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Kebenhavn V.

Statens pædagogiske Siudiescæ'ir.g

København V.

AKSKOV SAMFUNDET’s AARSSKRIFT fremtræder her
i sin første egentlige Udgave — ikke som Festskrift —
men i den Form, som vi haaber at kunne bevare ud i
Fremtiden. Det har ikke været muligt at udsende Aarsskriftet i
dette Udstyr uden den største Offervilje fra vore Annoncørers
Side; vi bringer dem alle her vor bedste Tak for denne Hjælp.
De for Tiden i Danmark herskende stærkt urolige Forhold led*
saget af sindsoprivende, voldsomme og blodige Begivenheder,
danner en stærk Modsætning til denne Bogs Emner, men det
er vort Haab, at Freden snart igen kan lede Tankerne i en lyk*
keligere Retning. — Redaktionen bringer alle Medarbejderne sin
bedste Tak for deres Bidrag og benytter samtidig Lejligheden
til at anmode de Medlemmer, der har Tekst* eller Billedstof,
som de mener egnet, om at stille det til Raadighed for kom*
mende Aarbøger.

N

Leo Andersen.

Marius Hansen.

Povl Falbe=Hansen.

C. E. Ealbe= Hansen:

Johannes Boye
1756-1830
Johannes Boye,
efter et
Pastelmaleri

af det 18. Aarhundrede var Nakskovs gamle lærde
Skole i det yderste Forfald — hvad der for Resten var Tilfældet med de fleste
af Provinsens Latinskoler. Skolebygningen var i en ynkelig Forfatning, Skole*
stuerne skidne som Udhuse, Undervisningen i højeste Grad mangelfuld — der var kun
to Lærere til at undervise i alle Fag — Elevantallet var ringe og af meget daarlig Kvalitet.
Flere Gange havde der været Tale om helt at nedlægge Skolen.
Endelig besluttede da Myndighederne, 3: Staten, at prøve paa at frelse den synkende
Skude. Men det var ikke let at finde Redningsmanden. De ledendes Øjne faldt tilsidst
paa den 27*aarige Magister Johannes Boye, født 1756. Han var Søn af en tidligere Skip*
per fra Thorøe (Thurø), der siden havde været Lærredshandler i København og havde
holdt sin velbegavede Søn til Bogen. Her havde Johannes Boye studeret Filologi og
Filosofi; han havde taget en meget fin Magistergrad og tillige lagt stor Interesse for
Skolegerningen for Dagen.
Mest bekendt havde han dog gjort sig ved sin Oversættelse af Shakespeare. Især
Hamlet. Det var det første Forsøg paa at overføre den store Brittes voldsomme Liden*
skab paa Dansk, og helt vellykket var det vel ikke, hvor megen Umage den ærlige Over*
sætter saa gjorde sig. Helt umuligt var det at føre Shakespeares Dramaer op paa Scenen
i denne Form. Det var først den begejstrede romantiske Skuespiller Foersom, der løste
den Opgave. Her følger nu et enkelt Eksempel fra Boves Oversættelse: Hamlets Monolog.
»At være eller ikke være, det er Spørgsmaalet... at dø — at sove — at sove — maaske
at drømme; ak; dér er Knuden; thi hvad Drømme der monne komme i Dødens Søvn,
naar vi har slidf os fra denne dødelige Alarm, maa holde os tilbage. Dette er Udsigten,
der tvinger os til at leve et langt elendigt Liv. Thi hvo vilde taale Tidens Svøbe og Spot,
Undertrykkernes Uretfærdighed, den stoltes Foragt, afslagen Kærligheds Kval, Lovens
Tilsidesættelse... naar man med en ussel Dolk kunde skaffe sig Hvile? — Saaledes gør
Tvivl os alle fejge, og saaledes besmittes vor Beslutnings naturlige Farve af Eftertænk*
nings Mørke«. — Man sammenligne den sidste knastørre Sætning med Foersoms: »Beslut*
ningens medfødte Morgenrøde — dør i det syge gustne Overlæg«. Boye har: »saltet
Størfisk — Rogn for Hoben«, Foersom langt kraftigere: »Kaviar for den store Hob«; men
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Boye har allerede: »at kunne skelne en Ko fra en Vejrmølle« (hvad han iøvrigt har
hentet fra Peder Syv) som Oversættelse af a hawk from a heronshaw.
Den unge, litterært interesserede Magister kom da til Nakskov i 1783 for at prøve
paa at bringe den forfaldne Skole paa Fode.
Man tør vel nok tro, at han er gaaet til dette Arbejde med frejdigt Mod, og naar
Haugner i sin Bog »Nakskov Købstads Historie« kalder ham »en daarlig Skolemester,
en daarlig Økonom og en daarlig Administrator«, maa det sikkert bero paa, at Haug«
ner betragter ham med de samme Øjne, hvormed en administrerende Kommunalmand
ser (eller saa) paa en ung dristig Skoleleder, der kræver kostbare Forbedringer gennem«
ført paa Skolevæsenets Omraade. For det gjorde Johannes Boye. Han forlangte: ny
Skolebygning med tiltalende Klasseværelser, flere Lærere til Bestridelse af de forskellige
Fag (Boye havde een Lærer, der kun kunde undervise i de rent elementære Fag), og
hvad der aabentbart i særlig Grad forarger Haugner, en ny og værdig Rektorbolig. Nu
ser det ganske vist ogsaa lidt paagaaende ud, at det var den sidste Bygning, han først
lod udføre, i den Forvisning, at det offentlige vilde afholde Udgifterne derved, det maa
vel kaldes et Udslag af ungdommeligt Overmod og Optimisme. Om de Skuffelser, han
derved led baade for Rektorboligens og Skolebygningens Vedkommende, kan man læse
nøjere i Haugners Bog. Det faktiske Resultat blev, at han selv maatte betale alle Ud«
gifterne ved Byggeriet, hvad der for ham var et økonomisk Knæk, han ikke naaede at
komme over hele sit Liv igennem — Lærerlønninger har aldrig været i Stand til at bære
stor Gæld. — Maaske stammer Haugners Betegnelse af Boye som daarlig Økonom fra
disse Forhold.
Rektorboligen laa i Søndergade Nr. 20 til højre, naar man kommer fra Torvet, der,
hvor nu Ove Schous Farvehandel ligger. Boye havde selv tegnet Udkast til Bygningen;
han besad en meget fin, kunstnerisk Smag; og paa Husets Facade lod han sætte Ordene
Musis & amids posuit Johannes Boye, en Indskrift, der straks blev overklistret, da Rek«
tor Boye efter kun faa Aars Forløb af økonomiske Grunde maatte flytte ud af sin
smukke Bolig. Heller ikke Opførelsen af en ordentlig Skolebygning havde han Held
med. Hans første Plan dertil mislykkedes fuldstændig og voldte ham betydelig Opof«
reise og en Del bitre Krænkelser, der en Tid — efter hvad hans Søn fortæller — kastede
ham ud i en farlig og langvarig Sygdom.
Allerede disse Forhold turde vel tyde paa, at han var dybt interesseret i sin Skole«
gerning. Men en hel Række Artikler i Tidsskriftet »Minerva« under Pseudonymet N.
D. T. S.: Nos duo turba sumus, (»vi to er en hel Skare«, efter Deukalion og Pyrrha i
Ovids Metamorfoser) viser klart, hvilken frisk og moderne, ja, næsten revolutionær
Skolemand Boye var.
Han anker over, at det, der hidtil er blevet læst i de lærde Skoler, kun er Latin,
Græsk, Historie og Theologi — »den Kundskab, der beæres med det stolte Navn klas«
sisk Erudition«. Det er sjældent, at denne gamle Sprogkundskab bliver de studerende
til Fornøjelse og endnu sjældnere — til Nytte. Han hævder, at det er rent Hykleri, naar
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Akademikerne hæver de gamle Profeter til Skyerne og udtaler deres Beundring for
Horats, Pindar, Anakreon, o. s. v. »Ikke en Trediedel af dem, der pines i Skolerne med
disse Fag, bringer det saa vidt, at de gjøre de gamle Autores til Morskabslæsning«,
Som Rationalist hævder han først og fremmest, at det ingen Nytte er til at vide Besked
med Romernes Tøfler eller at kende Gaderne i Rom, mens man maaske ikke kender
dem i København eller Nakskov. Han erkender, at der er meget at hente hos de gamle
Skribenter for Kultur og Smag, men han anbefaler at læse dem i Oversættelse — selv
oversatte han Herodot — og henviser til, at bl. a. Prøjserkongen Frederik den Anden —
Oplysningstidens Flerskerideal — havde høstet stor Nytte og Glæde af de oversatte
Klassikere.
I sin Artikel 1791 i Minerva »Om Skolevæsenet« beklager han sig over, at Videm
skaberne, a: Naturvidenskaben og Matematikken, er tilsidesat, ja næsten foragtet ved
Akademiet o: Universitetet. Til Videnskaberne regner han ogsaa Filosofien, han mener
vel Logikken. I Skolerne forlanges der ganske vist Astronomi, Doctrina sphaerica, som
Faget kaldtes; men da Undervisningen foregik uden matematisk Grundlag, blev Resul*
tatet kun overfladisk Kendskab til Terminologien og Stjernebillederne, »Konstellatio*
nerne«, »saaledes som enhver Bonde kunde kende dem«. Han anbefaler i stærke Toner
Præsterne at dyrke Naturvidenskaberne for at bringe dem videre til Menigheden. Han
kan ikke tænke sig noget lyksaligere end at docere disse Ting for de unge; de gamle
kan det vel ikke nytte at give sig i Lag med. Han peger paa, hvorledes det tørre Sprogs
studium, Grammatikterperiet, kan standse den unges naturlige Udvikling, og paataler
den gejstlige »Munketvang« overfor de lærde Skoler, den megen Kirketjeneste, der gør
Skolen til en »gruelig Celle« for Lærere som Elever. Og til Slut naar han til den Opfat*
telse, at der nødvendigvis maa indføres nye Fag: Matematik, Naturhistorie, populær
Filosofi, Fysik og — hvorfor ikke — Tegning, Handelsvidenskab og levende Sprog — alt
doceret paa en for de unge fornøjelig Maade.
Den højere Skole skal ikke blot staa aaben for dem, der ønsker at hellige sig den
lærde Stand, men for enhver Ungdom, der vil søge »at gøre sig lykkelig og duelig ved
Kundskaber. Den skal være en Borgerskole — om man vil en Realskole« — han bruger
Ordet.
Naturligvis forudser han den Indvending, at den nye Ordning bliver for kostbar,
den kræver langt flere Lærere end den gamle, da »der maa være en Lærer til hvert Fag«.
Men den Vanskelighed mener han dog let kan overvindes. Latinskolerne er jo rigeligt
»doterede«; deres Midler skal kun anvendes paa den rette Maade. Skolernes Indkomster
var hidtil blevet brugt til at købe Disciple til de lærde Skoler for, hvor de unge Menne*
sker fik fuld Forplejning — kummerligt nok — saa vidt vi ved — og det kunde naturlig*
vis være en Lettelse for Forældrene at faa Børnene anbragt paa den Maade. Latinsko*
lerne hvervede med andre Ord Elever, som Regimenterne Soldater. Det er nu Boyes
Mening, at man hellere burde bruge de mange Penge til at skaffe sig duelige Lærere,
saa kunde der vel blive nogle Stipendier til Rest til »særlige Genier« blandt Skolepogene.
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Buste tilhørende
Det nationalhistoriske
Museum
paa Frederiksborg

Han forlanger den tvungne — saa godt som daglige — Kirketjeneste indskrænket og øn«
sker Skolen aaben for enhver, hvadenten han vil være Præst eller Købmand, Kunstner
eller Embedsmand.
Kirkesangen — der besørgedes af Peblingene — har han ikke noget imod; men der
skal være ordentlig Undervisning i Musik og Sang, og Kirkesangen maa ikke være nogen
Tvang for Ungdommen. Alle de Indtægter, der flyder af Kirketjenesten, skal tilfalde
Koret eller Skolen.
Ogsaa Problemet Eksamen tager han op til Behandling. Her stiller han sig paa det
Standpunkt, at de, der skal studere videre ved »Akademiet«, ikke bør aflægge nogen
Prøve, »deponere«, og han skriver: Det sker sædvanligvis, at den, som er mindst skik*
ket til at studere paa egen Haand ved Akademiet, staar sig bedst og faar mest Roes ved
Deposizen«. Kun Lærerne ved den Skole, hvorfra den unge dimitteres, kan give det
rigtige Vidnesbyrd. »Rektor altsaa dimitterer den Unge til Akademiet og erklærer ham
dygtig til at optages blandt de akademiske Borgere«.
Det er dog ikke blot den lærde Skole, der optager den frisindede Skolemand; ogsaa
de »danske« Skoler, som han helst vil kalde »Almueskoler«, kalder i allerhøjeste Grad
paa hans Interesse, selv om hans Forslag vidner om, at han her mangler praktisk Erfaring.
Han skriver dog med fuld Ret omtrent saaledes:
I de syv*otte Aar, Ungdommen »hendriver« i disse Skoler, lærer de intet andet end
Pontoppidans Forklaring og en haandværksmæssig Regula de tri efter Kramer. Den
Oplysning er ikke Tidens Pinagtighed værd. Selv ser han Skolens Opgave i at bringe
disse Almuebørn, Haandværkeres, Daglejeres Børn, o. s. v. Kundskaber, der ikke blot
kan være dem til Nytte i deres senere Virksomhed, men ogsaa gøre dem til lykkelige
Mennesker, det vil sige til Mennesker, der er i Stand til at skabe sig »fyldestgørende
Fornøjelser« a: Fornøjelser, der kan erhverves »uden
at forvolde Mangel af Ejendomme, Sundhed og Til*
fredshed og altsaa ikke afhænge for meget af udvortes
Ting«. En Haandværksmand vil være lykkelig, hvis
han kan »overgive sig til rolige Sindsfornøjelser og
opløfte sig over det daglige Trivielle og smage de For*
nøjelser, der alene er anstændige for en udødelig Siel«.
— Nogen virkelig Forstaaelse af sociale Spørgsmaal
har han imidlertid ikke. Han anser det for ganske rime*
ligt, at en meget stor Del af Menneskeheden maa op*
ofre sig, for at en lille Part af den kan leve i Luksus;
men den større Part kan opnaa nogen »Lyksalighed«
gennem Oplysning. — Derfor er det hans Anskuelse,
at Religionsundervisningen bør indskrænkes og an*
lægges paa en helt anden Maade end ren Udenadslæ*
ren, og han foreslaar Undervisning i Naturvidenskab,
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Kundskab om Verdens Bygning, nogen Folkehistorie og en populær Filosofi, desuden
mekaniske og andre matematiske Videnskaber, der kan komme den unge til Nytte i
hans tilkommende Haandtering, og endelig, Musik og Sang. Han er, som man ser, ikke
bange for at tage Munden fuld.
Men nu kommer den stadige Indvending: Der er jo kun een Lærer. Naa ja, her er
igen en Opgave for Præsterne; de vil sikkert være villige til at hjælpe Læreren, først
og fremmest ved at overtage Religionsundervisningen og dernæst — formentlig uden
Betaling — ogsaa andre Fag. »De mangler ikke Tid«, bliver han ikke træt af at gentage.
Og de rige Kirker maa kunne spæde til for at skaffe nye Lærere og sørge for, at den
gamle faar højere Løn for sit Arbejde. Ogsaa Klokkeren maa kunne hjælpe til. Den
Opvartning, han maa yde Præsten, kan en Graverkarl ligesaa godt forrette. »En Klok«
ker bliver paa den Maade et nyttigt Lem af Samfundet.« Gang paa Gang fremhæver
han, at Lærerne maa lønnes bedre for at opnaa større Agtelse, og til Slut anbefaler han
Opførelsen af smukke Skoler i Stedet for de Svinestier, der dengang var i Brug; Om«
givelserne har en mægtig Indflydelse paa vore Sæder, erklærer han. Hans Slutningsord
lyder: »Som Almueskolen nu er, er den den rene Elendighed. Man har med Flid arbejdet
paa, at den Ungdom, der søgte disse Skoler, blev holdt i Vankundighed og langt borte
fra al Oplysning. Men vi tør haabe, at Frihedens Sol vil ogsaa lade sine blide Straaler
falde ind i disse skumle Afkroge, hvor Tusmørke saa længe har lagt Skjul over Van«
kundighedens grimme Ansigt«. — De her anførte Citater gælder i første Række Almue«
skolerne i Byen; men ogsaa Skolevæsenet paa Landet tager han op til Behandling.
Det var de store Landboreformers Tid, og Boye er, med Ildhu, med i alt det nye.
Lian er ganske klar paa, at Landmændene er den betydeligste Stand i Danmark. Hans
Vel er Landets sikreste Vel. Men skønt Bondestanden har mere Omgang med Naturen
end de andre Stænder, er den langt borte fra Naturen og er fuld af Fejl og Laster.
Hvorledes kan da denne Stand forbedres? Ved Oplysning. Men her staar to Hindrin«
ger i Vejen. For det første: Tiden. Bonden har ikke Tid. Derfor maa hans Arbejde lettes.
1) Ved Folkeformerelse. Mange Arbejdere gør Landmandens Arbejde let, og Arbejdet
bliver bedre gjort. Han faar da Otium til at dyrke aandelige Sysler. 2) Ved passelig
høje Priser paa Landmændenes Varer, og her henviser han til England. Den anden Hin«
dring er den, at det er saa vanskeligt at faa duelige Lærere paa Landet. Derfor maa der
skaffes Lærerne større Anseelse. Præsterne maa selvfølgelig igen holde for, og Degne«
embedet slaas sammen med Skoleholderens. Degnen har jo Tid nok. Har han ikke andet
at forslaa Tiden med end det, hans Embede giver ham at bestille, maa han sandelig være
sig selv til Byrde. — Mon nu ogsaa Per Degn kunde bidrage ret meget til Ungdommens
Oplysning og Lyksalighed?
Helt moderne lyder det, naar Boye hævder, at man ikke skal proppe Børnene med
unyttige Kundskaber. »I Stedet for at man i den første Alder bør prøve at give Sjæle«
Evnerne den rette Drejning, Øvelse og Udvikling, søger man at ernære den historiske
Nysgerrighed paa Dømmekraftens Bekostning, da man dog i den første Alder ikke saa
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meget bør kultivere Sjælen ved sammenstuvede Kundskaber, som heller stræbe at sætte
den i Stand til selv at indse, udlede og opspore Kundskaber, det er: at kultivere sig selv«.
Her stikker nu den kunstbegejstrede Skolemand Foden frem, og han tilføjer: »Skøn*
hed skal uddanne Ungdommens Smag; men hvad nytter det at tale om sligt, saa længe
man taaler, at selve Skolebygningerne er de mest gothiske (sie!) og barbariske af alle
offentlige Bygninger: uden Orden, uden Smag og uden Renhed«.
Det er ikke uden Interesse at faa at vide, at han er en af de allerførste, der bruger
Ordet Kultur i moderne Forstand, og i en Definition af Ordet siger han bl. a.: »Leve*
maade er ikke nok; der maa en rigtig Smag til, en øvet og dyrket Forstand; de to sid*
ste Begreber skaber den gode Levemaade. Den sande Levemaade er altsaa en Følge af
Kulturen«. Det anførte maa vel være tilstrækkeligt til at give en Forestilling om Rektor
Boye som teoretisk Pædagog; og naar vi ser bort fra de smaa Naiviteter, der nærmest
skyldes Tiden, kan vi vel give ham vor fulde Tilslutning.
Er det da den praktiske Skolemand, Haugner bedømmer saa strengt? Imidlertid fin*
des der adskillige Udtalelser fra de højeste Skoleautoriteters Side. En siger: »Han brugte
den fortræffeligste Læremaade«. En anden: »Han besad stor Lærdom og de fortræffe*
ligste Læregaver og omgikkes sine Disciple med den største Humanitet«. Vi ved, at han
læste Matematik, Engelsk og Tysk privat med sine Elever uden Betaling, at han grund*
lagde et Skolebibliotek, som ingen lærd Skole paa den Tid havde Magen til. Desuden
har vi set, at han lagde sig kraftigt i Selen for at skaffe en ordentlig Skolebygning. At
det mislykkedes, var saa sandelig ikke hans Skyld.
Af Nekrologer over ham — ogsaa fra gamle Elever — fremgaar det, at han de to Ste*
der, hvor han virkede som Rektor, Nakskov og Fredericia, efterlod sig et »kært og agtet
Minde, som Enkeltes fjendtlige Adfærd mod ham ikke kunde rokke«. Der siges, at han
var et noget kolerisk Temperament. Han blev aldeles rasende, naar han følte sig foru*
rettet, men lod sig meget let forsone igen, og aldrig fornærmede han nogen, uden at
at han selv var udæsket. Han kom da ogsaa paa en fredelig og venlig Fod med sine
tidligere Modstandere i Nakskov, før han i 1806 forlod Byen.
Hans Forhold til Eleverne var usædvanlig smukt. »De ældre omgikkes han som en
faderlig Ven; men den Værdighed, hans Stilling fordrede, og den Ærbødighed, hans
Væsen og Lærdom indgød, blev aldrig paa nogen af Siderne traadt for nær«. Det er
smukke Ord om en Skoleleder. Naar han havde Tid, tog han ofte en eller flere af Ele*
verne med ud paa Spadsereture. (Mens jeg skriver dette, kan jeg ikke lade være at tænke
paa, at hundrede Aar senere, i 1891, da cand. mag. Vilhelm Rasmussen — den senere
Folketingsmand og Forstander for Lærerhøjskolen — vikarierede ved Randers Latin*
skole, fik han fra højeste Sted et bestemt Forbud mod at give sig af med Eleverne
uden for Skoletiden). — Om de yngre Disciple siges det, at Boye vandt deres Hengiven*
hed paa Trods af den alvorlige, men aldrig frastødende Maade, han behandlede dem paa.
De var mere bange for hans strenge Irettesættelse end for den legemlige Tugtelse, der
tidligere havde været i Brug, men som Boye havde afskaffet. — At Arbejdet under de
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elendige Forhold har virket trættende, kan næppe forbavse. Men det kan paa den anden
Side ikke være rigtigt at fordømme hans Skolegerning efter en Ytring som den følgende,
der er sagt i et bittert Øjeblik: »Som Embedsmand er jeg hensat i et Fag, hvor jeg nu
har trællet for at faa en Hob unge Mennesker af de forskelligste Evner og Aar ikke
dannede og oplærte i nyttige Ting, men bragt saa vidt, at de kan udholde en Sprogex«
amen, der er Øjemedet af alle Skolers Slaveri. Dette hentærer og spilder min meste og
ædleste Tid«. Der er sikkert mange fremragende Skolemænd, der i bitre Øjeblikke har
sagt det samme til sig selv. — Faktum er, at Elevantallet i de Skoler, han ledede, begge
Steder var i sikker, om end beskeden Stigning; efter hans Afgang gik de begge over fra
at være lærde Skoler til at blive Middelskoler. Naar
Haugner ironiserer over, at han i de 23 Aar, han var
i Nakskov, kun dimitterede 26 Elever (andetsteds
\
siges der 30) til »Akademiet«, tager det sig ganske
vist lidt pauvert ud ved Siden af Nutidens Mylder
---af Studenter; men efter Datidens Forhold var det
slet ikke saa ilde; desuden maa man vel huske paa, at han ikke ansaa et saadant Resultat,
»Deposizen«, for det væsentlige i sin Opdragergerning.
Naar han i sine mismodige Øjeblikke klagede over, at han »hentærede og spildte sin
meste og ædleste Tid«, tænker han upaatvivlelig paa sine filosofiske Arbejder. I Rektor«
aarene i Nakskov skrev han sit betydeligste Værk »Statens Ven« I—III (1792—98).
Det er et ærkerationalistisk Værk, der tilraader at finde den »fornuftige Middelvej«.
Det gælder at lade Begejstringen glide indenfor den rette Grænse: »Man behøver kun
at lade Oplysning paa en mild og fredelig Maade lære os alt det sande: Orden og Fri«
hed vil da snart parres«. Man kan umuligt undgaa at tænke paa Oehlenslägers Vers i
Sankt Hans Aften Spil:
Hvis du vil høste Livets Frugt,
da gaa ad Middelvejen smukt!
Den Sætning mig saa vel behager,
at ej engang jeg Vers undtager.

Man kan bare sætte Filosofi i Stedet for Vers, saa har man hele Boyes Opfattelse.
Bogens Grundindhold kan sammenfattes i faa Ord: Grunddriften i den menneskelige
Natur er Stræben efter Lyksalighed (det Ord kommer ham stadig paa Læben ogsaa i
de pædagogiske Artikler). Af Fornøjelserne er de intellektuelt«moralske de vigtigste og
højeste. Det Menneske, der søger disse Fornøjelser er et dydigt Menneske, thi »Dyd
bestaar i Færdighed og Smag paa moralske Fornøjelser, det er = den kaldes dydig, som
finder Fordel i at befordre ligesaa vel Næstens Lyksalighed som sin egen«.
Menneskets Natur er, efter Boyes Opfattelse, en broget Blanding af gode og onde
Drifter; men de gode er de stærkeste, det viser Historien; af dem ser man, at der er en
stadig Udvikling af de gode Drifter og en stadig Svækkelse af de onde. Drivkraften til
denne evige Kamp mod det onde og for det gode er Lyksalighedsdriften. Jo mere op«
lyst et Menneske bliver, desto mere faar han Øjet op for, at selv om Tilfredsstillelsen
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af en ond Drift kan frembringe en midlertidig Tilfredshedsfølelse, vil den dog i det
lange Løb gøre Mennesket utilfreds, ulykkeligt, altsaa fjerne ham fra hans Livs Maal:
at blive lyksalig. Han naar til den Slutning, at da ingen Lyksalighed kan blive fuld*
kommen her paa Jorden, maa vi tro, at der findes en Skaber og et Liv efter dette.
Det er aldeles rigtigt blevet sagt, at alt dette er Ræsonnementer og ikke videnskabe*
lig Undersøgelse. Boye kan med Rette kaldes Populærfilosof.
»Statens Ven« gjorde ved sin Udgivelse enestaaende Lykke, den var jo et typisk
Udtryk for Tidens Tanker. Første Del blev meget hurtigt udsolgt, og Tidsskriftet »Iris«
skrev om Bogen: »Dette er et af de herlige Værker, som Nationen kan være stolt af«.
I. Baden omtaler »den ukonstlede Veltalenhed«, der ved Siden af en »ciceroniansk elegans
doctrina« udmærkede Boyes filosofiske Værk. Langt senere priser Hornemann »det
Kraftfulde og Mandige i Forfatterens Foredrag, hans varme og levende Interesse for
Sandheden og den Sag, han af handler«; og den store juridiske Filosof Anders Sandøe
Ørsted kalder i en Recension »Statens Ven« for »et aandrigt og smagfuldt Skrift«.
Værket lader sig udmærket læse den Dag i Dag, fuldt af sande og klart udformede
Tanker som det er. Der hersker en vis humoristisk Tone i alt, hvad Boye har skrevet,
og der findes adskillige sarkastiske Indfald, som han ikke har kunnet holde tilbage.
Naar hans filosofiske Arbejde alligevel i Løbet af forholdsvis kort Tid gik i Glemme,
maa Grunden søges deri, at han var den eneste af det attende Aarhundredes Filosofer
siden Holberg og Sneedorff, der ikke var paavirket af den tyske Filosofi. Flan oppo*
nerede kraftigt mod Kants Pligtbud, idet han opstillede Lyksalighedsdriften som moralsk
Princip og stilede mod Sindets Ro — Horats’ æqua mens, hvad han smukt betegner ved
»Sjælens Havblik«.
Fra klerikal Side blev Boyes fortræffelige Bog stærkt angrebet (fordi han hævdede:
»ingen Arvesynd«). En højt begavet kaldte Værket »Satans Ven« i Stedet »Statens Ven«.
Da Johannes Boye blev Rektor i Fredericia, mødte han de samme usle Forhold og
delvis ogsaa den samme Modstand som i Nakskov. Det forstemte ham, og det er intet
Under, at han efterhaanden mistede Lysten og tildels vel ogsaa Kræfterne til at udføre
sit anstrengende Arbejde. I 1811 forlod han, 56 Aar gammel, Fredericia, og efter et kor*
tere Ophold paa Nivaagaard flyttede han til København, hvor han tilbragte Resten af
sit Liv med litterære Sysler og LTndervisning af en Sønnesøn. Han var aldrig egentlig
syg, og da han fyldte halvfjerds, var det den almindelige Mening, at han vilde leve
mange Aar endnu. Men den haarde Vinter i 1829*30 gjorde det af med den kraftige
Mand, og han døde stille og roligt den 1. Februar 1830. Under sit Ophold i Nakskov
var han blevet udnævnt til Professor extraordinarius.
Hans Søn A. E. Boye, der var født i Nakskov, var en fin og aandfuld Litterat og Over*
sætter. Tre Aar efter Faderens Død skrev han i en Mindeartikel om sin Fader: »Han var
en Mand, hvem en sagkyndig og upartisk Efterslægt uden Tvivl vil indrømme den samme
Plads, som tilkendtes ham af hans Samtid, idet denne har regnet ham blandt de Mænd,
der have gjort sig vel fortjente af Fædrelandet, af dets Litteratur og dets Sprog«.

16

IiUiCj VdobW« Regia

AUGfSn NOSTKI LOVGC CUCMENTiSSMl,
MW t.nXIÆ EXmTATISSIMt,

REGIs
Daniæ & Norwgiæ, Vandatorum Gothorumqve,

D U

I S

Slesvid, Hoiårir, føraunx asqve Dytbmar&r,

C O M 1 T 1 S

Louis Müllet:

Christiani,
id « o m i n i 5

Nakskov Latinskoles
Programmer

Septi mi,
Ittinam!
, cjvemcdtnoduiu ide nummts Leer
cft, & wuka»; mvuhk per&c&røes-, ut ex &cr»
duceoiur Litens;
Ur, qv-j baberemu«. in qvunas exutwenm*. qvi hmLribas
üidro«ndis & re^eaths prsfrdi Uinms, ji tone, qvodnxuta
occupsrec snhauin, dciuictarmir in Muaer«, qvod Athaus fsßg*‘‘« hameroN) qvwannh digvrcntur. pmLribcreutur, & ■
: (pKUrenrur
Rem Pamstn., Dan^tn j&m dUo, ænæw«, dabpmsnr jt;nk»res- Musix
Jai iul> mfptEbmrc
Magiikriüwftn alRpT Provincial» wflnm, Urbcw noßmw,:
Kneäuhm «««lew, Tcmionum nxuin uoiküin rdpwicns^
*
bv;< ;

Første Side
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fra 1769

med Nakskovs Historie havde Redaktør Haugner opspo*
ret, at der paa Det kongelige Bibliotek fandtes to Skoleprogrammer, som maaske
kunde indeholde Oplysninger af Betydning enten for Nakskov Bys eller Nak*
skov Latinskoles Historie. Han bad derfor mig gennemgaa dem og meddele ham, om
der fandtes noget af Interesse for hans Værk. Det var der ikke; som historiske Doku*
menter er de intet værd. Derimod giver de et Indblik i, at der ved den Tids Latinskoler
ogsaa kunde arbejdes med andet end Indterpning af græske og latinske Klassikere, nem*
lig dels med almindelige moralske Betragtninger, dels med ældre Tiders Begivenheder.
Anledningen til Programmernes Udgivelse var, som man vil se af Indledningen, en kon*
gelig Befaling til Rektorerne, at ikke blot disse, men ogsaa Eleverne i Mesterlektien
skulde studere lokale Emner og bekendtgøre Resultaterne af deres Studier baade skriftlig
og mundtlig gennem Foredrag for en indbudt Kreds af Tilhørere. — Foredragene har
antagelig været holdt paa Latin, og Tilhørerne har vel været Præster, Lærere, juridiske
Embedsmænd fra By og Omegn og maaske hele Lolland og Falster. Men desværre er
Talerne ikke bevaret; de vilde have været endnu interessantere end Rektorens Program*
mer; men efter hvad man kan slutte af Rektors Udtalelser i Program II, har de ikke
været nogen ubetinget Succes; i hvert Fald retter han de bitreste Bebrejdelser mod dem,
der ved deres haarde Kritik bidrager til at berøve de unge al Lyst til selvstændige Stu*
dier og Fremstilling af Resultaterne for Offentligheden.
Programmernes Forfatter var Magister Peter Kaasbøll, Rektor i Nakskov 1757—1783.
Han blev født 11. Juli 1719 i København, Søn af Sognepræst ved Heiliggeist Kirke,
Magister Eiler Kaasbøll. Han blev Student 1736, cand, theol. 1740 og erhvervede Ma*
gistergraden i 1750. Fra 1742 var han Hører ved Metropolitanskolen og derefter Rektor
i Nakskov 1757—1783. Han var efter sine Samtidiges Sigende en lærd Mand, og lige*
som sin Efterfølger, Rektor Boye, en mild Mand i sit Forhold til Eleverne, men han var
en svag Mand, der i hele 19 Aar, fra 1763—1782, maatte holde Subrectorer til Skolens
Ledelse. Da den sidste blev Sognepræst i Jylland, forsøgte Kaasbøll selv at overtage
Ledelsen, men maatte tage sin Afsked i 1783 og døde 1794. — At Livet i Nakskov og
Arbejdet ved Skolen ikke er faldet ham let, kan man se af Udtalelser i begge Program*
NDER SIT ARBEJDE
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mer. — Naar den kongelige Ordre gik ud paa, at Lærerne foruden deres Skolearbejde
skulde beskæftige sig med noget, som helt kunde optage deres Sind, kan han ikke lade
være at karakterisere sit Skolearbejde som et Værk, der endog kunde udmatte en Atlas’
Skuldre, og stadig vender han tilbage til Beklagelse over, at Skæbnen har anbragt —
eller rettere henkastet — ham paa et Sted, hvor enhver Lejlighed til at benytte Biblio*
teker og Arkiver, og dermed til videnskabeligt Arbejde, er berøvet ham — en Tankegang,
som man forøvrigt ogsaa kan finde i vore Dage. At han selv var en lærd Mand, frem*
gaar af hans Behandling af det latinske Sprog; han skriver et meget korrekt Latin, men
som mange af Sølvalderens Forfattere i lange, indviklede Sætningsperioder, som i For*
bindelse med Tilbøjeligheden til Synonymfordobling ofte gør det vanskeligt at over*
sætte. At han ogsaa var en Stuelærd, ser man f. Eks. deraf, at naar han skal forklare,
hvor lang Nakskov Fjord er, søger han han ikke Oplysning derom hos Folk i Byen,
der vidste Besked, men slaar op i geografiske Beskrivelser af Lolland og finder hos en,
at den er 1 Mil, hos en anden, at den er 2 Mil lang, men drister sig dog selv til at mene,
at det sidste er det sandsynligste. Men at han ikke har manglet Interesse for sine Ele*
ver, viser de før omtalte Bebrejdelser mod Tilhørerne for deres ubillige Kritik og ind*
trængende Opfordring til ogsaa det andet Aar, da disse Foredrag holdes, at indfinde sig
og være milde Dommere over de unge vordende Videnskabsmænd og deres Arbejde.

Program fra 1769
allermildeste, Fædrelandets højtelskede Konge af Danmark og
Norge, de Venders og Gothers, Hertug af Slesvig, Holsten, Stormarn og Dith*
marsken, Greve i Oldenburg og Delmenhorst, Christian den Syvende, den (gid
det være saa) helt fuldkomne, paa samme Maade som dette Tal er helligt og indeholder
mange Fuldkommenheder, saaledes som vi belæres om af den hellige Skrift, har kund*
gjort sin kongelige Vilje: at der, for at vi, som er sat i Spidsen for at oplære og styre de
yngre, kunde have noget, paa hvilket vi kunde øve os, (hvis der da i et Hverv, som
kunde udmatte en Atlas’s Skuldre, skulde savnes noget, som kunde optage hele vor Sjæl)
hvert Aar skulde vælges, foreskrives og behandles Emner vedrørende fædrelandske, d.v.s.
danske Forhold; de yngre, indviede til Muserne, skulde selv under vort Lærertilsyn ud*
arbejde noget, der har Tilknytning til vor Provins, vor By, hvor ringe den end er, hele
vort Landomraade; vi selv skulde da indbyde Tilhørere til at høre alt det, som de yngre
havde udarbejdet, der færdes under vor Haand, vor Færle, indviede til de fri Studier og
Kunster; og vi skulde ikke blot i vort Program angive disse højtidelige Ting, men selv
fremstille et Emne, der berører fædrelandske Begivenheder og Fædrelandets Historie.
Et vanskeligt Arbejde og fuldt af Risiko! Thi vi, som man har udelukket og endnu
stadig (o, hvilken Smerte!) udelukker fra hele Archivet, som tvinges til at opholde os
inden for vore private Vægge, og som først da erklærer os for lykkelige, naar vi kan
skabe noget, der ogsaa længe efter vore Dage vil tjene det almene Gode, det almene
OR OPHØJEDE,
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Vel, hvad, spørger jeg, kan vi skrive? Hvad kan vi offentliggøre, som ikke i Forvejen
er offentliggjort og bekendt ved Rygtet?
Men det er Ret, at vi føjer Ham, hvem hele Danmark adlyder, hvem Norge er unders
lagt, og hvem, for saa vidt det lader sig gøre at sammenfatte alt i eet Ord, hele Norden
dyrker, tilbeder, højagter. Thi din Vilje, ærværdigste Konge, straalende Monark, Fædres
landets allermildeste Fader, er vor Vilje, ja hele Folkets og alle Undersaatters Vilje.
Naar du befaler, maa ingen, med mindre han er Højforrædder eller bør betegnes
eller rettere beplettes med Navnet Statsfjende, i den Betydning det tages af Cicero, denne
de romerske Forfatteres Tinde, tilbageholde eller unddrage sine Skuldre fra nogen Byrde,
hvor besværlig den end er. Det har været vore Bedsteforældres, Oldeforældres, Tipoldes
forældres, Tiptipoldeforældres, og hvis man maa gaa endnu længere tilbage, alle vore
Forfædres lige til de første Slægtled (for ikke at udstrække det, som jeg vil sige, til vore
Forældre alene) Hæder og Ære, Ros og Pris, Glæde og Trøst, Beskyttelse og Fordel,
at de altid har kappedes med dine Forgængere om, hvem af dem der har været mest
beredt, disse til at byde klogt, hine til at adlyde beskedent, idet ingen vilde vige for den
anden i Ære.
Dine Forfædre har hersket retfærdigt, besindigt, ærligt. Vore Forfædre, hvis det er
tilladt at nævne dem, har adlydt ivrigt, omhyggeligt, underdanigt, begge har af ganske
Sjæl og Sind arbejdet paa og gennemført alt, hvad de satte sig for.
Vi paa vor Side og du paa din, straalende Konge, vilde ønske, at vi ikke blot havde
og betragtede dette Forfædrenes Eksempel, men ogsaa efterlignede det, kom det saa nær
som muligt, og hvis det kunde ske, overgik det, og, tror vi, hos dig rører der sig end
ikke den mindste Tvivl om, at vi alle, saa mange vi er, hvem Skæbnen har gjort til dine
Undersaatter, og som kaster os for dine Fødder, vilde udaande vort Liv, førend vi taalte,
at vi i denne Henseende blev overvundet og overgaaet af andre.
Viljen har ikke i den Grad ladet os i Stikken, at den ønsker, attraar, vansmægter
efter at overgaa din Vilje. Men hvad hjælper vor hele og ganske Føjelighed? den Iver,
som vi bærer i vor Barm? den Fyrighed, hvormed vi alle som een ombælter os? vi som
adlyder dig, ophøjede Monark, ikke blot efter vor Skyldighed, men efter vort Skøn og
vor Vilje.
Ganske vist er vi Danskere, men i selve vort Danmark, midt i vort Fædreland, er
vi uvidende om overmaade mange Ting, hvilken vor Uvidenheds Oprindelse vi tror og
mener maa tilskrives enten Forfædrenes Forsømmelighed og Mangel paa Omhu, som ikke
har optegnet alle de mærkeligste Ting vedrørende fædrelandske Forhold, eller selv om
de har opskrevet noget, har det været skrevet for Støv og Møl og, hvad vi mest sørger
over, helliget disse, eller ikke har været offentliggjort i Tryk eller har været trykt i saa
faa Eksemplarer, at de næppe kunde vare i een Menneskealder; saa stor har hin Tids
Sløvhed været (vor Sjæl gyser dog tilbage for at tænke derpaa), at det, som Forfædrene
maaske har nedskrevet, ikke er bevaret til vore Tider. Hvorledes Sagen nu end forholder
sig, har vore Forgængere efterladt os Efterkommere uvidende om mange Forhold, særlig
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historiske, og det har ikke engang ladet sig gøre at afsætte Spor, i det mindste paa dette
Sted, hvor hverken en Fod eller et Fodspor har kunnet finde Fæste.
Men for ikke at undlade at rette os efter vor ophøjede Herres Befaling, saa vidt det
lader sig gøre, fremstiller og viser vi os beredte, naar det blot vil være kært og behage*
ligt for dig, højtelskede Fædrelandets Fader, naar det blot vil blive til Hæder og Ære
for selve Fædrelandet, der altid er os det kæreste af alt, og naar det blot vil berede os
selv, ogsaa naar vi har levet Livet, og efter Døden en vis Udødelighed. Men selv under
vort Ønskes største Frodighed og Fylde tvinges vi til at klage over og tilstaa en vis
Mangel og Fattigdom, da vi paa alle Punkter er uvidende om, hvor vi skal gøre Begyn*
delse og Indledning, og hvor vi skal ende.
Vi bebor en By, hvis Hændelser ikke er saa berømmelige, at de enten kan give Farve
til dette kræsne Sekel, eller at den selv kan hævde sit Navn i Verden, hvor der er saa
mange berømte af Navn, fremragende ved deres Skæbne, kendte ved deres udmærkede
Bedrifter eller skjulte under deres Aske eller forlængst hævende deres Hoved op af
Asken, eller kendte ved Kunst og Kunstnere, som udstrækker sig ud over den menne*
skelige Lod, eller Byer, der er saa vel opbyggede og udstyrede af Haandværkeres Hænder,
at de fortjener at regnes blandt Verdens Vidundere. Vor By hævder ingenlunde Navnet
Vidunder og har aldrig frembudt noget særligt Skue, undtagen da den, fordum over*
strømmet af Skræk for Fjenden, næsten havde glemt sig selv, og overvældet af umaadelig
Frygt havde forsømt efter Pligt og Skyldighed at befri sig og sit Navn, der dog ikke
saa meget var dens som Danmarks, for Vanære og Plet; men Førerne snarere end Bor*
gerne og Soldaterne var blevet besat af en vis panisk Rædsel, som den Tids fra Norden
kommende Ris, den Højestes Vredes Straffuldbyrder forbød at fjerne, han som ligesom
en Flod næsten havde oversvømmet alt og, skønt nylig venligsindet, uventet har vist
fjendtligt Sind. Men hvad hjælper det at oprive Saaret? som allerede forlængst er eller i
det mindste burde være lægt, da alle nordiske Riger nu for evigt har forenet sig; gid da
end ikke den mindste Uenighed maa opløse denne Forening før den sidste Time! og
gid endog efter denne Tvillingrigerne evigt maa bestaal
Vi forlader, som billigt er, denne sorgvoldende Skueplads. Vi gengiver, saa meget
som det staar til os, vor By dens Hæder, idet vi for Øjeblikket fæster os ved dens Navn.
Den kaldes Nachschovia, der i ethvert efter vor Mening betyder Nakke*skov; thi efter
Traditionen har vi hørt, at denne vor By engang i fordums Tider har haft en Skov, der
ligesom hang ned fra Nakken, (thi Byens Pande eller Ansigt kalder vi det, der ligger
ud mod Havet) hvilken førnævnte Skov nu næsten eller fuldstændig er borte; thi i vor
Tidsalder af blomstrer mange Ting, som blomstrede for mange Aar siden og havde deres
Glans, for ikke at sige Nytte; thi vi planter ikke som vore Forfædre for den sene Efter*
tid, af hvilken Grund Hjertet henvisner af Smerte, og Taarerne bryder frem. Thi de fleste
Mennesker i vor Tid føres og ved et vist naturligt Instinkt hælder til den Mening, at
Jorden skal dyrkes, Afgrøde frembringes, selv hvor Jorden er højst ufrugtbar. Ganske
vist bør dette Forsæt ikke berøves sin Ros, men samtidig bør det siges, at det ene Gode
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ikke skal ophæve det andet, og at Mangel paa een Ting ikke i den Grad maa besætte
Sindet, at den samtidig vender alle Tanker bort fra Omsorg og Bekymring for den anden
Ting; saaledes er der mere ondt end godt i det samme Værk, og vi tager ikke ganske
fejl, hvis vi anklager den Slags Mennesker for Havesyge, som vi ikke ufortjent kalder
selve denne Menings Moder; thi de tillægger deres egen Mening større Betydning og
tror mere paa den end paa det guddommelige Forsyn, som de mistror. Jorden ernærede
vore Forfædre og, tror jeg, med mindre Vanskelighed, Ængstelse og Besvær; vi klager
oftere over Kornprisen eller rettere Kornets Dyrhed, og vi søger den ikke i selve Sagen,
men i de Forhold, der ledsager Sagen, nemlig i Ødselhed, i Overdaadighed, i rigelig
Overflod paa udenlandske Ting, en Overflod, som vor Sjæl begærligt tragter efter, som
vi kan undvære, og som næsten bringer os i den største Nød; vi maaler os ikke med
vor egen Alen; men hvad fremmede Folk gør, der er rigere, mægtigere og ældre end vi,
det tror vi ogsaa er tilladt for os, det tilskynder vort Sind os til at gøre, det lokker og
ægger os i højeste Grad; hvad vore Forfædre har dyrket og æret med største religiøse
Ærefrygt og Hellighed, det foragter vi og regner det for intet, skønt det vilde være i
højeste Grad i vor Interesse at hænge fast ved disses Spor, og hvis vi ikke kunde genop*
rette det til noget bedre, skulde vi i ethvert Fald ikke formindske og forringe det.
Men dette vort Program er kommet mere paa Afveje, end rigtigt er; men man maa
bære over med denne vor Skinsyge og give os nogen Indrømmelse og skænke os Tik
givelse paa Grund af vor Fædrelandskærlighed (undskyld Ordet); denne, som før har
bevæget og opflammet mit Sind, har fremtvunget og fravristet mig Ordene. — Vi maa
vende tilbage til vort Emne. Vi giver vor By Navnet Skoven, der hænger ud over Nak*
ken, og vi tager ikke let Fejl i denne vor Mening eller rettere Gisning; thi vor Mening
billiges af mange endnu levende Mennesker, som, naar de kalder Tanken tilbage til
deres Livs spæde Aar, kan huske, at hele den Slette, som nu kaldes Marschow, og som for
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faa Aar siden blev tilkendt vor By, og hvis Besiddelse denne Bys Indbyggere har hævdet
mod Ejerne af Nabo* og tilgrænsende Godser, Stormænd og Adelsmænd, eller i ethvert
Fald har bevaret Størstedelen af denne for sig; at der er dem, som kan huske, at hele
denne Slette — siger jeg — der er overmaade nødvendig for vore Pengesager, har været
beplantet med Træer og helt og holdent en Skov, men at den i hin sørgelige Krig, i
hvilken vor Nabo (saaledes som vi før har omtalt) oversvømmede og ødelagde næsten
hele Danmark, blev fældet og omhugget, ja fuldstændig ødelagt og jævnet med Jorden,
i den Grad at man nu ikke engang kan se Spor af den, hvilket utvivlsomt ogsaa hændte
hele Nabolaget; der var nemlig ogsaa en anden Skov ikke langt derfra og strækkende
sig i en anden Retning, ved Navn Maereskov (og alene Navnet paa denne taler om og
viser en Mængde Træer) og, hvis vi ikke tager fejl, lidende den samme Skæbne; hele
dette Forhold har udsat os Efterkommere for Kulde og har forøget vor Fattigdom og
vil forøge den lige til den Dag i Dag, da Brændestabler, som tilføres fra fremmede Egne,
i høj Grad vil tømme vor Pengepung for Penge, i den Grad at vi maa være lykkelige,
hvis vi, naar Skatterne er betalt, kan opholde Livet; saa langt er det fra, at der er noget
tilovers for den truende og frembrydende Alderdom. Skove skal altsaa opelskes, hvis vort
Danmark skal føres tilbage til sin tidligere Stilling; men disse vore Ønsker er blandt de
fromme Ønsker, som næppe opfyldes, før vi har opgivet Aanden, og selv da næppe.
Thi hvad der eengang er indviet til Ilden, er sat hinsides alt Haab, er gjort til intet, er
svundet bort og skuffer alle Ønsker. Gid vore Efterfølgere maa komme til bedre Tid!
Gid Freden maa nære vor Tidsalder! Gid Jorden maa tildele enhver hans Goderi Og
Gid Eftertiden ikke maa udgyde Klage over os! Gid vi ikke maa formindske vore og
Fædrelandets Goder, hvis det ikke tillades os at forøge dem! Gid vi ikke maa flyde hen
i Overdaadighed og Overflod paa alle Ting! Der er mange Ting, som vi kan undvære,
naar vi har Himlen, Luften og Aarstidernes Skiften, og gid den guddommelige Mildhed
ikke maa svigte os i disse!
Efter at vi nu ifølge den kongelige Ordre har forudskikket og mindet om dette, hvor*
dan det end er, staar der tilbage, at vi venligst indbyder alle, som elsker Videnskaben,
om hvem Interesse for Fædrelandet drager, og som er velsindede mod os og Muserne.
I Morgen tidlig, Kl. 9 om Formiddagen, vil tre Fostersønner fra vor Skueplads træde
frem, og med levende Røst fremføre og efter Hukommelsen fremsige, hvad de i Forvejen
har udtænkt og nedskrevet. Han, som fører vor Hjord og er dens Førstemand, ved Navn
Christiernus Petri Høy, vil holde Foredrag om vor Egns Frugtbarhed, Joannes Fride*
ricus Møller vil tale om Nakskovs særlige Forrettigheder, Christophorus Waldemarus
Sebbelow vil i et lille Foredrag tale om vor Bys Pryd og saaledes ende denne Talefore*
stilling. — Kom da til Stede alle i, som plejer at have en ikke ugunstig Mening om
Begyndernes Studier, og vogt eders Tunger og Sind! Eders velvillige Dom om disse saa*
vel som vore øvrige Forsøg vil være som en mild Luftning, for hvilken vore Fostersønner
lykkeligt kan sejle og udbrede deres Tales Sejl til Eftertiden. — Dette skrev jeg den 9.
Maj i den genvundne Frelses Aar MDCCLXIX.
Petrus Kaasbøll.
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Acädcfniam nova»} Qdoui<an tnatsn nttrjaBRtx, Ci^tem høvende har belært os — vel vidende om og skyl*
uefteRnabænmnR Fims«?, & adhue lunt, qv«,
sd has
Omduncoha undiesdas mvimuros datormronSi. & aædtn dedigst ihukommende denne Paamindelse begiver
rvftm pAmi Abjeäns & ab Archivs« remosn« luens son
fönten in hös terrors paginsm fadt j Crife iguorsnunin dj
vi os til dette Hverv, førend vi til den hulde Mo*
Phn gurø
Isplwnanj, adse non Imrunths^mdeftian?,
der Akademiet dimitterer en ny Koloni, der hæ*
ut
derligt søger om Borgerretten. Der har været, og
der er stadig, Ting, som har skræmmet og med Rette kan skræmme os, der vil indbyde
til at høre disse Foredrag. Den afsides og fra Arkiverne fjerne Egn indtager ikke den
mindste Plads i denne Skræk; afgørende Domme fra Ignoranter og Frygere*, der for sent
bliver vise, har saa lidt lindret denne Besværlighed, at de snarere, saa vidt det stod til
dem, har forøget og forstørret den; men kritiske Domme af den Art bryder vi os ikke
meget om, vi som er bedre oplært og ved, at det vilde volde dem selv langt større Besvær,
hvis det blev paalagt dem selv at skrive noget nyt, noget uvant, noget, med Hensyn til
hvilket al Støtte og alle Hjælpemidler var dem berøvet, eller hvis der blev forelagt dem
et Emne uden forudgaaende Fortolkere; de vilde, hvis vi ikke tager meget fejl, hænge
fast i det samme, og maaske endnu klæbrigere Dynd som vi, og de vilde ikke løse sig
heldigere derfra, hvis der ikke opstod mildere Censorer, der vilde lette Sagen for dem og
ved en mere maadeholdende Dom snarere vilde ægge deres Interesse og Iver end ud*
slukke den brændende Lyst til Studiet.
Men hvorfor tale for døve Ører? Lad mig tie om de Arbejder og Studier, der bedre
føles end fremstilles og nedskrives, hvilke Arbejder ikke taaler saa mange og saa store
Sidespring og heller ikke mildnes og blødgøres ved selve disse, men vokser og forøges
til de belærendes Undergang. Thi den Tid, hvorved vi begrænses, er snæver, og de Vi*
denskaber, som kræves af Kandidaterne er omfattende; den Tid, som vi anvender paa
een Ting, tvinges vi til at tage fra en anden; medens vi gør een Ting færdig, og det den
nødvendigste, maa vi nødvendigvis forsømme en anden, der dog, skønt den er paalagt
og befalet, er mindre paatrængende og ikke af saa stor Betydning for Sagen, hvor skøn,
hvor sømmelig, hvor elskelig den end er, og i hvor høj Grad den end ikke er blottet for
sin egen Ros, sit eget Gode og sin egen Nytte. — Saare dejlig, det indrømmer jeg, og
saare tiltrækkende er Fædrelandets, den yndige Fødestavns Historie, ikke blot den almin*
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delige og universale, som stiller os hele Rigets Aasyn for Øje, lige fra den første spæde
Alder og Barndom til dets Manddomsalder og, hvad der er endnu mere, til Alderdom«
men, til hvilken det nu næsten sammen med hele Verden hælder — og gid det maa ske
under lykkelige Varsler — men ogsaa den specielle, særlige og ligesom vor egen, der ved«
rører og angaar hverenkelt Provins, ja endog den mest specielle og individuelle Rigsdels
Historie, som kun kan fortælles om een Jordbund og ikke meddeles til flere.
Men det forundes os ikke at nyde denne Sødme, det tillades kun dem, som det af
Skæbnen er givet at faa Adgang til Rigets indre Helligdomme, og det er ikke rigtigt at
se skævt til dette, naar hin Tinde, til hvilken de er steget op, trænges af mange Besvær«
ligheder, som overgaar og overvinder alle de Goder, al den Vinding, de Belønninger og
Fordele, som de er vrimlende fulde af, som de ivrigt attraar, og som de overvældes og
fyldes med lige til Væmmelse. Men os, som indsnævrede Forhold her hjemme knuger,
og som holdes og tvinges til at blive inden for vore egne Skranker ikke blot af Lovens
Strenghed, men ogsaa af Stedets Ugunstighed og de dømmendes vrangvillige Sind, der
mere er rettet mod sig selv og sine end mod det, som har Retning mod de almene Goder,
og som mere er videbegærligt end tilbøjeligt til at meddele, hvad der er det bekendt,
som altid holder noget i Baghaanden og ikke — hvis da ikke den yderste Nødvendighed
fremtvinger det — kommer frem med, hvad der enten kunde skaffe dem og deres Føde«
stavn klarere Lys eller overgyde andre med større Lys, — os, siger jeg, som vil skrive
om fædrelandske Forhold, behersker saa stort Mørke, at det er forbundet med saare stor
Fare for os at skride længere frem, end billigt er, saalænge vi ikke vil overskride Sand«
hedens Grænser og ikke tage vor Tilflugt til Kællingesnak; vi tvinges til at betragte som
Mysterier, hvad der foregaar omkring den indre Stilling, idet kun de Ting er efterladt og
indrømmet os, der er kendt for Gud og hvermand. Vi belæres bedre om andre Egne end
om vore egne, hvilket jeg mener bør tilskrives en friere Luftning, da det er tilladt andre
Mennesker paa andre Steder at tænke, tale og skrive friere end os, som en snævrere Lænke
binder, hvor Hensyn til Stillingen ikke tillader den Slags Frihed, og hvor alt det, som
tavst tilkendegiver en Fejl, ikke tilbørligt kan forstaas. Men der leves ikke og kan ikke
leves uden Fejl, og intet, hvad enten det er af større eller mindre Betydning, gennem«
føres uden Fejl; thi der skabes nu mere klartskuende Mennesker, som udstrækker deres
Syn ud over Øjnenes Synsvidde og undertiden ser —eller rettere indbilder sig at se mere,
end der foreligger i Virkeligheden, og som dog er mere blinde end en Muldvarp, og
som, svagsynede overfor det, der er af største Betydning, hænger fast ved Nøddeskal«
lerne og mindre ivrigt, end Ret er, søger Kernen. Men vi, der vil rette os efter den konge«
lige Paamindelse og Befaling, saa at vi, saa vidt det lader sig gøre, aftegner, hvad der
er i Stand til at bidrage og gøre i det mindste noget til det Steds Berømmelse, hvorhen
vor Skæbne har ført eller kastet os, vi har hos os selv besluttet, efter at Byens Navn
først og paa Forhaand er angivet i vort første Program, og Navnets Oprindelse afledet
efter en, som det synes os, højst sandsynlig Gisning, at skride videre frem og at paavise
Byens Beliggenhed og Tiden, paa hvilken den menes at være grundlagt, og tillige hvor«
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ledes den fra den Tid af er blevet udstyret og smykket eller maaske ogsaa ved Tidernes
Ugunst er styrtet ned i en ringere Stilling, og ligeledes at efterspore Grundene dertil,
saa meget som Omstændighederne tillader, idet vi endvidere vil overveje, om den ved
noget Middel kan genrejses og genvinde sin fordums Glans.
Men vi betror os nu til det dybe Hav og udspænder vore svulmende Sejl, som dog
en ikke særlig gunstig Vind meget let vil befale os at trække ned, hvis den Frygt, hvoraf
vi snæres, ikke er ubegrundet, men har noget i sig; men under gode Varsler, tror jeg,
overgiver vi nu denne Snække til Havet, idet vi ikke venter andet end godt og nærer
Tillid til vor Sag, der, eftersom den er sand, ved sin Sandhed vil overbevise alle og lukke
Mundene paa de vrangvillige, hvis der er nogen, (og hvor er der ikke det?).
Kort og geografiske Beskrivelser angiver hele Øens Beliggenhed, saa det ikke volder
os meget Besvær at nedskrive, hvad de har noteret som tilstrækkelig nøjagtigt iagttaget
allerede for lang Tid siden: denne vor By ligger altsaa næsten paa den yderste Kyst af
Øen Lolland mod Vest, og paa Grund af Fjorden, der paa en Strækning af een Mil,
som Arndius Berentsen omtaler i den Bog, han har givet Titlen: Danmarks og Norges
frugtbare Herlighed, eller en Strækning af to Mil, som Hübner maaske rigtigere skriver
i sin Geografi, løber ind fra Østersøen, driver den Handel, eller drev den fordum, og
kan sikkert drive en Handelsvirksomhed, som ingenlunde maa ringeagtes, hvis det var
tilladt at udøve en i Forhold til Tidsomstændighederne og den politiske Stilling fri Han?
delsvirksomhed; men naar Friheden er undertrykt, er Forretningerne samtidig undertrykt,
og naar Lejligheden dertil er kuet eller formindsket, kues eller fuldstændig tilintetgøres
hvert Aar og næsten hver Dag Sindet, der er tilbøjeligt til og ægger til disse Forret?
ninger, i den Grad, at det, hvorved Borgerne skal tjene Brødet, er et vanskeligt Arbejde,
og at det indeholder saa meget større Besvær, af jo snævrere Grænser de sammen med
de øvrige Indbyggere i hele Riget er omgivne, og jo mere de tvinges til at skaffe sig
hjemmefabrikerede Varer — og kun saadanne — og falbyde disse.
Paa hvilken Tid denne vor By, som vi bebor, er grundlagt, er ikke ganske klart, efter
som Historierne forbigaar denne Sag med den dybeste Tavshed, i ethvert Fald de, der har
været fremlagt for vore Øjne; thi Arild Hvitfeld omtaler ikke med eet eneste lille Ord
denne Sag, og Claudius Christophorus Lyschander berører heller ikke dette i sin: Syn?
opsis Historiarum Danicarum, skønt han fører Landets Tilblivelse tilbage til Ostredus,
Cimbrernes femte Dommer, og opstiller ham som den første, af hvem alle Øboere blev
belært om at pløje, at saa og at meje de gulnende Marker og Jordens Afgrøde, og som
han ogsaa forsikrer har tillagt hele vor 0 Navnet Lolland, meget passende af den af
ham anførte Grund, saa at vi, saa vidt vi har Lov til at gisne, kan sætte Grundlæggelsen
af denne By til højsalig Kong Hans’ Tid, som er Nummer to i den oldenburgske Konge?
stammes Række. Han regnes nemlig for den første Grundlægger af denne By, og efter?
som han var en dygtig og arbejdsom Mand og paa bedste Maade ivrig for den danske
Stat, er han, om han end ikke er den første, der har lagt Grundstenen til Byen, i ethvert
Fald den første, som har beriget denne By med Privilegier og Skattefrihed; derfor har
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hans Navn hos alle Efterkommere vundet sig udødelig Berømmelse og fejres lige til den
Dag i Dag med evigvarende Ære.
Men vi ser, at vi vil komme til at mangle Plads til at fremstille alt det, som vi har
sat os for, da der inden for de faa Sider, som vort Program skal holdes indenfor, næppe,
og ikke engang næppe, kan færdiggøres alt det, som har været Genstand for vor Grub*
len, hvor faa de Ting end er, som vi har bidraget til denne Bys Historie.
Det øvrige, som vi har udgransket, gemmer vi altsaa til en anden Tid. Og saa staar
der kun dette tilbage: vi bønfalder, saa indtrængende vi kan, alle, der elsker Studierne,
som ikke ledes ved vore ærlige litterære Studier eller betragter dem med hovmodig For*
agt, og hvis Kendskab er langt større og af større Forskerevne end vort, og som har Evne
til at hjælpe os i denne Sag, og som er i Besiddelse af flere Understøttelses* og Hjælpe*
midler end vi, og hvem Kærlighed til Fædrelandet drager, og paa hvem Fødestavnen
virker, og fra hvem vi ikke behøver at frygte nogen Dom, og hvem det ligger fjernt at
dømme ondt om Begynderes Studier: Vær nu til Stede, saa mange I er, næste Dag Kl.
9 Formiddag; fem fra vor Skole vil fremstille sig og tale om, hvad de i Forvejen har
udtænkt. Som den første af disse vil Joannes Forbus Friis tale om Nakskovs ulykkelige
Dage; derefter vil Nicolaus Vandel, der er næst efter ham i Rækken, holde Foredrag
om det, som er hæderligt og smukt; som den tredie vil han, som hedder Laurentius
Raahauge, holde en lille Tale om Lasternes Skændighed; den fjerde ved Navn Joannes
Petrus Bølle, vil tale om Dydens Fortræffelighed; og den femte og sidste, der bærer
Navnet Joannes Lønborg, vil tale om Nakskovs firdobbelte Levealder. Dette er, hvad vi
under disse Tidens Forhold har kunnet meddele eder. Vær, beder jeg Jer, milde Dom*
mere! og støt vore Anstrengelser ved Eders Gunst! og nedslaa ikke ved en stejl Dom
det, der ligger os paa Hjerte, og som maaske engang i
Fremtiden kan fremstilles for Eder med bedre Held. —
Dette skrev jeg den 10. Juni MDCCLXX.

Petrus Kaasbøll.
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stammer som bekendt fra oprindeligt vildt voksende Ar*
ter; men disse er undergaaet større eller mindre Ændringer i Tidens Løb, saa de
er blevet bedre skikkede for Kultur. Nogle af de yngste, der er tagne i Kultur,
f. Eks. flere Græsarter og Bælgplanter, ligner ganske de oprindelige Arter, medens andre,
og dette navnlig af de ældste, er stærkt ændrede og optræder i en stor Mængde Former,
efter at de har været dyrkede i flere Aartusinder og nu er spredt over store Dele af Jor*
den, langt udenfor hvad man kan kalde deres Hjemegn. Til de ældste hører Hvede og
Byg, som nu findes i Tusinder af Varieteter og Sorter. Havren kom ikke helt saa tidligt
i Kultur som de to nævnte; men ogsaa af den findes nu et meget stort Antal Former.
Mange Sorter har dog i forskellige Egne et vist fælles Præg efter de klimatiske Forhold,
som er herskende; men man kan ikke drage nogen sikker og almengyldig Slutning i Ret*
ning af, at f. Eks. meget tidlige Sorter maa være bedst skikkede i kølige Egne og sildigere
i varmere; saaledes er det ikke altid. I Sydeuropa dyrkes gennemgaaende mindst lige saa
tidlige Sorter, som vi dyrker her hos os. Aarsagen hertil er vistnok den, at det har af*
gørende Betydning, at Udviklingen er langt fremme, inden den hyppige og særdeles kraf*
tige Forsommertørke, der er almindelig i disse Egne, indtræder.
En af de Kulturplanter, som viser de mest paafaldende Afvigelser fra den oprinde*
lige Art er iøvrigt Havekaalen. Dens talrige Kulturformer er saa paafaldende forskellige,
at det falder vanskeligt at forstaa, at de har samme Oprindelse.
Vore Kornarters Oprindelsesomraader er temmelig godt kendt, men deres egentlige
Stamarfer kendes ikke altid med fuld Sikkerhed. Trods de ivrigste Bestræbelser af For*
skere, som har undersøgt disse Forhold, er man i flere Tilfælde henvist til Formodninger.
Det menes, at 2 r. Byg stammer fra en Bygform (Hordeum spontaneum), der vokser
vildt i Vestasien og Nordafrika. Vor dyrkede Havre menes af forskellige Forskere at
stamme fra Flyve*Havre (Avena fatua); men helt sikkert er dette maaske ikke, skønt
man af og til i almindelig Havre træffer Varianter, der har visse særegne Karaktertræk
fælles med Flyve*Havren. For 6 r. Byg kendes ingen særlig Stamform, og for vor almin*
delige Hvede er Forholdet usikkert. Hvede forefindes i flere Arter med forskelligt Kro=
mosomtal. (Kromosomer er Traade eller Smaalegemer, der findes i Kønscellerne, og i
ORE KULTURPLANTER
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hvilke de enkelte Arveanlæg eller Gener findes), og det er muligt, at vor almindelige
Hvede (21 Kromosomer i Kønscellerne) er fremgaaet af Krydsning mellem de Arter,
der har lavere Kromosomtal (7 og 14). Efterforskningen paa disse Omraader er maaske
kommen et Par Aartusinder for sent. Hvede dyrkes nu spredt over Størstedelen af Jord*
kloden, hvor Korn dyrkes; men i dens Oprindelsesomraade (Sydvest*Asien) skal der
være en paafaldende Typerigdom i Markerne, som man ikke ser det andre Steder.
Hvordan er de talrige Variationer fremkommen? Det er ikke let at give sikker Op*
lysning herom. I mange Tilfælde har Krydsning mellem nogle faa allerede tidligere
eksisterende Varieteter let kunnet give Anledning til Udspaltning af Tusinder af nye
Former. I andre Tilfælde maa man regne med, at nye Former er fremkommen »af sig
selv« efter pludselig, stødvis Ændring i Anlægspræget som Følge af Bortfald eller Til*
komst af Arveenheder eller Gener, altsaa ved det, man har kaldt Mutation. Mange af
Grundarternes Egenskaber gjorde dem godt skikkede i det, man har kaldt »Kampen for
Tilværelsen« i den fri Natur; men i Kulturen er Fordringerne ofte helt andre, saa Bort*
fald af visse Arveenheder eller Gener netop maatte være ønskeligt. Som Eksempel skal her
blot nævnes den Tilbøjelighed, som visse primitive Kornarter har til at spilde eller tabe
Korn og Aksdele paa Jorden inden Modningen, hvilken Egenskab i høj Grad var uhel*
dig for deres Anvendelse som Kulturplanter.
Mutationer forekommer hos de fleste Arter, og hvis de syntes nyttige i Kulturen,
er de paagældende Former blevet benyttede af Mennesker, der fandt dem, medens de
i den fri Natur vel ofte er gaaet til Grunde, fordi de ofte betød en Svækkelse i Kamp
for Tilværelsen.
Mutationer forekommer hos vore nu dyrkede Sorter af og til; men de allerfleste sy*
nes at betyde Tab af Arveenheder og Tab i Kulturværdi. Visse Mutationer kan kunstigt
fremkaldes ved Varme* eller Kuldechok i Skridningstiden, ved Bestraaling med ultrakorte
elektromagnetiske Bølger, Røntgenstraaler, Radiumstraaler o. s. v.; men næsten alle saa*
ledes fremkaldte Ændringer synes at betyde Tab i Livskraft og Dyrkningsværdi. Hidtil
er, saavidt vides, ingen virkelige eller praktisk betydende Fremskridt gjort ad den Vej
med Hensyn til Kornarterne. Trods dette maa man dog, som før nævnt, gaa ud fra, at
Mutation i Fortiden har spillet en betydelig Rolle ved Forvandling af Vildformer til
brugbare Kulturformer.
Mutation hidrører altsaa fra, at der bortfalder eller, sjældnere, tilkommer nye Gener
eller Arveenheder, uden at Krydsning har været medvirkende herved.
Her kunde nævnes en Række Eksempler paa ved Mutation arveligt ændrede Arter
fra nyere Tid: Blodbøg, Fligbladet Svaleurt og Fligbladet El er opstaaet ved Mutation.
Ogsaa i Dyreverdenen forekommer pludseligt opstaaede arvelige Ændringer som Følge
af Mutation.
Ved Abed paa Lolland har været iagttaget flere Mutanter i Korn. En forholdsvis
hyppig Mutation forekommer hos Byg, idet Bladgrøntdannelse udebliver, saa Planten
er »hvidfødt« og dør, naar dens tre første Blade er udviklet. Man kan træffe enkelte
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Linier (Afkomshold efter Enkeltplanter), som har udspaltet saadanne Hvidfødninger.
Talforholdet viser sig her oftest at være 3 grønne mod 1 hvid. 2 af de 3 grønne vil
ved ny Saaning atter give Spaltningen. Forklaringen er den simple, at Genet for Blad«
grøntdannelse er bortfaldet eller er blevet uvirksomt i den ene Kønscelle af de to, der
deltager i Befrugtningen, men ikke i den anden. Planten, der opkommer efter Mutatio«
nen, er vel grøn; men i dens Afkom viser Udspaltningen sig. Mutanter af denne Slags
udrydder i Praksis hurtigt sig selv, fordi de, der helt mangler Bladgrønt, ikke kan leve ud
over Spiringsstadiet. En anden Mutant i Byg viste sig her for 15 Aar siden og har holdt
sig konstant siden. Den har kun 5—7 Kærner, der er samlede mod Spidsen af Akset.
Mest interessante er de viftebyglignende Mutanter, af hvilke den første viste sig
1920. Senere er fundet 4 til, alle i Sorter stammende fra Guld«Byg krydset med Binder«
Byg. De var straks konstante, da de fandtes, og de dyrkedes endnu i 1941 ved Abed.
De var ikke helt ens, men havde hver sit Særpræg. Straaet er kort og Akset meget kort
og tæt. 2 af dem er krydset med Maja«Byg. Bastarderne blev i det ene Tilfælde bred«
aksede Erectumformer, i det andet blev de Nutansformer (Nikkende Byg), hvilket tyder
paa, at Mutanterne ikke var helt identiske.
Man maa sandsynligvis forestille sig Arveenheder eller Gener som særegne Mole«
kyler eller Atomsammensætninger i Kromosomerne; men ingen har nogensinde direkte
set et Gen eller vil vel nogensinde faa det at se. Man maa nøjes med at konstatere
Virkningerne af dets Tilstedeværelse eller dets Fravær. Paa hvilken Maade nu end Muta«
tioner eller Ændring af Arveanlæg er fremkommen, er det en Kendsgerning, at vi i de
fleste ældgamle Kulturformer og gamle Landsorter træffer en stor Mængde arveligt for«
skellige Typer, der dog ikke nær alle er direkte Mutanter, men sandsynligvis er frem«
komne ved lejlighedsvis forekommende Krydsning med de ældre Grundformer eller
med andre Mutanter. Af blot enkelte saadanne Krydsningsbastarder kan fremkomme
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et meget stort Antal — mange Tusinder — af lidt forskellige Typer, som ofte kun kan
skelnes fra hverandre som selvstændige, naar man dyrker de enkelte Planters Afkom
hver for sig. Hos overvejende Selvbefrugtere som Havre, Byg og Hvede kaldes saadanne
hver for sig konstante Afkomshold, »Rene Linier«. Udvalg mellem disse af de gamle
Landsorter direkte fremdragne Linier har dannet Grundlaget for Frembringelsen af
mange af de bedste Sorter, der siden Aarhundredskiftet er dyrket hos os: Sejr*Havre,
Gul Næsgaard Havre, Guld*Byg, Binder*Byg o. m. fl. De fleste af dem er dog nu afløst
af andre, som stammer fra kunstig Krydsning mellem de nævnte og andre lidt ældre Sor*
ter. Ved Krydsningen foregaar dette, at man sammenfører to Kønsceller med mere eller
mindre uens Arveanlæg, medens ellers hos den selvbefrugtende, konstante Sort Arve*
anlæggene i de to Kønsceller (Æg og Støvcelle) er ens; netop heraf kom den konstante
Karakter! — Udgangspunktet ved foretagen Krydsning bliver altsaa den fremmedbefrug*
tede Ægcelle, som i sig rummer eet Sæt Kromosomer (de arvbærende Smaalegemer eller
Traade, som findes i Kønscellerne) fra hver af de to Forældresorter. Ægget og Frøet
faar da Bastardnatur, og den deraf udviklede Plante bliver en Bastard med Hensyn til
de Arveanlæg, der var forskellige hos Forældrene.
Enhver befrugtet Ægcelle rummer indenfor sine snævre Vægge Grundelementerne
til det Mysterium, som Liv i sig selv er, og ethvert Individ, Plante eller Dyr, beholder
senere i sin hele Levetid Præget af de to Sæt Kromosomers Arveindhold — indenfor
Rammen af den Art, de har tilhørt — enten saa denne Art er en Havreplante, en Mus
eller en Elefant. Først ved Dannelsen af det voksne Individs Kønsceller reduceres atter
Antallet af Kromosomer til et enkelt Sæt i Kønscellerne. Antallet af det enkle Sæt Kro*
mosomer er forskellig hos forskellige Slægter og Arter. Byg og Rug har 7, almindelig
Hvede og Havre har 3 gange 7, altsaa 21. Bede og Kaal har 9, Kartoffel 24 o. s. fr. Hos
Dyrearter er Tallene ligesaa vekslende; men jo nærmere beslægtet Arterne er, desto
mere ens er Antallet af Kromosomer hos disse.
De grundlæggende Kønsceller rummer ikke alene de særlige Anlæg, der betinger
Arten, men ogsaa de øvrige, der præger Racen eller Sorten indenfor Artsgrænsen. Kryds*
ning mellem ikke for fjærnt beslægtede Arter er undertiden mulig; men indenfor Arts*
grænsen — f. Eks. mellem ret forskellige Varieteter af Byg — er Befrugtningsmuligheden
i Reglen ubetinget.
Ved Grundlæggelsen af Forædlingsmateriale ved Krydsning gælder det om at faa
sammenført netop de Anlæg fra to Sorter, som danner det bedste Grundlag for Udvik*
ling af en for vort Behov bedre skikket Type eller Sort. Krydsning betyder ikke her,
at nye Arveenheder eller Gener dannes eller kommer til, den betyder i Reglen kun ny
Sammenstilling af dem, der var hos Forældresorterne, derfor ser man hyppigt Bastarden
som en Mellemform i forskellige ydre Egenskaber. De to Kromosomsæt fra Forældrene
medførte jo hver sine delvis forskellige Gener.
I sit Afkom vil Bastarden vise Spaltninger eller Variation i Henhold dertil; men for
hver Generation, dens Afkom overlades til sig selv, vil flere og flere Enkeltplanter give
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konstant Afkom. Jo flere Arveenheder, der var forskellige hos Forældrene, desto læns
gere varer det, inden alle Spaltninger ophører. Var Forældrene ikke særlig ulige i deres
Anlæg, varer det dog ikke mange Aar, inden omtrentlig Konstans er naaet i de fleste
Planters Afkom hos Selvbefrugterne. — Som Eksempel paa Krydsning, hvor kun een
enkelt Arvefaktor var forskellig hos to Sorter, vi*
ses (skematisk) Krydsning af violet og hvidblom=
stret Havebønne: Øverst de to Ophavsformer.VV
betegner konstant violet, medens vv betegner kons
stant Mangel paa Farve, altsaa hvid Blomst. To
Prikker nedenunder betegner ved Skravering eller
ikke Skravering af Kønscellerne den Farve, disse
fører. Bastardblomsten i Midten er halvskraveret
for at betegne, at den er lysviolet. Halvdelen af
dens Kønsceller har Anlægget for violet, Halvs
delen mangler Farveanlæg. I Parantes er søgt an«
skueliggjort, hvorledes den tilfældige Forbindelse
mellem »farvede« og »ufarvede« Kønsceller hos
Bastarden fører til de tre Blomsterfarver, der findes hos de 4 Blomster i nederste Række.
De to midterste Blomsterfarver i den nederste Række vil igen spalte i næste Generation,
ligesom den oprindelige Bastard i Midten af Billedet.
Tilsvarende Forhold viser sig, dersom rødblomstret Markært krydses med hvidbloms
stret Haveært, kun at Bastarden her ikke viser Mellemfarve, men altid bliver rød. Dens
Afkom viser dog tilsvarende Spaltning som ovenfor: 1 rød, der giver konstant rødblom*
stret Afkom: 2 røde, der spalter i næste Generation: 1 hvid, der giver konstant, hvid*
blomstret Afkom.
Foretages i de nævnte Eksempler intet Udvalg efter Farven, vil Bestanden efter nogle
Aars Dyrkning vise det halve Antal Planter som rødblomstrede (resp. violetblomstrede),
det andet halve Antal som hvidblomstrede, ganske som de oprindelige Forældre.
Er derimod flere Arvefaktorer forskellige, f. Eks. Modningstid, Bladfarve, Stængel*
højde, Frøstørrelse o. s. v.,vil Spaltningen ogsaa omfatte disse Anlægsforskelle hver for
sig, saa der viser sig et stort Antal forskellige Kombinationer af samtlige frit spaltende
Anlæg. Efter nogle Generationer vil da være fremgaaet en længere Række af konstante,
særskilte Former eller Sorter. — Kataloger eller Prislister alene over Ærtesorter viser et
stort Antal Former, der i næsten alle Tilfælde er fremgaaet af Krydsning. Tilsvarende
Forhold gælder de nyere Sorter af Kornarterne.
Alt dette gælder altsaa kun de helt overvejende Selvbefrugtere. Hos Fremmedbe*
frugtere derimod vedvarer bestandig Variationen, hvis der ikke gribes ind ved en eller
anden Form for Isolation. — Antallet af Typer eller Linier, som efter Krydsning kan blive
konstante, retter sig efter Antallet af Gener, der var forskelligt beskafne hos Forældrene.
Er 10 Gener forskellige, kan der blive ca. 1000 mere eller mindre forskellige rene Linier
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under Forudsætning af fri Kombination af Anlæggene. Er der 20 Gener forskelligt,
gaar Tallet op over 1 Million. Dette sidste er sikkert ikke sjældent. Det, vi kalder Egen«
skaber hos en Sort (Straastivhed, Modningstid, Straalængde, Kornform o. s. v.), er hver
for sig ofte eller oftest Resultater af flere Geners Virkning paa samme Egenskab. Det
samlede Resultat ser vi, men ikke hvilke eller hvor mange selvstændige Arveenheder
der har frembragt det. Det er heraf let forstaaeligt, at man efter i et passende Aaremaal,
f. Eks. 6 Aar, at have dyrket en Blanding, en Population, af Afkom efter Krydsning
maa have stort Held med sig for at finde blot en enkelt af de bedste Linier, som Mate«
rialet har indeholdt; thi der kan i det højeste blive dyrket faa Hundreder af Linier, hvor
der maaske var mange Tusinder af Smaa varianter; og en virkelig Undersøgelse gennem
nogenlunde betryggende Forsøg for at fastslaa selve Ydeevnen kan kun blive et lille
Faatal til Del.
Desuagtet er det dog i nogle Tilfælde lykkedes af et ret begrænset Antal at finde
gode Sorter frem, som det senere har været vanskeligt at finde bedre Afløsere for.
En anden Vanskelighed er Spørgsmaalet om Valg af Forældresorterne. Her er det
mest nærliggende at vælge de bedste af ældre, prøvede Sorter. Som Eksempel kan
her nævnes Krydsning mellem Guld«Byg og Binder«Byg, som gav Anledning til Frem«
komst af OpaLByg, Kenia«Byg og Maja«Byg. Men det er dog ikke altid, at man bør
blive staaende herved som det absolut bedste Princip. Der kan meget vel fremgaa noget
godt af andre Forbindelser. Som Eksempel kan nævnes Ørn«Havre, der er fremdraget
af Krydsning mellem Svaløf Sejr«Havre og den ret uanselige, noget blødstraaede og
smaakornede tyske GuLHavre. Den sidstnævnte har altsaa rummet visse Gener, som i
Forbindelse med andre hos Sejr«Havren har givet en heldig Kombination af Arveanlæg.
Det er maaske ikke nødvendigt at tilføje, at man i mangfoldige andre Tilfælde har
maattet ofre et langvarigt Arbejde paa Kombinationer, der sluttelig intet positivt Resul«
tat gav. Det maa her ogsaa erindres, at Krydsning jo ikke er et Maal, men kun et Mid«
del, et Middel til Omlejring eller ny Kombination af Arveenheder, og at man aldrig
med Sikkerhed ved, hvilken genetisk Opbygning Forældrene selv har rummet.
Sorten A krydset med B giver maaske et stort Antal Mellemformer, som ikke har
særlig Værdi, medens A krydset med C giver bedre Muligheder, selv om maaske alle 3
Sorter i Praksis var lige gode. Forskellen beror sikkert derpaa, at det ikke er de samme
Gener, der har givet Sorterne deres Præg, f. Eks. i Straastivhed. Her er sikkert altid flere
Gener samvirkende. Ved Krydsningen omlægges disse hos Afkommet saaledes, at nogle
faar flere eller stærkere virkende Gener end andre, hvorved der altsaa bliver Mulighed
for at finde Typer, der har stivere Straa end begge Forældrene havde — og paa den
anden Side ogsaa en Del, der ligger udenfor disse til den modsatte Side. Det forholder
sig paa lignende Maade med flere andre Egenskaber og til Slut ogsaa med Ydeevnen,
der er Summen eller Resultatet af det samlede Kompleks af Arveanlæg.
Det før nævnte Eksempel: Guld«Byg krydset med Binder«Byg giver et godt Eksem«
pel paa, hvordan Omlægning af Arveenheder fra to Sorter, der i Ydre og Værdi staar
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hinanden ret nær, kan føre til Fremkomst af værdifuldere Afkom. Blandt dette fandtes
nemlig de 3 Sorter: Abed OpaLByg, Kenia*Byg og Maja*Byg. — Et gammelt Ord siger,
at man som god Regel skal »prøve alt og vælge det bedste«. Prøve alt er udelukket,
og at vælge det bedste er svært, da man ikke kan vide, hvor det skal søges, — og der*
efter ikke direkte kan se, hvilke de bedste Planter er, men maa anvende flere Aar paa
at finde dem frem. 5 Sorter kan kombineres paa 10 Maader ved Krydsning mellem dem;
men allerede saa mange er det vanskeligt at have i Arbejde paa en Gang, hvis hver
Kombination skal underkastes Undersøgelse og Udvalg i det nødvendige Omfang gem
nem en Aarrække.
Naar et Krydsningsmateriale, en Population, har været udsaaet i ca. 6 Aar, gaar man
over til at skille nogle Hundreder Planter ud til Dyrkning af disses Afkom hver for sig
som en 1. Liniekultur. Her er gerne 50—100 Korn at lægge af hver Plante. Det nytter
oftest ikke meget at vælge og vrage mellem selve Stamplanterne hertil, der skal blot
være et ret stort Antal, og det egentlige Udvalg skal ske mellem deres Afkom, Linierne,
indbyrdes. Man maa ikke være for stærkt bundet af forudfattede Meninger om, hvilke
Typer eller Linier der skal vælges til videre Prøvelse. Erfaringen viser tydeligt nok, at
man let vurderer fejlagtigt, selvom man har de 50—100 Planter af hver af Linierne for sig.
For 50—60 Aar siden var man stærkere i Troen paa direkte og uden Afkomsprøve
at kunne udpege »de bedste Planter« til en Elite. Følgerne deraf var imidlertid ikke
gunstige. Man forstaar dette, naar man forestiller sig at ville finde i en Blanding den
Plante, der gav Ørn*Havren, eller de to Planter, der gav henholdsvis Kenias og Majas
Byg. Ingen af disse udmærker sig som Enkeltplanter i en Bestand i nogen som helst
Maade ved Vækstfrodighed o. lign. — snarest tværtimod!
Korn skal vokse i tæt Samfund. Normalt er der omkring 300 Planter, oftest flere,
pr. Kvadratmeter, eller over 3 Millioner pr. ha, hvilket svarer til 5 å 7 Planter paa et
Jordareal som Størrelsen af en Haandflade. Det er her af afgørende Betydning, at den
enkelte Plante ikke for meget virker hæmmende eller trykkende for sine Naboer, eller
tilegner sig Stof, den ikke udnytter paa økonomisk Maade f. Eks. ved at danne helt
eller halvt golde Skud. Meget uheldig er en Buskning, hvor den enkelte Plante i Begyn*
delsen af Væksttiden breder sig for stærkt og tager Lys og Plads fra Naboerne. Det
gælder ikke om stærk Buskning, men om effektiv Buskning, hvor de ansatte 2—3 Straa
udvikler normale og vel kærnesatte Aks. Dette er af langt større Betydning end færre
og frodigere Planter, der vanskeligt formaar at danne en virkelig tæt og ensartet Aks*
bestand. Hvis det kun gjaldt om at finde de frodigste og højest voksende Planter i
Populationerne, var det ikke svært; dem kan enhver finde. I Kulturen drejer det sig altsaa
særligt om at finde Former, der danner en jævn og tæt Aksbestand med vel udviklet
Kærne, Sorter, hvis Enkeltindividder paa bedst mulig Maade »enes om at løfte i Flok«!
For at finde saadanne maa man snarest mulig have Linieafkommet dyrket i Bestande
og paa Flader. Man kan ikke vedblivende saa dem i Enkeltrækker, om disse end gøres
nok saa lange; thi de førnævnte mere robuste Typer vil da kunde brede sig paa de mere
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Er Antallet af Linier endnu efter 1. Kontrolforsøg for stort til, at større Forsøg kan ud*
føres, maa Kontrolforsøg udføres i endnu et Aar. Fra de før nævnte 60—70 Linier kan
man sædvanligt regne med at komme ned paa 25—30, der senere prøves i større, almin*
delige Forsøg med i hvert Fald 2—3 Parceller å 20 Kvadratmeters Størrelse.
Men endnu gaar der en kortere Aarrække, inden den bedste nye Sort er klart frem*
gaaet af Materialet. Den »bedste nye« betyder dog slet ikke altid noget afgjort bedre
end den bedste, man tidligere havde i Praksis. Hele det langvarige Arbejde kan have
været forgæves! Men der er ingen anden Vej end gennem Forsøg at forfølge de Spor,
man finder — og ikke tabe Haabet.
Efter Krydsningen gik 6 Aar med Dyrkning af Populationen, (Krydsningsafkom
uden Udvalg). Derefter gik 3—4 Aar med Liniekultur og Kontrolforsøg. Derefter atter
3—4 Aar med større Forsøg. Endelig efter disse 12—14 Aar staar man maaske med en
Sort, der efter yderligere Prøvelse paa forskellige Lokaliteter og efter Fremavl i det store
i 3—4 Aar kan gaa ud i Praksis som en Nyhed, der betyder et virkeligt Fremskridt.
Vejen er lang, ialt altsaa mindst 16—18 Aar fra Krydsningens Udførelse, og dersom man
ikke — særligt i de første Aar, hvor det meste beror paa personlig Vurdering — har Lyk*
kens Gudinde ved sin Side, kommer man ikke langt; thi det er som før nævnt næsten
altid kun en lille Brøkdel af det Liniemateriale, der har foreligget, som man virkelig
for Alvor kan faa prøvet!
Det er nødvendigt, at de større Markforsøg, der anstilles, er omhyggeligt planlagte.
Man kan i de første Par Aar efter Kontrolforsøget kun anvende faa Fællesparceller, da
der endnu er saa mange Linier eller Sorter, der skal være med. Sædvanligt maa ogsaa
medtages en eller helst to ældre, kendte Sorter, som »Maalere« for de nye. Selve Par*
cellernes Form har ret stor Betydning ved Forsøgene her. De maa helst være ret lange
i Forhold til Bredden, for at Ulighederne i Jordbunden bedre kan udlignes og for, at
man i hvert Fald derved kan haabe at have en sikrere Sammenligning mellem de hver*
andre nærmest liggende Parceller.
Hele Forædlingsarbejdet kræver, som man let forstaar, den nøjest mulige Kontrol
med alle Resultater; men alene det, at man sjældent eller aldrig har helt ensartet
Jordbund, gør alle Resultater i de første Aar mindre sikre end ønskeligt var. Er man
først naaet til at kunne anvende 5—6 Fællesparceller pr. Sort, spiller dette Forhold ikke
saa stor en Rolle mere.
Det er af den største Betydning for endelig Vurdering af Sorterne, at vi her i Lan*
det har en udmærket organiseret Forsøgsvirksomhed. Vi har Statens Forsøgsvirksomhed
og tillige Landboforeningernes over hele Landet spredte Forsøg. Det vilde føre til Usik*
kerhed i Sortsvalget og Sortsvurderingen i Praksis, dersom hver enkelt Forædlingsvirk*
somhed, der frembringer Sorter og Stammer af forskellige Kulturplanter, bragte disse
frem alene paa Grundlag af egne Resultater, selv om disse var nok saa rigtige i og for
sig. Det er klart, at den mere omfattende, alsidigere og nevtrale Prøvelse, Sorterne kan
faa ved Forsøgsstationerne og i den lokale Forsøgsvirksomhed, giver den bedste Vej*
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ledning for Praksis. — Skønt de bedste Sorter ofte dyrkes med Fordel over store Om*
raader med ret forskellig Jordbund og Gødningskraft, er der dog nogle, som synes mere
lokalt indstillede og lykkes bedst under særlige Forhold. Alt dette kan Forsøgene efter*
haanden aabenbare saaledes, at hver Sort overvejende anvendes paa Lokaliteter, hvor den
passer bedst. Ganske særlige Egenskaber kræves af Sorter, der anvendes paa fugtige,
kolde Jorder eller paa Mosekær* og Dyndjorder.
Et Forhold, der ogsaa faar Betydning for Sorternes indbyrdes Stilling er de klima*
tiske Vekslinger. Vel har vi her i Landet nærmest et Øklima med gennemsnitlig nogen*
lunde jævn Veksling af Tørperioder og kortere Nedbørsperioder; men i de senere Aar*
tier har vi paafaldende ofte haft en tør og varm Forsommer (Juni). Dette Forhold kan
spille en stor Rolle og begunstige enkelte Sorter, der under mere normale Forhold eller
i en regnrig Forsommer vilde være mindre gunstigt stillede. Her kan som Eksempel
tænkes paa Forholdet mellem Maja*Byg og Kenia*Byg. Den førstnævnte synes bedst
at klare Forsommertørke, medens sidstnævnte — bl. a. paa Grund af sit stivere Straa —
bedre klarer den mere fugtige Forsommer.
Statistikken over Foldudbyttet i Verdens forskellige Lande viser, at Danmark — trods
ingen særlig Begunstigelse med Hensyn til Jordbundens naturlige Frugtbarhed — staar
mellem de højeste. Foldudbyttet af Byg er nu højere end i noget andet Land. Med Hen*
syn til Hvede og Havre staar Danmark, Holland og Belgien meget nær paa samme Linie
og over alle de øvrige europæiske Lande. Lavest Foldudbytte har Lande som Rumæ*
nien, Portugal, Spanien og Grækenland. Foldudbyttet i de fleste oversøiske Lande lig*
ger ogsaa ret lavt og ligger oftest kun omkring V2—af, hvad vi kalder normal Avl.
Her i Landet indtager Bygdyrkningen nu det største Areal, medens tidligere Havren
var overvejende, særligt i Jylland. Byg er i det hele taget nu den mest dyrkede Kultur*
plante i Landet. Paa Lolland*Falster indtager Bygdyrkningen en saa fremskudt Stilling,
at Arealet med Byg er henved 3 Gange større end Arealet med samtlige øvrige Korn*
sorter tilsammen.
Man kan spørge, om der endnu er Fremskridt at vente i Retning af yderigere Sor*
ter? Dette er ikke let at svare paa; men Mulighederne er der sandsynligvis, selv om der
vel maa være en Grænse for, hvad den enkelte Kornart kan naa at præstere. Imidlertid
maa man være klar over, at det ikke er Sortforbedringer, der alene har virket hen til,
at vort Lands Kornproduktion har kunnet stige saa stærkt i de sidste Aartier. Hvad der
har bevirket dette, er et Gensidighedsforhold mellem bedre Sorter og bedre Dyrknings*
kaar. Det ene har givet Grundlag for bedre Udnyttelse af det andet.
Udviklingen vil sikkert endnu kunne bringes videre gennem Forædlingsarbejde; men
meget afhænger af, hvordan Forholdene bliver, naar der igen bliver Fred og Forstaaelse
mellem Landene og fri Udveksling af de mangeartede Raastoffer, der er fornødne for
Jordbruget, og som dette betaler gennem øget Produktion ved Hjælp af de yderigere
Sorter. Hvad der i høj Grad er paakrævet for at bringe Ydelsen op over, hvad den nu
er, vil være at søge forenet Ydeevnen med meget stor Straastivhed. Lejetilbøjelige Sor*
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ter bringer ikke Ydelsen op til de større Højder, selv om de i og for sig er yderige nok.
De giver oftest daarlig Kvalitet i fugtige Aar og giver besværlig Høst. Deres Udbytte
er for afhængigt af tilfældige Vejrforhold.
Det har ofte i tidligere Tid været paastaaet eller antaget, at yderige Sorter var /or=
dringsfulde i forskellige Retninger. Dette er urigtigt, med mindre man dermed har ment,
at de, for at give den større Ydelse, skal have rigelig Næring; men dette er netop en
Fordel. Nutidens Sorter udnytter paa gunstig Maade, langt bedre end de ældre, Tilskud
af Gødningsmidlerne og den bedre Jordkultur; at nyere Sorter af Vaarsæd skulde være
mere øtntaalige overfor Vejrforhold, er ikke konstateret. De er jo ikke Drivhuskulturer,
men er opvoksede i det frie under ganske tilsvarende Forhold som andre Sorter, og de
er altid underkastet mangeaarig Prøvelse i Forsøg, inden de kommer frem i det prak*
tiske Jordbrug.

. . . det drypper i fyldte Grøfter
fra vaade Piletræer
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Marie Henriksen:

Olaf Hansen
II.

Olaf Hansen i København

Digteren
Olaf Hansen

som indleder Digtsamlingen »Undervejs« fra 1902, af*
grænser Olaf Hansen Omraadet for sin Kunst. Han henfører den udelukkende til
det digtende Sind. I den finder Digterens Tro og Viden, hans Sjæls dyrebare Minder
og blufærdige Drømme, deres Forklaring og Forløsning. Med sin Personlighed maa han
staa inde for den; for han bringer den som Offer til Livets helligste Magter, og derfor
vil han, at den skal straale i Skønhedens skæreste Glans. Kun saaledes er den i Pagt
med hans Væsens inderste Lov.
EFTERFØLGENDE SONET,

I

Min Kunst er det Arbejd, jeg virker med Liste,
min Kunst er min Søgen —jeg sletter dens Spor.
Min Kunst er for mig hverken lille eller stor.
Den blev, naar jeg sagde mig selv, hvad jeg vidste.

Den blev, naar jeg spurgte mig selv, hvad jeg tror,
den fæstned de Minder, jeg ej vilde miste,
og gemmer de Drømme, der turde sig driste
til Live i Versets forløsende Ord.

Min Kunst er det Offer, jeg sirer med Flor
af de fejreste Blomster, jeg evner at dyrke,
og fører til Stedet, hvor Guderne bor,

de hegnede Lunde med indviet Jord,
til Hæder for dem og til Held for min Styrke
og Lyst til at holde de Love, jeg svor.

Denne Intimitet i Olaf Hansens Kunst har vi iagttaget i hans Hjemstavnsdigtning. Vi
vil nu følge den, hvor den vælger sig andre Veje og andre Horisonter end den hjem*
lige. 27 Aar gammel, i Aaret 1897, udgav han sin første Bog, »Digte«. Han havde den*
gang levet en Aarrække i København, havde taget Studentereksamen fra Døckers Kursus
1888, Skoleembedseksamen med Dansk som Hovedfag og underviste nu ved køben*
havnske Kursus, »København« og »Lyceum«. — Emnerne, Olaf Hansen vælger for sin
første Digtning, er ret enestaaende i Tiden. »I Landet Nod« er »en Fortælling om Jubal,
Lamechs Søn, hvorledes han længtes mod Eden«. Den er bygget paa 1. Mosebog, Cap.
4, Vers 21, hvori det kort hedder, at Jubal var Fader til alle dem, der legede paa Harpe
og Fløjte. Det er rimede Dialoger og Monologer, afbrudt af fortællende Prosastykker
i bibelsk Stil. Jubal, der tilhører Kains brændemærkede Slægt, føler ingen Trang til at
følge Slægten i dens Stræben mod bedre Dage og større Velvære. Han vil finde det
tabte Eden, som der gaar saa mange Frasagn om, Landet, hvor der hersker Fred og Glæde.
Længe vandrer Jubal uden at finde. Han kommer til en Skov, hvor mange Fugle synger,
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og han synes, at Edens Glæde bor i Fuglenes Strube. Da »greb han en Sten og dræbte
Fuglen og dannede sig en Fløjte efter dens Strubes Lignelse«. Han tror, at han kan blive
lykkelig som Fuglen, naar han kan tage dens Stemme. Og Edens Fred er hans Hjerte,
naar han spiller Skovens og Markens Melodier paa sin Fløjte. Men naar Spillet er endt,
er hans Sjæl mere sorgtynget end før.
Før Legen løfted den til Edens Have,
og fuld og stor den steg som Sol i Øst;
nu støtter den sig oldingtræt ved Stave
og hører kun sin Længsels høje Røst.

Ved sit Fløjtespil drager han en ung Kvinde til sig. Men da hun hører, at han er af Kains
Slægt, bliver hun bange. Hun tager ham dog med til sin Faders Hus, da han opgiver
at finde Eden for at søge Visdom hos Kvindens Slægt. Her hører han den bibelske Lære
om Menneskets Skabelse, dets Fald og dets Frelse. En Mand, som er Herren, skal komme
og føre den faldne Menneskehed tilbage til Eden. Jubal gaar da den lange Vej tilbage
til sine Fædres Jord, til Landet Nod. Her omdanner han sin Fløjte i Metal og glæder
alle ved sit Spil. Til Eden kunde han ikke komme, for Keruben spærrede Vejen, men
han synger for dem om Frelseren, der skal komme.
Han har Øjne, der tale og drage,
han har Læber, der aldrig har dømt,
han har Arme, der støtter den svage,
og Hænder, der tage saa ømt.

Han giver os Brødet, vi spise,
han læger den saarede Fod,
hans Ord er talende vise,
hans Løfter er Lise og Mod.

Han vil løfte sin Røst for at kalde,
fra Ager vi gaa og fra Fæ,
ved Vejen vi samle os alle,
for at se ham og falde paa Knæ.

Der er tyst, saa ingen tør tænke,
naar han siger, at Maalet er nær,
fast Flænder i Hænder sig lænke
Keruben vil sænke sit Sværd.

Saaledes synger Jubal for at trøste sin faldne Slægt. Men i hans Hjerte gror der Tvivl
om, at det Haab vil opfyldes, som han forkynder, og som han — trods alt — ikke kan
opgive, saa at hans Liv bliver en Vaklen mellem Tvivl og Tro, en evig Uro, som flænger
hans Bryst, og da en ung Mand, som ogsaa vil søge Eden, kommer til ham for at faa
Raad af ham, udtaler han sin Fordømmelse af Længsel og Haab og den Uro, al Søgen
foraarsager i Menneskets Bryst. Om Haabets fagergrønne Urt, som vokser i hver Mands
Sind, udtaler han de fortvivlede Ord:
Ryk op med Rode, Jord maa ikke nære den,
tramp ned for Fode, hen paa Ild du bære den,
for allerlængst er dog de lange Stunder,
man venter, Haabets Urt skal bære Frugt.
Man skærmer det, som syge Børn, der blunder,
og faar dog aldrig med dets Styrke Bugt.

Thi Haab er flyvende som Løvetand,
der vokser selv imellem Sten og Sand —
og Vinden blæste bort hvert Fnug og Frø —
da tænkte jeg, at Haabet vilde dø,
men Fnug og Frø paa Jorden atter spreder sig,
og Ukrudt, Ukrudt paa din Ager breder sig;
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og allermørkest er de sene Stunder,
naar Himlen over Taget ligger graa.
Du har ej Høst at bringe ind derunder
og fletter Svøber for dig selv at slaa.

Jubal blev en gammel Mand, og den, han ventede, kom ikke i hans Dage, og han fik
aldrig Edens Land at se. Men da han lukkede sine Øjne i Døden, sagde han »Dog var
Eden min Lykke.« — Saaledes ender denne dybsindige Digtning om Længsel og Haab
som Forudsætning for al menneskelig Higen mod Lys og Lykke og om Kunsten (den
syngende Fuglestrube) som Midlet til at skabe Fred i det higende Hjerte. Det Eden, man
higer efter, bliver dog en Kilde til Lykke, selv om man aldrig naar det.
Digtet »Saul og David« er en versificeret Fortælling efter 1. Samuels Bog, Cap. 15,
16 og 18. Det stiller den gudbenaadede Harpespiller overfor den gudforladte Konge,
hvis Sjæl sønderrives af Mistænksomhedens og Tvivlens Dæmoner. Saa stor er Tonernes
Magt, at de kan overføre den salvedes Tro og Tillid til den forstødte; men naar Tonerne
dør, er deres Tryllemagt forbi. Kongen aner Sammenhængen:
»Hvor kan en Hyrde vække disse Tanker?

Han har dem selv — han kaaret er af Gud«,
og Spydet fløj og spalted Væggens Planker,
men ridsed ingen Rift i Davids Hud.

En sand Digters Fortolkning af nogle af de mest gribende Scener i det gamle Testamente,
paa een Gang enkelt og ophøjet!
I Digtet »Ischariot« er det mod Judasskikkelsen, Digteren sender sit Søgelys. Hvorfor
vaagner Beslutningen om at dræbe Jesus i hans Sjæl? Grunden er den, at han har set
til Bunds i sin egen Sjæls Svaghed ved Omgangen med den fuldkomne: Saa ussel og
svag er den, og saa ren og stærk kunde den være. »Hvad der sov for sent at vækkes i
min Sjæl i stille Haab, som naar brede Vinger strækkes, fra hans Læber fløj som Raab«.
Judas har erkendt, hvor langt han er fra det ideale Menneske; derfor tvinges han i Knæ
for ham, og fra denne Underlegenhedsfølelse stammer det Had, der gør ham til Forræder.
»Bor der nu en Djævel i mig, har han kaldt det onde frem? Aa, befri mig, aa, befri mig«,
raaber han i Fortvivlelse. Hvad Simon Peter udtaler ud fra sit naive Hjertes Tilsigelse:
»Du er Kristus, Søn af Gud«, har Judas erkendt før han, men han har gemt det som
Forbryderen sin Synd. Da Kvinden udgyder sin kostbare Salve over Kristus, forstaar
han, at dennes Guddomsmagt strækker sig over alle Sjæle, og han gaar i Caiphas’ Sold.
— Digtet, der er formet som Samtaler mellem Judas og Moderen og Judas og Caiphas,
er skrevet i korte trokæiske Verslinier, som kraftigt understreger dets lidenskabelige,
heftigt bevægede Karakter.
Saa verdensfjerne Emner var det, Digteren behandlede i sin lille Debutbog. Stort
Publikum vandt han ikke paa den, men Kendere af Kunst forstod, at her tonede en ny
ejendommelig dansk Digter frem, blandt dem Digteren Stuckenberg.
Han var omtrent den første,
der saa mit Krads var Aand.
Stilfærdigt han mig rakte
en tryg Medviderhaand.

Saa mødtes vi usete
paa Sangerlandets Kyst.
Jeg jubled, da det skete,
og om mig alt blev tyst.

Saaledes udtaler Olaf Hansen sin Glæde over den ældre beundrede Digters Anerken*
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delse i et Mindedigt over Stuckenberg (Nye Digte 1907), og mange Aar senere i en
versificeret Tale paa sin 50 Aars Fødselsdag retter han en Tak til
ham, der hævede først mit Navn en Dag over Mængden
med sin kyndige Haand, selv Digter »uovervunden«;
mægtigst var han vel ej, men af mange kaldet den bedste,
Stuckenberg. Klarere Blik var der dengang ikke i Danmark,
og jeg retter paany en Tak til hans slørede Minde.

Ogsaa mange andre udtalte sig anerkendende om Olaf Hansens »Digte«, og saaledes
opmuntret udgav han to Aar efter i 1899 »Tre Folkeviser«. Det lille Hefte indeholder
tre dramatiske Digte, bygget over Folkevisemotiver, »Agnete«, »Elvermø« og »Ungen
Svejdal«. Ogsaa her er det Længselsmotivet, der behandles, den Kval, Længslen kan
volde, hvis den farer vild, og den Fryd, der kan fylde Menneskebrystet, hvis den gennem
Kampe og Lidelser fører til det ønskede Maal. — I »Agnete« behandles det jordbundne
Menneskes Dragen mod det urolige, evigt omskiftende Hav og Flavaandens fortvivlede
Forsøg paa at fastholde et levende Menneskehjerte og fylde sit kolde, sjælløse Bryst
med dets Varme. Da Faderen fandt Døden i Bølgerne, saa Agnete Havmanden, og Bil*
ledet af ham fyldte hendes Sind, der aldrig før havde kendt Kærlighedslængsler.
Som Skum paa Vand hans Haar var hvidt,
som Bølgefurer hans Pande,
som Havsens Bund var Øjet dybt,
rummed Sorger som Sand ved Strande.

Jeg stirrede ind i hans Øjne to,
da blev de dragende milde,
og han var Havets Konge,
og jeg var svag og lille.

Jeg saa igen de Øjne
baade aarie og silde.

I Drømme sætter han hende Stævne ved Fløjelandsbro, og i Nattens Mørke gaar hun i
det voldsomste Uvejr ud for at møde ham; men han tøver med at komme. Beskæmmet be*
giver hun sig paa Tilbagevejen. Endnu en Gang vil hun se ud over Havet. Da kommer han:
Agnete, Agnete, min levende Sjæl,
mit Hjertes hede Traa.
Paa Ann jeg vil dig bære,
kan blot min Arm dig naa.

Og hun kaster sig i hans Arme.

Paa Havsens Bund der stander hans Bo,
der ganger Agnete i røde Guldsko.
Kaabe aksler hun bølgeblaa,
Sølverskælshætte tager hun paa,
binder sit Haar med Bøjle af Guld;
dog er Agnete saa sorrigfuld.

Hun skænker Havmanden Børn, men de bliver fremmede for hende. »De stirrer saadan
paa mig, usselig Viv, som om de mig haded, fordi de fik Liv«. Og han vandrer Veje, som
hun ikke kender. Hvorfor kan han ikke finde Fred hos hende?
Og aldrig har jeg dig set saa glad,
at du kunde savnløs smile,
og aldrig saa rolig du hos mig sad,
at jeg syntes din Sjæl fandt Hvile.

Min lille, viltre Maage
med Haarets bløde Dun,
min vingestærke Havørn,
Smaabølge lind og lun.

Han finder de ømmeste Ord til hende.

Men han kan ikke løse hende sit Væsens Gaade. Da høres Engellands Klokker ned til
Havbunden, og Billedet af Jordlivet bliver levende for hende.
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Der synger vel Fugle endnu som før
de lange Solskinsdage.
Der staar vel en Himmel saa høj og blaa
alt over de røde Tage.

Og Yverne spændes ved Solsættid,
og Mælken skummer i Spande.
Jeg længes mod Drikken saa varm og hvid,
jeg fik i min Moders Lande.

Og Roser springer blandt Torne ud,
røde Roser og hvide,
og gennem den skælvende Rosenhud
siver der Dufte blide.

De ryster de mossede Æbletrær,
for sød er Frugten og moden.
Den suser til Jord som en Fuglehær
og lægger sig stille ved Foden.

Og muntert mejes det gule Korn,
over Markerne flyver der Svaler,
og Køerne ryster de buede Horn,
slaar Fluerne med deres Haler.

Der findes vel endnu den Tro som før,
de gode kan Lykken vinde.
Der sidder vel sammen bag lukket Dør
fortroligt Mand og Kvinde.

Den Stund er kommet, som Havmanden har frygtet for. — Hun forstaar nu, at Livet
hos ham er Lidelse, og hun forlader ham i Vrede. Men paa Jorden vender alle sig fra
hende som fra en besmittet, og da man vil gøre hende til Nonne, brister hendes Hjerte
»af Harm«. — Saaledes tolker Olaf Hansen den gamle Folkevise om Agnete og Havs
manden: Den fredløse Sjæl higer forgæves mod den jordiske Lykkeidyl. Hos den er der
kun Sorg og Kval at hente.
Og dog kan der være Lægedom for Mennesker, der ligger i Krig med onde Magter
om deres egen Sjæl, i Kærligheden, hvis den er stærk nok. Derom handler det næste
Digt, »Elvermø«. — Ridder Stig er kommet i Elverpigens Magt. Længe holder hun ham
fangen, skønt hun er uden menneskelig Varme.
Og altid hun havde den søgende Mund
og altid Kinden den kolde —
for det var en Pige fra Elverland
med hendes Skød det golde.

Men til sidst vaagner hans Vilje, og han beslutter at drage bort fra Landet. Saa stærk
er han, at han kan bryde hendes Modstand, da hun vil holde ham tilbage. Han kommer
i Tjeneste hos Kongen og bejler til den fromme, blide Jomfru Kirsten, der gengælder
hans Kærlighed.
Saa gik vi til den grønne Lund,
og glad liden Kirsten smilte:
hun satte sig i det lange Græs,
hos hende mit Hoved hvilte.

Jeg kaldte hende min egen
og tænkte vi var ene to.
Da skælved liden Kirsten,
vi hørte, at nogen lo.

Det er den onde Elverpige, der kommer for at skille dem. Over for hende er liden
Kirsten svag.
Jeg gemte mig for liden Kirstens Blik,
hun fældte saa modige Taare.
»Og har du leget med Elvermø,
saa lægger du mig paa Baare«.

Næste Nat kommer Elverpigen til ham i liden Kirstens Skikkelse. Rasende slynger han
hende mod Gulvet, da han opdager, hvem hun er — — »Hun veg med hvide Læber, og
Øjet var hvast af Nag«. Da mindes han sin første Kærlighed, stolt Adelus, som han
havde opgivet til Fordel for sin Ven ligesom Sigurd i det gamle Sagn om Volsungerne.
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Til hende søger han som sin sidste Redning, Hun sidder nu som Enke med Hjertet
fyldt af Nag mod Stig, der var den Mand, hun elskede. Kan han vinde denne stolte,
stærke Kvindes Kærlighed tilbage, er han frelst. Meget skiller ham fra hendes Elskov.
Først er der min Sjæls den vildene Brand
med Flammer saa maanehvide,
der tændtes af Pigen fra Elveland,
dengang hun sov ved min Side.

Saa er der som Sol at skue
— det gør mig saa lidet glad —
med middagssviende Lue
dit eget skinnende Had.

Men »hans bøjede Pande, hans trætte Gang, hans dybe Øjnes Kvide« vækker den slum*
rende Elskov til Live, og da Elverpigen kommer for ogsaa at skille dem, staar hun mag*
tesiøs over for den stærke, alttilgivende Kærlighed.
Ogsaa ungen Svejdal i den tredie Folkevise er i onde Magters Vold. Han er »lagt
i Traa« af sin onde Stedmoder, saa at han ikke finder Fred, før han bliver Konge af
Iseland og vinder Jomfruen, som slumrer i Iselandsborgen. Er han den rette, kan alle
Hindringer overvindes. Hvis ikke, er Døden ham vis. Han søger Hjælp hos sin døde
Mor, som han kalder op af Graven. Hun giver ham sin Velsignelse og gode Raad. Han
skal tage sin bedste Flest og et lysende Sværd. Saaledes udrustet naar han frem. Med
Sværdet fælder han Træerne, som spærrer ham Vejen, og da hans bedste Ven vil lokke
ham bort fra Vejen, dræber han ogsaa ham. Laset og ilde medtaget kommer han til Ise*
land; men han er den rette Svejdal. Hans Længsel kunde aldrig dø, og derfor aabner
Porten sig af sig selv for ham, og Dronningen modtager ham med milde Ord:
Kom ind i min Hal, den er ogsaa din —
og sæt dig ved min Side,
nu har du redet saa tit og langt,
nu er det Hviletide — — —

Alt hvad jeg tied de lange Aar,
det hvisker jeg nu i dit Øre,
du lytte til favre Ord.

Der ligger Symbolik i dette. Det er »de favre Ords« Rige, ungen Svejdal er naaet til.
Dronningen er Sanggudinden. For hende har han maattet gyse tilbage fra alle andre
Kvinder. Nu kan han løfte Porten af den rustne Tap, saa at Tonen kan trænge ud.
»Den bæres paa sin egen Klang over Mark og grønne Enge«. Om Dagen skal Riget
genlyde af munter Arbejdsfærd, men efter Dagens Møje vil Svejdal gribe sin Lut og
kalde Sangen frem hos Svende og Piger, der tjener ham, saa at de svarer ham i de for*
skelligste Toner:
en med kvalte Toner,
en med de klareste klare,
en drage med de dybeste dybe,

en hulke med de strideste stride,
en lokke med de fjerneste fjerne,
en le med de blideste blide —.

Da skal den fremmede Vandringsmand kvæge sit Øre og Øje »og lytte til favre Ord«.
I »Ungen Svejdal« har Olaf Hansen symboliseret Digterens Kamp for at naa frem
til »de favre Ords« Rige, Iselandsborgen kalder han den, maaske fordi han ser sit For*
billede i den oldislandske Digtning med dens umiddelbart rammende, naturlige Udtryk.
Er han selv den rette Svejdal, den udvalgte, der er naaet frem? Ja, i de tre Folkeviser
viser han sig som de favre Ords sande Mester. Folkeviseefterligningen er virtuos. Let
og naturligt glider nye poetiske Ord og Billeder ind i den gamle Stil og Rytme, saa at
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en skuffende Lighed opnaas, uden at Forstaaelsen vanskeliggøres ved tyngende Pastiche.
Saaledes skildrer han f. Eks. en middelalderlig Scene:
Saa lystig ganger Legen
alt paa den grønne Vold.
Jomfruer træder Lykkedans
og Riddere kaster Bold,
naar Lunden er grøn.

Bolden triller i Luften,
naar Staven til den slaar,
Øjet følger dens Bue,
til Haanden den fanget faar,
naar Lunden er grøn.

Græsset nejer for Silkesko,
og Jomfrukjoler svinge.
Der lyser skinnende Hovedguld
og i saa røde Ringe,
naar Lunden er grøn.

Renere kan Nutidssproget ikke indgaa i Folkevisetonen. — Efter disse Digte kan ingen
tvivle om, at den Velkomst, Dronningen af Iselandsborgen giver ungen Svejdal, ogsaa
gælder Olaf Hansen:
Hilser ham alle som Hersker,
Kongen er kommen hjem.
Han er den rette Svejdal,
saa frit tør han gaa frem.

Vi ser ham da ogsaa tage Plads ved Siden af Digtere som J. V. Jensen, Ludvig HoL
stein, Harald Kidde, Knud Hjortø, Jeppe og Marie Aakjær i det af Mylius Eriksen redL
gerede Tidsskrift »Vagten«, som udkom i Aarene omkring Aarhundredskiftet. Her be?
gyndte han sine Oversættelser af nyislandsk Lyrik, og her trykkes første Gang Rachel?
digtene. Disse optoges i den næste Digtsamling, han udgav, »Undervejs«, i Aaret 1902.
Han var nu 32 Aar gammel og følte sig som den erfarne, af Livet prøvede, og derfor
vover han nu at give sine Digte et mere personligt Udtryk. De allerfleste Digte i Sams
lingen er Jeg?Digte. — I Digtet til Stuckenberg efter Læsningen af Digtsamlingen »Sne«
taler han om Mismodsperioder, hvor han synes, at den Glæde, han i Ungdommen vens
tede sig af sin Kunst, kun blev til Føde for Markens Mus. Den Sæd, han nu har saaet,
er Vintersæd. Vil den bære Grøde, eller vil Kulden dræbe den?... Da faldt der Sne.
Foruden Dvælen
de Stunder flød.
Sne faldt paa Sjælen,
faldt lind og blød.

O, hvor den dulmed,
jeg drak den ind.
En Kilde svulmed
dybt i mit Sind. —

Og nu tror han igen paa »stærke Strømme og stille Ord«. I en Afskedshilsen til en ung
Ven udtaler han sin Forvisning om, at han skal vinde sig ny Jord, og han taler vise
Ord om Ungdommens Blomster, som udfolder sig i en Luft af Drøm og Længsel, men
som ubarmhjertig rives af med Tiden. Bladenes Fald skræmmer ham dog ikke. Selvom
de driver falmede og tørre for alle Vinde, sidder den modne Frugt tilbage. Rummer den
blot Kærne, er alting godt. — Stærkt personligt farvet er ogsaa den Gruppe Digte, han
kalder »I Ruinernes By«, Frugten af en Ferierejse til Gotland, som han foretog i Slut?
ningen af Aarhundredet. Her gives første Gang Udtryk for Digterens Kærlighedsliv.
Smerten over en skuffet Kærlighed væves paa en fin og gribende Maade ind i de skønne
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Skildringer af Ruinbyen Visby og de levende Visioner af dens Fortid, og derigennem
ligesom ophæves og forklares den i Digtningen.
Der var en Tid, der vakte
min Drift mod dyre Maal.
Der var en Haand, der mig rakte
Forsagelsens dybe Skaal,
og end i Brystet stak det
med Nagets rustne Naal.

Men fremmed, lys og broget
griber du, Stad, mit Sind.
Noget er nyt og noget
furet af Vold og Svind,
og alt er krinklet og kroget
og evigt ud og ind. —

Et malende Billede af denne Stad giver han i »Kvæld paa Kirkebakken«.
Det er saa ren og klar en Aftenluft —
derude bredt og dunkelt Havet blaaner,
og Byen med de gamle Dages Duft
lødskiftende imod dets Bredder skraaner.
I stille Haver staar der grønne Træ’r,
frem mellem Løvet skyder røde Tage,
og graa Ruiners Masse her og der
kullede op imellem Kroner rage.

Og Muren staar og slutter Staden ind
imellem Porte og forfaldne Taarne,
og Tanker efter Tanker i mit Sind
opdukke tøvende og stemningsbaarne.
Og hjemad driver jeg i Maaneskin.
Sov vel, I Syner, der blev mig beskaarne.

Mod dette Billede tegner der sig i hans Drøm Billeder fra Byens Blomstringstid: Bred*
stævnede Skibe styrer i Havn, vejrbidte Sømænd drikker 01 i Skænkestuerne og bander
paa plattysk Sprog, Hansaflag vajer over Flaader, hvor man losser og lader. Fra Baadene
staar der Duft af Indielands Krydderier. Gaderne fyldes til Trængsel af brede, silke*
raslende Matroner, og »parvis unge Piger gaa — med Fodtrin lette og vævre; mod trange
og dyre Trøjer slaa — Hjerterne smaa og snævre«. Munken titter forpint op til den ring*
smykte Jomfru, der sømmer bag Ruden, alt mens hun smilende nynner en Vise. Efter*
haanden sænker Fred og Stilhed sig over den travle By.
Det dises. Raadsherren tankefuld
sit Arbejdsrum forlader,
og Kræmmeren vejer Dagens Guld
i Hændernes svære Flader.
Og Skipperen fylder det første Krus
for efter Dagens Møje
at drikke sig en ølstærk Rus
og sove den ud i sin Køje.

I Østersø gaar Solen ned,
det mørknes under Muren;
men ingen Sjæl af Uro ved,
i Taarnet stiger Kuren.
Fra atten Kirker underbart
sig Malmens Toner svinger,
og mellem de andre rent og klart
St. Karins Stemme klinger.

Men nu drages han selv i Drømme ind i Fortidens Begivenheder. Han hører Klokkerne
klemte klagende og fortvivlet. En mægtig Flaade ligger for Byen. Muren brydes. Vagter
spærrer ved Porten. Han kan ikke finde Vej hjem. De kendte Gader, hvor rædde Skarer
lister sig af Sted, er blevet ham fremmede. Kærrer skubbes tomme ind, men fyldes
ustandselig paa Torvet med Guld og Sølv, Løsesummen, som Mænd og Kvinder bærer
frem i stedse voksende Dynge. Han vil løbe, men kan ikke flytte en Fod.
Der løfter sig blaalige Flammer,
min Vilje dukker sig sky.
Det knitrer. Fra Rudernes Rammer
drypper der sydende Bly.

Ud over Skarerne skuer
skummelt Kong Valdemar.
Torvet flimrer og luer
af røvede Smykker og Kar.

Men hvor stærkt Digteren end fængsles af Byens skønne Forfald og af dens tragiske
Skæbne, baner tilbagetrængte Stemninger sig frem i hans Sjæl. I St. Larses Ruin, som
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henligger i Tusmørke, hører han en sprød og fin Tone fra Nonnegangens højtliggende
Trin. Han ser hverken Instrumentet eller Haanden, som leger derpaa, men hans Tanker
hildes i denne Melodi:
Den tav, der tændtes Fakler trindt i den graa Ruin.
Højt oppe stod en Kvinde, der holdt en Violin.

Og nu har Staden klædt sig i Nattens Maaneskrud.
Jeg vilde gerne vide, hvordan hun ser ud.

Men Faklerne fik ikke med Mørkets Dybder Bugt,
jeg aned kun et Ansigt, men syntes, det var smukt.

Og som jeg stille tænker, mens Folk forbi mig gaa,
da bliver hendes Ansigt til et, jeg ofte saa.

Stadig bærer han Mindets Lænke. Men i Drømmens By brister den. Atter drømmer
han sig tilbage til Hansaens rige Dage, da Laasene paa hvert Bygningsværk var af Guld.
Bag Muren gaar hun ved hans Side og lover ham i denne Nat at skænke ham sin Kærlig*
hed. Men under Drømmen føler han en stadig Gru for, at nogen skal bryde den. For*
gæves lukker han Øjnene. Lysningen stiger og stiger.
Alt staar han i Byen, Kong Atterdag,
med flammende Herskerminer,
og Lykken, og Lykken er ikkun Bedrag,
og Staden er døde Ruiner.

Den gamle Sorg er vakt til Live. Atter driver hans Vilje for de stærke Længsler. Han
har mistet alt Haab om Lykke; søndret af Splid tror han kun paa Tvivlen. Med Minde*
skygger af Fortidens Sorger i Sind vandrer han gennem Krinkelkrogstaden. Da falder
hans Blik pludselig paa St. Karins Ruin, den som fremfor alle har fængslet ham, og
han gaar tøvende ind.
Jeg satte mig bange forventende ned.
Da kom det — jeg husker det grant:
Igennem mig bævede Skønhedens Fred,
og Tyngslen af Skyggerne svandt.

Husvalende Kirke, indfaldne Ruin,
hvor Græsset og Glemslen gror!
O Festsal, hvor Vand blev til perlende Vin,
paa Kunstens Mirakkel jeg tror.
Jeg kan ingen Liniernes Lovparagraf,
men kender vel den Harmoni,
der hæver sig højt over Lovenes Straf,
for den er i mig Melodi.

Jeg dykked mig dybt i den kvægende Stund,
og Evighed af den jeg drak,
og tryg sank jeg hen i et lægende Blund,
der bøded, hvad Tornene stak.
Jeg hørte, fra Buerne Hymner sig svang,
hvis Ord var beaandende Vin;
og Stenene talte, profetisk det klang
i Templet, i Karins Ruin.

Med nyt Haab sejler han bort fra Byen og sender sin Afskedshilsen til St. Karin.
Du graa Ruin i grønnest Skrud,
med lette Buers Sving,
du ser blandt alle skønnest ud
bag Murens brudte Ring.

Af Kunstnerhaandens Vælde blev
du formet slank og ren.
Og ung du trods din Ælde blev,
du skønne Sjæl af Sten.

Ogsaa han vil bygge en Kirke, der skal bære en Kvindes Navn.
Af Tanker Søjler faar den vel,
den faar et Rytmekor.
Naar Taget falder, staar den vel
med Buer udaf Ord.

St. Karin, hør den Bøn, som nu
du i mit Indre ved:
Hvis ej den bliver skøn som du,
riv den, St. Karin, ned.

I Kunstens Skønhed og Harmoni vil han forløse sin Kærlighedssorg.
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Om Kærlighedskvide vidner ogsaa den næste Afdeling Digte i »Undervejs«, som han
kalder »Rachel«. Der er her Tale om en Kvinde, om hvem han siger, at hun fylder hans
Strube med alle Toners Klang, og fra den Række af Digte, han vier hende, toner ogsaa
Rytmer med de forskelligste Klangfarver: jublende, naar han fortæller om Lædermappen,
hun har lavet til ham; interesseret optaget, da han hører, hun har været paa Besøg og
bragt Blomster, og nu sætter sig til rette for at spørge ud om, hvad hun har sagt; be*
taget, naar han fængsles af hendes Stemmes Tonefald, hendes brune forskende Blik og
hendes Smil. I Folkevisetone skildrer han Elskovskampen. To Gange vinder han ind
paa hendes Fortrolighed, men tredie Gang er det ham, der taber, og da han overgiver
sig paa Naade og Unaade, bliver Svaret en Afvisning. Saa lyder Fortvivlelsens Skrig:
Hvad nytter det alt? Hvad er vel vort Haab? En Pagt med Lykken — og en langsom
Død i megen Nød. Selvanklagende bliver Tonen, naar han bebrejder sig, at han søger
Trøst i Drømme, bitter i Ønsket om at se hende »græde for Haab, der døde«, endelig
formildet, da han møder hende og ser hendes Bekymring og Angst, til sidst forstaaende
og tilgivende:
Eet skal du vide, hvorhen du end gaar
— Fred over alle dine Dage.
Jeg ønsker dig sunde og lyse Kaar
og Magt til alt usselt at vrage.

Kraft til aldrig at trues
bort fra hvad du har kær,
og Ret til aldrig at blues
for det Billed, i Sjælen jeg bær.

Naar han er kommet saa vidt, kan han fremstille Episoden i en lettere og finere Tone,
som Tilfældet er i »Hyrdefantasi«. Henrivende er den gamle Rytmemelodi, hvori han
indspinder Skildringen af deres Møde. Han har set hende før, synes han. Da han i gamle
Digte granskede Hyrders og Hyrdinders Færd, var hun blandt dem. Hun er den under*
skønne, strenge Galathe, der med Perlemorsstaven gaar hen over den blomstersmykkede
Eng. Han er den bejlende Hyrde.
Maa jeg følge Dem, som De maa byde?
Lytter De? O, lyt endnu en Stund.
Vil De høre Hyrdefløjten lyde,
skal jeg gerne sætte den for Mund«.
Over Engen gaar jeg ved din Side,
glemmer Hjorden for du er saa skøn.

og at Tiden let skal for dig glide,
synger jeg om Venus’ lille Søn.
Hvid som Mælken i sin Moders Bryster
rød som hendes Læbers skære Blod,
flyver han fra Vester og til Øster
Sommerfuglevinger paa sin Fod.

Saadan drager de sammen en Stund over Hyrdengen langt ind i det virkeliges Land.
Saa maa hun vende om.
Tavs du trykked begge mine Hænder,
og jeg ønsked dig al Hjærtets Fred:

»Skal vi ogsaa skilles, er vi Venner,
for kun godt vi om hinanden ved«.

Efter Aars Forløb kan hele denne Ungdomsoplevelse for Digteren udtrykkes gennem
Løvets Hvisken i den stille Have (»Stilhed«) eller ved Duften af Lilliekonvallerne, som
han har købt af Drengene ved Ryde Station (»Lang Tid efter«).
For naar jeg igen skal høre
paa Hjulenes Jernmusik,
vil Blomsternes Duft mig føre
til Dage, der forgik.

Ikke dog blot til Dage,
men og til svundne Aar.
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Trods Kvalm og Støv den svage,
men friske Duft mig naar.
Og dør hver Blomst som Sneen,
den var dog skær og hvid.
Det dufter i Kupeen
af Skov ved Pinsetid.
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Derfor kan den unge Mand i Digtet »Sangen om Lykken«, der drager ud for at søge
Lykken, som har forladt hans Faders Gaard, efter Hjemkomsten om den korte, men
frydefulde Stund, Lykken fulgte ham, synge:
Men dog var det smukt, men dog var det smukt
den Stund med hende jeg for.
Vel vokse de Tider med bitter Frugt,
men op af soden Jord.

De stærkeste Udtryk for den Verdenssmerte og Livsangst, som synes at have tynget
Digteren i hans Ungdomsaar, findes i Digtsamlingen »Tværveje« fra 1904. Kun i Nir*
wana ser han en Mulighed for fuldstændig Sjælefred: »Nirwana har ingen Glæde, men
heller ingen Ve«. Og han vender sig til Natten:
Ræk mig en Dvaledrik, du dunkle Nat!
— Hvad er det, dine mørke Læber siger?
Dagen vil skænke mig endnu en Skat
derude i de blodig røde Riger? —
Ræk mig en Dvaledrik, du dunkle Nat,
for ikkun efter den mit Hjerte higer.

Jeg ved det vel, at alt er ej forbi
men er end ikke alt, saa er dog meget.
Du ved — og jeg — men ingen uden vi,

hvor jeg har stønnet lydt og sagte skreget.
Jeg ved det vel, at alt er ej forbi,
men jeg har tabt det bedste af mit eget.

Jeg vil den dybe Fred i Sjæl og Sind,
den dybe Fred, som intet Øje maaler.
Utryg jeg altid gaar i Dagen ind,
mod dig jeg længes, naar den favrest straaler.
Jeg vil den dybe Fred i Sjæl og Sind.
Ræk mig den største af de fulde Skaaler.

Syg og ulykkelig føler han sig ogsaa i Digtet »Stjernen«. I sin Angst for, at hans Stjerne
helt skal slukkes, sender han Bud efter sine Venner. Han sender sin sorte Ravn til »Even*
tyrets Prins«, (Eventyrdigteren Knud V. Rosenstand, Lærer som han selv), og sin glubske
Hund sender han til Vennen, der har tømret sit Hus midt i den uudgrundelige Skov,
hvis Lyde han forsker (Filosoffen C. Lambek). I deres Selskab føler han sig atter trøstet.
Nyt Haab kaldes til Live.
Og Sjælen skælver glad igen
som i de unge Dage.

Langt ser jeg over Egnen hen —
Tilbage did! Tilbage!

Han søger nu, som Størstedelen af Digtene i »Tværveje« viser, Trøst i Minderne, der
knytter sig til Hjemstavnen, og han ser, at »alt er fagert, fjærnt og nær, trods alt, hvoraf
han knuges«. — Kvinden, som saarede ham, bliver til Valkyrien, der kommer for at kaare,
ikke for at lade sig besejre.
Og ofte hun vakte en dødelig Dyst,
men selv blev hun aldrig besejret.
Da nynned min Sjæl i forunderlig Lyst,
med Ord jeg den evige fejred.

Og Ordene med til Alfader hun tog
og sang dem de hundrede Gange —
Valkyriemodet jeg, Mennesket, vog
med mine enfoldige Sange.

Som Digter har han besejret den stolte, og han kan nu som jævnbyrdig sætte sig ved
hendes Side og med Smil mindes den svundne Tid. Hun er for ham nu kun Vision.
Det hændte et Sted mellem Stjærne og Sky
en Stund mellem Tanke og Dvale.
Det hænder i Næ og det hænder i Ny,
naar sammen alene vi tale.

Hvem den Kvinde er, der for ham bliver Valkyrie, faar man et Fingerpeg om i Digtet
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»In memoriam«, Mindedigtet over Fru Irma Reventlow, f. Kromann, der døde 1903 i
Nykøbing F. som Forfatteren, Redaktør Chr. Reventlows Hustru. Hun havde som ung
Pige boet i Frk. Færcks Pensionat i Vendersgade, hvor Olaf Hansen i mangfoldige Aar
var til Huse. Senere besøgte han hende en enkelt Gang i Nykøbing. Hun var født i
Marstal, og her blev hun begravet. De bevægede, sorgtyngede Strofer, hvori Olaf Ham
sen hylder hendes Minde, viser, hvor indtaget han har været i hende, skønt Bekendt»
skabet ikke synes at have været meget dybtgaaende. Det er et af Olaf Hansens aller»
skønneste Digte. Han skildrer den støvede Sommerdag i den fremmede By, hvor han
overværer Begravelsen. Med Sindet fyldt af Savn sejler han derfra:
Hvad misted da jeg, som kun lidet har kendt
den Kvinde, man jordede her?
Og jeg svarer mig selv: Hvor hun var, er det hændt,
at en Time blev Maaneder værd.

Men Læberne talte det dejlige Sprog,
der viste, at Sjælen forstod.
Jeg har lyttet dertil, jeg har lyttet mig klog,
jeg har længtes dets Toner imod.

Jeg ser hendes Smil — der blev smukt, hvor det faldt,
og lyst, hvor det skinnede ind;
det varmede alt, og det farvede alt —
jeg mærked det selv paa mit Sind.

Men selv om hun syntes fortrolig og nær,
blev altid betaget jeg var,
over Holdningen var der det Fjernhedens Skær,
som Digtenes Dronninger har.

Og kækt som en Page sit Hoved hun holdt,
og Øret var elskelig snildt,
og Blikket var stundom bedaarende stolt
og stundom saa forskende mildt.

Og Trangen til Skønhed hun bar i sit Bryst
og dens Syner — og selv var hun smuk.
Jeg har hørt det paa Mandens beherskede Røst
og paa Ynglingens standsende Suk.

Hun er død, men som Stjernen, hvis Straaler gaar ud til Verdener »med mørkeformil»
dende Skær«, naar Stjernen selv er slukket, saaledes vil ogsaa hendes Sjæl straale efter
Døden.
Det er, som om levende Lys der mig naar
fra dit Blik bag de mørknende Bryn.

Jeg vil føle det Skær gennem Menneskeaar,
du Straale, du Stjerne, du Syn!

Endnu en Gang, langt senere, i Digtsamlingen »Mens Sommeren lider« fra 1912 mindes
Digteren i en Sonet denne Kvinde, hvis Sjæl han tilbad.
Den unge Kvinde kyssede Catull,
stenkolde var hans Læbers Marmorbuer,
men Sødme pressed han af Sangens Druer
og læsked sene Slægters unge Kuld.
Der vokser ogsaa Toner op af Tuer.
Jeg ved en Viv, som længst blev lagt i Muld;
mig, men min Sang langt mere var hun huld —
jeg ser igen de høje, lyse Stuer.

Kom jeg der kun en enkelt Gang som Gæst,
gaar dette Syn dog end mit Minde næst,
og Sorgens Stjerne straaler over Stedet.
Du lever for mig i min fjerne Sang.
Jeg bringer dig en Krans endnu en Gang,
en Asterskrans, som Dugg i Nat har vædet.

Det vilde dog være en Fejltagelse, hvis man tror, at Olaf Hansens Ungdomsaar var
lutter Veklage og Verdenssmerte. Han siger selv herom i en Sonetkrans til sin Ven,
Blicherforskeren Hans Hansen:
Begge vi mærked Tidens Tone nage,
var begge fremmede og begge sky —

og begge drømmende om Rang og Ry —
og glade dog trods alle Timers Plage.

I Indledningsdigtet til sin første Bog »Amicus amico« mindes han det muntre Liv med
Kammeraterne i Kursus» og Studentertiden, hvor han vandt sig Venner for Livet. Efter
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Skoleembedseksamen gik han med Iver op i sit Undervisningsarbejde ved forskellige
københavnske Kursus. En af hans Elever fra »Lyceum«, hvor han underviste fra 1900
til 1906, siger om ham: »Han var bister, men han var elsket. Han var ikke bange for
at give en velplaceret Lussing fra sig, men det satte aldrig Nag. For han kunde fortælle,
og han kunde læse op for os, saa vi uvilkaarlig lyttede dertil, og han kunde ogsaa sige
kloge Ting om almene, menneskelige Anliggender... Olaf Hansen varmede vore Kim
der, som han varmede vore Hjerter, og hver Ting faldt præcis i rette Tid«. Gennem sin
Virksomhed som Lærer var det ogsaa, at han vandt sig en Brud, idet han i Aaret 1904
forlovede sig med en af sine Elever paa Kursuset »København«, Nanna Meyer, med hvem
han i Aaret 1906 gik ind til et lykkeligt Ægteskab. I »Nye Digte« fra 1907 aabnes der
Indblik i disse Aar af hans Liv. Vi ser ham her i Studereværelsets Ensomhed, efter at
Vennerne har forladt ham. Paa hans Væg hænger et Billede af Johan Herman Wessel.
Klart gennem Panden skinner Gudegaven,
og Nakkehaaret falder ned paa Kraven.
Hans Bryn er tæt og mørkt, men ikke bøst,

den hvide Sløjfe hænger skødesløst.
Kendt over Landet er det Navn han bærer —
skønt han var Digter kun — og Timelærer.

Han sammenligner sin Digterlod med hans:
Du gik og drev og tog dig Verden let,
jeg bliver mer og mer forslidt og træt.

Hvem handled bedst af os? »Ja, det er ilde,
man ikke ved det, før det er for silde«.

Han synger efter andre Noder end Wessel. Vil hans Sang som Wessels kunne læske
en fjern Fremtid?
Et Sølverdryp af jordisk Evighed
sænkes et Nu i mine Tanker ned.
Men jeg ved ikke, om det Digt, jeg skaber,
hører til dem, der vinder eller taber.
Men hvad gør det, om og jeg intet ved, —
jeg lægger aldrig mine Vaaben ned.

At de er til, er alt, hvad jeg skal vide,
og det er bedst, man paa sig selv tør lide.
Ak, I forstaaende, der lytter nu,
jeg gav mig altid hen med al min Hu! —
Naar jeg har sovet, vil jeg vaagne styrket,
tro mod det Kald, jeg angst fra ung har dyrket.

Sin egen Digtergave viser han maaske allerbedst, naar han umisundelig hylder de store
Digtere, han ser op til. Om Holger Drachmanns Digtning siger han rammende Ord i
et Digt til dennes Tresaarsfødselsdag:
Den drog med det Sug, hvormed Vandene hvisker
i Maaneskinsstrande en Sensommerkvæld;
den smitted med Lunet, den smørrede Fisker
slap ud, mens han rensede FIaanden for Skæl.

Den trygled fortvivlet, den dundred forsoren,
den nynned vemodig, den stønnede mat
og messed om hærdede Sønner af Jorden,
der elverbetoges en Midsommernat.

Ofte vandrer han til Digtergravene paa Assistens Kirkegaard.
Stod jeg saa ved Storms for den at læse,
gik hin Døl i sit Elysium,
glemt — mens den vidunderlige Næse
snuste, humoristisk opadkrum.

Ludvig Bødtcher med den lille Lyre
laa og drømte om Italiens Vin,
og med Hjernen sprængt og med sin dyre
Forskerglæde ødt sov Rask i sin.

Her dvæler han ogsaa ved Viggo Stuckenbergs Grav.
Og jeg tænkte, mer end ved de andres,
paa hvor lidt jeg selv har faaet gjort,

og hvor støt ustandseligt der vandres
Stund for Stund fra Livsens lave Port.

De bedste Aftener i hans flittige Liv har sikkert været Søndagaftnerne, som han til*
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bragte i Vennernes Kreds. I en meget lang Aarrække fandt disse Sammenkomster regel«
mæssigt Sted. Her samledes Digteren og hans forlovede med Forfatteren Knud V. Rosen«
stand og Frue og Filosoffen Chr. Lambek; undertiden deltog ogsaa Magister Hans
Høffding og Frue og Forfatterinden Marie Bregendal. Forfatterne læste og drøftede
deres Manuskripter, mens Cigarerne dampede og Toddyerne duftede. Et morsomt Billede
af disse Sammenkomster er givet i Digtet »Søndag Aften«.
Muntre midt i Jammerdalen
svang vi sobert Glaspokalen.
Altid blev dog Hovedsagen
et og andet lille Blad,
som tilfældigt kom for Dagen.
Den, der skulde til at læse
rømmed sig og pudsed Næse,
og, med Haanden under Hage,
fremad bøjet Fruen sad.
Alle havde vi det Øre,
som de andres Røst forstod,
og som taktfuldt kunde høre,
naar der faldt en Draabe Blod.

Olaf Hansen var ikke alene Digter, han var ogsaa Litteraturforsker og Filolog. Det var
især Studiet af islandsk Sprog og Litteratur, han viede sine Kræfter. Han, den frugt«
bare Slettes Søn, droges mod det stolte, stejle, nøgne Fjeldland. I Aaret 1900 deltog
han som 30«aarig i Studentertoget til Island. Paa denne Rejse blev han meget syg af
Lunge« og Aarebetændelse. I flere Maaneder svævede han mellem Liv og Død. Han
laa i Konsul Vidolins Hjem i Reykjavik, hvor han paa det omhyggeligste blev passet
og plejet af Husets Frue, senere Fru Professor Matzen. Dette ufrivillige Ophold kom
ham imidlertid til gode, idet han derved fik nøjere Kendskab til Land og Folk og og«
saa lærte islandske Digtere at kende. Naturligvis satte disse Begivenheder Spor i hans
Digtning. I Digtsamlingen »Undervejs« fra 1902 findes en Gruppe Digte, der betitles
»Nordpaa«. I et af dem, »Island«, giver han i malmfulde Strofer en poetisk beaandet
Skildring af Landets for Danmark saa beskæmmende Historie, dets Storhedstid, dets
Forfald og den Kamp, frihedselskende Digtere fører for dets Genrejsning.
Jeg lytter til. Det rige Spil,
saa tonefyldt, mig fængsler,
og længe end jeg lytte vil
til Islands Lyst og Trængsler.

Det græder saart for onde Aa:
det vækker op og ryster,
om bedre Tid det vølvespaar,
det viser Savn og trøster.

Til de danske Studenters Afrejse til Island digtede han en Sang, et Opraab til de unge
om at drage op og raade Bod paa den Forsømmelse, Island har været Genstand for fra
Danmarks Side, og prøve at vinde Hjerterne tilbage. Det gjorde han i alt Fald selv.
Digtet »Fjærne Venner« i »Nye Digte«, der giver Glimt af hans Oplevelser paa Island,
viser de islandske Venners Omsorg for ham og deres Glæde over hans Helbredelse.
Blandt andre toner her Digterne Benedikt Grøndal og Steingrimur Thorsteinsson frem.
Endnu flere Hjærter vandt han ved sin mesterlige Oversættelse af mange af de islandske
Digteres bedste Sange i »Nyislandsk Lyrik«, der udkom kort Tid efter hans Hjemkomst
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i Aaret 1901, et Oversættelsesarbejde, som han fortsatte langt op i Aarene. I Digtet til
Rasmus Rask (i »Nordpaa«) synger han om Islands Blomster.
O, Islands favre Blomsterkuld,
der fik den dybe Lød!
Du suger af den tynde Muld
saa fuld en Duft og sød.

Maaske kun en, der drak den ind
som syg ved Sommertide
fik ret for eders Friskhed Sind,
I gule, blaa og hvide.

En Krans af disse Blomster har det islandske Folk lagt paa Rasmus Rask Grav.
Med Lykkehaand og sindrig Kløgt
han værned om det Sprog,
der stod saa længe uden Røgt,
mens Folket bar sit Aag.

Det var et uopdaget Land,
den Herre tog i Eje.
Han var den første Landnamsmand,
der vandt ad disse Veje.

Ved sin dybe Indtrængen i islandsk Aand og Sprog indtager Olaf Hansen selv en
Førsterangsplads i Landnamsmændenes Række. Ogsaa han tog nyopdaget Land i Eje.
Ogsaa han har gjort sig fortjent til en Krans af Islands favre Blomster. — Ogsaa den
oldnordiske Digtning interesserer ham. Han henter Emner derfra i de to Romanceringe
om »Kong Ragnar« og »Leif den Lykkelige« i »Tværveje«. I »Kong Ragnar« efterdigter
han de gamle Heltekvad fra Eddaen, og han rammer ikke blot Rytmen, men ogsaa
Aanden i denne Digtning i al dens barbariske Vildskab og Grumhed.
Ragnar stod
ved en rygende Tomt.
Fanger man førte
for Fyrsten frem.

Odde han ind
i Øjne stak,
hævede Flænder
hugged han af.

Intet Under at denne Musasøn ofte saas i Latinerkvarteret omkring Frueplads. Om sin
Færden her digter han i »Frueplads« (Nye Digte).
Det skumred atter i de snævre Stræder,
og Luften farves snavsetgul af Gas.
Lavt hegnet ind af stille, rustne Kæder
ligger nu tavs den titbetraadte Plads.
Flint Hus til højre — der er Lys deri —
jeg gaar de mange Buster tyst forbi,
og Ørnen ser med sløret Blik mod
Skyens Luftpalads.

En frostklar Morgen paa den anden Side
foran Portalen staar jeg med en Ven.
Døberen præker: Økserne vil bide, —
hen over Pladsen vandrer jeg igen.
Den unge Lind har tabt det sidste Blad,
som gyldent end igaar i Kronen sad,
men Lytterne har Mestrens Haand
for evigt aandet hen.

Men det er ikke blot Studierne, der fører ham til dette Kvarter af Byen.
For det var ej blot i de unge Dage
jeg stolpred der, skægløs og musetro;
men over den har siden tit jeg skraaet —
lidt længere frem, og saa var Maalet naaet:
Jeg ringed paa, hun lukked op i muntre Hjemmesko.

Her boede den unge Pige, han havde forlovet sig med. Ofte gaar han fra hende betaget
af Haabløshed.
»Hvad vilde jeg med mismodssløvet Sans
og ikke ung i denne Elverdans«.

Men endnu oftere er det andre Stemninger, der har behersket ham her.
For jeg er ogsaa gaaet hjem, mens Hjærtet
af stille Glæde dybt var videt ud,
o Kvindesjæl, saa det mig næsten smerted,
ti fra min Lykke har du bragt mig Bud.
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Du gamle Plads med dine unge Træ’rl
Jeg kaster over dig et gyldent Skær,
men dette Digt jeg vier dig,
min Mandoms karske Brud.

I det Afsnit af »Nye Digte«, der kaldes »Selvanden« giver han fine og ægte Udtryk
for Glæden over sin unge Brud.
Der er de smaa Eroter,
som leger i Blomsterduft,
der er de graa Heloter,
som slaver for Dagens Fornuft,
men jeg er »en tung Bøoter,
født i den tykke Luft«.

Ene har alt jeg baaret,
og tit var jeg mut og sær.
Nu har dig jeg kaaret;
jeg ved, du fik mig kær —
men Graastænk fik jeg i Haaret,
og du er saa ungdomsskær.

Juble har han aldrig kunnet, hvor lykkelig han end har været.
Og jeg vilde, du helst skulde høre
Jubelens klare Røst;
hvert Ord skulde le i dit Øre
og fylde din Sjæl med Lyst —
men atter vil noget snøre
sig sammen i mit Bryst.

Og om dig der burde synges
som om Efteraarssolens Skin.
Gennem dit Øje slynges
Lysglimt op fra dit Sind.
Se dig ud! Dugtindrende gynges
min flyvende Sommers Spind.

Et henrivende Billede af den unge Pige giver han i »I Haven«.
I Morgenens Stund — en Morgen selv — hun gaar
med Sølverbaandet om sit sorte Haar
ned ad Verandatrappen paa vort Hus,
og Sømmen smudsker sig paa Gangens Grus.
Hun finder lumsk en falden Gravensten,
og i en Fart for Jord den gnider ren,
og hastigt faar de skarpe Tænder Bugt
med den forbudne, endnu grønne Frugt.
Og skyldbevidst og rigtigt i sit Es
hopper hun ind paa Plænens lange Græs,
og medens Kjolen bøjer Dusk paa Dusk,
henter hun sig en Rose fra en Busk.

Og sikker, som naar for sit Spejl hun staar,
hænger hun selv den Rose i sit Haar,
og Solen skinner paa det blanke Baand,
og Ringen funkler paa den højre Haand.

Fra Turene med hende rundt paa Fyn og Lolland giver han Billeder af en overordentlig
levende Indtrykskunst. I et af disse Digte, »Langfredag paa Fyn«, skildrer han en Paaske*
tur med hende. Flerligt omstraales de af Skæret fra den lyse Foraarsdag. »Der var ikke
Løv i Lunde, men tusinde Lunde i Spring, og lange Sølversunde, blinkende trindt om*
kring«. Men Mørket falder paa, og da de vender tilbage til Byen, ligger den fremmed*
artet, ligesom fortryllet, i Maaneskæret. I Mindet vil denne fortryllede Stad altid være
slynget sammen med den lyse, milde Dag.
For Dagen derude
som blinked i Rude
og mildned alle Vinde
paa Vangen, er dig.
Og Byen derinde
med Taarn og med Tinde,
hvis Saga ej er ude
med Mørket, er mig.

Men Traaden, min Norne har spundet
med Hænder, jeg ikke kan se,
er nu med en anden tvundet
sammen i Lyst og Ve.
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1906 blev Olaf Hansen udnævnt til Adjunkt ved Aarhus Katedralskole. Han giftede
sig og gik ind til sin Manddomsgerning. I Digt og Sang ligger hans Ungdom for os,
dens Tvivl og Tro, dens Drømme og Længsler, dens stærke Higen og dybe Ve og dens
Afklaring til Modenhed og Manddom — menneskelige Dokumenter af en sjælden Ægt«
hed og Skønhed.
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Leo Andersen:

En Stambog fra det

18. Aarhundrede
Tegning i Tidens klassicistiske Smag
af Anna Margrethe Schydtz, 1795

hvoraf der her skal gives nogle Uddrag, skriver sig fra Slutningen
af det attende Aarhundrede og har tilhørt Præstedatteren Karen Johanne Hor*
nemann, gift Bindesbøll. Stambogen tilhører nu Hr. Ingeniør S. C.W. Bindesbøll,
Vester Karleby ved Nakskov. — Den litterære Værdi af disse Stambøger, hvis Tal paa
denne Tid var legio, er ofte tvivlsom, for her boltrede ikke blot anerkendte Digtere sig,
men enhver Amatør var selvforsynende med Hensyn til versificerede Pliisener til Venner
og Veninder, beregnet til Indførelse i disse Stambøger; men ofte greb man til den Udvej,
maaske efter at man havde indset sin egen Uformuenhed, at vælge Citater fra klassiske
Forfattere, hvortil der eventuelt knyttedes en kort personlig »Efterskrift«.
Denne Skik at føre Stambog er, naturligvis, ingen særdansk Skik, men dens Historie
i Danmark er endnu ikke skrevet. Kun faa danske Stambøger fra denne Tid har, mig
bekendt, fundet Vej frem til Udgivelse, foruden Hastes nedennævnte kan nævnes Jens
Baggesens Stambog med væsentlig tyske Bidrag og en af Knud Lyhne Rahbeks Stam*
bøger, der er saa lidt original, men til Gengæld saa fyldt med Citater, at Udgiveren
(Professor L. Daae i Tidsskriftet »Musæum« 1895) har udeladt disse Citater som inter*
esseløse, hvorefter der kun bliver tilbage Bidragydernes Navne, eventuelt Datering og
en eventuel Efterskrift. En saadan Udvej kan ikke befares for den Stambogs Vedkom*
mende, der her er Tale om, det vilde unægtelig ogsaa virke temmelig uinteressant, her
er Citaterne dejligt faa og det originale Stof des fyldigere, omend af meget forskellig
Værdi. — Endelig skal nævnes den overordentlig interessante Udgivelse af »Litteratus
og Toldinspektør« Peder Horrebow Hastes Stambog fra Aarene 1793—1818, som er fore*
taget af Professor Ejnar Thomsen i Tidsskriftet »Kulturminder« 1939; Stedet, hvor denne
Stambog nu har set Lyset, understreger netop, at disse Stambøger mindre bør konsul*
teres for deres litterære Værdi end for deres Bidrag til Tidens almindelige Kultur og
deres personalhistoriske Oplysninger.
Ovre paa Ærø levede der omkring 1780 en Sognepræst i Marstal, Jakob Utzon Hor=
nemann, Søn af en Aarhuskøbmand Claus Frees Flornemann. I Aarene 1745—61 havde
han været residerende Kapellan i Viborg, og i sidstnævnte Aar kom han til Marstal i
samme Stilling, hvorfra han i 1766 avancerede til Sognepræst, hvilket Embede han be*
EN STAMBOG,
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stred til sin Død i 1787. — I Wibergs »Dansk Præstehistorie« (hvorfra ovennævnte Op«
lysninger om Præstens Løbebane er taget) tilføjes af Wiberg følgende Karakteristik, der
bevæger sig i Vendinger, som ganske svarer til Dagbogens noget »überschwengliche«
Sprog: »En herlig Fader; en from, retsindig Mand, med sandt Genie til Musik og Digte«
kunst; en god Philolog, men gammeldags Theolog; en høist ærværdig Præst, der alle«
rede her paa Jorden var som udenfor denne Verden med Tankerne i Himlen; havde det
blide Jesusind mod Alle og levede et Engleliv i søde Andagtsfølelser«.
Den inderlige Kristendom, der levedes i dette Hjem, belyses skarpere i nogle Be«
mærkninger, fremkommet i Personalhistorisk Tidsskrift (5. Række, 3. Bind), af en Efter«
kommer i 4. Generation, Frøken P. M. Lange (Datterdatter af den kendte Sprogforsker
Jacob Hornemann Bredsdorff, hvis Far var en Svigersøn af Sognepræsten i Marstal):
»... Der (□: i Jakob Hornemann Bredsdorffs Barndomshjem i Vester Skerninge paa Syd«
fyn) raadede ikke det mørke Livssyn som i Moderens Barndomshjem (o: Sognepræstens
Hjem i Marstal), hvor dog heller ikke ungdommelig Friskhed altid var bleven kuet«;
og andetsteds omtales Jakob Utzon Hornemann som »den strengt pietistiske Præst i
Marstal«.
Af den store Børneflok paa 10 Børn træder den lovende Filosof Christian Horne«
mann (1759—93) frem, kendt som Baggesens Ven; da Hornemann drog paa Udenlands«
rejse til tyske Universiteter, havde han Anbefalingsskrivelser med fra Baggesen til dennes
Ven, den filosofiske Professor Reinhold i Jena. Han har været med i den Vennekreds,
som af Vilhelm Andersen i hans store Litteraturhistorie kaldes den »Bredsdorffske Kres«
og karakteriseres som »Kernen blandt Akademikerne i Slutningen af det 18. Aarhun«
drede«. — Blandt Døtrene skal først nævnes Ellen Cathrine Hornemann (1763—1827),
som 1786 blev gift med Morten Thomsen Bredsdorff (1757—1841), der efterfulgte sin
Fader som Præst i Vester Skerninge. Her i Præstegaarden paa Sydfyn samledes ofte »saare
mange af Slægten, og alle færdedes frit og med Glæde« (siger den ovennævnte Frøken
P. M. Lange). Endelig maa nævnes af Døtrene Karen Johanne Hornemann (1765—1807),
hvem Stambogen har tilhørt. I 1788 blev hun gift med Degnesønnen Jens Bindesbøll
(1756—1830); vi ved om ham, at han er født i Landsbyen Aastrup, blev Student fra
Odense 1778, fik Borchs Kollegium, 1780—83 var han Huslærer hos en Kammerherre
Moth, cand, theol. 1787, og samme Aar Præst i Bringstrup (et Par Kilometer Vest for
Ringsted). 1797—1830 virkede han som Præst i Ledøje og Smørum Menigheder nær
København. — Ogsaa Jens Bindesbøll var Medlem af »den Bredsdorffske Kres« og har
sikkert herigennem lært Karen Johanne Hornemann at kende.
Stambogens ældste daterede Optegnelse og tillige en af de morsomste og interessan«
teste har Baggesens nære Ungdomsven, Theologen Frederik Plum, skrevet den 16. Marts
1786. Denne og følgende Optegnelser har deres Udspring i Karen Johannes Forlovelse
med Jens Bindesbøll. Det er vel sandsynligt, at Stambogen er en Foræring fra Jens Bin«
desbøll til Johanne i Anledning af deres Forlovelse, som maa være deklareret i Begyn«
delsen af Aaret 1786. — Plum anslaar en munter og ret bramfri Tone, en Lone som vi
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ogsaa ser ham anslaa i et Brev til Baggesen følgende Aar, hvori han formaner denne,
der netop er ved at forlade sin Studeretids danske Vennekreds til Fordel for de fornemme
adelige tyske Kredse, til at betænke, hvilken Fare og Risiko der er forbundet med, at
han vil mænge sig med de Store (... »Jeg ved, at du har for megen Ære i Livet til at
agte en Adelsmand højere for sin Rangs Skyld dersom han ikke tillige er en god og
værdig Mand : Men man maatte kunne omskabe Tingenes Løb og giøre Umuligheder
mulige om man nogensinde vilde drømme om at der kunde være egentlig det man kalder
Venskab imellem de saakaldte Store og een af os, af os, som hver for sig er Mennesker
og har Ret til at være stoltere af dette Navn, naar vi ere det paa den rette Maade, end
Baronen, Greven og Kongen selv, naar de forsømme Menneskelighedens Pligter« o.s.v.
Brev fra Plum til Baggesen, 20. Juli 1787, findes paa Det kongelige Bibliotek).

Kiøbenhavn, den 16. Marts 1786.

Saa skulde det, jeg spaaede Dig i Fior,
1 Aar, Veninde! rigtig opfyldt blive —
Jo, Hanne! vi som Riim saa konstig skrive,
Vi veed lidt mer end simpelt Fadervor;
I Skiæbnens Bog vi læse skjulte Ting;
Selv det, som fører os saa underlig omkring,
Det, hvorpaa ingen Dødelig blev klog,
I Pigers ubegribelige Hjerte
Vi undertiden dybt at kige lærte.
Vor Piges Hjerte er den Skiæbnens Bog
Hvori vi eene ønske at studere;
Kan vi vort Held heraf med Vished lære,
Og kan vi Hjertets vanskelige Sprog
Udlægge til vor Fordel, maa endog
For Resten al vor Skiæbne uvis være.
Men mig, Veninde, var det let at spaa:
Jeg vidste, at de sande Yndigheder
Ej kunde med Ufølsomhed bestaa.
Og Dyden aldrig mangler sin Tilbeder;
At den fortryllende naive Vittighed
Ej blot er til for Venner at behage,
Men at en værdig Elskers Dage
Forsødede bør svinde hen derved.
Jeg vilde ønske Dig den Lykke, Du fortjente,
Men uden Kierlighed jeg ingen Lykke kiendte,
Og derfor spaaede jeg om Kierlighed.
Men det, at min Veninde skulde have
En hende værdig Elsker i min Ven,
Var det en Virkning af min Spaadoms^Gave,
Saa blev jeg stolt—jeg spaaede snart igien,
Jeg spaaede alle dem blandt mine Venner,
Som ingen Hanner har og dem fortjener;
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Thi dette sande skønne Navn at bære,
Og i Forstand og Dyd og Yndighed at være
Et Mønster for sit Kiøn, er i min Ordbog eet;
Hver, i det mindste jeg med dette Navn har seet,
Var eller kunde blive Kiønnets Ære.
Nu kan du hævne dig paa disse skielmske Piger,
Som, selv besnærede af Kierlighed,
Kun ønske Dig i samme Snare med.
Siig dem. Din Elsker ei for deres Fyre viger.
Lad Thrine vide, at hans eget Haar
I Skiønhed langt Parykkens overgaar,
Som Bredsdorfs præstelige Hoved pryder.
Og siig Ulrike friet, at hendes Horneman
Ei synger nær saa smukt som han.
Hvad skal jeg raade Dig at sige Hanne Braem?
Siig kun, at jeg med alle mine Dyder
Staaer mange Grader under ham.
Nei —meen det —siig det ei. Det Sandhed er,
Men Sandhed maa forties, som kan hindre.
Jeg veed, at hun mig elsker meer
End jeg er værd, og dog jeg nødig seer
At hun mig skulde elske mindre.
Frederik Plum.

Det næste Bidrag (fra 30. Marts 1786), et Digt af endnu en Teolog, Peter Wilhelm
Liitken (Sognepræst i 1789—91 i Fensmark), viser et ganske andet Tonefald og skatter
til en af Tidens store Moder: Dyrkelsen af Venskabet, her paa Bekostning af Kærlig*
heden, der repræsenteres af »Zelinde«, et opdigtet Kvindenavn, saadan som vi jo ofte
træffer det hos Baggesen. (Kun et Brudstykke gengives):

O, Hanna! jeg er løst af tunge Lænker,
Nu er jeg glad og frie,
Nu er jeg lykkelig, med Haanhed tænker
jeg nu paa Fordums feige Slaverie;
Da hang mit heele Væsen af en Pige,
Flun var min Sjæles alt,
Min Roes, mit Haab, min Trøst: Ak, Glæder rüge
For Daaren, som i Elskovs Lænker faldt.
Hvor jeg end var og kom, mit Øje søgte
Zelinde overalt.

Nu Elskov ei forbittrer mig de Glæder
Fiver Dag tilbyde sig,
Jeg ædle Venner har hvis Tillid er min Hæder,
Og gode — fromme Piger ynde mig.
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Man faar Fornemmelsen af, at Liitken digter en Roman om en brændende, altopslugende
Kærlighed og dens Forlis for paa denne Baggrund ret at kunne vurdere Venskabet med
Jens Bindesbøll og »Hanna« (Johanne Hornemann) efter Fortjeneste.
Fra den TI. April 1786 stammer hele 3 Bidrag: Det ene er skrevet af Augusta Amalie
Schlegel, gift med den fra Tyskland indvandrede Professor i Historie (ved Københavns
Universitet) Johan Heinrich Schlegel; det gaar mere direkte til Sagen, men har samme
Emne som det foregaaende: at bejle til den unge, nyforlovede Piges Venskab.
Med samme Formaal og i samme direkte Tone, men med mere patetiske Sving toL
ker Fru Schlegels Søn, senere juridisk Professor Johan Fried. Wilh. Schlegel, Venskabets
Lykke og udmaler sig de Bekymringer, som maa opstaa ved Frygten for denne sarte
Blomsts, som jo Venskabet kan være, bratte Død, men slutter med at mane disse Fryg*
tens »Phantomer« i Jorden igen, et smukt Eksempel paa Tidens følelsesbevægede Stil;
vi er ikke langt fra Ewalds »Levned og Meninger«, som vel var skrevet paa denne Tid,
men endnu ikke udgivet.
Du gav mig ved at skienke mig Dit Venskab en saa dyrebar Gave, jeg aldrig nok kan være dig forbunden
for. Men det gaaer mig som enhver, der besidder et betydeligt Gode — Jeg frygter undertiden for at miste
det. Tiltroe mig ikke, dyrebare Veninde, den Tanke, at jeg skulde holde Dit Venskab for mig for at være af
det sædvanlige Slags, som indgaaes i Dag, og opløses igien i Morgen. Nei! jeg kiender denne faste, ædle
Siel, som saa meget udmærker Dig, jeg har havt for mange Prøver paa Din varme Deltagelse i alt, hvad der
angaar mig, til at denne Forestilling nogensinde kunde opstaae, endsige næres i min Barm. Men det tilstaar
jeg at den mørke Tanke imellemstunder frembyder sig — vil Hannes Venskab efter Aars Forløb, efter en
lang Fraværelse ikke lunkne? Vil Tiden, denne ligesaa frygtelige Fiende som glædelige Ven ikke sønderrive
en Del af de søde Baand, som indbyrdes Agtelse og Simpathie knytter. Venskab tænkte jeg er jo ikke und*
tagen fra denne almindelige Foranderligheds Lov, som alle Ting i Verden ere underkastede. Det er kun
Drøm — Mennesket er her under Maanen jo saa ofte nødt til at tage sin Tilflugt til Drømme — den at troe
at Venskab skulde være evigvarende, skulde endog overleve vor Tilværelse her paa Kloden og fortsættes i
hiine Glædens Boliger. Det ømmeste Venskab falder uformærkt fra een Grad ned til den anden, indtil den
tilsidst gaar over til Kulde, eller til Lunkenhed, som endnu er værre end Kulden selv. Men da trøstede jeg
mig igen med det smigrende Haab at vort Venskab jo ligesaa vel hver Dag kunde tiltage som aftage, og
saaledes trodse Foranderligheden selv. O beste Hanne! skulde ogsaa dette Haab ikkun være Haab? skulde
det ogsaa være een af disse Phantomer, som vise sig, for at saare des dybere, naar de igien forsvinde. Jeg
veed, at Du nu vil benægte disse Spørgsmaale — men vil du altid kunde besvare dem med samme Frimo*
dighed. Gientag dem ofte for dig selv og vee mig! om Du nogensinde ikke torde besvare dem.
Kbhvn., den 27. April 1786.

Joh. Frid. Wilh. Schlegel.

Dette Venskabsbaand styrkedes i 1792 af Svogerskabets Baand, da J. Fr. Wilh. Schle*
gels Søster, Ulrikke Antoinette Schlegel, blev gift med Johanne Hornemanns Broder,
den tidligere omtalte unge Filosof Chr. Hornemann.
Maaske er det denne Broder, Chr. Hornemann, der sigtes til i den 3. Optegnelse fra
TI. April 1786, som er skrevet af Forfatteren, C. R. Bole, om hvem vi ved, at han senere
blev Konrektor ved Skolen i Byen Eutin (i Oldenburg), hvor Baggesen besøgte baade
ham og hans Rektor, Johann Heinrich Voss, Homeroversætteren og Heksameterdigteren.
Denne Optegnelse er iøvrigt uinteressant, men tjener til at vise, hvor mange Traade af
Bekendtskaber der bandt denne Tids litterært indstillede sammen.
Fortsættes.

61

Hakskov, d

N A K S KQV KOM M UNA L E;
GYMNASIUM

April 1943

Rektor
TELEFON 615 - Privat 967

Træffetid Kl. 11M2«

Herr Sognepræst, Pastor Kaj Munk

Vedersø Præstegaard,

V e d e r s 0.

I Anledning af Nakskov komm. Gymnasiums 25-Aars

Jubilæum udsender Gymnasiets Elevforening, Nakskov Sam=
fundet, til Efteraaret et Festskrift.
Da De, Heri' Pastor, som ung Kandidat har virket
som Vikar ved vor Skole og som født Lollik sikkert føler
Dem knyttet til Deres Fødeø, tillader .jeg mig at bede
Dem om et lille litterært Bidrag - et Par Vers eller

salinjer ~ til nævnte Festskrift.
Det vilde glæde os neget at modtage et bekræft

tende Svar fra Dem.
Med. venlig Hilsen
Deres ærbødige

Pro

Marius Hansen:

En Soldaterdagbog

fra Krigen i 1864
En Side i
Dagbogen

har som mange andre Krige fremkaldt en Række Soldaterbøger;
deres Værdi er i alle Tilfælde afhængig af den skildrende Persons Evner til at
gengive det oplevede. Vor Landsdel kan kun fremvise faa Soldaterdagbøger —
i Modsætning til de sønderjyske Landsdele — men de faa, vi har, er af en saadan Art,
at der virkelig er Tale om menneskelige Dokumenter, der fortjener at blive bevaret og
kendt ud over Familiens snævre Kreds.
P. Madsen af Hellernæs (Helgenæs), 5. Regiment, 7. Compagni, No. 484, blev taget
til Fange ved Stormen paa Als og indrulleredes i 2. Krigsfangekompagni, der sendtes
til Cosel i Schlesien; senere forlagdes Kompagniet til Krems i Østrig. Man kan forstaa,
at disse voldsomme Begivenheder har gjort et stærkt Indtryk paa den danske Soldat, der
— ganske vist ufrivillig — kom saa vidt omkring og saa saa fremmedartede Forhold. —
P. Madsen fortæller jævnt og stille om sine Oplevelser; det er først, da han i det frem*
mede begynder at føle Savnet af sine Kære og Fædrelandet, at Beretningen faar Varme,
og Fortællingen bliver fyldigere og mere malende. Ja, han skriver endog Digte; paa
anden Maade kan hans Følelser ikke faa et værdigt Udtryk.
Dagbogen indledes med en Oversigt over Krigsbegivenhederne:
Den 15. November døde Frederik den 7. Novemberforfatningen var vedtaget et Par
Dage før. Krigen mod Preussen*Østrig stod for Døren, Statsminister Hall regnede med
Krigen som en Mulighed. Den 24. November kom Indkaldelsesordren til P. Madsen, der
skulde møde i Odense, hvortil han ankom den 28. November. Marchen mod Danevirke
begyndte. Rejsen gik over Tommerup, Sønderby til Nørre Vilstrup, hvorfra Overfarten
til AIs fandt Sted. Marchen fortsattes. Den 5. December holdtes efter en meget streng
Dag Rast hos Klaus Hesel i Tombøl. Den næste Dag drog Kompagniet videre gennem
Aabenraa over Oversø til Slesvig, hvor P. Madsen logerede hos Skomager Birk; den 10.
December i Lolphus No. 137. Danevirke var naaet.
Dagene indtil Nytaar gik med Eksercits og Felttjeneste varieret med Skansearbejde.
P. Madsen arbejdede paa Skanse Nr. 1, hvorfra han kan se Hedeby Kirke. Han fortæller,
at det er den første kristne Kirke i Danmark. Kirken ligger V2 Fjerdingvej derfra ved
Ekernførde Vejen. Frederik den Syvendes Bisættelse højtideligholdt Hæren ved Guds*
RIGEN I 1864

K
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tjeneste i Gottorp Slotskirke. P. Madsens Kompagni var den 26. December rykket frem
til Rendsborg, hvor han traf et Par Venner fra Nakskov: Jørgens Bølle, Kristians Onkel
og Hans Lorentsen.
Den sidste Dag i det gamle Aar begynder Begivenhederne at tage Fart. De sachsiske
Tropper rykkede ind i Rendsborg, og Danskerne trak sig tilbage til Danevirke*StilIingen.
Tropperne stod i Stilling uden for Kronværket fra Kl. 10—15, »da vi fik Lov til at mar*
chere til Hotzlonge, og vi fik Ærter den sidste Dag i det gamle Aar«.
Hele Januar 1864 gik med Forpostfægtninger og Felttjeneste. — Kampene stod om
Stendne Mølle. Den 23. Januar holdtes Parade for General du Plat »det regnede stærkt,
og vi var godt gennemblødte«. Den 29. Januar var P. Madsen paa Forpost ved Skoven
(ved Stendne Mølle); i det ene Hjørne bemærker han en Soldatergrav fra Treaarskrigen:
Egeløv af 2. Jægerkorps, faldet den 18. August 1850.
I Februar begynder Krigens voldsomme Handlinger. P. Madsen fortæller: Natten til
den 1. Februar, Kl. U/j, blev der alarmeret, og vi maatte stille og stod der til Kl. 6, og
saa blev Broen spærret, og vi marcherede ned mod en Landsby, som hed Bregensdorf
(Brekendorf), og der samledes hele Batallionen. Efter at vi havde holdt Hvil en halv
Time, marcherede vi ned mod Stendne Mølle. De prøjsiske Tropper havde allerede besat
Møllen, og vi gik tilbage og ind mod Danevirke. Her havde vi det Haab, at vi kunde
lukke Landet for vor Fjende, men vi tog fejl, thi Frosten blev meget stræng, og Jenserne
kunde ikke udholde at ligge ude baade Dag og Nat, vi blev altsaa indkvarteret i Flugsby
den 1. om Aftenen Kl. 9'/2, og der laa vi...
2. Februar. Eftermiddag Kl. 2, paa Forpost mellem Skandse Nr. 13—14, lige for Ma*
grete Volden og til venstre for Magretebakken, og den Stilling havde vi den 3. og 4. (Der
talte jeg med Rasmus, som har tjent hos Teisen).
5. Februar. Aften Kl. 9'/2, da fik vi Marchordre, men vi vidste ikke hvorhen.
6. Februar ankom vi Haritslev (Harreslev) meget forsultne og udmattet paa Grund
af den glatte Vej, som vi havde marcheret, og der blev vi indkvarteret, men vi fik ikke
Lov at blive der. Der blev alarmeret, og vi stillede en Time efter, at vi var indkvarteret,
thi Fjenden skød paa vore Forposter; hele Natten maatte vi patruljere paa Heden med
en Eskadron Husarer og to Stykker Feltskyts.
Tilbagetoget fortsattes over Ulkebøl, Sønderborg til Dybbøllund, hvorfra der »kom
et helt Læs Pandekager, og da vi var meget udhungrede, kom det tilpas for os«. Den
12. Februar stod P. Madsen i Skanse 4. De følgende Dage gaar med Feltvagt og Træf*
ninger. Det er først i Begyndelsen af April, at Hovedkampene om Dybbøl indledes.
Allerede den 2. April begynder Granaterne at »regne« ned over Skanserne — Sønderborg
blev evakueret. P. Madsen var saa heldig, at han den 4. April blev Oppasser, saa han ikke
mere kom ud i Skanserne.
Dybbøls Fald efterfulgtes af Vaabenstilstanden fra den 12. Maj til 25. Juni, mens man
i London forhandlede om Fred. Da der ikke kunde opnaas Enighed om Betingelserne,
begyndte Krigen atter den 26. Juni: Vi kom paa Forpost langs Als Sund, og vi havde
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vor Stilling lige for Surlykke Batterie og Kjær Vig, omtrent lige over for Sandbjerg Skov;
og den 29. Juni om Morgenen havde Fjenden gjort Anstalt til Overgang, og han havde
forsynet sig med 1000 Joller. — Kl. 2 om Morgenen begyndte de at sejle over paa flere
Steder. Vort 4de Regiment kunde ikke standse dem, og vi trak os tilbage til Kjær Vig;
men Fjenden gik frem med stor Hurtighed, og vi maatte gøre omkring og med Bajo*
netten gøre Stormangreb, men vi blev straks overmandet og taget til Fange henimod Kjær
Vig Kl. 8V2. — Derpaa marcherede vi ned mod Ulkebølrøn Havn, som ligger paa Arn*
kildsøre, og der maatte vi vade ud til deres Joller og igen vade i Land ved Sandbjerg
Skov, hvor vi laa et Par Timer, og saa marcherede vi til Graasten, og der holdt vi Hvil
i 2 Timer, og derpaa marcherede vi til Flensborg og ankom dertil om Natten Kl. IP/2
og blev indkvarteret i en Kirke, og der blev vi meget venligt modtaget af de dansksin*
dede Damer der i Byen. De bragte os alle Slags Spise og Drikke i Overflødighed. De
uddelte Skjorter, Strømper, Tøfler, ja endogsaa Penge. Og de viste sig i alle Maader
meget venlige og forekommende, ogsaa ved vor Afrejse, som skete den 1. Juli om Efter*
middagen Kl. 3'/2. — 1. Juli 1864. Da rejste vi med Jernbanen til Rendsborg, og der blev
vi indkvarteret i et Skibstømmerværksted, som ligger tæt ved Eidern.
Fantasi
af en Fange i Flendsborg Kirke
af Peder Madsen

Melodi:
Bag Klippen ved den nøgne Strand.

Et yndigt Land, en lille Plet
som Danemand vil kalde sit,
der stod saa mangen Krigsmand brav,
alt for at frede om den Jord.
: Men ak, de danske var for faa,
og derfor maa de lae dem gaae,
som plyndre vil det danske Land
og byde over Daneland. :

I Flensborg Kirke den første Nat
en Fange hensov Tiden brat,
han drømte om sit Fædreland,
Ja, om sin Møe og Faer og Moer.
|: I Drømme sagde han de Ord:
Fremad paa ny du Danemand,
saatil at vi kan holde Stand,
thi nu det gælder Fædreland. : |

Men ak, han nogen om sig saae,
Han som en ussel Fange laae,
Kun her var dog den Forskel,
Han havde en skyldfri Sjæl.
: Den ikke bunden var som han,
Men hjemme i sit Fødeland,
Den glæder sig ved Tanken om
En elsket og en trofast Møe. : |
Et Legme det dog bindes kan
og føres bort til fremmed Land,
Men Sjælen ak, den er dog fri,
I Hjemmet kan den glæde sig.
: Om Tusind Mile end man er
bortfjernet fra sin Ven saa kær,
saa er dog hele Hu og Sands
End hjemme i sit Fødeland. :
1 Hamborgstad en prægtig By,
Der seer man Verden født paany,
Men ak, hvad kan det fryde en,
der raader ej for sine Ben.
I: Man kan ej Frihed nyde der,
Endskønt man har den høiligkjær.
Det netop er det kæreste,
som man i Livet søger her. :
Ende, af P.M.H.

1. Juli om Morgenen Kl. 7 rejste vi med Jernbanen til Altona og ankom dertil Kl. 11,
og saa marcherede vi gennem Altona og ind i Hamborg, her blev vi meget venligt mod*
taget og bespist paa det bedste. Vi fik Perlesuppe og Flæskesteg og om Aftenen Fransk*
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P. Madsens Deling
P. Madsen
yderst paa venstre Fløj
i anden Række

brød og Rugbrød med Smør, dertil saa meget bajersk 01, som vi vilde drikke. Og den
næste Morgen fik vi lige saadan, kun at vi fik The i Stedet for 01. Og vi rejste derfra
den næste Morgen.
2. Juli. Kl. 73A marcherede vi til Banegaarden, og der traf vi en ædel dansksindet
Dame, som uddelte Bøger til os, og hun gav os Brød med paa Vejen, og hvis der var
nogen, som klagede sig for Penge, fik han ogsaa det. Det er et smukt Eksempel paa en
Kvindes ædle Sindelag. Kl. 73/4 rejste vi fra Hamborg, og vi gjorde Holdt ved Berge*
dorf Kl. 8'/4, og dernæst i Wittenberg Kl. 1. Der fik vi Franskbrød og Rom. Vi ankom
til Neustadt Kl. 3, og Friesach Kl. 3'/2, til Paulinenaue 33/4; 31 Mil fra Hamborg og
anløb Nauen Kl. 4, og Spandau 43/4, og dernæst ankom vi til Berlin om Aftenen Kl. 5.
Saa blev vi opstillet paa Banegaarden, og der fik vi Middagsspise, og saa maatte vi
vente til Natten Kl. 12, og saa kørte vi videre og ankom til Neuenstadt Kl. 5; 14 Mil
fra Berlin.
3. Juli. Borevin Kl. (Tallet mangler) og Ligstau Kl. 12; 33 Mil fra Berlin, og Breslau
Kl. 4; 48 Mil fra Berlin. Her fik vi et Rugbrød til hver 4de Mand og bajersk 01; og
Ohlau Kl. 51A; 51 Mil fra Berlin, og Brieg Kl. 53/4, og til Oppeln Kl. 7 og dernæst til
Stationen ved Cosel om Aftenen Kl. 83/4; 63 Mil fra Berlin. Og vi blev der godt mod*
taget og fik Ærter og Flæsk, og saa blev vi sendt ind i et Blokhus, som ligger i en
Skandse, som er ved den venstre Side af Vejen, som fører fra Stationen til Byen, som
ligger 3/4 Mil fra Stationen. Cosel ligger altsaa fra Berlin 63 Mil, og fra Hamborg 99 Mil,
og fra Rendsborg 113 Mil. Det er den længste Rejse, som jeg har gjort. 6 Mil derfra er
den polske Grænse, og 8 Mil derfra den østrigske Grænse. — 2 Mil derfra mod Øst
strækker sig Alperne, det er en Bjergkæde, som strækker sig i østlig Retning; og tæt
forbi Byen løber Floden Oder, som danner en naturlig og stærk Fæstning for Byen. Der
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er 2 Broer, som fører til Byen, der er stærkt forsvaret. Paa Gaden maa ingen ryge hverken
Sigar eller Tobak, det være sig Militær eller Civil. Det er kun en meget lille By. Relh
gionen er for det meste Katolsk. Paa den søndre Side af Byens Kirke bliver opført en
meget stor Sandstensstøtte med et Kristus Billede, for hvilket de Katolske Brødre knæler,
og for hvilket de altid blotter deres Hoved, naar de gaar forbi.

Danmarks Skæbne Digt
Altid, altid lige nær,
Led og Land kun er af Lave,
Løvet fra de visne Træer
Rasler paa de faldnes Grave,
Det maa bære eller briste,
Kæmpe vil vi til det sidste.
Danmarks Folk er sejgt i Nøden,
Førend Skændsel hellere Døden,
Slukt er vi dets gamle Ild,
Om vi pustede til Gløden
Saa dets Stemme lød: jeg vil.

Hil dig, o Danmark
Og dine Sønner, som for
Dig ofrer Liv og Blod.

Juli 1864 i Cosel
I fjerne Kirketaarne hist
Nu Aftenklokken ringer,
Snart sover liden Fugl paa Kvist
Med Hovedet under sin Vinge.
Nu samles Frænder kønt igen
Som Fugleunger paa Grene,
Men den som har slet ingen Ven,
Han sidder ved Kvæld alene.

Snart ruller ud den stille Nat
Sit Skyggeflor over Himlen.
Og den, som sidder mest forladt,
Seer op imod Stjernevrimlen.
Og gennem Himmelsløret ud
Der skinner Øjne fuldklare,
Mildt seer den kjære, store Gud
Herned med sin Stjerneskare.
Han seer til sine Børn da vist,
Han seer til Høje og Ringe,
Selv til den lille Fugl paa Kvist
Med Hovedet under sin Vinge,
Til den, som sover, seer han hen,
Han vugger Fuglenes Grene.
Og den, som har slet ingen Ven,
Han lader ej sidde alene.

Det Barn, som synes mest forladt,
Gud Fader vil bevare,
Han sender i den stille Nat
Til Jorden sin Engleskare,
De spreder deres Vinger ud,
Naar alle Øjne sig lukke,
Selv vaager hele Verdens Gud
Ved Skabningens Vugge.
af P.M.H.
(Frit efter Ingemann).

3. Juli 1864. Vi kom til Cosel om Aftenen, og vi var fri for Arbejde til den 7. om Fors
middagen, da var vi paa den nordre Side af Byen for at lave Volden, og saa var vi fri
til den 9de, da var vi ved den østre Side, at hjælpe med en ny Bro, som bliver bygget.
Denne Dag blev der en Officer begravet, Musik og Klokkeringning. Saa var vi fri indtil
den 11., da var jeg paa den østre Side i en lille Skov at hugge Smaaris til at lægge paa
Skrænten af Oderfloden. Natten mellem 15. og 16. og mellem 16. og 17. var jeg paa
Akkordarbejde at udpumpe Vandet af Graven, som omgiver Redouten, der bliver nemlig
bygget en ny Bro ind til Skandsen. Løn 3’/2 Silbergroschen pr. Nat. — Søndagen den
9de var jeg i Kirke i den protestantiske Kirke. Der er en meget smuk lille Kirke, der er
2 Leitere over hverandre langs med Siderne, og i den venstre Ende af Kirken er et Orgel,
som spiller meget smukt. Der er en meget stor Altertavle, som seer ud til at bestaa af
Sandsten. Den har ingen Udhugninger, men paa Midten er malet »Den hellige Nadver«,
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og for Resten var den malet med en rødagtig og blaahvid flammet Kulør. Øverst er en
Dør igennem Altertavlen, som fører til Prædikestolen, som altsaa er anbragt lige midt
for over Alterbordet. Dugen er af blaat Fløjl med en bred, hvid Sølvtresse. Døbefonten
er anbragt tæt ved Alterbordet lige midt for. Deres Ceremonier er lige saadan, som de
er hjemme. Den Menighed, som bekender sig til den protestantiske Religion, ere almin*
deligvis af den bedre Klasse.
Søndag den 17de var jeg i katolsk Kirke, og der saa jeg nogét, som ikke eksisterer
her til Lands (i Danmark). Jeg maa først begynde paa Kirkegaarden, da jeg kom der
først. Der var anbragt 2 Kors med Kristusbilleder, foran hvilke en utallig Mængde Men*
nesker knælede og bad deres Bøn, dernæst paa den højre Side af Kirkedøren er am
bragt et Stenkar, i samme Kar er Vand, og deri dypper enhver sine 3 Fingre og gør Kors,
først for Panden og dernæst 3 Gange for Brystet, og dernæst knælede de ned og bad
deres Bøn, som dertil hører, og enhver har et Perlebaand, eller noget som ligner, det er
en Frugt, som er steen*agtig og er graa og blaaagtig, og for hver 12te Perle er en Plade,
som har forskellige Inskriptioner, f. Eks. Kristi Korsfæstelse og Hellige Maria og flere
andre saadanne. Der er 6 forskellige Altertavler, paa hver er 8 å 12 Lys, men paa det
store Alter er mindst 28 Lys, og Dugen er hvidt Tyl uden nogen Forsiringer; men midt
foran paa er Navnet Maria med forgyldt Broderi. — Prædikestolen er anbragt paa den
nordre Side lige ved Korset (vel at mærke, at det er en Korskirke), og den ser ud som
almindelig; en meget stor Lysekrone er hængt lige for det store Alter, og paa flere Steder
brænder meget mørkerøde Lamper. Rundt om paa Gangene er rejst Kors, og der hænger
et Stykke enten rødt eller blaat Fløjel, paa hvis Midte er broderet Jesus som Barn, Kors*
fæstelse, hans Vandring til Retterstedet med Korset paa Skulderen. Og paa den anden
Side er Marias Alter forsiret med Rosenkrands, som forestiller den samme Perlekrands,
som enhver har i sin Haand. Deres Salmesang er meget smuk. Degnen eller den retfær*
dige Fader synger først hver Strofe meget fint, og dernæst synger alle Børnene, som har
lært at synge kønt, hele det øvrige. Publikum er stadig beskæftiget med at bede deres
Bønner, og naar enhver har bedt en Bøn for hver Perle og et Paternoster (rettet i Margen
til Pater nostri) for hver Plade, saa gaaer han hjem, og andre kommer igen i deres Sted.
Saaledes færdes de, saalænge Gudstjenesten vedbliver. Deres Salmer ser ud som Register
i vore Bøger. De holder Froprædiken, Højmesse og Aftensang. Gaar en Katolik forbi
dette Kors med Kristusbilledet saa, hvis det er et Mandfolk, da blotter han sit Hoved,
og hvis det er en Kvinde, da knæle hun for det, og naar de møder deres hellige Fader,
da knæle de for ham, hvad enten han er kørende eller gaaende, og om aldrig Jorden eller
Vejen er saa smudsig. De gaar til Skrifte hele Løverdag Eftermiddag. Kvinderne bærer
en Hovedbedækning, som er af Tyl og med mange Pive*Strimler, saa at de næsten skjuler
hele Ansigtet. Men Folkene derimod ligner dem i Danmark, det vil sige, at de har meget
daarligere Klæder, men dog med samme Fa^on, som den man er vant til at se hjemme.
Fortsættes.
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forlader Skolen i det kommende Aar — falder for Alders*
grænsen, hedder det — efter i 24 Aar at have udført et betydningsfuldt Arbejde her.
Selv har han kun forandret sig lidt i det kvarte Aarhundrede; men til Gengæld
har hans Aand, saavel paa Skolen, som paa Eleverne, sat et Præg, som sent vil svinde,
Hans uforanderligt rolige og ligevægtige Sind, hele hans karakterfulde Apparition, der
indgyder Respekt uden at være iblandet Utilnærmelighed eller nogetsomhelst Angstmo*
ment, i Forbindelse med hans imponerende Viden og Evner, skaber den betydelige, umid*
delbare Autoritet, som Lektor Müller er i Besiddelse af uden nogensinde at behøve at
understrege den. Naar hans Trin genlyder paa Gangen paa Vej til næste Time, og Klas*
sens uhæmmede Larmen daler til sagtmodig Mumlen, da sker der hos Eleverne en vis
Koncentration mod den kommende Time. Disse Sekunder, fra Trinene høres, til Lektor
Müller staar i Klassen, har altid haft en egen rolig Stemning, skabt af hans stærke Per*
sonlighed. Det var frygtelig ubehageligt at være uforberedt — og dog... det var til at
komme over; til Gengæld var det en intellektuel Nydelse, naar man mødte velforberedt;
men i alle Tilfælde var man sikker paa at blive retfærdig behandlet. Lektor Müller staar
for os som den store Pædagog, der skabte os et solidt Grundlag i Latin og Tysk og for*
ankrede disse Sprog til Litteraturen og de daglige Talemaader og desuden lærte os at
tale dansk, lærte os at det hed »krigersk«, ikke »krigerisk«, og at »omforandre« var en
Pleonasme, men som tillige bibragte os det udefinerbare Begreb, der hedder Almendan*
nelse — selv udlagde han dette Begreb som »det, der bliver tilbage, naar man har glemt
alt andet«. — Ved Jubilæumsfesten den 28. August 1943 holdt en af Gymnasiets første
kvindelige Studenter, Fru Thora Cohn, en overordentlig smuk Tale for Skolen; denne
Tale mundede ud i en straalende Hyldest til Lektor Müller — langt smukkere end vi har
kunnet gøre det her. Hvordan Skolen og Lektor Müller gensidigt skal kunne undvære
hinanden, det ved vi ikke. Skolen vil være anderledes; men vi ved, at vi kan finde Lektor
Müller i sin Hule fordybet i Klassikerne. — Med Hensyn til de gamle Elever er Lektor
Müller selv som et uvurderligt gedigent Kildeskrift, og dette skyldes den usvækkede
Interesse, hvormed han stadig følger sine gamle Elevers Færden, saaledes at man ved at
slaa op i ham altid kan faa at vide, hvordan det gaar Kammeraterne.
EKTOR LOUIS MÜLLER

I
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Jubilæet. — Til Nakskov kommunale Gymnasiums 25»Aars Jubilæum i Sommeren 1944 arrangerede »Sam»
fundet« en Fest paa Hotel Harmonien den 28. August, der samlede fuldt Hus. Her som ved Skolens offici»
elle Fest samme Formiddag fremførtes under stort Bifald Lektor Falbe»Hansens og Adjunkt Vigand Nielsens
Jubilæumskantate. Rektor bragte Skolens Hilsen til »Samfundet«, ligesom Fru Overretssagfører Cohn over«
bragte gamle Elevers Hilsen baade til Skole og »Samfund«, hvorefter Gymnasieelever opførte »Den pant»
satte Bondedreng«. — Under Festen indløb telegrafisk Hilsen fra to gamle Elever, Niels Glahn og Mogens
Jørgensen. Forestillingen skulde have været gentaget den 29. August, men blev aflyst.

Festskriftet udsendtes samtidig i 800 Eksemplarer; med Hjælp fra Kommunen udsendtes det til alle danske
Gymnasieskoler. Saavel i den lokale Presse som i flere Hovedstadsblade fik Skriftet en velvillig Modtagelse.
Generalforsamlingen afholdtes Torsdag den 30. December 1943 paa Hotel Harmonien. Dagsorden ifølge
Lovene. Stud, polyt. Ernst Kristoffersen valgtes til Dirigent. Formanden aflagde Aarsberetningen og fore»
slog hermed et Par Lovændringer:
§ 5 ændres til: Bekendtgørelse — af den aarlige Generalforsamling og af Møderne — sker ved skriftlig
Meddelelse til Medlemmerne og i nødvendigt Omfang i de lokale Blade.
§ 7 ... og kan nedsætte Udvalg og udpege »Tillidsmænd« ved de højere Læreanstalter.
Begge Ændringer vedtoges. — Valgene: Formanden ønskede ikke at genvælges af Mangel paa Tid, hvorfor
Læge Povl FalbesHansen enstemmigt valgtes til Formand, Fru Overlærer Christensen til Sekretær, Frøken
Gunna Larsen til Kasserer, Adjunkt Marius Hansen og Frøken Wickmann til Bestyrelsesmedlemmer. Til
Revisorer valgtes Adjunkt Leo Andersen og Bogholder Skov.
Nakskov Samfundets Regnskab pr. 30. December 1943.
Indtægter:
Samlede Tilskud................................
Kontingent..........................................
Annoncer............................................
Andre Indtægter................................

Kr.
»
»
»

1412.52
1452.00
2800.00
510.88

Kr. 6175.40

Udgifter:
Jubilæumsfesten................................
Biblioteket..........................................
Porto...................................................
Festskriftet .........................................
Tryksager...........................................
Beholdning........................................

Kr.
»
»
»
»
»

751.95
115.70
198.60
4006.75
90.95
1011.45

Kr. 6175.40

Elevbiblioteket kan glæde sig ved en Række smukke Gaver fra Øbergs Boghandel, Kancellist Jakobsen, Berlin,
Forpagter Matzen, Halsted Kloster, Lektor Falbe»Hansen, ialt mere end 100 Bind.

Skolens Lærere. — Ved Sommerferiens Slutning erfaredes det, at Adjunkt J. Balle»Hansen var blevet ansat
som Adjunkt ved Helsingør højere Almenskole. — I Januar 1945 fylder Lektor L. Müller 70 Aar og maa der»
for sige Farvel til mange Aars Lærergerning i Nakskov. Redaktionen har valgt at lade Læge Falbe»Hansen,
en af Skolens Elever, der har kendt Lektor Müller længst og bedst, skrive »Samfundet«s Hilsen.

Slotø. — Enhver Nakskovit kender den maleriske Ruin paa Slotø i Nak»
skov Fjord. Mange har sikkert kunnet tænke sig at grave imellem de gamle
Mure for eventuelt at finde noget, der kunde fortælle lidt om det, der har
været der ude. — Chancen kom til Gymnasiets Elever i Sommeren 1944.
Nationalmuseet var gaaet med til at lade Eleverne foretage en Prøvegrav»
ning ved Ruinerne, hvis den nødvendige Kapital — ca. 2000 Kr. — kunde
skaffes. Det lykkedes blandt Byens Banker og Næringsdrivende. Den 10.
Juli begyndte 1. SIotø»Kampagne. Nationalmuseet var repræsenteret ved
Museumsinspektør, mag. art. V. Hermansen og den tekniske Sagkundskab
ved Civilingeniør Bjergesjørgensen, der tog sig af alle Opmaalinger ogTegninger. Adjunkt Marius Hansen og
Eleverne gravede. Der havde meldt sig 49 Elever og enkelte af Nakskov Samfundets Medlemmer. 36 Elever
gennemførte Arbejdet i mindst 8 Dage og fik saaledes Betegnelsen Slotø»Graver. — Der blev arbejdet ialt i
405 Dage å 6 Timer = 2430 Arbejdstimer. 128,3 m3 Jord»Fyld blev kørt bort i 1944 Trillebørlæs. Resultatet
af Gravningerne: Ruinerne af Verdens ældste befæstede Skibsværft, anlagt af Kong Hans i 1510, dukkede
frem af Jordbanken.
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Jens Krøyer:

Skoleminder
AKSKOV KOMMUNALE REALSKOLE, som oprettedes den 1. Maj 1841, og som
havde til Huse i Vejlegade, har gennem de mange Aar dannet Rammen for god
og solid Undervisning og været med til at skabe Minder for os, som der fik
indpodet den Lærdom, der skulde danne Grundlaget for den videre Udvikling i Livets
Skole. Den var en ren Drengeskole til 1899, da to Piger efter Ansøgning fik Tilladelse
til Optagelse i næstøverste Klasse. Lidt efter lidt fik Piger Adgang til alle Klasser, og
fra 1904 var der omtrent lige mange Piger og Drenge. Medens Eleverne tidligere, bortset
fra de første Aar i en Forberedelses* eller Pogeskole, kunde gaa alle Klasser igennem fra
1. til 8. Klasse med afsluttende Almindelig Forberedelseseksamen eller Præliminæreks*
amen, som den ogsaa kaldtes, omdannedes Skolen i 1904 til udelukkende Mellem* og
Realskole, hvor Underklasserne da henlagdes til Folkeskolen. Der ansattes to Overlærere,
henholdsvis ved Folkeskolen og ved Mellemskolen. En af disse, tidligere Skoleforstander
H. Matthiesen, blev Overlærer ved Mellem* og Realskolen og samtidig af Kongen be*
skikket som Inspektør for det samlede Skolevæsen og for de private Skoler. Alle Børn
faar fri, fælles og ensartet Undervisning til 11 Aars Alderen. Til Mellemskolen gives for
et Aar ad Gangen Friplads til flittige og velbegavede Børn af ubemidlede Forældre i et
Antal af mindst en Trediedel af Elevernes Antal ved Skoleaarets Begyndelse. — Inden
denne Forandring skete, omfattede Nakskov Købstads kommunale Skolevæsen følgende
Skoler: Nakskov kommunale Realskole, hvis Bygning senere blev solgt til Nakskov
Handelsstandsforening og indrettet til Handelsskole. Folkeskolen (ogsaa kaldet Frisko*
len) paa Ølkarsvej, nu A/s Danielsen & Larsens Pakhuse og Kontorer. Den borgerlige
Pigeskole paa Nr. Boulevard, nu »Tidende«s Hus. Desuden var der den private »Døtre*
skolen« paa Nr. Boulevard, som den Gang ejedes af Frøken Marie Moldenhawer, nu
Den private Realskole.
Min Skoletid faldt i Perioden fra 1897 til 1906, hvoraf jeg det første Aar gik i For*
beredelsesklassen paa Døtreskolen. Jeg mindes den første Dag, da vi lidt benovede blev
modtaget af Frøken Moldenhawer og de øvrige Lærerinder, hvoraf jeg husker Frøknerne
Thyra Dan, Ingeborg Christensen, Svendsen og Tillisch. Det var i Grunden først, da
vi næste Aar kom i Realskolen, at vi følte os som rigtige Skoledrenge. Vi syntes jo nok,
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at det var noget helt andet end at gaa mellem alle disse Piger. Af de Lærere, som jeg
husker bedst fra mine otte Aar paa Realskolen, kan jeg nævne følgende: Skoleforstander
H. Matthiesen, der bl. a. underviste i Naturlære og Matematik. Det var den strenge, noget
ordknappe Overlærer, der forstod at indgyde Respekt, men som vi efterhaanden lærte
at kende som den venlige Mand med et vist muntert Lune bag den haarde Skal. —
Lærer, Translatør Andersen, der havde været ansat ved Skolen fra Aaret 1863, og hvis
Hovedfag var Engelsk og Geografi. Ved hans Afgang fra Skolen i 1902 antog Skole*
direktionen Lærer, cand. mag. Vasili Svendsen, som bl. a. underviste i Engelsk og Fransk.
Lærer Svendsen forstod, som den unge friske Lærer, paa en udmærket Maade at gøre
Eleverne interesserede i de Fag, hvori han underviste. Vi kom hurtigt paa god Talefod
med ham, ikke mindst naar han fortalte Oplevelser om sin Tid paa Herlufsholm, hvor*
fra Lærer Svendsen havde Studentereksamen. Lærer Svendsen, som har fulgt Skolen gen*
nem de omskiftende Tider og senere blev Lektor ved Gymnasiet, er stadig den dygtige
og interesserede Skolemand som Forstander for Nakskov Handelsskole. — Lærer Larsen,
som vi havde i Matematik, Geografi og Regning, var med sit noget robuste Væsen og
Slagfærdighed absolut ingen kedelig Lærer. Der er sikkert mange af hans gamle Elever,
der kunde fortælle morsomme Oplevelser fra hans Timer. Jeg mindes en Elev, Jørgen
Winther, der var oppe ved Tavlen, men ikke kunde klare Regnestykket, hvorfor Larsen
med en Haandbevægelse viste ham ned paa Plads, idet han sagde med et Suk: »Den
kedsom Winther gik sin Gang«. — I de yngre Klasser havde vi Lærer Viktor Rasmussen
i Dansk og Regning samt Lærer Bondo i Sang. Desuden Frøken Rauert, der kom til
Skolen i 1898, men efter eget Ønske i 1903 blev overflyttet til den private Pigeskole.
Lærer Victor Deuleran var cand, theol, og havde i fem Aar studeret ved Universitetet
i Paris og senere været Præst i Sydfrankrig. Han var en meget dygtig Lærer i Fransk,
og han oversatte ogsaa et fransk Skuespil, som vi Elever opførte som Skolekomedie paa
Hotel Harmonien. Cand, theol. C. Sørensen underviste i Religion og Historie, og Lærer
P. Svendsen i Dansk, Skrivning og Tegning. Sidstnævnte var den udprægede Type paa
en hyggelig gammel Tegnelærer, der i sin Fritid dyrkede Tegne* og Malerkunsten og
ogsaa gav privat Undervisning heri. I Gymnastik havde vi Lærer C. Hartimmer, der tid*
ligere havde været Sergent, hvorfor hans Timer havde et udpræget militærisk Præg med
streng Disciplin. Spanskrøret naaede aldrig at blive støvet, men der var Humør over hans
Timer, ikke mindst, naar vi endte med Tovtrækning. Badningen foregik paa Skolens
Badehus ved Petroleumslageret. Fodbold og Kricket blev spillet paa Færgelandet, hvortil
vi altid marcherede i taktfast Marchkolonne, hvor det gjaldt om at holde Kæft, Trit og
Retning. — Ved Eksaminerne fungerede, foruden de af Undervisningsinspektionen be*
skikkede, tillige Censorer, der var indbudt af Skolen. Det var i Reglen nogle af Byens
Borgere, hvoraf jeg bl. a. kan nævne Fru Bankdirektør Reimer, Fru Købmand Chr. Berg,
Provst Elmquist, Kaptajn Gjedsted, Stadsingeniør, cand. polyt. Ishøj, Borgmester Hos*
kier, Provst Lund i Halsted, Redaktør N.Th. Petersen, cand. polyt. V. Kolbye m. fl. —
Afgangsklassen, kaldet 8. Klasse, havde Klasseværelse oppe under Taget ved Siden af
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Sanglokalet. Lokalet var meget lille, med Tagvindue og lidt Skraavægge, men trods alt
herskede der en egen Hygge og Stemning over vor isolerede Tilværelse deroppe. — Til
den almindelige Forberedelseseksamen stilledes der efter Forholdene ret store Krav, idet
vi indenfor alle Fag skulde opgive hele det Pensum, som vi havde haft i de to sidst for*
løbne Aar. Der var mange, der gik fra i 6. og 7. Klasse eller blev Oversiddere, men der*
imod hørte det til Sjældenheder, at nogen ikke bestod den afsluttende Eksamen i 8.
. Klasse, der svarede til den nuværende Realeksamen. Den fineste Præliminæreksamen,
der er taget paa Skolen, var i 1902, da der af 8 Elever var 5, der fik Udmærkelse, og af
de 3 resterende fik den ene 1192/s Points. Til at bestaa med Udmærkelse blev der krævet
120 Points, og det højeste Pointsantal var 128.
Lektielæsning og skriftlige Arbejder lagde meget Beslag paa Fritiden, men der blev
dog Tid til Kricket, Fodbold og Leg i de gamle, hyggelige Købmandsgaarde, ligesom
der om Vinteren blev spillet Dilettantkomedie paa »Erichsens Loft«, hos Redaktør Erich*
sens to Sønner paa Vestlollands Avis, hvor vi dyrkede saavel Heiberg som Hostrup,
spillede »Sherlock Holmes« og »Tusind og en Nat« med Aladdin som Lampens Aand,
sidstnævnte i vercificeret Bearbejdelse ved vor udmærkede Sceneinstruktør og Skuespiller,
senere Redaktør, cand. polyt. Alfred Erichsen. Mellemakterne blev gerne udfyldt med
Violinspil, hvor jeg særlig husker Henrik Bjerregaard, der samtidig foredrog forskellige
Viser, som »Og hør du gode gamle Borger« og lignende. — Skøjteløbningen foregik
mest paa Byfogedsøen, der laa paa det Areal, som nu er indrettet til Skolehaver og Sta*
dion. Vort Maal var gerne ud til »Den hellige Brønd«, der laa ude paa Højde med Svin*
gelen. — Vor Fritidslæsning strakte sig mest over Bøger fra »Onkel Toms Hytte« i de
yngste Aar til Walter Christmas, Carit Etlar, Dickens, Ingemann’s Romaner og Jules
Verne, der med sine lette og livlige Romaner kunde skabe Fantasi og Eventyrlyst i mod*
tagelige Drengesind.
Naar jeg tænker tilbage paa min Skoletid i Nakskov Realskole, som min Slægt nu
har besøgt gennem fire Generationer, fremkalder det hos mig, ligesom sikkert hos mange
andre gamle Elever, foruden gode Minder om lykkelige Dage i godt
Kammeratskab tillige en Følelse af Taknemmelighed og Beundring over*
for den Lærerstab, der med Pligtfølelse og Taalmodighed øvede den Ger*
ning, der ved Kræfternes Sammenspil skulde blive til Gavn og Glæde
for os Elever ud i Fremtiden.

. . . ogsaa en Gaardvagt
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De gamle Elever
1. Billede: Realklassen 1905—06.
Forreste Række fra venstre til højre: Svend Nielsen, tidligere Befragter, Nygade 34, Nakskov. — Peter C. L.
Mertz, R. af Dbg., Baneingeniør, Teglgaardsvej 10, Charlottenlund. Boede hos Forpagter Johannessen, Sæbys
holm, under sin Skolegang. — Ernst Ishøj, Civilingeniør, Vester Boulevard 40, København V. — Christian
Simonsen, Grosserer, Nr. Boulevard 28, Nakskov. — Bageste Række fra venstre til højre: Agnes Benoni Pe«
tersen. Ny Vestergade 1, København. Assistent i Statsanstalten for Livsforsikring. — Carla Schrøder, Syge»
plejerske, 24 Boul. Gauvin, St. Cyr, Paris 17. Datter af Grosserer Carl Schrøder, Nakskov. — Augusta Jensen,
gift med Købmand Roug, Maribo. Død. — Poul Jakobsen. Søn af Lærer Jakobsen, Horslunde. — Gustav Tarp,
statsa ut. Vejer og Maaler i Nakskov. — Jens Krøyer, Købmand i Nakskov, tidligere Lettisk Vicekonsul.

2. Billede: Realklassen 1913—14.
Forreste Række fra venstre til højre: Karen Else Pedersen, Astrid Krogh, Disa Christiansen, Nanny Ras«
mussen. — Bageste Række fra venstre til højre: Oluf Münster Skafte, Bogholder i Den danske Mælkekon«
denseringsfabrik, Horsens. Osvald Andersen, Svend Balle Hansen, Arnold Andersen, Henry Nielsen. Viktor
Deleuran, Tandlæge, Vinkelsvej 6, Vejle; mangler paa Billedet, da han fungerede som Fotograf. — Om de
øvrige i Klassen vil vi meget gerne have Oplysninger.
3. Billede: Realklassen 1916.
Forreste Række fra venstre til højre: Marie Thorsen, Bogholderske, Sofiendalsvej 6, Haslev. — Ingeborg Skafte,
England 1921—23, gift i 1928 med Kommunelærer Edv. Flansen, Kongedybet, Amager. Død i 1928. — Elna
Haltoft, Kontoruddannelse, gift 1927 med Sognepræst H. P. Simonsen, Hørning. — Rigmor Johanne Hens
riksen, gift Fauerschou, Bønnelandsvej 12, Vanløse. — Gudrun Sørensen, Sygeplejerske, Lysklinikken, Amts«
sygehuset, Odense. — Bageste Række fra venstre til højre: Agnes Jensen, Overassistent, gift Jessen, Bryggers
vangen 224, København 0. — Børge Edinger Juulsgaard, har været i den amerikanske Hær. Adresse: Fru
Jackeratt, Herthavej 8, Charlottenlund. — Thorkild Nielsen, Eksamen fra Officersskolen, Intendant, højere
Handelseksamen, kommunal Kontoruddannelse. Kommunesekretær, Kontorchef. Adresse: Guldregn Alle 8,
Kastrup, Amager. — Georg Hansen, Kontoruddannelse, Handelsuddannelse, ansat hos Revisor Aage Knuds
sen fra 1925—33, overtog Forretningen i 1933. Adresse: 0. Boulevard l1, Nakskov.
4. Billede: Studenterholdet 1926.
Forreste Række fra venstre til højre: Inger Viking, Filosofikum, Danses og Gymnastiklærerinde i Nakskov
i 2 Aar, gift med en hollandsk Statsembedsmand, Kolonikontrollør over Fort de Kock paa Sumatra. 2 Børn. —
Ebba Reiffenstein, Sygeplejerske, Uddannelse: Dr. Louises Børnehospital, Amtssygehuset, Set. Hans Hospi«
tal, Rigshospitalet, The Children's Hospital, Birmingham. Adresse: Dr. Louises Børnehospital. — Gudrun
Boesen, tidligere Sekretær ved den danske Legation i Rom, gift med en italiensk Oberst. — Lydia Herlufsen,
Læge 1934. Uddannelse: Hillerød Sygehus, Filadelfia, Silkeborg Amtssygehus, Diakonissestiftelsen. Rejst til
Indien i Det danske Missionsselskabs Tjeneste Oktober 1937. Adresse: St. Margarets Katagiri, Nilgiris, S. In«
dia.— Bageste Række fra venstre til højre: Mogens Berg, Læge. Uddannelse: Diakonissestiftelsen, Nakskov
Sygehus, Amtssygehuset i Gentofte m.fl. Adresse: Hornbæk. — Fulton Rasmussen, Handelsuddannelse ved
Brocks Handelshøjskole. Ansat: General Motors, København. — Boe Kristen Boesen, Kommunelærer, Filoso«
fikum, Blaagaards Seminarium, Gymnastik« og Svømmelærereksamen fra Statens Gymnastikinstitut. Adresse:
Stationsvej 14, Vedbæk. — Alfred J. Bruun, Kommunelærer, Handelsfaglærer. Uddannelse: cand. mag. i En«
gelsk og Tysk. Lærer ved Handelsskolen. Adresse: Rudkøbing.

5. Billede: Studenterholdet 1927.
Forreste Række fra venstre til højre: Gudrun Barkou, kunstnerisk Uddannelse som Tegner til københavnske
Dag« og Ugeblade. — Gunna Thomsen, gift Schmidt, Ibstrupvænget 71, Gentofte. — Gunhild Johansen, gift
1933 med Tandlæge Thomsen, Torvegade 38, Esbjerg. 1938 en Søn Jørn Pelle. — Ruth Johansen, Translatør,
Filosofikum, 1931 Afgangsprøve fra Handelsvidenskabelige Læreanstalt (H.A.). 1936 statsautoriseret Trans«
latør og Tolk i Engelsk. Gift Sommer«Jensen, Emdrup Vænge 21, København 0. — Inger Dahl, gift Bjerg«
gaard, Kontoruddannelse i Bogholderi og Stenografi. Adresse: Svanemosegaardsvej 42, København V. —
Bageste Række fra venstre til højre: Kaj Nilsson, Fuldmægtig, Skibsmæglervirksomhed. Svingelsvej 123, Nak«
skov. — Martha Jensen, Kontoruddannelse, gift med Maskinmester Henriksen, Rødbyvej 159, Nakskov. —
Inger Larsen, udenlandsk Korrespondent. Handelsuddannelse. Højere Handelseksamen fra Niels Brocks
Handelsskole. Adresse: Hellerupgaardvej 18, Hellerup. — Carl Otto Tscherning«Møller, cand. theol., Sogne«
præst ved Herning. — Inge Friis, Sygeplejerske. — Vagn Ravnsholt Rasmussen, Lektor i Retsvidenskab, Aar«
hus Universitet. 1933 cand. jur. Sekretær ved Østre Landsret. 1934 Dommerfuldmægtig ved Sunds«Gudme
Herreder (Svendborg). Lektor ved Aarhus Universitet i Retsvidenskab. Lærer ved Den jydske Handelshøj«
skole. 1943 tillige Politifuldmægtig og offentlig Anklager i Aarhus Købstad. — Gerda Nielsen, Laboratorie«
assistent, gift med Vognmand T. Ericksson, Nakskov. — Svend Mortensen, Læge 1934. Uddannelse paa Folke«
kuranstalten ved Hald, Set. Elisabeths Hospital, Nykøbing Mors Sygehus. Regensen 1931—33. Praktiserende
Læge fra 1937. Adresse: Sdr. Draaby pr. Nykøbing Mors.
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Arrangement og Tryk Central «Trykkeriet

Nakskov
Klichéer Buchtrups Klichéfabrik
Aarhus

Papir De forenede Papirfabrikker

København
Tegninger L. Lauritzen

og
John Sparre Christensen

fra Erhvervslivet

i Nakskov

Indehaver:

Johs. Andersen

Søndergade 26 . Nakskov . Telefon 522

Trikotage

Lingeri
Baby-Artikler

Børnekonfektion

Kjoler

Bluser
Arbejdstøj

Ebba & Emil

Hansen
Søndergade 53

L. C. Nielsen

P. G. Schmidt

Skibsmagier

Guldsmed og Gravør

Telefon 202

Nakskov

Søndergade 53 . Telefon 609

Arthur Andersen

Tasso

Al moderne Fotografi og Nova-Foto

Aktieselskabet

Brdr. Christensens Kulforretning
Telefon 131.910

Nakskov
Maribo

Kaj G. Nielsen
Nakskov

Nakskov

A-s M. J. Ballins Sønner

A-S

NAKSKOV SILO PAKHUS

Nakskov Filial

Telefon 835

Aktieselskabet

Arbejdernes Fællesbageri

P. Hatten & Co.
Prøv Holmegaards Børnemælk,
og De vil aldrig mere drikke 01

Nakskov

Nakskov

Chr. Jørgensen & Co.
Søndergade 34

HOTEL HARMONIEN

Nakskov
ISENKRAM

Trikotage. Lingeri . Babyudstyr

Nakskov

Poul Møller

Smukt Udvalg i moderne Skulpturer

Nytorv . Telefon 303
Guldsmed

Bertel Iversen

C. V. Jørgensen

Isenkram . Køkkenudstyr

C. G. Olsen

Barnevogne . Sportsartikler

Smede- og Elektrofirmaet

John Sørensen

E. Danielsen & Larsen a-s
Frøavl og Frøhandel
Bedre Usæd

Søndergade 35 . Nakskov

Søndergade 41

Bedre Avl

Nakskov Mælkeforsyning
Telefon 930

Chr. Steffensen

Fruegade Mejeri . Telefon 321

Ostehandelen . Telefon 326
Søndergade 45

Herreekviperingsforretning
Telefon 796

Optiker og Urmager

Victor Krebs
Østergade 20

Søndergade 2 . Nakskov

Nakskov

Dansk Kunsthorn Industri
Jensen & Rosengaard

AUG.FREUCHEN & CO. T. G.KRØYER A-S
NAKSKOV

Fabrikation af Knapper, Spænder, Flipstivere,
Møbelbeslag
Import af Lynlaase

Ove Schou
Tapet . Farve . Linoleum

Knud Bech

Nakskov Skibsværft

Søndergade 4 . Nakskov
Telefon 314

Telefon 1000

Nakskov

Nakskov

Trikotage og Børnekonfektion

Jens Krøyer

Lolland-Falsters Andels-Foderstofforening

L. M. A. F.

Kolonial en gros

Uldvarehuset

en detail

Niels Andersen

nr
1 3
Telefoner
1 121

Nakskov

Hansen & Nielsen
Farve- og Tapethandel

Nakskov Karosserifabrik

Bernhard Petersen
Møbeletablissement

Poul Nielsen
Søndergade 18

Nakskov

Nakskov

Heesvej 2 . Telefon 469

Telefon 582

Skotøjsforretningen

Sønderport

CASPER ANDRÉAS’s EFTFLG.
ved Halfdan Rasmussen

statsaut. Skibsmægler

Nakskov
P. Aug. Rasmussen

Damernes Magasin

Kjoler
Trikotage

Lingeri

Knuth V. Marcussens Eftf. A-s

Statsanstalten for Livsforsikring
Hovedagentur for Nakskov

Telefon 210.710

C. E. Langhoff

Johanne Dastrup

Nakskov

Rødbyvej 47 . Telefon 36

Laur.W. Jensen & Søn

Vilh. Jensen
Vestlollands Forenede Trælastforretninger

Vejlegade 11

Murmester

A-S
Telefon 125

Fayesvej

Nakskov

KASTOR
Dame-Konfektion

Landinspektør A. Stoltze-Møller

Udstyr

Telefon 232

Nakskov

Ernst Jacobsen
Elektro-Installatør

DEN LOLLANDSKE LANDBOSTANDS SPAREKASSE
Stiftet 1870

Telefon 413
Nakskov

Indskudskapital: ca. 52 Mill. Kr.
Reserver: ca. 3,8 Mill. Kr.

Lys . Kraft. Varme

Jacob Larsen

Bøger . Kunst . Musik . Udenlandske Bøger forskrives hurtigst

Telefon 146
Herreekvipering og Fodtøj

Theodor Øbergs Boghandel

Nakskov

Christensen & Hansen
Sønderport
Telefon 401

. . . sig det med Blomster

(

B

Autoparken
Rich, og Harry Rasmussen

Nakskov

Lollands største Afdeling med Konfektion og Kjoler
Automobilforretning

H. CHR. HUUS' EFTF.
Grundlagt 1802

Korn . Foderstoffer . Gødning . Cement

CHR. HANSEN

Lucerne- og Melassefabrik

Nakskov
Indehaver: NIELS ANKER
Nakskov

Th. Johansen
Kjoler og Konfektion

Nakskov. Telefoner 588-589

Billedet - netop som De vil synes om det

Duval Andrea

Møbel-Messen

faar De fra
ved Sigvald Clausen

Torvet. Nakskov

Kod . Flæsk
Paalæg

Nygade

Java-Boden

6

Fotograf NISSEN
Søndergade 271. Nakskov

— sig det med Blomster!

Nakskov
Telefon 724

Sønderport. Nakskov
Kaffe . The . Chokolade

Paula Schou-Nielsen
Fotomagasinet SKANDIA

Nakskov

Vejle Støbegods

H. P. Larsen

L. P. Larsen

Juveler og Guldsmed

Sagen over Personen,

sagde Etatsraad Andersen

Nakskov

Nakskov

BIO
Vejlegade
Nakskov

—

Nakskov Samfundets Aarsskrift er trykt i
Det moderne
komfortable Biografteater

PRIP
Tidligere Elever kan tegne
Abonnement for 3 Kr. pr. Aar

Central-Trykkeriet

