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}ARNDOM

Hvorfor udtrykket: Den blanke åt Er åvand da
blankere end andet vand? Jeg synes der! Det er

som vanders små krusninger i soiskinnet kan give en

vidunderlig ghrende blankhed, som store bølger ikke
kan give.

Min barndoms å, løbende langs vore {atrige jord
stykker knytret til den ejendom, hvis vækster led me-
get under de tørre somre, vi rit havde omkring århun-
dredskifter. Markerne var tit afsvedne, så jeg flyttede
{årene til forkert side. Der støvede, når man med en

lille kølle bankede træ-tyrstaserne i iorden. Havde
man ikke haft det lange engdrag til kreaturerne, ved
jeg ikke, hvordan man skulle klare det. Jeg var yngsre
barn af fire. s år ynsre end nr. 3, og havde desårsag

ingen legekammerater, hvorfor jeg dlbragte megen dd
langs åens bred, med fantasien, med ,sætsnorer" dl at
fiske åens ørrcder med om nanen, hvor snoren med
krog og madding blev placeret på gode steder. - Med
åbenr sind annammede jcg den særegne blanding af
lugten af åvand, lufr, hø, m. v., og fantasien kurne
rumle sig frit i den store stilhed og ensomhed.

vor ejendom havde 36 tdr. land og kun en lille smu-
le under 1 tdr. hartkorn, hvilket siger lidt om jordens

karrighed. Min far yar boeknand, et begreb man ikke
kender mere. Han var født på Egtved egnen og ud-



præger landbruSer. Han var lillc rf vrksr, ikkc af så

mange ord, noget stille, men uhyre flittig.
Det var en fornøjelse for harn at høre, blcsemusik

navnlig. Om der dybt i ham lå nogct rrusikrlsk, var

der ingen, der vidste. Når vi såDs snnsc hjcmmc, dcl

tog han ikke, men lyttede Jcg cr dog aldrig blcver så

overrasket som da han engang, vi var udc ar korc,

pludselig istemtc: "ViLingemoder, dronning fra havc«

med hoj, fuldtoncnde lyd. Hver norgen skulle h:n pr.

trillebør køre den nym:lkede mæ1k ncd til Veien vand-

mølle, hvorfra det blev afhentet og bragt til Vejcn

Mejeri. vor lille hund "Rose" (skønt dcn l;gnedc alt

ander end cn rose) kalder, fulgrc ham trolist hvcr mor-

gen. Den sprang ud fra et gavlhul, dcr ført' ind i la-

den, hvor der om nattcn hviledc sig ihalmen. Jeg

elskede dennc lille hund over alt i verden. En lille ting

husker jeg fra disse barndomsdage. Fik Iov rt komme

med far og mine brødre i kascvogn ovcr Refsing plan-

tage (dengang kun lyng) til von mosesrykkc, hvor der

gravedes rnere eller rnindre lodne tørv (kLyner), og når

hjemturen skulle finde sted, og vogncr var tillæsset,

sad min far og jeg høit på strå på læsset, far mcd den

ene arm slynget om mig, for ar jeg ikke skulle falde af,

den anden hånd holdt tømmen, mens ,Lotte" i §indig

pasgang arbejdede sig igennem heden. og mens solen

skinncde og lærkerne sang, føhe ieg i fars arm en srrå-

lende henrvkkelse og en tryghed, som, når dcn var til
stede, er barners bedste klenodie. På sammc måde når

vi i {jedervognen kørte til rigsdagsvalg i Bække Far

var noget politisk interesseret. Hans mand ved valgene

var en husmand Laust Rasmussen. Hans modkandidat
var en ånden venstremand, gårdeier Hans Skøde.Valg-
handlingen begyndre om formiddagen, og først sent på

eftermiddagen kunne ui return".e. I mellemtiden var
der bølgende liv i forsamlingen (adskillige punche var
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Jrcob. Maric.
Thomrs.

Karen Mlric Kocd. - Mar;us. Kr. Koed

gl*lo undcr vesten i dagens løb), og da "resultater"
l! krrr<ltgjordes, havde Laust Rasmussen 1]07 sr. og

i l.rrr Sl.ode, rror jcg, 570 st. Da L.R. takkcde for den

'r,,« '.rlgertillid, korn en husmand fra egncn op på ta-
L Ar(,l.n, srrøs L.R. red over ansigtet med sin barkcde
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hånd, idet han sagde: "vi skr'nok stcmm'o dig

Laues". Denne eftcrnøler ha'dc erdnu ikke stcmt, da

resultatet bekcndtgiordes. Lct besoffen h.rvdc han rltså

ikke nået det. Ak ia, var det dengang cr lillc politisk

spire, der blev lagt, da jeg scncrc blcv vrlgt til for
lrand for Ribe amr konservativc og ved rfgmg blev

udnævnt til æresmedlem? I halvfemscrnc v.rr både rrin
far og jcg glodende vcnstremcnd. M:rngc nødcr mcd

store talcre dettog vi også i. Det poliriskc modc mcd

daverende fil:nsminister Vilh. I.rscr og rcd.rktør

Slengerik (R.) prentede sig dybt i erindringcr. Jeg hu

sker endnu finansrinttcrcns ord, dcr, til tnrds for mi-
nistercns sygdom, havde er ntrkclig gcnnemborende

kraft. Han srod som fastnaglet i rcgnveirer Iorrn Han-
sens Hotel. Dc radikale havdc sprrngt sig ud al ven

stre-refolnpartiet, og u:tr stod ovcr for ct velg, hvor

urder man så småt vcnrcde it knusc de r;rdikalc. L*
sen: "Man står nu ovcr for er vrlg, h'orundcr dct skal

afgøres, om vi skal forrsrne ad dcn Iirje, p:rrl:mentar

;mens vej, og som har st forb;lledc; Ersl:nd. Mer
der blev ingcn "knusringcr. :rI de r:rdikrlc (Slengcrik

m.v. var karl for sin h:t), og v; h:r hrft radikale

Hoj luftl fl.rsenc 'mrldeJ. ror rir,Jrrr. ,rirl trlirr'
dcr samledes på Jernbanepladscn i Koldins til afdø

ring af Chr. Bcrgs statue. Hvilkcr stcmning, hvilkcn

besejstring! Om eftcrmiddagen t:ltc hojskolcforsran-

der Holger Begtrup (der io hrr skrcvet cn bog om

Berg). rian tog mcd sin storc velt:rlcnhcd pippcr fra

allc andre talerc ved afdøringen. Mcrl sin srukke,
dybe røst talte han: "om denne stcmnle lnerl s;D lvse,

lidt hæsc Llang (Bergs), der »rirdcdc om vcsttn'ild i

marehalm.. Det var cn stor, politisk dxs.

Ved en senere lcilighed havdc jcg nin f.rr rrred til
København. Han havdc aldrig vrrct dcr. Codt jcs
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gjorde det, thi det blev en stor oplevelse for ham. Det

bølgende liv, Tivoli, Iysene, etc.

Min mor var "kraften* i hjemmet, den gode admini-
srrator. der opdrog ine børn i gudsfrygt og nøjsom-

hed. Streng kan man ikke srge, hun var. Hun har al-

drig slået sine børn, rnen talte manende til dem. Det er

mærkeligr nol! Det er små ting, man husker. En ting

-

Bårndonshicmmet hos os

brender sig ;rd i erindringen, og det var dengang, jeg

uden for køkkenvinduer (indenfor stod min mor og ar-
bejdede) for første gang gjorde forsog på at knappc

m;ne bukser. Jeg måste og maste, og dl sidst lykkedes

der. Der vcnlige nik, min mot igennem vinduet sendte

mig, da dct lykkedes, glemmer jeg aldrig. - Hvor var
jeg lykkelig! Hun havde efterhånden t;dligere fåer 3

børn. M;ne søskende legede ieg ikLe med under op-

væksren. Aldersforskellen var for stor. Jeg måtte sætte

fentasien i gang. Det gjorde jeg også i fuldt måI.

Ude ved kornstakl<ene legede jeg circus med musikken,

hestene, artisterne og der hele. Fantasien spillede, og
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jcg rystedc på hænderne. Eo drg (ieg kunne vel rrrc
4 5 år) tog min mor mig mcd til kobstrdcr Kolcting

Aldrig er jeg blevet så forundretl T...nk. rt dcr v;rr så

højc huse tit? Det var en sror oploelse, mcn i dct helt

taget vår min mor flink til ;Lt trgc Dig mcd både hcr

og der. Mor var et religiøst mcnreskc, nrcn ;kkc orto

dox. GrLrndtvig var herdcs srcrc forbillcdc. I cn tidlig
alder blev jeg også tagct mcd til moder i Cjcstcn for
samlingshus. Egnen var noget indrc nrissionsk prægct,

og kommuncr sor C c'(e- ",' ArrJtr h.,',lc rn siorr'
præster. Det var jo oeså dcng;us ellcr nåskc lidt se-

nere, den bekendte pastor Moc i Sh:rndcrup residcrede.

En kreds af bcboerne;Giesten sosn slog sis derfor

sammen og enblerede "grundtvigske modeB i Gjesten

forsarrlingshus. - Dct vår cn stor tid lor Askov Høi
skole dcngang. Store koryf:cr sorn I{olgcr Bcgtrup'

Jakob Knudsen, Nutzhorn (komponisrcnl Schrøder,

Appel m. fl. Dcn fornemste, når det kom til stvkket,

var måske profesor Poul le Cour. Tcnk, rt har kunnc

lave elektriciret på sin møllc la Cours Molle Og

hvilken mandl bcltst, fysikcr, vidcnskabsmrnd og ra-

ler. Taler, med dcnne sagtmodige stcmmc, dcr ejcde en

indre krafq dcr gjorde der stcrkcstc indtryk:

Verdens urværkcts taodhjul lidet os igter
lykkclig den, dcr betror sig til cvigc nrtter

stod der under et billcde af la Cour, dcr h,r,t hjemme

på væggcn. Mine foraldre sattc r»cgct stor pris på at

høre ham rale i al sin iævnhed.
Dissc grundtvigske talerc rokercdc 'cd mødcr i for

samlingd,uset i Giesten. Jeg hmkcr ikLc en hel del fra

disse møder, men øjeblikket Lrr også rct, os dc rønc tit
ved noget i ens drengcsind, dcr prr:gctlc sindcr sc»crc.

Mine forældre var gode kirkcgrngerc, og det uar

ravnlig H. Svejstrup og J. RicLrer i Vcjen, ilcr grv
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Inscbors Koed (l- Pdu$n) 5om bår..

dem livsvisdom. Da gudsrjenester som regel var kl. la
G:mtidig med fodboldkamp), var mine forældre, som

de d;dere, de var, tratte. Det kneb ofte, navnlig for
min far. Dcr er ingen tvivl om, at han tog sig en lille
en på øjet, thi da han cngang var alene til kirken,
spurgte vi ham ved hjemkomst, hvad præsten havde

trlr or. H.rr' .,rrcde: "Jr hv;: han [ulle jo æ e,an-
gjelm. -!

Åk ia: "Barndomsdage, lad mig kalde ier tilbage"
skriver Herman Bång. Dct er ikke svært, thi de fleste

eldre mennesker husker bedsr det, der ligger langt ril-
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Vejen sommermarked varen §tor festdng lor !i bø'n'

Fra det dige, der omgærdede vor lillc ejordom, kunnc

jeg sc og tælle karuseller, cirkus, bcvcrtrirgs og hon

ninBkJserel!c. os hele rftenet, rorud b.i.rndr jeg ri6 pi
dene dige. Og så kom dagen, da vi søskende nråttc gå

til markeder. Gå var ikke ordet, nci, vi løb. 25 øre

havde vi 9å lommen, og hvad kunnc vi købc? Et par

hjertekager å 2 øre, en rød sodrv:rnd i s ørc, en karu'
seltur 10 ore, se, det "ar 19 øre, og dct kunnc volde de

Dcn grmlc by set fia syd.1. lsss nrcd ( b.tvdcli[ rc$ il diSc!

I.n8s dcn simh hirv(j o* dlvvcj

største vanskeligheder at fmde ud rf, hv.rJ clc sidste 6

øre skulle bruges ti1. Honningkagcr? l\1c,r dct 'rr dvrt
Cirkus Miehe kunne ikkc kommc pi t.rle. Nir cn fore-

stilling var forbi, kom musikkcn, rrtirtenrc, hlorncrne,
og vi fik lov til at "bekiggc" mcllclr i xcstillinger i fri
luft, og hvor var dct dejligr! Dctte kostcdc jo ihl<c rro-

get. Hvor var det morsomt :rt sc pcurrr.rlrt i dctte

seriøse Cirkus Miehe med dc firc 1. kl trrdilion.r. Jeg

skal love for, at snakken kunre gå, riir vi honr hiem

og fjederskoene blev sat borr.
Der var også andre forlystclscr, nrcn rl mindrc ka

rakter. Ved sommermarkcdct v;rr clcr tr.tlition for,
at smedens søn i veien blc, fuld og frndt ct olfcr, som

han kunne då "på planctcn", som der stlir hos Vcxcl.
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Blodet flød istride srrømme, næsten mcrc end under en

tyrcfægtning i Spanien. Folk tog det son en stor folke-

Jeg skal senere vende tilbage ril forlystelser i ung-

Jeg var nu lidt af et skrøvl i min barndom, hvilket;
forbindelse nrcd bøn,esygdomtrene: meslinger, kig-

hosre, skoldkopper, gulsor, etc forårsagcde, at ieg
mårte blive isengen ct års rid. Dct kunne være svært

åt holde mig dcr, thi jeg kunne jo;kke følse med i
driften. Jeg sprang derfor op en forårsdag og hen til
vinduet for ar komm€ til at kisse ud. "Næh, sikkc

rnarge smukke blomster.! Og hvad der ellers skctc

måtte scrveres for mig, orn jeg så må sige, på sengen:

ct lille nyfodt lam, eo lillc kylling serverct på en

bakke, en lillc kalv, der slikkede mil hånd, ctc. Men

sladest blev icg dog, da nin mor kom mcd l0 12 for
skeltise årgange af dcn rids særligc almenakLer mcd

billedcr og historicr.

Byen sct mod ndrd ctr. 1900.
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/--\a. l8c4 kom uden,da jcB'kull. r tk,'lu.h':lhcr rtr
L., n,eqet sp"ndcnd".

O,n netri"g by tunne rnrn sigc nrcd lllichcr iE
Bindsrouw: "Ja, ja Lysgor By bestor kun rl sejs huhs

å nowe soer". vort hjem Iå i det yd«stc lr.cfsing, Cje

sren sogn grærscde ril Vcjen storc Vudmollc, og mine

søskende måttc gå den lange, hntc vcj til V. Gjestcr

skolc, om vintcren i morgencns mulD o$ Dørkc, og vo

på stikkenrc for rt få bønrcnc rlstcd Og

nu skulle Marius ;ndrulleres, og dct v;rr nrir mor ked

af. Om der var på dct tidspunkt, rnrn gik til skole 2

halvc dage om ugen, cller måske :rllcrcclc i r:rine for
ældres barndom, vcd jeg ikke. var dcttc tilfrldet, var

i hvert fald minc foræLdrcs skolcl...rdon vdcrst dårlig'

Jeg har aldrig set min far skri'c enclct en'l 'it navn:

Kresten Koed, hvorimod min mor gcrnc sl(rev t"eve'

men med den skr*kkeligstc onogr;rli. (llks r "llen vrr
bræget", betød således brækket), og sid.rl "'" 'lct heLr

ieennem De Lntidrede'Lerrrrtrq'b):rrrr',r'r irr'l''1"'lJt'rl
lig".cl e" b,nde" 'arrne. 

Jcr i.ru '* ':lrJtri,p rrl -rr

elske hendc.. V. Giesten skole hrvdt cn hrc dcr ver

bekendt fonat tæve elcverne','og clct 8joru1c h1r også

til savns, meD der gik mest ud ovcr h.us csnc l'ø '
Men så skete d"r 

"oger. 
En h»ilic i ltcfsirg nordre

dcl oprettcde en fr;skole for dercs cgnc og nit'oens

SKOLETIDEN
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børn, og konen, fru Mette Jacobsen, åbncde sin friskole
for mig, og var dcr nogen, der blcv glad, så var det

min mor. Friskoler fik 6 elcvcr og en lærerinde. Men

tilbagc til derte lidt senere.

Er par ord om vor spartanske levevis på Refshg
Mark. vr fik kaffe om morgenen og dl middag sorr-

pølsc, syltc eller stegt flæsk og persille-sovs, cn ret, som

jcg særter stor pris på den dag i dag. Når far havde

in"", ,; -iaa"g'*,", f;k ha"laffelg b.,lt s,kker,
som, for at citere Åakjær, "stentede" {ra hans læber.

Jcg sad tit ved køkkenet, og mærkelig nok lagde jeg

mcst mærke til hans srimasser, der kunne passe under

indtagelse af den varme kaffe. Om aftenen fik vi skif-
tevis boghvedegrød og "mælk og grød". vi levedespar-

tansk, men godt nok, sådan set. -
I julen fik vi ahid ribbcnsteg og medistcrpølse, un-

dcrtidcn en budding til dessert. Det var vidundrdei
Ii5t. l3sledag måttc vi spire alle dc påskeæg, som vi
kurrrrc. Dct var er økonomr.L handicap ior min mor,

dcr havde en ftok hvide iralienere, som hun solgte æg

fra, og ,hønsesteg" og suppe fik vi da også nu og da.

Vi havde juletræ med lys, flag og poser. Ingen

kunie glæde sig som jeg. Små gaver fik vi også. Jeg,
dcr fik min første bog hos købmand Graae i Andst (et

farvestrålende omdag og masser af billeder), fik senere

Atmanakken Danmark. Det var herlige dage, navnlig
hvis der var sne, og vi l<unne spænde Lotte for vor
kJnc. Dcnsång fil ,i ka'Lader af sne hrer vinter. i.r.

så voldsomr, at vi måtte grave os ud af huser. Ih, hvor
var det spændende.

Nå, men vi må tilbage til den Iille friskole i Refsing.

Det var en bekostelig hisrorie på den tid at sætte sådan

noget i sang. Og så var der lærerinderne. Frk. Bendc
scn fra Lejrskov, Madsine Madsen og Anna Madsen

Mygdal, en datter af daværende statsrevisor N. P.
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Madsen Mygd:l fra Vendsvsscl, cr ferm og bcgavet

venstre politiker. Vi elever elskcdc disse lrrerinder,
og det kom til persorlige forhold nrcd hjemmene.

I gamle d:ge havdc pigerne en poesibog (hvad har

man nu), hvor m:n skrev et vcrs itil hinrndcn, så

havde man jo også håndskriftcn. [n :rf lcrer;rderne
skrev således i mir søsters pocsibog:

Lykke, ja lykke, hvad cr vellykke
Forskelligt begreb!
En mener pcnge, en anden ar elskc,

men jeg tror, t;lfreddred og frcd
t/et er lykke.

Der er vist det, man kalder et proslclist, mcn også

det kunne gøre indtryk på etr 10 års drcng.
Men cllers gik skoleg:ngcn nornrlt. Vi havde bc

gyndt på engelsk og tysk, og det gik ikkc så dårligr.

Jeg var s*rkt intcresseret i sprog, og dcnrr vel også

dette, del førte mig ind i littcr:turcns verden Dct
skete på følgende måde: Gyldcnd:lskc forlag begyndte

udgivelsen af løse ark af de gamle klesikcrc. Man sam-

lede d;sse ark til cn bog, således er »raD til sidst havde

en hel rrkke. Alt derre g.rv .rødir rrl m,r irttcrc*c,
selv om systemer serere fr: min sidc blcv forl:rdt til
fordel for originaludgaver, og der er jo blevct til en

del i løbet af 70 år. Samridig lcsre icg cr del. Der
var en fryd at tage en bogpakkc undcr anncn for at gå

til Gjesten bibliotek for ombytning. Solen skinnede,

og fuglene sang. De tørre asre blev levcndc. Legio af
fuglereder fandt man u.ddvejs, og som hjemme på

vore egne marker satte man i nogle meters afsund et

stenmærke, så man næste gang kunne finde, hvor reden

var.les ievede som i rnin egen verden i naturen og bø-

gerne. Men jeg måtte vente et øjcblik, før yg fordy'
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bede m;g ; skrrder Lindo Christensens bibloteksbøger
i Gjesten.

I det sparsomme lysskær lrste far (med ryggen nod
lampen) høit for mor af "Uscns Nyheder" (der var
dct cneste virkelige;ll. ugcblad, der dengang fandtes

borrset fra ,Familie Journ:len" og det dengang meget
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fine "Illustreret Tidende.). Først når min far holdt
op med sin oplæsning, faldr avisen eller bhdet ned.

Far sov efrer dagens møie og bcsver. - Efter mange

års slid og sleb i stald og lade var det ham vel undt.

Kære, lille far, der var næsten ikke tid til at klippe
skægget. Men god var du! Min kone gleDtc aldrig,
når har under min senere så lange sygdom spurgte, om

hun ikke skulle have ,nosl€ Pense".
Min mor var også en dider. Vel nok noget mere

intelligent end far, økonomisk, en god grundtvigianer,

fuld af virkelyst og kunne more sig sammen mcd sine

børn. Engang de voksne børn havde fremmcde og var
gået en tur til åen, modtog min mor g:sterne blæsende

trompet i en gammel )inoleums-rulle. Karen Mari'
havde evnen til at tale med folk, at knyttc forbindel
ser. Måske var hun lidt mere påholdende end sædvan-

lig, men hun var en god mor for os. Forkclet blev jeg

nok, men med henblik på alt, hvad der scrcre skete,

lonatre hun stadig, at deulelLLc vrr m.ningen

o.s.v., at hun skulle håve det barn, der fik ct li'sløb så

helt anderledes end sine søskcnde. Mxn ville give ham

et "flot. navn, nemlig Marius. Jeg syntcs a1tid, at mioe

søskendes navne: Jacob, Marie og Thom:rs var mere

"menneskelige".
Men vi vender til6age til friskolen. Hver dag var en

glæde. Jeg tænkte på, hvor kummerligt lidt mi»e for
ældre h:vde lært i deres skoler. Tekkct 'cre vore dyg-

rigc lærerinder var der noger.yt hvcr das, os da da-

gen kom, jcg sLulle konfirmeres (i I-tborg kirkc), hav

dc jeg ct sådant fond af kundskaber, dcr *'k k"nne

række nl at blive landmand som minc 2 brødrc, hvoraf
den ældste havde lært skomageri, som han dog sererc

fotlod. Han havde da været mcsrer i Cicstcn et stvkke

rid.
Men min hu stod ikke til lardbruger, og Annr Mad
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sen-Mygdal forestog da, at jcg kon på kostskole hos

hendes bror Sofus Madsen Mygdal, der havde en real

skole i Tarm. Det var fakrisk bestemt, men så dukkede

en af Jol,s. Lauridscns foreteelser, Veien Realskole, op,

og jeg indmeldtcs der, hvilkct mine forældre v;st fak
tisk ikke var kede af, navnl;g min mor, thi så kunne
jeg bo og spise hjemme. Jeg skullc ganske vist gå hen

Mtrrius Nickcn Sleb\åger. Klrnr os P H.uge.

og hjem daglig frr vcjen Vudmøllc til skolcn, der

ligger der endnu, vest for sparckxssen dengang (1971

nedrevet). - Dct var slet ingen rnrge tur, som ieg sik-

kert havde godt af.
Man havde engagerct 2 unge seminarisrer fra Silke-

borg Seminarium, hvem jeg skulLe få mcget med at

gøre også efter skoletiden. Det ene n:vn rar M. N
Slebsager (fra Sl. ved Varde), der senere gik over til
politik, blev lolkeringsmand, tra{ikminister og handels-

minister. Med sig bragre han seminarist Th. Mortensen

Genere Mortenr, der blev gift med en af Johs. Laurid-
se"s døtre. Flere l:rere var der ikke. men så kom semi-

narist P. Haugc, der til sin tid blev sognerådsformand

i Veien. Endelig kom dcr en lærerinde, Jutta Hansen,

21

lk

IGh I

I



der blev gift med ade lærer, caDd. mag. Henrik Uss;.s,
der senere kom til Sorø Åkademi (tsolkeninde*emler).

Slebsager var en meset dygris skolelcdcr. Der var

orden og system i sagerne. Fra en beskcden begyrdelse

arbejdedc den sig op, fik efterhåndcn 13 elevcr på af-
gangskla*en. Og nu .enrcdc mrn pi.k.rmerrr.ttit
hcderne (præliminæreksamen som det hcd dergang)

De kom, og vi nærmedc os skolens første eksemcn, 9

drenge og 4 piger, hcraf en af døtrene fra Crønvang:
Kirsten. - Der var sremning over dette førstc cksamens

hold, og jeg blev den bcdste af drcDscne, 110.eh P.
(112.r4 udmærkelsO, mcn der var ikke tilstrækkeligt

for Slebsager. Gang på gaog sigdc han: "Ja, dct er en

god eksamer, du har fået, mcn det havde nu v*rct
morsomt, hvis du havde fået det Pir points ,ncre. Fine

fremmede censorer, bl. a. undervisningsinspcktørerne
prof. Rønning (daDsk) og mågrtcr lroldlxrg, ham der

havde sktevet arnmeJk-bogcn, «D vi brugre ril dag

lig, profesor Ellin ger (fysik). Mer rllc v.rr tilfrcds, ikke

mindst mine forældre, der rroligt h:rvde betah 8 kr' pr.

måned i 3 år. Jeg havde halv fripl:ds. sl. ble, Johan-
nes L.s politisk håndgangne mand ossi urder Slcbr
agers strålende karriere. Han havdc en mrrkcl;g, høj,

ret sennemtrængende stemme, hvorfor hrn også af de

radikale blcv kaldt ,Fløiten fra VcicD". Hrn reddede

som bekendt Privatbrnken fra forlis undcr forrige vcr

dcnskrig. Th. Mortens var afgjon skolens nuitrc de

placier. Han var eo ganskc flot, urg m.rnd og fuld af

dynamik og moroommc påfund Mcn h.u vrr ud over

sn humor en manio depresiv natur, dcr fik ct uheldigt
livsforløb.

Henrik Using huskedc åbenban ikkc godt, thi jeg

kom altid op i hans dansktirner, fordi jes stod øverst

i skoleprotokollen. Peter Andcrsen Haugc fr:r Flarnrne

rum herred blev ejer, efter at han h:rvdc virkct cn år-
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r.kkc som lærer på Reilskolcn, blcv gift og senere en

ccntral figur ibycrs offcntlige 1;v, sog»crådsformand,

erc. Polrtisk tilhøne han der rrdikale lenstre, ret
skarp, mcn han viste gang på gang, at hans hierte dog
virmt for det, der var rct og rigtigt. Der opstod ct
venskabslorhold, dcr forårsagede, at Hausc, dcr var
en inkarncrct modstander af ordncr, titel og rang, da
jeg, dcr havde siddet sammcn mcd P. H. i sognerådet

i 8 år, af byens forenhgcr vat indstillet til ridderkors,
fremførrc, at når dcr var Koed, stemte han ja ved sin

urderskrift.
Vcd denne lille prr:scntation af Vejen Realskole øn-

sher jeg at sige, :t de 3 4 år, jeg frekvcnterede den, var
tykkelige år, som jeg kan se tilbage på med den storste

glæde.


