Ja, i .Begyndel
sen satte jeg ikke saa stor Pris paa
ham, for Gymnastikken var, foruden
Skrivning, mit svageste Punkt. Natur
ligvis var Overlærer Petersen ikke ene
om Gymnastikken; vi havde nogle Ser
genter til at kommandere os, men Peter
sen havde Overledelsen og vidde ’have
IFaget frem, hvilket ogsaa lykkedes ham.
Men jo mere Tiden gik, des mere IForstaaedse fik jeg af hans Værd. Dertil
bidrog ogsaa mægtig hans Optræden
ved en bestemt Lejliiglhed. Jeg Var kom
met op i 5. Klasse (nuværende 2. G.)
og saa skulde vi have Hugning i Gym
nastiktimerne. Jeg kunde aldeles ikke
tumle den tunge Huggert, og jeg led
ikke lidt, fordi jeg der 1 saa høj Grad
mærkede, hvor faa Kræfter jeg havde
ii Sammenligning med mine Kammera
ter. Saa sikulde vi en Dag falde frem
med højre Fod og holde Huggerten i
stiv Arm, og da jeg mælkede, at jeg
ikke kunde mere, medens alle de andre
kunde, saa kom der ved denne Ydmy
gelse Taarer i mine Øjne. Det saa Pe
tersen, og til en Begyndelse misforstod
han mine Taarer og opfattede dem som
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Tegn paa Ynkelighed og begyndte at
haane mig — men saa udbrød jeg med
sammenbidte Tænder: „Jeg græder, for
di jeg ikke kan!" Saa forstodIhan øjebikkeliig Stillingen, forandrede ganske
sin Optræden og var siden den Tid fuld
af venlig Opmuntring. Denne lynsnare
Forstaaelse har jeg al d ni g kunnet glem
me ham.
Og saa hans Fysiktimer. Jeg tror ikke,
ihan havde særlig store Kundskaber; det
var dikke Lærdom, 'han vinkede ved'; men
der var over ham noget mandigt, som
lindgød os Drenge eller unge Mennesker
en ubetinget Respekt. Vi var den Gang
kun 9 i Klassen, og de tre var umulige
til Fysik, deriblandt den tidligere omtal
te Dobbeltsøren, hvorfor han kaldte de
to andre for anden og tredie Søren! Til
Fysiken hørte ogsaa Astronomi, og der
kneib det mest for <ham. Nu interesse
rede Astronomien mig umaadeligt, og
derfor læste jeg paa egen Haand videre
i Lærebogen i Astronomi, som for Re
sten var skrevet a.f min gamle Rektor
i Rønne, Jørgensen. Saa skete det en
Dag, han skulde gennemgaa den næste
Lektie; det var noget sæhlig svært, og
(han tegnede for os paa den sorte Tav
le; og saa gi'k Ihan i Staa. Sligt afficere
de ham nu aldeles ikke, og det berøve
de ham ikke i mindste Maade vor Re
spekt. Men da Ihan stod og stirrede paa
Tavlen, rejste jeg mig op og sagde, som
var det en Inspiration, jeg fik: Tror
De ikke, .Hr. Petersen, at der skal træk
kes en Linie dér og dér? Han vendte
sig om og stirrede foifoavset paa mig:
„Jo, min sandten, du har Ret!" Han var
mægtig imponeret, for jeg, (ille Hykler,
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fortalte iham jo ikke, at jeg havde ar
bejdet med det i (Forvejen!
Følgen blev, at jeg for Fremtiden
havde Petersens ubetingede Respekt, og
han giiik endogsaa en Dag op tillFar og
raadede ham til at lade mig studere Fy
sik og Astronomd, men jeg lod mdg dog
i'kike lokke, sikønt jeg var mægtig in
teresseret i disse IFag, det skal jeg dikke
nægte. Jeg var saa sikker her, at da
Artium ikom og Fysik var det sidste
Fag, og da jeg kunde faa Udmærkelse,
naar jeg blot fik gX, saa lod jeg Fysik
være Fysik, og var saa ondskabsfuld at
gaa rundt til mine Kammerater og se
paa, hvordan de svedte over deres Bø
ger! Og da Eksamensdagen kom, kun
de jeg godt mærke, at Petersen havde
præpareret Censoren, (Professor Steen,
paa, at han her vilde faa noget godt at
ih øre. Jeg fik da ogsaa med (Lethed mit
ug. Og da saa Far blev uhelbredelig syg
og maatte kæmpe et helt Aar med! den
snigende Sot, som lagde ham i Graven,
da viste det sig, at den stærke og ved
første Bekendtskab 'lidt haarde Mand
ogsaa -havde det kærligste Hjerte. Han
kom tit op til sin syge Kollega, og hans
Besøg var altid til Trøst paa Grund af
hans nænsomme og rolige Optræden.
Derfor mindes jeg ham med stor Kær
lighed.

♦
*
Slutning.

♦

Kammeraterne! Ja, ihvor er de blevet
af! Undertiigt nok, som det gaar her i
Verden! De Kammerater, man iful'gtes
med Aar igennem, de splittes ad', naar
Skolen er forbi. Saa aabner der sig en
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ny Verden, nye Mennesker møder en,
nye Bekendtsika'ber stiftes, og .tit ind1gaas først nu de Venskaber og Forbin
delser, som varer ved gennem Livet.
Saaledes er det i det mindste for en
stor EM gaaet mig. Som tidildgere med
delt, var vi iikke ret mange d Klassen, i
fjerde Klasse var vd svundet ind til 7;
og det underlige er, at noget egentligt
Kammeratska’bsldv udenfor Skolen hav
de jeg næppe med nogen af dem. IDe
fleste af dem ihørte dkke hjemme d Byen
selv, men levede som Pensionærer hos
andre, og dem kunde der ailtsaa dikke
være Tale om at komme hos, og de en
kelte, der ihørte Ihjemme d Byen, som V.
Esmann og Poul Schmidt, Søn
af Justitiarius Schmidt, en prægtig
Kammerat, i deres Hjem kom jeg dikke.
Der er derfor kun en af mine Kamme
rater, som jeg ogsaa efter Skoletiden
blev ved at staa .i levende Venskabsfor
hold til, nemldg den tidligere omtalte
C ih r. IH v a m. Vi vilde begge studere
Teologi, og vi kom d de første Aar til
at bo i Pension (senere paa iRegensen)
sammen, nemlig ihos Enkefru (Lund fra
Viborg, hvis Søn af første Ægteskab,
Henrik S c h j e r n i n g (død som
Kemiker paa Ny Carlsberg) jeg tidlig
(havde lært at kende, og d hvis Hjem
jeg kom i Skole tiden. Men ellers var der
kun en eneste Familie i Byen, som jeg
virkelig var hjemme fios, nemldg Amts
forvalter Wolf, der havde tre Sønner,
af hvilke særlig den ældste, som gik i
Klassen over mig, blev min gode Ven,
som jeg ogsaa senere i Kjølbenhavn
havde meget at gøre med, og som døde
som Folketingsmand Schmidts Efterføl
ger i Vodder.
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Man vil altsaa se, at jeg tfor saa vidt
var ret ene. Noget rigtigt Kammerat
liv levede jeg ikike. Derimod havde jeg
megen Glæde af vore Pensionærers
Hjem, og her maa jeg særlig nævne
'Familierne K i e i d s e n paa iLynderupgaard og Nørre nis; den nuværende Ejer
af Nørreris var vor Pensionær i adskil
lige Aar, og iher har jeg tilbragt (her
lige Ferier, rigtig tumlet mig uden Døre,
begyndte endogsaa saa smaat at lære
at ride paa nogle smaa (Heste, Proprie
tæren havde. Disse Steder og disse
Mennesker mindes jeg med1 Glæde og
Taknemmelighed.
Viiborg By var i min Tid rig paa Ori
ginaler. Men disse lidt komiske Figurer
vil jeg ikike prøve paa at tegne her.
Den havde ogsaa sine originale Skikke.
En af disse vil jeg omtale, fordi den
allierede som Dreng faldt mig for Bry
stet. Det var det store Visifl'øb Nytaarsdag. Naar Kirke gangen var endt og
Middagen spist, drog alle Familiernes
mandlige Overhoveder udi paa Visitter
hos deres Bekendte, medens de kvinde
lige Medlemmer sad 'hjemme og tog
imod. Denne Razzia varede i mange Ti
mer, først sent paa Eftermiddagen kom
de »hjem, og hvert eneste Stedl maatte
der jo spises Kage og tømmes et Glas
paa et glædeligt Nytaar. Jeg ved Ikke,
om denne ejendommelige Anvendelse atf
Nytaarsdag endnu er i Brug; saa meget
husker jeg dog, at der allerede den
Gang ihos nogle var lidt Utilfredshed1
dermed. MenFar «morede det; han elske
de at komme lidt ud af den dagligeTummerum og tale med andte Mennesker.
Endnu skal jeg tilføje, at mit iHjem
var et gammeldags (kirkeligt (Hjem; vi
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blev vænnede til at gaa i Kirke med
Far og Mor om Søndagen, i Regelen ri
Domkirken, Ihvis Isku-lde om Vinteren
Viborgenserne modig trodsede. Jeg 'kan
e-ndin.it se- {Rektor Lefoli.i staaende —
ihan stod- altid op under Gudstjenesten
— i sine tykke Peilsstøvier. Selv havde
jeg kun barnlige Indtryk. Men Præster
ne fra -den Gang mindes jeg tydelig,
særlig Pastor iK r a g e r o p ved Søndresogn, der konfirmerede mig, Ihan og
hans udmærkede Hustru var nemlig Fa
miliens gode Venner; han var desværre
brystsyg og -døde forholdsvis tidlig;
men. vi Børn fra ibegge Hjem ihar siden
holdt trofast sammen, ihviiket navnlig
skyldes det inderlige Venskab medlem
■min Søster og den ældste 'Datter, dien
senere Generalinde Nør re sø. Og
Stiftsprovst Sørensen, hans Efter
følger Stiftsprovst Zeuthen og Bi
skop S w a n e — ja, nu rykker nok
Minderne fra senere Tider medl ind og
blander sig med Barndomsminderne.
Dog ihar jeg endnu to Syn for -mig. Jeg
mener at 'kunne ihuske, at jeg som
iil-le Dreng har set Biskop Laub staa
oppe ved Alteret — det maa saa have
været i Søn-diresogns K-ir-ke, da Domkir
ken endnu ikke var indviet; om dens
festlige I-n-divielse kan jeg for Resten
mærkelig nok intet erindre. Og saa
mindes jeg, at jeg var i Kirken en Søn
dag, da Biskop P. C. Kierkegaard
fra Aalborg, den kendte Grundtvigianer,
Søren Kierkegaards for sin Veltalenhed
berømte Broder, prædikede i Domkir
ken.
Og saa endelig Biskop S w a n e, hvis
ejendommelige paa en Gang myndige
og dog milde Personlighed ikke kunde
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a-ndet end gøre Indtryk. Lad mig slutte
med' at fortælle en liilde (Historie om
ham, som gansike vist stammer fra en
senere Tid, men som er saa godi og saa
betegnende for iham, at den ikke ibør
gaa i Glemmebogen. IDet var ved en
stor Landemodemiddag i iBrispegaarden.
Bordet var dækket ri »Hesteskoform, og
ved den ene aif d*e to Endepunkter, afltsaa i god Afstand fra Biskoppen, der
sad midt for Bordet, sad nogle meget
unge Præster, der var i godt Humør og
maas'ke var -lidt mere »højrøstede, end
den gode Tone -krævede. Da rejser Bi
sikoppen sig heniimod* Slutningen af
Maalitridet og siger med et strengt Bliik
ned mod det urolige Hjørne: „Lad mig
udbringe en Skaad for — den godle To
ne!" De arme Syndere, som fødte sig
ramt, vidste næppe, ihvor de skulde gø
re af sig selv. Efter en liilile Pavse udi
bredte der sig et »huldsaligt Smil over
Biskoppens Ansigt, og idet ihan vendte
sig mod den tilstedeværende Organist,
sagde han: „Den gode Tone, det er —
Amberg!" De unge aandede lettet op.
Men Bisikop Swane havde opnaaet,
ihvad »han vilde: givet de unge den lidie
Tugtelse, han mente, de fortjente, og
det paa d»en eleganteste Maade!
Og saa lukker jeg min Bamdomsbog
i. Store Ting var der jo ikke at for
tælle. Men det var en lys og lykkelig
Tid — trods alle Barnesorger. De ude
bliver jo liikike for noget Menneske. Men
jeg takker endnu en 'Gang mit Hjem,
fordi det gav mig en saadan tryg og
lykkelig Barndom.

