
En hovbondes saga. 

Et tidsbillede 
af 

Valdemar Bendixen. 

Der skal være syv byer, som strides om at være Ho-, 
mers fødested ; her hjemme viser man Haml·ets grav flere 
steder ; og der er også mer end en egn, der vil nyde 
den ære at væi'e stedet, hvor OeMenschlag·er skrev sin be
kendte sang: "Der er ·et yndigt land" . Beboerne på Syd
langeland vil ·hævde, at den er skrevet _på det sted, hvor 
Hjortholms skov og Lang.elandshæltet mødes, O§!,' som be
vis for rigtigheden af denne påstand arifører man, at 
hav·et netop her betegnes "Østerstrand". At digterkongen 
har skrevet .en del her på Lang.eland er jo sikkert, men 
om det er her ovre, at han er 'blevet inspireret til den 
førnævnte sang, k·ender jog ikke, et ·er imidlertid giv.et 
- det sted, hvor de brede bøge ved Hjortholm spejler sig 
i Lang.elandsbæltet, er af en så idyllisk skønhed, at det 
nok må kunn e inspirere en digter til noget stor t. 

Vi. vil iniicllertid vende os fra idyllen og se lidt på, 
hvodeeles livet i ældre tid formede sig omkring Hjort
holm. 
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Sidst i det attende og først i det nittende århundrede 
ejedes Hjortholm go-ds af kammerråd Chrislen ilrJadsen 
- født 1764. l syttenhundrede og firserne lod denne 
mand opføre adskillig·e bøndergårde. Enkelte af disse går
de blev opført på jord, der hidtil havde hørt under ho
v.edgården, men som lå temmelig langt borte ud mod ha
vet i øst, andre af gårdene er opført i forbirideise med 
en udskiftning. Disse gårde fik navn, og daværeride lærer 
i Fodslette, Ørbæk, fik det hverv at skrive et vers til ind
hugning over dør.ene for hver af gårdene. 

Her skal nævnes nogle af disse gårde med iilhørende 
vers. 

Sophiendal. 

Bjerget står, når stormen brager, 
som en mur der hegne skal, 
thi Guds visdoms~øje drager 
omsorg for Sophiendal. 

Rejst 2. N overober 1787. 

Haabet. 
Når havet hæver sig med vrede bølger frem 
og stormens hule stød til land forfølger dem 
da står jeg rolig her som skib i sikker havn 
på himlens varetægt, thi Håbet er mit navn. 

Rejst 25. Oktober 17%. 

Ivelykkegaarden. 
Heldig flid og lykke blive 
samlede i mange år 
Gud vort herskab glæde give 
af sin Ivelykkegård. 
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Indskriften er hugget i egetræ. 

Enighed. 
Nag og strid og trættelyst 
fly fra min beboers bryst. 
Gudsfrygt hældig flid og fred 
bygge boe i Enighed. 

47 

Rejst 5. Juni 1788. 

Christensmin de. 
Gudsfrygt tage her sit sæde 
flid omskærrne held og glæde. 
Lynild, brand og uheld finde 
aldrig vej til Christensrninde. 

Rejst 9. August 1788. 

Taalmodighed. 

Verset er hugget i egetræ. 

Mig skoven blev et skjold 
når vestenvind er vred. 
Trofaste skov o hold 
på din Tålmodighed. 

Rejst 25. Juli 1787. 
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Da g-årdene var o_pført, skulde der .. JO en fæster på 
Jwer aY dem, og på Sofiendal anbragte man ·da Kristian 
Benxlixen. Jeg skriver "anbragte", thi det var ikke efter 
Kristian Bendixens eget ønske, at han blev gårdmand. 
Sag·en var nem:ig den, at man endnu gjorde hove1;i til 
Hjortholm, og dette at være hovbonde var ikke nogen 
misundelsesværdig stilling. 

Der lå den gang e t hus ved strædd, der går hen til 
Stubbegård, som nu ejes af ;ldolf Keilgård; til dette hus 
hørte en jordlod, som cireves af den unge Kristian Ben
dixen, der havde huset i fæste, og s.J. velblev denne jord
lod drevet, at herremanden fandt, at det var en alt for 
god mand til at arbejde med så lidt, han kunde ud
nytlies bed11e, når han fik -en gård, og så blev han som 
sagt anbragt på Sofiendal. Vi vil imidlertid se lidt på, 
.hvorfra Kristian Bendix.en stammer. 

Hos skræddermester Bendix ArU:lreasen i NakskoY var 
der 29de September 1754 stor ·dåbsfest, ~g fadderne var 
by·ens mest -fremrage1ide mænd. Når dette var :tilfældet, 
endda det kun var en skrædder, der lod sit barn døbe, 
så var det fordi, at hans Hustru Dorthea Hansdatler 
Muhle var datter af byens skoleholder Hans ·Mulde. Hans 
Muhle var født 1695 o_g døde 1771 "<efter at have væ
ret skoleholder i !?yen i 41 år". Ihem der er den "gamle 
skolemesters fader, kan ikke oplyses, men da der ,,på den 
tid kun var ·en slægt ·Muhle her i landet, maa skoleme
steren nedstamme. fra en borgmester i Odense Hans 
Hintze, som 18. August 1444 i Kaimar blev adlet af 
·Christoffer af Bajern. 

Det var Kristian Bendix>en, som hin Dag blev døbt i 
Nal{si\'OV, og medens han således på mødrene side ned
stammer fra adelsslægben Muhle, så nedstammer han på 
fædrene side fra en håndværlwrslægt i Nakskov. Han skal 
som glarmester være kommen til Hjortholm for at ind
sætte en del glas og er så bleven hængende ved fæsoohu,;et. 
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I 17 88 flyttede så Kristian Bendix en sammen med 
-sin hustru, Johanne J(lausdatter, ind på Sofiendal. Om 
Johanne Klausdatters herkomst kan jeg kun meddele, at 
hun siges at væee fra TuUebølle. Hun er født 1753. 

Skønt det ikke var med nogen særlig glæd·e, at de 
to drog ind på Sofiendal, han var den gang 34 og hun 
35 - , så tog de ihærdig fat, sled med hinanden og fik 
:gården bragt i fortræffelig stand, så den blev ret værdi
fuld, og selv om · hoverj,et stadig tyngede, så var de vist 
.-alligevel på deres ældre dage godt tilfreds med, at de 
var kommen til Sofiendal. 

De havde to Børn, den ældste, en datter ved navn 
~Marie, !Jl.ev t·emmelig tidlig gift hen midt på øen ; så var 
.der sønnen Bendix, · født 1795, og 'ham er det, vi vil 
følge, men først vil vi betragte livet i hans barndoms
hj·em ud fra de sparsomme beretning·er, der er efterladt 
·os. Moderen skal have været temmelig hård og streng. 
Hun havde en sladdersøster, der Iig.esom hun selv var 
noget tunghør, når de så skulde betro hinanden deres 
hemmeligheder, gik de ned til stranden, her kunde de 
Tåbe hinanden ind i ørerne, uden at no_g-en 110I'te dem, da 
havet overdøv·ede deres Stemmer. I min barndom boede 
'C1er i Hess·elbj erg en gammel kone, Karen Renes, hun 
havde som ung · tjent hos disse folk og talte om, hvor
ledes hun ·endnu saa for sig Kristian Benelixen . stående 
for bordenden i en hvid Kofte og læse bordbønnen, lige
·som han også undertiden læste op af bibelen. Hans gamle 
bibel ej•e3 af mig. 

Under krigen m·ed England først i forrige århun
.d rede bl·ev der opkastet en d·el skandser og oprettet en del 
vagtstuer langs Lang·elands østkyst. Hav·et har i tidens løb 
æd t så meget af øens østkyst, at de fl,este skandser er 
forsvunden, dog er der endnu rester tillJag•e, og i Hjort
holms skov en .velbevaret på "Rævebanken". På Sofiendal 
.blev oprettet en vagtstue i forbirideise med en skandse be-
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liggende ikke langt fra gården, efl!er krigen blev vagt
stuen benyttet som mælkestue. Omtrent ud for Sofiendal 
forsøgte englænderne en dag at gøre landgang. Vagt
mandskabet greb selvfølgelig straks til våben og kæmpe
de tappert,!) men det kneb at holde englænderne stan
gen . "Så sendte man 'ilbud nord _på efter · forstæami,~g o_g 
denne kom i form af lidt artilleri, og heldigvis kom hjæl
pen så betids, at englænderne - takket være de stedlige 
beboer.es tapperhed - er1dnu ikk·e havde nået at sætte 
sig fast, og da kanonerne 'begyJ1dte at buldre fra kysten, 
måtte •englænderne e fter!1ånden opgive håbet om at gå i 
land, men en tid Mev de dog ved med at beskyde ky
sten. og særlig rettedes ilden mod Sofiendal. Gården led 
ikke mege t, det var ikke mange kanonkugler Jer ramte 
den, men der var absolut ikke sikkert at opholde sig, 
derfor måUe ar;illeriets heste fjernes, de var nemlig ind
staldet her . En af soldaterne spurg te lille Bendix, om 
h an kunde ride, hvortil drengen svarede ja. Han "fik så 
et spand heste at ride, og soldaten tog el: andet spand ; 
de sku1de op bag nogle bakker. Da d3 kom ud,en for går
den, opdagede e:1glænderne dem og rel:tedD der·es kanoner 
efter dem. K:uglem e susede i Luften og slog ned 01nkring 
dem, de maatLe hvert øjeblik vente at blive skudt ned. 
Selvfølgelig red de til , a1t hvad hestene kw1de springe, 
indtil de mente sig sikre, så sagtnede de farten, men da 
slog •en'dnu en 'lmgle ned ganske tæt veCl dem, og atter 
æd de til , indtil de var godt · over bakken. Som fortalt 
blev landgang.en afslå·et. 

Kanonkugler fra denne fejde fandtes i mange år på 
markerne. 

Bendix havde stor læselyst og vilde gerne været til 
bogen, men skønt der var velhavende folk , der så, at 

') Det er meddelt mig, at man fra kampens begyndelse h.w~ 

de fire små kanoner bragt ned fra Hjorthclm. Den ene af disse 
findes i en samling hos mig. Forf." 
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det særlig var her, hans evner lå, o_g derfor tilbød økono
misk ~tøtte, så ·vilde faderen på ingen måde tillade, n t 
han studerede. Da Bendix ikke ligefrem kunde komme 
til at studere, stjal han sig til at læse en del bøger, 
thi heller ikk·e dette syntes den gamle om. Han lærte sig 
således selv det tyske sprog, det var mest om natten , han 
lå og læste. Han tog også Bøger med, når han var i 
marken at plØje, og når han så var så langt .borte, at 
faderen ikke k mide se ·ham, satte ' han sig ned på plo
ven ·en stw1d ~og læste. Da kunde det hænde, at den 
gamle kom bag på ham og gav ham en velment lussing, 
så lod sønnen, som han røg mange alen hen ad jorden. 
Han var meget smidig og adræt, det var bare .gavtyv
streger. 

Det synes ikke, som Bendix i .yngling·etiden har mødt 
særlig megen v<Cnlighed i hjemmet. Faderen forstod ikke 
hans læsetrang, men lagde den stadig hindringer ivejen, 
ja kunde endog lejlighedsvis slå den unge mand, når han 
mente, at denne misbrugte tiden til læsning. Det er un
dertiden der i et hj·em, hvor der er ·en noget streng ·ra
der, •er •en blid moder, som sønnen kan søg.e til, og som 
kan giv.e sønnen en håndsrækning til at nå de mål, han 
higer imod, men sådan formede det sig ikke på Sofien
daL ·Et lille træk viser moderens påpassenhed over for 
sønnen. 

Man havde på Sofien:dal ·en del æbler, men moderen 
havde lagt dem p-å loftet og 'låset for dem - hun skul
de nok bestemme, hvem der skulde have æblerne. Nu 
skulde sønnen Bendix bære korn på loftet, så måtte den 
aflåsede dør åbnes, og den unge mand så Lejlighed til 
at stikke et pår æbler i lommen, men nede i gangen, 
som skulde passeres, når man forlod loftet, stod mode
ren qg følte på lommerne, så den blev opdaget. Så ka
stede Bendix n<?gle .:_~hier ud af et 1oftsvindue for senere 
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at samle dem op, men dette havde moderen forud set, 
hun stod nede og sam!edc dem op efterhånden. 

Bendix bJ.ev tidlig forlovet, det var med en pige, dei· 
tjente som mejerske på H jor the>lm, og de var forlov et 
i 7 Aar. Så kom der en ung mand til Hjortholm som 
en slags forvalter, han kom til at synes . godt om mej
erskoEm, og hun har vel heller ikke haft noget imod ham. 
Den ung·e mand hed Niels, han kom senere til at bo i 
Torpe og k·encles uneler navnet Niels Møller, møllernav
net fik han, fordi han de første Ar efter sil giftermål 
ejede Henningo mølle, en søn uf ham overtog gården og 
kaldtes Hans Møller, O.B' hans sønner 'IC\ er o_g virker 'her 
på egnen som dygtige landmænd. I min barndorn stod 
ved denne gård i Torpe en del mægtige sølvpopler, som 
sås viden om. De bar mærker af, at spaniernes heste hav
de gnavet i dem, soldaterne -havde neni.lig brugt 'dem at 
binde heste ved. Deraf ser man, at de har været ret 
garn1e. 

Nå , men vi skal tilbage til de unge i Fodslette. Niels 
og Bendix var gode venner, og det har vel gjort Niels 
ondt at tag.e Bendix•es kæreste fra ham uden at give 
ham nog·et i stedet. N u havde Niels en søster, Johanne, 
som tjente i Ure, mod hende styr·Bde Niels en aften sin 
gang, men han kom ikke ton1hæridet, han ha,;de med 
som gave en " Tærslml" 1 ), desuden to par træsko, et par 
sorte og et par hvide, saml et 1ommetørldæde fyldt med 
blommer. Søsteren kunde ikke ret begribe den store gav
mildhed, men snart begyndte Broderen at ta1e om Ben
dix. Han var eneste søn og skulde have gården, det var 
intet dårligt parti, sagde Niels, og 'Bendix var sådan et 
rart menneske - det var jo ikke umulig t, at ·.aet 'kunde 
ordnes så!.edes, at hun kunde få ham. - J ævn - stil- . 

1) Denne tærskel er endnu på Stubbegård; den bærer ind• 
skåret årstallet 1822. det år, den er lavet· 

Svendborg Amt 1935-1936



EN l!OVBO:"DES SAGA 53 

færdig og fornuftig gled samtalen mellem de to søsken
de, mens aftenen skred, og hvad de to hin aften drøf
tede og besluttede blev i høj grad bestemmende for flere 
menneskeskæbner. Den af :Niels foreslåede ordning kom 
nemlig til at træde i kraft, så at han selv fik mejer
sken , og Bendix: fik Johanne. 

J o han n e Kristoffersdatters Tærskel. 

Da mejersken gjorde · det forbi med Bendix, skrev 
han en sang, som tyder på, at selv om han fik Johanne, 
- som var en sjælden god kvinde - i stedet, så _gik 
det ham all~gevel til hj ertet, at ·han måtte miste den, 
som . han gennem syv -år havde delt så m~get med. De 

Svendborg Amt 1935-1936



54 VALDEMAR BENUIXEN 

to par Niels og Bendix med deres koner besøgte hinan
den meg.et jævnlig, så længe de levede. 

Det synes mærkeligt, at Bendix så hurtig efter brud
det med mejersk.en - som han dog åbenbart har holdt 
meg·et af - kunde slutte kærlighedsforbindelse med eu 
anden, men vi har et gækkevers som han 1823 har 
skrev•et til sin Kæreste, J oh ~tm~e Kristoffersdalter , 
så Nielses planer må ret hurtigt være bieYen reali:oerecle. 

Gækkeverset lyder saaledes: 

Jeg i henrykkelse mon stå 
og blomsterne betragte, 
hvormed jeg jorden prydet så 
og ved mig selv jeg sagde: 
,. O hvilken almagt kan jeg se 
i disse blomster smukke, 
hvem kan vel uden følelse 
dem skue og afplukke, 
da de igennem frost og slud 
i højtidspragt frembryde 
og giver os det løfte nu, 
vi snart skal sommer nyde. 
Det minder hjertet kraftelig 
om skaberen at prise 
og tænke ham, som skabte mig, 
han skabte cgsaa disse'·. 
Derfor jeg dem vil sende hen 
til dig min tro veninde 
gid disse ord fra denne pen 
ved hrlsen dig må finde. 

Det var 1823, at Bendix Kristiansen og Johanne 
Kristoffersdatter blev viet og ov·ertog Sofiendal i fæste. 
Til ·de to gaml.e blev 'der indPettet en åftægtslejlig11ed. 
Det ·er .et par gang.e nævnt, at aen gamle kone ikke hav
de noget blidt væsen, dette fik den unge også at føle, 
da hun flyttede ind. Den ung.e kone var knapt tyv•e år, så 
hun kuride nok træng•e til lidt v·ej1edning og en'hjælpendc 
hånd, men den gamle ydede intet af dette - tvertimod. 
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Da man slagtede grise, vidste Johanne ikke r'et, hvordan 
lever.en skulde beharid1es, hos den ældre Johanne Jmnde 
det ikke nytte, hun kom for at få råd, så løb hun, så 
l1urtig hun kunde, den r·et lang·e vej til sin moder på 
Stubbegård og fik her de ønskede oplysning,er. 
· Da ganile Johannes livskraft begyndte at s,;inde, blev 

hendes sind venligere. Hun kunde komme så med en og 
så med en anden ii'ng og forære sønnekonen det, af 'disse 
ting kan nævn-es e~1 morter. 

Johanne Klausdatter døde 25de November 1831, 78 
:år gammel. 

'Kristian Benelixen ov.erlev·ede sin Kone 'i to år, han 
døde 3die April 1833, 79 år gammel. 

Der er sagt, at Bendix aldrig skulde været bonde, 
men derimod jurist, her skal han have haft sin styrke; 
men selv om Bendix ikke var af dem, der gik foran med 
in:dførelse af nye driftsformer, så drev han dog et rigtig 
godt landbrug, og alt gik ret godt i de første [tr. 

Men det gik ham, som det er gaaet mange siden, han 
blev overlæsset med off.entlig·e hv.erv, og dette gik ud over 
bedriften. 

Bendix var wgne:oged og lægdsmand og på fl.ere måder 
:fører for bønderne. Der førtes således i mange år en pro
·Ces meUem herremanden og bønderne, og det var væ
sentlig Bendix, der skrev indlægene og førte an. Angå
ende denne sag søgte 'han råd hos lær.er M a t h i •e s e n, 
IUebølle. 1) Det var ellers sjældent, at Bendix måtte søge 
hjælp i slige sager, derimod kom der mange til ham og 
fik hjælp og vejl,edning. Bendix skrev, brugte sit eget 
papir _ og sin _ tid. Alt dette var jo ikke til _ fordel for be
-driften. I familien ·ejer man en brev- og formularhog, en 

1 ) Om denne mand fortæller afdøde lærer Bondesen fra Mag• 
leby i »Svendborg amts historiske samfund«s årsskrift 1910 lige 
som Bondesen også har skrevet en bog »Fredløs« om Mathiesen . 
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papirsaks og et signet, som har tilhørt Bendix, ting som: 
vist ikke på den tid almindeligvis fa-ndtes ho3 bønderne. 

Bendix var blandt de aHer første politisk vågne og ivrig 
frihedsmand. Han læste bladene, og han havde besøg af 
flere af bondeførerne fra 48 tiden, således Rasmus Sø-

Bendix Kristiansens brev• og formularbog, papirsaks, signet, 
brillefoderal og sognefogedskilt 

rensen og I. A. Hansen. Når denne sidste kom, sad han 
i kØkkenet ved det lange bord, og her kom så den ene· 
efter den anden for at få hjælp til klager, ansøgninger
og lignende. Det har vel været de tilfælde, hvor Bendix: 
ikke selv har ment at kunne ordne sagen . . Endnu står 
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dette bord, hvorved I. A. Hansen modtog sine "klienter",. 
og gør tjeneste i køkkenet på Stubbegård. 

Selv om Bendix havde meget at gøre med sluiveri, 
så havde han da ·~gså tid og sans for andet. Han var iv
rig huggehusmand, han lav.ede alle slags træsager, og hvad 
han lav·ede, skal have været meg.et smukt og v·elformet .. 
Slt var han musiker, han blæste udmærk·et på fløjte, jeg 
ved iklæ om han håndter.ede aricire instrumenter, men han 
lav.ede undertiden melodier til digte, han skrev. En tid 
spillede han sammen med to andre. En saaclan trio, Inor
man blot spillede for ·egen fornøjelse, var vist på den tid 
blandt bønder nog·et iklw helt aJmindeligt. Når datteren 
Ane skulde bruge et grekkevers, kom hun uridertiden til 
faderen og bad ham om at skriv·e et vers, et sådant ori
ginalt vers var jo adskilligt mere fornøjeligt at bruge end 
de gaml.e forslidte gækkevers. Her er et par af disse vers: 

En lille gæk jeg sender dig. 
blot for lidt spøg at drive, 
som venskabspant den viser sig, 
lad vreden borte blive. 
Hvo kan sig vogte for at le, 
nar i din hånd min gæk jeg ser. 

Vi som venner her i livet vandre, 
vi bestandig elske vil hverandre, 
derfor af venskab jeg dig gækker, 
ej denne spøg vort venskab svækker. 

Bendix var venlig mod sme Børn, men på den anden 
side havde de ret stor respekt for ham. Bendix kunde 
også bliv·e for hurtig vred og 'derved få gjort, hvad han 
bag .efter fortrød. Men Bendix havde en såre mild og 
elskelig kon~ ved sin side, og hun kunde underticlen ved. 
sin indgriben afdæmpe følgerne af mandens vel hidsige 
sind. Således havde Bendix en Gang i vrede skrevet et 
brev, som Johanne så var uheldigt, hun nåede at hofde 
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brev•et tilbag.e til næste dag, og da Bendix nu atter læste 
det, indså han, at det ikk<e burde sendes. 

Gentagne gange var han i København, og en gang tog 
han sin lw ne med, at også hun kunde få hovedstaden 
at se. F·orresten har turen der ind næppe helt været en 
lysttur, da den tog otte dage, fra de forlod Sofiendal og 
til de nåede København. På denne tur havde de med to 
gamle sølvspænder, som de byttede bort hos ·en guldsmed 
og fik seks sølvteskeer. Min fader var ked af, a t de gamle 
spænder var gåe t bort, og jeg beklag·er det også meget. 

Bendix Christiansens håndskrift. 

Dog nu er skeem e @gså biev.en arvesalv. To af den) er 
skænket i faddergave til en lilLe Bendix - ·en sønnesøns 
sønnesøn af den gamle hovbonde. 

Som nævnt var 'det kammen~åd Madsen, der ved ud
skiftningen ·bygged.e Sofiendal. Der går rent fabelag tige 
rygt·er om denne Madsens rigdomme og flotte vaner, lian 
skal således hav·e brugt en hundrededal<erseddel til fidibus 
og også •en gang - dog ved en fejltagelse - have 
brugt en seddel af samme slags til nog·et unævneligt, hvor 
m an bruger papir af ringere værdi, lige som han sammen 
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med andre spillede trekort, og hvert stik g jaldt ·en tønde 
hartkorn; som følge af sadant kortspil skal adskillig·e 
mark-er være kommen til at tilhøre gårde, for hvilke d-e 
lå såre ubekvem. Omsider revnede ballonen - Madsen var 
fallit. J.eg skal lige tilføj•e, at det hus v·ed Hjortholm, som 
vi kalder "Havnen", bl.ev hygg.et til ham at bo i på sine 
gamle dag.e. Nogie sølvskeer r·eddede han ved krisen, og af 
dem solgte han af og til en for at få lidt penge. Det 
hedder, at Mads·en var taknemmelig, når en husmand gav 
ham pandekage. Man siger, at han på sine gamle dage 
aldrig kunde blive mæt, men altid higede efter und. Al
muen ment•e, at detoo var en straf for det ødsle levned. 

1822 måtte Madsen ov·ergive sit bo til skifter·ettens 
hehanclli 1~ g, og nu blev det tilbLidt bønderne, at de kun
de få godse t til købs, de vilde så blive selvej ere, og pri
sen, der forlangtes, var såre liden, men'bønderne tur:de ik
ke købe ; det vilde været et uvurderl~gt gode for dem, om 
de havde gjort det. 1824 købte så Julianus Ilastrup går
den V·ed auktion for 85,000 rigsdaler. Når man ved, at 
der foruden hov·edgården var nog1e og tre-dive gårde og 
en masse huse, så forstår man, at det var bill~gt. 

l Langelands historie sig·er pastor Li.itken, al Hastrup 
på Hjortholm var en af landets allerdygtigste landmænd 
og kendt ovm· hele landet. Hvor man i 1823 avlede 4 
fold hvede, avlede han i 1832 16 og 23 fold raps. Men, 
som det også hedder, det sved til hans b01ider, thi går
den dreves ved hov•eri. Som man vil se, har Hastrup og 
Bendix begyndt deres virksomhed omtrent samtidig, og 
den e rwr.gi og kraft, som Hastrup satte ind på Hjort
holms drift ramte således Sofiendal i form af forøget 
hoveri, det var nerriJ~g således, at a l t a r b ej d e midta
gen grundforbedringer skulde udføæs af bønderne, og det 
e r oen selvfølge, at Hjortholms forbedroede drift betød 
forøg.et arbejde for bønderne. At dette vakte misfornøjelse 
hos bønderne, ·er let forståeligt, og man var stadig tilbøje-
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lig til at mene, at herremanden forlangte mere arbejde 
af dem, end han havde ret til , hvilleet førte til -en del 
prooesser. 

Der findes en klage, som bøndernne 1844 sendte til 
Stænderforsamling·en i Roskilde, af denne får man ind
blik i forholdene. Klagens ordlyd er følgende: 

Til 
den høje stænderforsamling 

i Roskilde. 
Skønt vi hav·e erfaret, at den høje forsamling ofte har 

afvist andragender fra •enkelte mænd, fordi disse ·enten ik
ke kunde anses for omfattende nok eller fordi, de angik 
særlig private kontraktforhold, ved hvillw man troede ik
ke at burde befatte sig, 'så vov·e vi dog at henvende os 
til vore høje og ærede medborgere i den Roskilde stæn
derforsamling med tillidsfuld bøn, at de vilde bidrage Je
res til, .at forholdet meUem os og vort herskab, proprie
tær Hastrup til Hjortholm, måtte vorde ordnet således, 
at det kunde blive om erid blot tåleligt at · leve på hans 
gods som fæster. 
,_ Efter i mang•e år .at hav•e tålmodigt båret gods·ej.erens 
vilkårlig·e behandling, henvendtÆl vi os 1840 allerunderda
nigst til vor allernådigste konge med besværing over denne 
fr.emfærd, og med huldrig nåde lovede majestæten os at' 
den beskyttelse, der i medfør af loven kunde ydes os. Se
ner-e bl,ev det allernådigst paalagt vor øvrighed at forsøge 
et forlig og •en mindelig overenskomst imeUem herskabet 
og os, hvilk-et 1'01·lig dog ikke kom istand. Da proprietær 
Hastrup imidlertid vedblev at . plage os med sin vilkårlige 
forklaring af hoveriforordningen, ja, endog overtrådte for
lig, der var indgå·et mellem ham og os ved Svendborg
amts forligskommission, vovede vi .at indgå til Hans Maje
stæt med aU.er ærbødigste bøn, at en commission aller
nådigst måtte nedsættes for at ordne ovennævnte forhold. 
Vor bøn afsloges, og vi henvistes til domstolene. Følgen-
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de denne anvisning have vi påklaget flere af de mangfol
dige forurettelser, hv?runder vi sukk·e og således er der 
opf'tå.et 6 processer, hvilket antal Iet kunde vær.e fordob
let, imeUem herskabet og os. Uagtet det nu er 19 år 
siden, vi begyndt·e på denne fremgangsmåde, er dog ikke 
en eneste sag endnu tilendebragt. 3 er afgjorte ved un
derretten og appellerede til ov.erretten, hvor de endnu ere, 
og der er således lange udsigter til vor·e forholds bedre 
oi·dning ad denne vej. UagtBt de ved uriderretten aisagte 
domme i det væsentligste er·e gåede os imod, håbe vi dog 
trøstig·en et andet resultat ved de højere instanser, skønt 
vi ikke antage, at den omstændighed, at dommeren, kam
merjunker by- og herredsfoged v. Smidten, er en intim 
y,en af proprietær Hastrup, og hans søn forlovet med den
nes datter, har haft den mindste skadelige indflydelse på 
vor·e sag•er. 

Imidlertid er vi hjertelig kede af disse processer, dels 
f·ordi der.es langsomme gang udsætter ordningen af vore 
forhold til en tid, vi måske ikke oplev,er, dels fordi de 
gør forholde t mellem herskabet og os endnu ufordrage
liger·e, end det har været. Og dog kunne vi ikk·e, hvis vi 
ville hav·e sa megen tid tilovers til os selv, at vi kunne 
befri vore Jamil~er for betlerstaven, tie stille til alle de vil
kårlige arbejder, der forlanges af os. At vi im.idlertid tål
modig må bære pålæg, der åbenbart strider endog mod de 
sener.e bestemmelser af v·ort hoveri, vil ær.ede og høj·e 
forsamling bliv·e over tydet om, når vi fremsætter følgende 
kendsg•erninger - få af utallige: I følge rentekammer
resolution af 30de Juni 1838 er en af hovgårdens mar
ker - yderste l~yvang kaldet - stor 16 td. ld. udlagt 
til fåregræsning og skal ·endog fr.emtidig blive til dette 
br~1g. M·en tv•er~imod denne bestemmelse er bemeldte mark 
i året 1844 besået dels med boghv·ede, som er ind
avl·et sammen med hoveriets andel 'i avlingen og altså fal
der hoveri·et til last med tærskning, kornudskibning, god-
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ningskørsel m. m. Det samme gælder om flere læs hvede, 
der er tilkør t til hovedgårdens avling af hoveribønderne 
fra en huslod i Hangbølle. Efter b.overiforoi·dningen er 
vi forpligtige at forrette 10 spand- og 10 gangdage til at 
flytte den afgravede jord fra vandsteder og grøfbr. Uag
tet denne klare og tydeJjge bestemmelse pålrugges det os 
at bortkøre den faste uafgravede jord, på hvilket sted og 
på hvilken måde, herskabet finder for godt. Dog, vi sk ul
de ikke opholde den ærede forsamling med opregning af 
flere lignende vilkårligheder, hvormed vi i den grad pla
ges, at vor stilling snart er utålelig, og dog må vi bære 
den, da vi ikke kunne på anden måde ernære vore fami
li·er end ve:lblive i dette hov.eri-slaveri. 

Vi tillader os •endnu allerunderdanigst at bemærke, at 
vor hoveri '01·ening, - måsk·e den ukristeligste, der fin
des i D.:uunark - er affattet 1793 altså i en tid, da 
agerbrug·et stod på .e t såre lavt trin, den er derfor gan
ske upassen de for et landbrug som det hjortholmske, hvor 
den nyere tids opfindel ser og forbedringer i højeste grad 
er·e indførte, og åbner sålQd•es vejen for en uendelig ræk
ke af vilkårligheder, der igen, når sagen skal ordnes ved 
domstolene, ville medføre en uendelig række af processer. 

På grund af ovenstående vove vi underdanigst at an
søge den ærede og høje stænderforsamling i Roskilde om 
at indgå til Hans Maj1lstæt kongen med allerunderdanigst 
begering om : 

at ·en commission af aldel1ls upartiske mænd må 
allernådigst VOI;de nedsat til at tage urider overvej
els·e, hvorledes hoveriet på Hjortholm gods på Lan
geland kunde ordnes sål·edes, at det blev muligt for 
godsets bønder at udføre uden at ruineres v·ed sam
me og ved hvilken ordning al vilkårFghed fra her
skabets side blev forebygget. 

Rasmus J ens en. Chrislian Hansen. 
Claus Rasmussen. Anders Knudsen. 
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Martin Larsen. Bendix Christiansen. 
Mads Ander11en. Peder Pedersen. 
J ens Madsen. J ens Jensen . 
Niels Hansen. Hans Rasmussen. 
Hans Peder Larsen. Eiler Pedersen . 
Peder Hansen. Niels Rasmussen. 
Chris tian Larsen. Jens Pedersen. 
Hans Thomsen. "Hans Mogensen. 
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Hoverigør<ende bønder på Godset Hjortholm på Lan
geland. 

Fodslette, den 19de Oktober 1844. 

Stænderforsamlingen afviste imidlertid klagen , og 
1848 sendte bønderne så en· deputation - hvoriblandt 
Bendix Christiansen: - mod København for at tale med 
kongen. Begirenhederne havde imidlertid udviklet sig hur
tig·er·e, end bønderne i Fodslette kendte til, da de kom til 
Nyborg, mødte de tropperne - og vistnok også kongen, 
- på vej mod Sønderjylland, så vendte bønderne om, 
de forstod, at kong•en havde andet at tænke på end deres 
sag•er. Krig•en optog nu gansk·e sindene, - grundloven 
skimtedes i horisonten, og "1. Maj 1852 blev hoveriet 
afløst på Hjortholm.l) 

Selvfølgelig er ovenstående sagen set med bøndernes 
øjne, men helt ved siden af har kl~gen vel næppe været. 
Hovbønderne havde jo ingen prioriteter, men når hoveri
arbejdet - som "følge af den forbedroede drift af Hjortholm 
- steg, da betød det det samme for hine bønder, som 
det vil sige for nutidens, når prioriteterne stiger. Når jeg 
i min ungdom talte med folk, som rigtig huskede disse 
tider, omtalte de altid hover~et som en ganske forfærdelig 
plage. 

Man måtte på hver gård holde mindst en mand og et 

1) I arkivet i Odense NO. 16- 1832 kan man finde aktstykker · 
om disse sager. 
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.spand hesbe mere end ·ellers nødvendigt på grund af ho
veriet, og så . kneb det endda meg-et at få udført gårdens 
.eget arbejde rettidigt. Der spildtes en masse tid på Hjort
holm, i det de ofte - særlig ved indkørsel i høsten, måt
te V•ente længe på hveran-dre, der kunde holde en lang 
række læssede vogne og vente i lang tid for at ··n læsset 
af. På den arid·en side er det jo forstå-eligt, at 'den unge 
nye ej•er af .Hjortholm ønskede at få jorden til at yde 
.det mest mulige, og bøndernes arbejde havde han jo købt, 
.at her måtte komme gnidningsmodstand er let. forstaaeligt, 
-og det 'er jo heller ikke at uudr.es ov·er, at det i første 
omgang b1ev bønderne, der trak det korte strå. 

De mest selvtænkende og frihedselskende hid selvføl
g·elig mest under trykket, og en af disse var uden tvivl 
Bendix. Men selv om l<år·ene kunde vær-e trykkende og 
·på fl.ere måder pinagtige, så havde han alligevel' et lyst 
sind og godt humør altid oplagt til spøg. 

GamLe Hans Hansen i Kædeby har fortalt mig, at 
mens han var barn, var Bendix en Dag i Kædeby at 
tale med en gårdmand om prooessen. Manden var ikk·e til
stede, da Bendix kom ind, så tog denne ·et stykk·e kridt 
og skr-ev på bordet: "At Gud er god, det tror jeg ikke, 
uretfærdige er hans bud." 

Da manden kom ind spurgte han, hvilken spotter, der 
l1avde vær.et i hans hus, så gjorde Bendix opmærksom 
pi at det skulde læses: 

"At Gud er god, det tror jeg, 
ikke uretfærdige er hans bud." 

Som nævnt '1runde Bendix tysk; to p~ger, som 'tjente 
pa gården, bad ham da lave dem en tysk vise, som de 
kunde hav.e at synge. Det gjorde han også, og de sang 
den af hj·ertens lyst uden at kende ordenes mening. En 
morg·en, de gik ud at målke og sang 'deres tysl~e vise, 
mødte de en mur.er, som havde vær-et i Tyskland og der
for forsbod der-es sang. "Det er en ·dejlig vise," sagde 
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han, "forstår i den selv?" Det gjorde de jo ikke, så over
satte han den for dem, men efter denne oversættelse 
sang de aldrig vi~.en mere. -

Ja, selv på den forhadte hovmark lavede han gav-
1yvstreg·er. En aften havde fogden sagt, at· de næste dag 
simide møde '!på ·en have og en fjæl"; mening-en med 
.dette udtryk er at komme meget hurtigt, så hurtig, at 
man ikke får tid at ordne vognen rigtig. Dette skulde 
S<f:llvfølgelig forstås billedlig, men Bendix mødte med en 
vogn, hvor der var halvt kort og halvt langt tøj. Naturlig
vis var der andre end ham, der fandt på lignende stre
ger til at live op i trivialiteten. Således var der en hus
mand, som -en dag mødte med nyldampede træsko, så 
havde han ladet klamperne gå et stykke udenfor træsko
.ene og her boret hul igennem dem, sat snor·e i o_g taget 
.dis~e snore op om halsen, det var så udmærket, sagde 
han, når han tabte !damperne, havde han dem altid ved 
l1ånclen, når han sådan havde snore i dem. Da han pas
.sende længe havde moret sit .Publikum med sit snoreværk,. 
fjerne-de han selvfølge:ig dette. 

Ja, i vor radio- - fi lm- - og biltid finder man vel 
slige ting barnagtige, nu skal der andet til at more men
neskene, men på den tid mor.ede folk sig over sligt, der 
:blev læng·e talt om sådanne ubetydelig•e pudsigheder. Un
dertiden, når de fik noget spiritus, kunde spøgen tage lidt 
:kraftigere former. En dag, de sLog græs, var der en af 
.slåtJrne, som påstod, at han kunde hugge en tornestam
me i hegnet over med sin le - en ganske ny. Der væd
.cledes om en flaske brændevin, og han tog fat; han hug 
-og hug, og langt om længe faldt tomen, brændevi
nen var vundet - men den nye le var ganske ødelagt. 
En Gang V•ed -et slågilde var der en, som, da han havde 
drukket sig kurage til, imponere-de gæsterne v·ed at tygge 
;et brændevinsglas. En anden tog en gammel træsko, hvori 
J1an rørte sammen noget aske og olie, han gik rundt og 
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bød de forskellige at smage på sagerne, men da ingen 
vilde nyde noget af hans . festmad sagae han: "Ja, så 
kan jeg spise det selv," og det gjorde han. 

Måske var det ved det samme slågilde, måske ved et. 
and,et, at Bendix havde skrevet en sang til herremanden 
og hans hustrus pris. Det ses af denne sang, at selv om 
de førte prooes og trak tov, så var forholdet dog ikke. 
personligt hadefuldt. Bendixes vise lød således: 

Til ære for den mand, som her 
os undte blide selskabsglæder, 
istemme vi nu en og hver, 
med varme bønner alle bede : 
gid lykken blomstre på hans sti, 

:1: hver kummer svæve ham forbi. :1: 

Ukendt med sorger leve her 
hans ædle ægteviv og kvinde. 
Sit huses klare lys hun er, 
gid vemodstårer aldrig rinde. 
For den hvis attrå er kun dyd, 

:1: skænk himmel hende livets fryd. :1: 

Gid kærlighed og huslig fred 
hos dette par sig må forene . 
Gid velstands færd derr stedse gro 
på frugtbarhedens høj e grene. 
Ja, gid i sølvgrå alder de 

:1 : må deres afkom lykke se. :l: 
Hastrup så heller ikke med avedegen foragt på en 

bonde. Således kunde han komme ridende en aftenstund 
hen til Bendix og spørge, om de skulde følges åd en tur. 

"Ska1 vi følges ad og se, . hvor det brænder?" sagde 
han således en aften, han kom og havde set et brandskæ1· 
i nord. Bendix kom op på sin lille ridehoppe, og så lun
tede de af. "Det er naturligvis kun, hvad der s k a l bræn
de," sagde herremanden, de behøvede ikke at skynde sig 
for at komme og slukke. - Da de kom over i Brands
by, mødte de nogle mennesker og spurgte dem, om de, 
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vidste, hvor det brændte og disse svarede, at det var Sø
vertorp. "Er det S øvertorp ?" udbrød Hastru p, og nu kan 
det nok være, der kom fart på hestene. Da d.e svingede 
om et hjørne, var det, som Bendix skulde flyve af hesten. 

I hine dage var der jo endnu megen overtro blandt 
a1muen. Bendix så med foragt på sligt, dog var ·han klar 
over, at der rådede kræfter, som menneskene ikke kendte 
lovene for. Han formede sit syn på disse 'dele således: 
"Der er intet overnaturligt til, · men der er meget, som 
vi mennesker ikke forstår eller kender lovene for." Der er 
gået hundrede år siden hovbonden sagde disse ord, den 
største videnskabsmand må vel idag udtrykke sig omtrent 
på samme måde. 

Bendix var en retlinjet mand med lyst og trang til 
at hjælpe de små i samfundet, men han bar iltke sm 
religiøsi tet meget tilskue. I denne forbindelse skal jeg 
anføre et digt, som han skrev ved et barns død :l ) 

,.1 spæde alder Du for døden segned. 
Forældres hjerte fø ler ved dit savn. 
Som blomst for uvejr, snart Du måtte blegne, 
dog faldt Du i en større frelsers favn. 
Ja, før Du skønne eller stamme kunde 
forældres navn i uforståeligt sprog. 
Du tryg i dødens himle skulde blunde, 
af nåde herren dig til himlen tog." 

Der kan måsk·e regnes med, at ·et sådant digt g1ver 
udtryk for hans religiøse syn og føl·elser. 

Der er sagt om Bendix, at han ikke var nogen helt, 
men hvis det gik på livet løs, da var han rolig og lige
vægtig. Som sognefoged var han tillige med øens samtlige 
sogndogder tilsagt til at møde og overvære en henrettelse 
i Skrøbelev.2) 

1
) Barnet var ikke hans eget. 

2
) Den sidste henrettelse på Langeland fandt sted på Skrøbe~ 

lev Hede en Torsdag i November 1834. Den henrettede var Niels 
Arentzen. Han havde to gange forsøgt at undlive sin hustru; 
første gang gav han hende gift, sidste gang skød han på hende, 
dog uden at dræbe hende. 
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Da den dødsdømte blev før t frem, blev der bunden 
et klæ:le for hans øjne, og hans hoved lagt på blokken, 
og skarpr·etteren hævede øksen. Hidtil havde samtlige sog
nefogder og den store mennesk·emasse, der var samlet, 

' fulg t alt med øjnene, men da øksen løftedes vendte så at 
sige aU.e rygg·en fil. Bendix vendte sig ikke. " J eg var til
sagt at møde," sagde han, " jeg vilde også se alt, som 
skete." Da hovedet faldt, tog skarpretteren det op, holdt 
det mellem sine hænder og drejede sig langsomt rru idt 
ined det, så alle kunde E:e det. Bendix sagde, at man 'kun
de se, 'hvorledes øjnene arbejdede under klædet på det 
afhugg·ede hov·ed. Ved denne henrettelse stod Bendix over 
for noget så stort, at han var rolig, han behøvede ikke 
at vende ryggen til. 

Skønt Bendix som sagt ikke førte megen religiøs ta
le, så sagde han dog altid, når han om foråæt begyndte 
at så: "Så i Guds navn, " og man havde indtryk af, at 
det ikke blot var e t mundsvejr. 

Lidt af en ejendommelighed hos Bendix kan det må
ske siges at vær·e, at han aldrig vilde sove for låsede døre. 
Kun ·en gang meddrel·es der om, at nog>en benyttede sig 
af de åbentstående døre, og det var på en forholdsvis 
uskyldig måde. En aften , noget efter at man var gået 
til ro, hørte Bendix og hans ko ne nogen ude i forstuen 
med dyb stemme sige: "Bendix, Bendix," den ene gang 
efter den anden. Manden sprang op og ilede ud, men 
der var ingen at se. Konen havde vær.et nog.et ængste
lig, da han som sognefoged havde fået meddelelse om, at 
der var udbrudt to tugthusfanger, hun mente, det måske 
var disse, som havde villet gøre ham fortræd. Tiden gik, 
og der hørtes aldrig noget om, hvem der hin aften hav
de gæstet dem, men der blev jævnlig talt om dette sære 
besøg. Flere år efter opholdt der sig på Sofiendal en 
meget indskrænket person - Niels Have - han hørte en 
dag, at der taltes om, hvem det kunde være, der den 
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gang havde kaldt på Bendix. "Det kan jeg godt sig·e 
jer," sagde Niels Have, "det var \Vunsler og Smidten, 
jeg stod @ aften oppe ved Hjortholm, og da hørte j·eg 
dem aftale, at de vilde ud at forskrække Bendix." Disse 
to herrer gik på Hjortholm og for·etog sig såre lidet uyt
tigt, hvorfor ·de måtte finde på adspredelse af ·egen art. 
Nu <efter f1ere års forløb bLev deres spas opdaget. 

Niels Haves ophold på Sofiendal og den måde, hvor
P',l det var ordnet, viser, at "offentligheden" også den 
gang kunde behandle en "stakkel" med en vis hensyns
fuldhed. Niels Hav·e var altså en undermåler, som 'ikke 
kunde klare sig selv i samfundet, ingen vilde giv·e ham 
løn. Så blev han anbragt på Sofiendal, Bendix fik lidt 
af kommun·en for at have ham, nl!en det vidste Niels 
ikke, han troede derimod, at han fik løn. Bendix udbe
talte ham nenilig hv·ert halvår nogle daler som -'løn, disse 
peng'lJ bar Ni.els hen til en prokurator i Skrøbelev og bad 
prokurator·en gemme pengene, hvad denne ogsa lovede, 
men han sendte pengene til Bendix, og denne brqgte de 
samme penge til løn næste gang, så bar Niels dem. til 
Skrøhe1ev igren, og atter gik de til Fodslette, stadig løb 
de rundt her. Der er, syne3 jeg, noget kønt i den måde, 
hvorp ti de behandler e l fattiglem; han bliver ikk·e ydmyget 
ved bevidsthe:len om, at sognet tager sig af ham, han 
tror stadig, at han tj·ener en løn. 

Niels Hav·e var også af den mening, at han førte en 
stor proces og skulde komme i besiddelse af ·en del pen
ge, når han vandt processen, og al dette skulde nås tviv-. 
lede han ikke om. Prokuratoren i Skrøbelev førte sagen 
for ham, og· her vandrede Niels jævnlig hen for at høre .. 
hvordan det gik me:l prooessen. "J a," svar·ede altid pro
kuratoi,en, "vi skal nok vinde, men det er nogle meget 
durkdr.evne fyr·e, vi er kommen i lag med." Så var Xiels 
tilfredsstillet og vandrede atter den lange vej til Fodslet
te; som r·egrel gik han med træskostøvler, der ofte på 
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den lange vandring na~de huller på hans ben - men 
Niels førte en tilfreds tilværelse. - Denne prokurator var 
den kendte "Byskdver Rasmussen." 

Det . hedder, at de var velsfå,ende på Sofiendal, der
med mentes ikke, at de havde rig,elig med penge, nej, 
af dem havde de kun lidt, men der var til gården en 
megen god og fed eng, så der kunde holdes rig·eligt med 
kreatur, dette gjorde, at der kunde blive god indslagtning, 
og skulde der bruges penge, havde man altid så rige
ligt med kr.eaturer, at der uden skade kunde sælges et 
dyr.t). Skønt sønnen, Kristoffer, kun var 10 år, da de 
forlod Sofiendal, havde det, han den gang havde hørt og 
senere hørte om de f,ede enge, præget sig sådan i hans 
bevidsthed, at det særlig var det, der gjorde, at han som 
midaldrende mand g%: med til at forpagte det inddæm
mede Ristinge nor. Han mindedes, at hestene hunde hol
des i godt huld ved enghøet. 

Mod sin vilje var slægten sat ind på Sofiendal 1788, 
moi:l sin vilje blev den atter fjernet derfra 1846. Vel 
var gården fæstet på livstid, men en herremands ønske 
kan jo nok virke halvt som en befaling, og selvfølgelig 
bød man -dem ·en anden gård istedet, og det, at -denne 
gård var Stubbegård, altså hustruen Johannes fødegård, 
bidrog vel til, at B-endix endelig gik ind _på at flytte 
og overlade Sofiendal til · Hastrup. 

Når Hastrup så absolut ønskede at komme 'i besid
delse af Sofiendal, var det fordi, han havde en søn, til 
hvem han ønskede at lave en herr.egård, og dette skulde 
ske på den måde, at de i 1788 opførte fir·e gårde samt 
nogle huse blev nedl~gt, og desuden klippedes noget jord 

1) Af gamle tællingslister ser man, at der 1836 på Sofiendal 
fandtes: heste 4, føl l, kvæg 14, får og lam 16. Dette syntes 
vel ikke nogen stor besætning på 40 td Id., men i sammenlig, 
ning med, hvad man havde på de andre gårde, var den ret an' 
seelig. 
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Ira fonkel:ige gårJe. Nu var det imidlertid ikke nok, at 
få lempet fæsterne ud, allerførst måtte der haves tilla
·deh:e fra højeste sted til at nedlægg·e gårdene, det måtte 
ikke ske, uden særlige forhold talte for det. Her fik her
remanden en håndsrækning af pastor D'rejer, Tryggelev, 
i det denne underskrev .en erklæring gående ud på, at 
bønderne i de fire g l rde ude ved stranden var så for
_gældede og elenoi ) slillede, at det var en velgerning mod 
·dem at skille dem af med gårdene, medens forholdet 
siges at have været det, at ingen var bedre stillet end 
netop disse fire. Det var som før nævnt i høj grad de 
gode enge, der gjorde, at de var forholdsvis velstillede. 
Ikke destomindre blev den af præsten anbefalede ansøg
lling beYil ge t. En gammel mand, som godt huskede disse 
tildrageher, hat· fortalt mig, at han senere talte med en 
-oplyst og formående mand om, hvad her var sket, ~g 

.denne mand udtalte, at hvis det virkelig var draget frem1 

hvad Drej<er havde lavet, vilde det koste ham kjole og 
.krave; men måske er dette for stærke ord. 

Så blev altså "Rødbjerghavn" bygget, og fæsterne 
·flyttede ud. Det var llte Marts 1846, at familien drog 
fra Sofiendal til Stubbegård, men skønt v·ejret var så fint1 

.at Johanne gik med sine sko, vejen var tør og ren, så 
var det allig·evel ingen frydefuld vandring, ja, selv bør
nene, som ellers gerne er glade ved nyt, var kede over 
f lytningen, måske har de ved at lytte til . de gam1es snak 
forstået, at det ikke var noget så lysteligt, man gik imøde, 
·måske gjorde det dem også ondt at forlade de gode le
:gepladser her ude ved havet, thi her havde børnene 1e
vet et herligt frit liv, her var ret tumleplads. Når Kri
'·stoffer som mand talte om sit første barridom8hjem, sag
de han næsten altid "Mens vi boede ude ved. stranden," 
sjeldent sagde han Sofiendal. Det var, som havet, ky
sten, stenene, tangen og alt dette lå nærmest for, når 
.:tanken gik til fødehjemmet. Den ældre bi'oder, Kristian, 
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var ellers mere ivrig til at tumle i den frie natur end 
Kristoffer, der som barn var lille og spinkel. Ofte tog 

Gammelt pæretræ ved Stubbegård, plantet af Johan Christoffer 
Andersen omkr. 1785. 

Kristian ham på sin ryg og svømmede med ham ud på 
revl-en og satte. ham her, medens han · selv svømmede 
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tilbage, så kund·e den lille stå der ude på revlen i vand. 
til op på livet, indtil det passede den ældre at hente 
ham tilbage. At køre med hunde var en af Kristians for- · 
nøj-elser, men hans største glæde var jagt og fiskeri. 
Det var vel ikke store mængder af vildt, han bragte til:..._ 
huse, men ·en smule kunde han dog træffe at nedlægge, 
og så vilde han nok have det tilberedt, men det var ik
ke altid, at det passede moderen og søstr-ene at lave hans 
vildt istand, så lav·ede han sig selv et ildsted nede ved 
havet, og her fik han ved ildens hjælp blødgjort sine 
sager såmeget, at han kunde fortære dem. Det er muligt, 
at reng01;ing·en lod en del tilbage at ønske, men man 
forstår alligevel, at <,let for dreng·en har været f.estmålti
der. Den otte år yngre Kristoffer vilde selvfølgelig gerne 
smage broderens herligheder, men som regel var der så 
lidt, at Kristian ikke syntes, ·der var noget at dele piL 
Således havde han ·eP. gang stegt en ·lille fqgl, og· da Kri
stoffer blev ved at hænge på for at få noget af stegen, 
sagde han, at .der kun var en mundfuld, så måtte Kri
stoff.er da kunne f·orstå, at her intet var at dele, men 
denne sagde ufortrødent: "Så giv mig et stykke af mund
fulden." Dette ord måtte Kristoffer jævnlig høre siden. 
En af de ting, KristaHer mistede ved flytningen, var den 
lange skolev.ej, og hvor underligt det end lyder, så var 
han også ked af dette. Så fulgtes han undertiden med 
børnene u'd ad vejen, der fører til Bukkem~se, gik så 
ig·ennem Rødbjerghavns skov og op ad vejen, der før·er 
til Hjortholm. Måske var det også for at komme ud mod 
de ]):endte steder. 

J·eg har nævnt iidt om Benelix's og Johannes børn .. 
lad niig her nævne samtlige børn med året for der.es fød
sel: Kristian ·1824, død som ganske lille, Maren Sofie 
1826, Kristian 1828, Metine 1830, Ane. 1833 Kristof
fer ~836, Juliape 1839. 

Metine var en ejeqdmpmelig pig·e, hun havde alclr\g 
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lyst til at deltag-e i lystighed og fornøjelse, hendes stør
ste glæde og tilfredsstillelse var at læse i bibelen, hun 
død·e, mens familien endnu var på Sofiendal 1846, altså 
16 år gammel. Lærer Møller, Fodslette, skrev neden
stående gravskrift over hende : 

"Hulde uskyld, videts klare flamme 
lued kære i dit unge bryst. 
Du i glæde, lidelse den samme 
var for hver, dig kendte, idel lyst. 
Herren,s ord Du granskede så gerne, 
hørte, tænkte. læste, fulgte det, 
og nu hist i himlen i det fjerne 
vist Du føler, at Du handlet ret." 

Før jeg gaar ov;er til at fortælle om Bendixes sidste 
år i Stubbegård skal }eg fortælle lidt om en person, som 
Bendix og hans sønner, særlig Kristian, havde en del 
forbindelse med, en forbindelse, der blev vedligeholdt, 
eHer at de var kommf1n til Stubl:egård. 

Et af de nye redskaber, so1~1 Hastrup indførte på 
Hjortholm, var svenskharv<CH. Bønderne skulde .På hov
marken br~g·e deres egne re-dskaber, men -dette 1?-..Ye st);k
ke kunde de ikke tvinges til at anskaff.e, så anskaffede 
Hastrup 3- 4 stykker, som bønderne saa skiftedes til 
at bruge, men ofte måtte de vente læng·e på hverandre, 
havde ·de selv haft err a'f de nye l1arver, -havde ·de ikke 
behøvet at v.ente. Så spurgte hjortholmsmeden, Johansen, 
en dag Bendix, om han ikk·e vilde have en af de nye 
harver. Det vilde Bendix selvfølgelig gerne, men han 
havde ingen penge, sagde han. 

En tid efter afleverede smeden imidlertid en ny svensk
harv·e på Sofiendal. Betalingen var en aftens gilde. Har
ven fremstillede smeden på den måde, at når der skulde 
laves e n harve til herremanden, lavede han t o. Hastrup 
kom jo undertiden at tilse arbejdet, men de passede så 
på aldrig at hav·e -mer end en ·af harverne i smedien, 
clen anden gemte de. Herremanden udloeverede materiale 
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til ·redskaber 11e, og han kunde ikke kontrollere, om der 
blev lavet en mer-e end til ham selv. Det var selvfølgelig 
et bedrag mod Hastrup, men man trøstede sig med, at 
harv·en for størstedelen bl·ev slidt på Hjortholms mark. 

Hjortholmssmeden Johansen var en så ejendonimelig 
og omtalt person, at jeg synes, jeg må skildre lidt af 
denne ejendommelighed, han hør-er ligesom med i de tte 
tidsbillede. Han var en meget dygtig smed, men det, hYor
med han særlig gjorde sig bemærket, og hvorved han 
vandt sig et navn på egnen, var v-ed sin enestående hid
sighed. Jeg skal - efter en af deltag·erne - fortælle 
om en hændelse ved et aftenselskab hos smeden. 

De havde spist en fortneffelig riftensmad og sad 
endnu v·ed bordet. Stemningen havde hele tiden været 
glimrende og var det stadig, der blev stadig fortalt og 
samtalet. På bordet stod en tepotte af metal, og nu er 
der en af gæsterne, der siger : "Sådan -en tepotte har jeg 
dog også haft, men d·en r-endte hun med, den mær. " D~m 
kvinde, om hvem han brugte denne betegnelse, var en 
fj ,ern slægtning af en af smedens gæster, og nu bliver 
Johansen vred, fordi der i hans hus bruges et sådant ud
tryk o m en, der er i slægt med en af hans gæster. Når 
smeden blev vred, betød det noget andet, .end når et al
mindeligt gennemsnitsmenneske bliver vr-ed, det te vidste 
gæsterne, og da de mærkede, at der trak sky·er op på 
smedens pande, var de1~ en af dem, som ganske s tille 
fj,ernede det bedste af dækketøjet fra bordet. Da Johan
s·en havde arbejdet sig op i den ekstase, der var ham 
egen, greb han med fast hånd tepotten og slyngede den 
med en sådan kraft hen i en af stuens kroge, så potten 
blev flad som en tudse, og umiddelbart efter gik et af 
fadene samme vej - og nu gik det slag i slag med at 
slynge dækketøjet omkring i stuen, så skårene raslede om 
gæsterne. Det blev imidlertid for sent for smeden at tøm
me bordet på denne måde, så tog han fat i dugen og 
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trak til , så alt, hvad der var tilbage på bordet, kom til 
at ligge ved hans fødder, og nu gav han sig til at stå og 
hoppe og spring·e i skårene. 

En dag blev Johm!sen vred, mens han og svenden 
arbejdede i smedien, og han begyndte at kaste ud af 
døren , ud på vej.en hamre, tænger og alt andet i sme
dien. Da svenden så dette, tog ·han også fat og ·kastede 
ud af sag·erne, og da de to brugt e hænderne rask, var 
smeclien snart tom for alt flytteligt. Da greb svenden fat 
i 'ambolten og bad Johansen hjælpe sig, men dette blev 
alligevel smeden for meget, nu faldt han i ro, og de 
hjalp der·efter hinanden at bære sagerne ind. 

En dag var Johansen kørende med Kristian Bendixen 
i kane til Rudkøbing. På hj·emtuæn var de inde på Lin
deise kro, og kort <efter, at de atter var kommen igang, 
blev smeden vred og kastede sig ud af kanen, men -Ben
dixen kørte videre og lod ham ligge. Omsider r·ejste han 
sig og begav sig hjemad tilfods. Da han kom forbi den 
såkald~e "Hundeklemmeskræclder", kom han i tanker om, 
at han havde nog·et u-destående med slmeclderen, hvorfor 
han bankede på dennes dør. Skrædderen stod op, de t v.ar 
-midt om natten, og spurgte, hvem det var, og da smeden 
svar·ede, at han var vildfarende, åbnede skrædderen døren, 
men smeclen var for ivrig, thi næppe var den på klem, 
før han udbrød: "N u skal Du faneme få tærsk." Da 
smak skrædderen atter døren i, og smeden kom ikke ind. 
I llattens løb blev han så listet hj em. 

Efter sådanne arifald var han ·ked af det og skam
fuld, mea det forhindrede ikke, at -hidsigheden atter "løb 
af med ham en ariden Gang. Dog blev det sådan, at"han 
forholdt sig rolig, når Kristian Benelixen var nærværende, 
selv om det kogte nok så galt i ham. Kristian var umå
delig stærk, og han havde ·en aften holdt smeden, da 
denne spræUede af arrigskab, og disse greb var af en så
dan art, at smeden ikke oftere ønskede at komme ud 
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for dom. l om det gale op i ham, når Kt·istian var 
nærværende, nøjedos han med at stå og ryste og ud
bryde: " J cg Y od nok, hvad jeg kunde, jeg ved nok, !t vad 
jeg 'kunde, mon jeg tør fanemo ikke." Mon Kristian var 
jo dosværre ikke altid ved håndon til at slyro ham. En 
dag, han var vred, tog han en ladt bøsse, og da han så 
en mand gå henne på vejen, sigtede han på ham og 
skød ham lildøde uden at ane, hvem han havde skudt 
p å. Mærkelig nok fik han næsten ingen s tråf, mon b orro
mandon kunde dårlig undvære ham, og så kom det til 
at 'hedde "vådeskud". Men sagen gentog sig, han skød 
a lter 0 :1 gang ef ter en mand, der gik på vejen, og skønt 
han ikke denne gang sårede manden dødeligt, så kom 
han alligevel i tugthuset. 

Stubbegård. 
Vandringen fra Soficndal til Stubbegård blev den 

mørke, lri<>lc linje i Benelix's og Johannes liv. IIidlil 
havde Jo ikke lidt mangel. Vel trykkode hoveriet, og pen
go havde do ikke mange af, men de befandt sig alli
govel rigtig god t på Sofiendal. Omtrent samtidig med flyt
ningen døde deres kæreste datter , h usots milde cng·el, det 
var wm vars()l for en streng tid. 

Da nu Johann() er kommen tilbage til sit fødehjem, 
s:'t vil vi se en lill e s mule på hendos slægt og på, hvad 
der er foregået, før de nu fik det i fæste. 

Johannes Fader hed Johan Kristoffer Andersen og 
har sikkert været fra Fodslette, Moderen hed Mette Niels
datter og var fra Lejbølle. Faderen var meget ivrig til at 
plante, der står endnu et af de pæretræer, som han plan
tede, det er sat ca. l 785. Han var ret hengiven til drik, 
hvilket nedbrød ham tidlig t, han blev kun godt 40. Da 
han mærkede, at det trods den unge alder gik så stærkt 
ned ad bakke, angre de halll meget, at han havde lovet 
så ufornuftig og udtalte, at kunde han blot leve livet 
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om, skulde det blive anderledes. Foruden Johanne, der 
fik Bendix:, og Niels, der havnode på gårdon i Torpo, 
havde de en søn Kristen, som kom til Lolland. 

Da Johan Kristoffer Andersen døde, _giftede Mette sig 
igen med lille Klaus, han skal have været meget streng, 
så hverken Mette eller hømene fik dot god t. Mette havde 
to børn, som K laus var fader til. 

Forrosten fik Klaus løn for sin strenghed. Da Mette 
døde, giftede han sig igen, og den kone, han fik, t~• ra

uiser.ede ham fuldstændig, og så spillede hun kæreste 
med kadon. N år hun og Klaus vel var kommen i seng, 
listede hun op, det skulde lade, som hun skulde et rend 
uden for, men så sendte hun pigen ind i sit sted, for 
at Klaus skulde tro, det var hende selv, der kom tilbage. 
Når så barnet i vuggen begyndte at g ræde, spurgte 
Klaus, om hun sov, og så måtte pigen til at vugge, og 
imens var konen ude hos karlen. Da Klaus døde, gif
tede hun sig med karlen, og de fik et hus i IIolsned. 1 u 
var gårdon fæsteledig, og datteren Johanne, gift med 
Bendix:, kom så tilbage Iil sit fødehjem. Nu kom hun 
til at plukke Irugt af de træer og lmsko, som hendes 
fader havde plantet. Af frugt og bær, særl ig stikkelsbær, 
var der rigelig t, men ellers manglode der næsten alt ; 
gården var i en ganske forfærdelig tilstand på alJe måder, 
hvad let forstås, når man ved hvilke fo t'tvivlede fami
lieforhold, der i ·en længere årrække havde været. 

I Løbet af nogle år kunde Bendix: vel nok have bragt 
gården n()get op, så de kunde leve der, hvis ikke krigs
ticlen med de vanvittig høj e priser var kommen umid
delbart efte r, at han havde overtaget gården. Kornet kom 
op i en pris af nogle og fyrretyve kroner tønden, hvil
ket i de tider var en enorm sum. En del bønder havde 
lidt at undvære og fik derved skudt ryg, men Bendix 
måtte på grund af den tilstand, hvori markerne henlå, 
købe, og dette satte 11am rent i knæ. Dobbelt hostebe-
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stand måtlie stadig holdes på grund af hoveriet, der skulde 
en del havr·e til. 

Trods de meget trykkende kår holdt Bendix sig dog 
rank de første år og deltog i det politiske arbejde før 
grundlovens givelse. Også treårskrigen optog ham stærkt, 
og at han havde varme nationale følelser, ses af følgende : 

I bogen "Danmat~< i året 1848" af C. Roseriberg 'læ
ses side 285: "1 et brev, trykt i Almueavisen for llLc 
August, fra gårdmand Bendix Christiansen i Fodslette til 
en soldat udtales den mest levende glæde over, at han 
(soldaten) var bleven rask efter en sygdom, f/ordi 'han nu 
kunde stille sig i fædrelandsforsvarernes rækker. 

" 0 søn," slutteT brevskriveren, " jeg kalder dig så, 
vær dit fædreland og din konge tro. Du gør ikke mere 
derved, end hvad der er din første og vigtigste pligt. 
Ja, gi,· din Bøn til gud, giv dit hjerte til kongen og dit 
liv til fædrelandet, først da er du værdig til at bære en 
god dansk borgers navn." 

Hvad der også bidrog til at trykke Bendix i knæ, var 
det, at sønnen Krislian lå som hestgarder i 5 år, så mål
te der holdes en fremmed karl ·i stedet og endda ydes en 
del til Kristians ophold i København. 

Jeg har citeret et vers, som stod over døren til So
fiendal, jeg skal her nævne et, som stod p'å et skab på 
Stubbegård: 

,.Mig føder min ager, mig klæder mit får, 
måltidet indrettes som huset formår. 
Af lo og af lade jeg tager min vin, 
og henter ej noget fra Frankrig og Rihn." 

Benelix nåede lige at være med til det første rigs
dagsvalg 1849, hvor /. A. flan sen blev valgt her på Lan
geland. 'Bendix skrev stemmer op, og Cia det viste sig, at 
I. A. Hansen havde fået 888, vilde han dog ikke afgive 
sin stemme, han havde endnu ikke selv stemt, for ikke 
at spolere de kønne tre ottetaller. 
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1850 blev Bendix syg. Det begyndte med, al hovc
det ikke altid var rigtig klart. Der er næppe tvivl om, 
at den megen modgang bidrog til at slå ham så tidlig 
ned, han var ingen robust natur. En dag, det var galt 
med hovedet, sad han og skrev med sin finger på bor
.det, og så sagde han til sin kone : " Kan du da ikke se, 
Johanne, at det går tilbage altsammen l" Dette var i for
.årc t, om efteråret fik han apopleksi og lå i otte måne
der uden at kunne tale eller tilkendegive, hvad han øn
skede. Dog var han en nat i denne periode kommen op 
og vat· ravet ud i foderloen, her var han falden om mod 
.skrorekisten og havde skåret sig slemt. 

Skønt han som s~gt i otte m"åncdcr havde været uden 
mæle, ske:e det forunderlige, al kort før sin død r-c l'tedc 
han sig op i sengen og sang førsLc vers af en af sa ngene 
fra 48. 

.,Gutter ombord agt på mit ord, 
skuden er lille, men faren er stor, 
søen er svær, klipper og skær 
truer os her og der. 
Op danemænd, op, vel kuler den bra, 
men dertil er I vant. 
I mægter at klare skudeh endda, 
h det ej sandt." 

Det er vel næppe helt iilfældig, at det blev et sådant 
ven;, der fra underbevistheden sprang ud a r den halvt 
.døende mand. Han havde med største 'interesse fulgt 'begi
venhederne både indad- og udadtil i 48, og han havde 
.altid, så godt det lo'd sig gare, p~ den plads, han havde 
få-et i livet, væ1'Ct forrest i ildlinjen, når det gjaldt kam
pe•l for sandhed og ret eller for de undertrykte. Det er 
næsten, som dette vers er Benelix's testamente. Han havde 
.såvist intet jordisk gods at overgive til sine efterkomme
re, men det er, som han ved a t afslutte sit liv med dette 
vers overgiver dem at fortsætte den kamp, der havde væ
r.et ham kær, kampen for re tten ikke ålene for sig selv, 
men også for andre. 
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4. J u ni 1851 døde Bendix Kristiansen kun 56 år 
gammel. Han ligger begravet på Fodslette kirkegrn·d.1) 

'E n tid 'før Bendix's 'død var læreren, 'Ge01~g ·Møller, 
forflyttet fra Fodslette til Fyn, og der gik lid t lid, før 
han modlog budskabet om Bendixes død. Da del nåede 
ham, skrev han i " Langelands Avis" følgende vers: 

,.M a n d e n med det klare blik, 
v c n n e n med det blide hjerte 
ind til evigheden gik 
bort fra j ordelivets smerte. 
Der skal ingen miskendt stræben, 
ikke armods bitre kår 
trykke malurt dig til læben. 
I-list min ven din løn du får." 

A. G . . M øl l e r. 

E n trætavle blev anbragt på Bendix Chris tiansens grav, 
på tavlen stod nedenstående skrev()t a f Lærer IIunderup 
Fodslelte: 

"En vandringsmand har nedlagt vandringsstaven 
han hviler stille her i dødninghaven. 
Dog n ej l Hans støv kun hviler, ånden nu 
som følte dybt og herligt kunde tænkt, 
hans lyse ånd frigjort af jordisk lænke 
er hos sin fader, bor hos visdoms Gud. 
Men længe vil du her af alle mindes. 
Kun sjelden der bag plov en mand vel findes, 
der ligner dig i tanker som i ord. 
Du søgte kundskab, fandt og skatten viste 
til andre, derfor over mulden kiste 
en krans vi lægge, mindes dig på jord.'' 

A. H. Hund e ru p. 

Da Bendix var død, så enken Johanne sig ikke istand 
til at betale, hvad hun gennem de trange år og ved man
dens sygdom var bleven skyldig. Gården kunde jo ikke 

1) På denne tid var sønnen Ktistian soldat i København, han 
fik o rlov, men nåede først hjem om eftermiddagen, da faderen 
var begravet om formiddagen. 
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tages, da den var fæste, men på foranledning af . køb
mand Ticlemand i R':ldkøbing blev der afholdt . tvangs-· 
auktion over Bendix:es e fterladte ejendele. Fouesten var 
den sum, som skulde skaffes tilveje, så lille, at det var 
skammeligt, at en sådan auktion skulde afholdes. En be
hjerte t nabo fj emede før auktionen et par a f de bedste 
køer, for at J obanne dog kunde have disse, når krisen 
var ovre; men selvfølgeligt har hun bilter t måttet savne 
alt, hvad der er solg t, der var absolut ikke formeget af 
noget, og den slags auktioner medfører jo al tid slore me
ningslø c udgiflcr. Ben dix var som nævnt død 4. J u ni, 
folk ene var den dag til hove for at save brænde; den 
ilte August afholdtes auktionen. Hvad der blev solgt, 
får man oplysning om i avertissementet i " Langelands 
Avis" nr. 94 Onsdag 6te August 1851. 

Mandag den llte dennes om formiddagen kl. IO· 
bliver efter skifterettens reqvisi tion afholdt auktion j, 

Fodslette over afdøde fæstegårdmand Bendix Christi
ansens efterlad enskaber bestående af: 
stole, borde, senge• og gangklæder, linned, kakkel• 
ovne, avls• og mejeriredskaber, køkkentøj, en brygge. 
keddel af kobber, en del gode køer, kalve, får cg 
grise m. m. m. 

H vilket herved bekendtgøres. 
Langelands herreders contoir den lste August 1851 

S a g e r. 

l\Iærkclig no1< nævnes j !dw et egel•·æsskalol med opsats, 
som også blev solgt, og som af indJoet absolut var det 
betydeligs te og mest værdifulde stykke. Måske har de i 
sidste øjeblik stukke t skatoliet ind for a t skåne lidt af 
kreaturerne, det kunde jo undværes. 

E t lille træk skal jeg nævne fra denne auktion. Der 
bliver råbt op en gase, det· bliver givet et bud, men en 
mand byder over, da lyder der en røst til den sidstbyden
de: " Hold dog din kæft i, det var jo enkens bud." Det 
se3 af delte lille træ~<, at dog nogle af de ti lstedeværende 
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har ønskel, at Johanne skulde have lejlighed lil at 'købe 
lidt af sine sager tilbage til en rimelig pris. 

Da Bendix nu er død, og man ved auktion har spredt 
hans ejendele·, kunde det jo siges, at hermed slutter hov
bondens saga; vi kan dog ikke på dette meget sørgelige 
tidspunkt fo rlade enken Johanne, vi vil følge hende og 
tildels hende~ børnJ til også hun lægges i graven. 

Medens den ældste søn Kristian var stærkt oplaget af 
jagt og fiskeri, drev den yngre broder Kristoffer mere 
p:"t med fredeligere sysler. At lege med små skibe var en 
af hans bedsle glæder, og han gruede som barn for den 
dag, cl a han blev saa stor, at han ikke mere kunde være 
bekendl at lege med sine skibe. Hvad der dog oplog ham 
endnu mere end skibene var at plante. I herregårdssko
vene fremkom en del små vilde æbleslammer, af disse tog 
han jævnlig nogle og planlede hjem i haven, hvor han så 
prøvede at forædle dem. Det gik kun dårligt i førslnin
gen, da han ikke kendte det mindste til reglerne for pod
ning, men en dag så gartneren på Hjortholm hans for
søg og gav ham nogen vejledning, og efler den tid kunde 
Kristoffer få podekviste ne til at gro. Det er helt interessant 
at se, hvorledes morfaderen Kristoffer Andersens lyst til 
at planle og forædle går igen i barnebarnet. Da Kristof
fat· skulde konfirmeres, vl.lde han også gerne være gart
ner, men det kunde ikke lillades, han vilde også nok væ
re købmand, men aet syntes ·ae gamle heller ikke om, 
for at. bøde lidt på det, der således blev ham nægtet, fik 
han lov at tage undervisning i musik. På den tid havde 
man do fineste musikere i Tranekær, det var levninger 
fra den tid, "Genet·alen" 'holdt hof.1) 

Så fik Krislo fl'er, da han var ' konfirmeret i foråret 
1850, plads hos dyrlæge Tlasse i Tranekær og skulde så 
samtidig tage musikundervisning. Det var et ret ejendom-

1) Om "Generalen" se i Liitkens "Langelands historie". 
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melig t og eventyrl igt Liv, den nykonfirmerede dreng her 
kom ind i. Hasse var vist i g runden e n retskaffen og god 
mand, men han var va r·mblodig - præget af ånden fra 
"Generale ns" tid, hvor vin og kvinder hørLe til manuens 
største nydelser. Han var Langelands eneste dyrlæge og 
kørte så rundt på øen således, at han en gang hver fjor
teride dag kom i de forskellige landsbyer. I hvert sogn 
havde han et sled, hvor han kunde overnatte, om J et 
passede for luren, det var hos en af bønderne, og her 
sov så dyrlægen i sam me seng som sin køredreng. 

Hasse og hans familie hørte til overldasscn, og dren
gen fra den fattige fæstegård mødte her meget, der for 
ham var nyt. Her blev han første gang ·budt asier. lian 
troede, efter den begejstring hvormed Hasses børn omlalle 
dem, at det var noget særlig delikat, men Iil sin skuf
felse og rædsel ·opdagede han, at det store stykke, han 
havde fået, var r ivende surt, så han umulig t kunde spi ·e 
det. Han nt10cle ganske s tille at fit liste l del ned i skul' le l 
på crr af sine støvler. 

En dag havde børnene fanget et pindsvin , som bier 
lukket inde i et værelse. Kristoffer fik ærinde i dette væ
relse og glem te at "lukke døren, og da han kom igen, 
var pindsvinet borte, og han var i en meget ubehagelig 
situation. r u havde Hasse en meget 1clog hund, denne 
fik Kris toffer fa t på og vis te, hvor pindsvinet havde v~
ret, og gj orde tegn til hunden, som han havde set, de 
andre gøre, og ikke lronge e fter kom h unden med pirr d
svinet, som den havde gravet ud af møddingen, situa
tionen var reddet, ingen i h uset fik noget at vide om til
dragelsen. 

E n gang mere havde Kristoffer grund til at være 
glad for hunden. En aften havde de kørt temmelig længe, 
Kristoffer var kusk. Hasse lå tilbage i s tolen og sov, han 
havde nydt vinen i for rigelig t mål. Omsider vågner hun 
og mærker, al han har tabt sin kasket. Kris toffer skal 
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så løbe tilbage og finde den. Når Hasse var ude på sine 
ture, lå hunden altid ved hans fødder for a t holde dem 
varme. Da nu K ristofter skulde skaffe kasketten, fik han 
fat i hunden og gjorde regn til den, og ·den løb rask til
bage, og omSider kom den også igen med kasketten , men 
der gik temmelig længe, for Kristoffer vilde det taget 
meget lang tid a t ska rfe den, hvis han ellers i aftenens 
mørke havde k uunet finde den, men Hasse tænkte ikke 
på, at det var hunden, der havde hentet kasketten. 

Mens Kristo ffer tj ente hos Hasse fik han et sæt nyt 
tøj , der passede meget dårligt. Dette så dyrlægen straks 
og spurgte, hvem der havde syet det, han tænkte selvføl
gelig, det var en eller anden landsbyskrædder, han blev 
derfor højst forbavset, da drengen meddelte, a t det var 
syet i en af Rudkøbings fineste skrædderforretninger, den 
·amme forretning, hvor Hasse selv fik syet. Næste gang, 
Ilas c traf den fiuo skræddermester, skældte han ham ud, 
fo•·di han havde leveret hans dreng et sæt tøj, der sad så 
utilgiveligt slet. Selv om det var til en fattig bondedreng, 
skulde han skamme sig ved at levere sådant tøj. Dette 
lille træk lige som det, at Hasse på sine ture sov sam
men med drengen, viser, al hau på sin vis tog sig af 
sit tyende, trods sit noget robusle væsen. 

Med musild eu gik de t ret godt fremacl. Ganske vist 
forsikrede læ:·eme:> teren stadig Kristoffer , a t en mere 
umulig elev havde han aldrig haft, mcu en dag, da Hasse 
var ntcd he:111e for at høre på undervisningen, udtalte han, 
at han mente, dre.1ge:1 var nået vidt i den korte tid, un
dervisningen havde varet, hvortil læreren svarede, at denne 
også absolut var hans dygtigste elev. Da Kristoffer hør te 
dette, forstod han, at han alligevel næppe var så umu
lig, som det hidtil skulde hedde. Undervisningen blev 
in-iidlertid alt for hurtig afbrudt, da Kristoffer igen om 
efteråre t måtte tilbage til hjemmet. Den sommer, han var 
i Tranekær, begyndte hans fader at blive syg, og mode-
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ren havde et par gange, når Hasse på sine lure val' i 
F odslette, talt med ham om Bendix es sygdom og udtalt, 
at hun vis t kom til at have sønnen ·11jem. Hasse kund\) 
p:i sine besøg i h jemmet ikke mærke, at J3cndix egeutlig 
fej lede noget, han vilde nødig af med drengen og vilde 
gerne, at denne skulde fortsælte sin musik, hvorfor han 
stadig holdt igen, når hun talte om at faa Kristoffer 
hjem. Men en dag, da han aller havde været der og sid
det og talt med Bendix, sagde han til Johanne, da de 
blev ene: " Ja, nu forstår j eg nok, at Deres mand er syg, 
og De skal nok få Deres søn hj em. " 

Da Kristoffer forlod dyrlæge Hasse, skrev denne i hans 
skudsmålsbog: 

Christoffer Bendixen har tjent mig fra 9. Maj d. år 
indtil dato, og i den tid har hans opførsel været fuld, 
kommen til min tilfredshed; han forlader blot min 
tjeneste på grund af sin fade1s sygdom; da det er den 
eneste årsag til , at hans ophold hos mig var så kort, 
må samme ikke regnes ham til last, og jeg kan trøstig 
anbefa le ham til enhver, da han derhos er fuldkom' 
men tro. 

Tranekær den 23 Oktober 1850. 
H a s s t' 

Dist rikts dyrlæge 

Mens vi er ved skudsmålsbogen, skal jeg gengive, hvad 
der skrives ved Kristo ffers udgang af skolen , det ses der
a f, at han virkelig har gennemgaet, hvad der kræves "for 
a t træde "anstændig påklædt" ind på livels skueplads anno 
1850. 

Christoffer Bendixen, en søn af sognefoged Bendix 
Christiansen og hustru Johanne Christoffersdatter i 
Fodslette på Langeland, er f ø d t i Sophiendal ved 
Fodslette år 1836 den 14 Apnl, d ø b t den 12te J u ni 
samme år, vaccineret af Krigsassessor Gebhard den 15 
Maj 1836, u d s k r e v e n af Fodslette skole den 21 
Marts 1850 med hovedkarakter for skolekundskaber 
m e g e t g o d t, confirmeret Søndagen efter påske år 
b50 med vidnesbvrd: god a f religionskundska' 
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b e r, m ege t god o pførse l. .Den følgende Søndag 
var han første gang til den hellige nadvers nydelse. 

Tryggelev præstegård den 15 April 1850. 
D r e j e r. 

- gr.: - F ø rt til afgang til T ranekær sogn 
Tryggelev præstegård 26 Maj 1850. 

- gr D r e j e r . 

Den første Maj l 852 blev hoveriet tvangsafløst, og 
<delte betød for hovbø:1derne i almindeligh,ed overordentlig 
meget, nu blev der en mulighed for fremgang. Men på 
S tubbegård kunde de ikke ret udnytte denne ·mulighed, 
-dertil var de for langt nede i armod, og forskellige uhel
dige forhold gjorde sig gældende. Sønnen Kristian lå 
som nævnt 'inde so m hestgarder i 5 år, disse år falder 
dels før og dels efter hoveriafløsningen. Bendix: havde de 
sidste par år han lovede, ha ft on f remmod karl, nu var 
det altså en frommed karl og den nykonfirmerede Kri
stoffer, der skulde tumle med sagerne, men der var in
gen rig tig til at lede og styre, og da Kristian ondelig 
1<0m hjem og tog fat, ja, da viste dot sig, at de 5 år 
ikke var gået sporløst hen over ham, han havde fåe t 
mere lyst Lil spiritus, end godt var, og under påvirkning 
af spiritus, lavede han adskillige ting, som absolut 'ikke 
var heldige, for bedriften. Jeg skal ikke fo rdybe mig i 
hans uheldige transaktione1\ bare nævne et par træk og 
så meddele, at 'hal). "kun drak grumme 'lidt til daglig, det 
var kun lejlighedsvis, a t det gik galt, og han var da bag 
efter meget ked af det. 

En dag kørte han til Ristinge med et læs korn ~g 
skulde på hjemturen et ærinde hos Brandt i Kinderhallo 
mølle. Det blev aften, og. 'det blev meget sent, Kristian 
var endnu ikke lcommen. Selvfølgelig blev moderen og sø
steren Juliane urolige, Kristoffer var den gang ikke hjem
me, og omsider begav Juliane sig ud for at se efter h am, 
hun var kun et stort :barn og meget "bange 'for at gå 
ene i den mørke aften, forbi Tambaskoven løb hun med 
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træskoene i hånden. Da hun kom over på Kinderballe
vej en, fandt hun vognkassen og bagvognen liggende i 
grøften, dog fø r hun fandt dette, havde hun været i Kin
derballe mølle, hvor de sagde hende, a t Kristian for læn
ge siden var taget der fra. Du hun så havde set disse 
dele af køre tøjet, løb hun aller "hjem meget forh•ivlet. 
Da hun kom hjem, lå moderen i sengen, og hun hvi
skede ti l Juliane : "Han er kommen, lille." Næste dag 
kom en mand fra Ristinge med hestene og det forreste 
af vognen. Da Kristian med vognkassen var falden af, 
ingen vidste, hvorledes det var gået til, var Hestene løbet 
videre til Hesselbjerg, der drejede de så ad Ristinge til, 
hvor de jo var kommen fra. En hollandsk vægt, som Kri
stian havde lånt og havde med på denne tur, var spor
løst forsvunden og måtte erstattes med et beløb, der for 
disse me·nnesker var ret betydelig t. Tre måneder senere 
blev den funden lang t tilbage i on lade, ingen begreb, 
hvorledes den var kommen der, men Kristian må jo hin 
nat i sin omtågede tilstand have færdedes på de utrolig
ste steder. 

Lad mig nævne blot et ganske lille træk mere. Kri
stoffer ligger syg af lungebetændelse. Lægen siger, at for 
at hans l i v kan reddes, må man hurtigst mulig have me
dicin fra Rudkøbing, hve1: time er ko3tbar. ICrh tian spiin
ger på en hest og afsted går det i strygende far t til 
apoteket og hjemad igen, men han skal lige have blot 
et glas i Lindelse k ro. Han går der ind og blev der he)e 
dagen, mens Kristoffer svævede mellem liv og død, 9_g 
Juliane stadig sad og vædede hans tunge og tø n ede sli
met af hans mund. Han klarede den uden medicinen, 
men man ser .af dette træk, hvilk~n magt alkoholen havde 
fået over Kristian.l) 

1) Da Kristian var et halvt hundrede år rejste han med fami
lie til Amerika, her blev han afholdsmand og var det, til han 
døde n ogle og firs år gammel. 
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Datteren Ane var bleven gift og komme!1 lil Nekselø 
at bo, her kom Kristoffer over at tjene et årstid, da han_ 
var 17- 18 år. Der var ikke ret mange beboere på øcu, 
og man matte sejle efter næsten al t muligt, derfor var 
der ikke behageligt at bo eller tjene, og de fleste karle 
der ovre var nogle slemme rødder, som drak tæt. Bøn
derne brugte at have en vogn stående i gæstgivergården, 
som lå lige ovre på Sællands kyst, når de så sejlede 
over, lod de hestene svømme efter båden og kunde så 
spænde for og køre, når de kom over. Lettest var for
bindelsen i strenge vintre, når de kunde køre på isen. 

Der var en rig bonde på øen, han havde en meget 
smuk datter, Marie, og ved fastelavnstid skulde hun til 
gilde på Sælland. Der var mange, som gerne vilde køre 
for hende til fastelavnsgilde, isen var sikker og god, og 
flere bød sig til , men trods dette kom faderen en dag og 
spurgte Kristoffer, om han vilde køre for Marie. Det var 
han selvfølgelig villig til, der var bare en hage ved tin
gen, han ejede ikke en skilling og så ikke udveje til a t 
skafJe mønt. Men Ileidet kan komme dumpende så un
derlig t. Om formiddagen, som gildet skulde stå om af
tenen, kommer Kris toffer slentre ride forbi en gård, hvori 
der boede en meget drikfældig gårdmand. Denne slod 
udenfor, og da han så K1·istoffer sp01·gte han, om de 
ikke skulde ind og have et lille slag kort. Skønt Kristof
fer ingen penge ejede, vovede han alligevel at g:l pft den, 
karlen blev hentet ind, og man begyndte at spille tre
kort. Heldet fulgte Kristoffer, og da de et par timer se
nere sluttede, havde han ·g mark i lommen, nu kunde 
han give ud ved fas telavnsgildet 

Marie, som Kris toffer kørte for, holdt sikkert nok af 
ham, hun giftede sig aldrig, men levede til sin ·død i -et 
srnukt lille hus på øen. 

Isen lå længe den vinter, endnu palmesøndag gik folk 
over isen til gilde på kroen ovre på Sælland. Ved gildet 
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blev de imidlertid uenige, da de havde fået en del sprut, 
så delte de sig i to hole], del ene gik alter hj em over 
isen, de andre sejlede. Isen var altså delvis opbrudt, det 
har sikkert været en meget vovelig færd for dem, som 
gik. Næste Morgen var der ikke is at se i have t. 

En nat, da de kørte hjem, var der flere kaner ifølge. 
Som sædvanlig var folkene halvfulde, og en af kanerne 
tog helt forkert kurs og kørte ad det åbne hav til. Kam
mc1·aterne råbte efter dem, men det hjalp ikke, så måt
t e den, som havde de rapposte heste, efter kanen, og nan 
nåede lige at indfange den, før det vilde være gået galt, 
og de uhj ælpelig vilde være omkommen. 

En anden af ten, var de sejlende, del var meget mørkt, 
hvorfor de fik krommiden til at lade sin ~ygte hænge, 
mens de sejlede hjem, så havde de et sikkert punkt at 
g.i ud fra. Selvføl gelig var selskabet i den sædvanlige ti.l
stand, der var intet at tage fejl af, når man havde væ
r et til gilde _på kroen - 'derfor gik sejladsen også yderst 
langsom. Omsider tog kromanden sin lyg te ind i den tro, 
at de forlængst var hjemme, og nu vidste de hverken ud 
eller ind. Et par gange løb de på grund og måtte have 
strømperne af og i vandet for at få jollen flot. Dygtig 
forfrosne nåede de hjem hen ad morgenstunden. 

Fra ekselø kom Kristoffer atter hjem til S tubbegård, 
men da den ældre broder stadig var 'leder, og man ved, 
hvor iuheldig han ofte hand~ede, er det let forståeligt, 
at Kristoffer ikke længe kunde finde sig tilrette der 
hjemme. Hans næste tur bort fra hjemmet blev rejsen til 
Australien, hvorom der fortælles i et følgende bidrag. 

D atteren Juliane var ved pastor Drejers velvilje u·d
skrevet af skoJ.en temmelig længe, før hun egentlig efter 
reglerne kunde blive det, da han så, hvor frygtelig svært 
hendes moder havde det, og Juliane blev, trods sin ung
dom, en uvurderlig støtte 'for moderen gennem -disse me
get strenge år. Havde hun ikke_ væt·et og været så dyg-
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tig, som. hun var, vilde det hele sikkert være gået istykker. 
1866 blev Juliane gift med Keilgåru, der var på 

Rødbjerghavn og havde været løjtnant. Keilgård var 
meget velhavende, og nu fik han og Juliane Stubbegård 
i fæste, medens Kristian fik et hus med en jordlod på 
Østerskov. 

5om ældste søn havde Kristian Benelixen efter Ben 
gængse regel t:et til at få gården i fæste, da dette ikke 
skete, måtte den y ngr e søster, altså fru K.eilgård, efter 
ordre fra herskabet udbetale ham 1000 kr. 

S tubbegård ejes n u af amtsrådsmedlem Adolf Keil
gård, en dattersøn af Bendix Christiansen, og som Keil
gård har taget gården i arv, beklæder han også morfa
derens stilling som sognefoged og lægsdmand, lige som 
han fra sin tidligste ungdom har taget livlig del i det po
litiske liv. 

En af Kristian Bendixens sønner, Kristoffer, har i 
en meget lang årrække været medlem af Amerikas lov
givende forsamling. Den gamle hovbondes ånd lever 
slægten. 

. ' 
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