
Flyvende klokker 
En rejsende håndværker i Kirkeby 

Af Bendt Gammeltoft-Hansen 

I Kirkeby på Sydfyn trives en middelalderlig, mundtlig overlevering i 
bedste velgående. 

Løsrevne enkeltelementer finder man parallelt: a) i en præsteindbe
retning fra 1623, b) i en liber daticus 1755, c) i Danske Atlas 1744 samt 
d) hos Svend Grundtvig i Danske Folkesagn, registreret i 1855; men 
den mundtlige tradition er endnu i 1920 - først da bliver folkemyten sat 
på papir - langt rigere på enkeltheder: 

En klokke i Kirkeby Kirke ringer i tre dage og tre nætter. 

Klokken får en »skurrende klang«. 

Ingen vover sig ind i tårnet for at se, hvem der ringer. 

Herefter flyver klokken ud af tårnet og havner i engen ved en åbred 
cirka 200 meter fra tårnet. 

Klokken synker dybt ned i engen og forsvinder af syne; men om natten 
kan man høre den ringe. 

På et tidspunkt beslutter nogle mænd i sognet at grave klokken op. Da 
de er nået ned til den, råber de af glæde; men det får straks klokken til 
at forsvinde; man ser aldrig noget til den mere. Dog hævdes det, at 
man, hvis man stikker en pind ned i den fordybning, der er blevet efter 
gravningen, svagt kan høre klokken, når pinden rammer den. 

Det beskrevne hændelsesforløb er et eksempel på, at den mundtlige 
overlevering er bedre kildemateriale, end man umiddelbart skulle tro. 

Sjæleringning udføres som familieombud. Man forestiller sig, at den 
afdødes ophold i skærsilden vil blive kortere, jo længere sjæleringnin
gen udstrækkes i tid. I 1400-tallet ringes der sjæleringning på dødsda
gen, på mellemdagen og på begravelsesdagen (jvf. den endnu brugeli
ge, sønderjyske sjæleringning). Undersøger man sliddet efter kne
belanslaget i vore førreformatoriske, daterede klokker, viser det sig, at 
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de har været brugt langt mere intensivt, end vi i dag er vant til. Man må 
formode, at sjæleringning - når omsorgsfulde, yngre slægtninge skulle 
udføre den - kan have varet mange daglige, skærsildsforkortende timer. 
De tre dages uafbrudte ringning behøver ikke at være nogen større 
overdrivelse. Nætterne kommer vi tilbage til. 

Ved en intensiv sjæleringning sker uheldet. Klokken revner. Fæno
menet kender man særdeles vel helt op mod vor egen tid. V ed de meget 
udstrakte kongeringninger i anledning af Christian X's død i 194 7 var 
det ikke få klokker på landsplan, der tog skade. 

Hvis en revne udgår fra slagringen (den nedre fortykkelse ved mun
den) og forløber op gennem klokken, er det lydelige resultat ikke til at 
tage fejl af. Den pågældende klokke mister al efterklang, og den får en 
dyb, raslende, klirrende, skurrende tone. 

Nogenlunde alle vore klokker i tårnene har været ringet fra j ords
mon. Tårnene bliver sent - nogle først efter Reformationen - forsynet 
med hvælving over nederste rum og med bræddedækkede gulve i den 
øvre del af tåmet, og noget tyder på, at man også i Kirkeby har kunnet 
se op til klokken helt fra tårnets bund. 

Hvis mindre dele af klokkens slagring løsriver sig i forbindelse med 
revnedannelsen, bliver det umiddelbart forståeligt, at folk ikke tør kom
me indenfor. 

Tårnet er nødvendigt i beretningen. Det betyder, at vi kan tidsfæste 
begivenheden til efter 1400. Men af det følgende må vi forstå, at der er 
en rejsende klokkestøber inde i billedet. Det etablerede klokkestøberi er 
nogenlunde almindeligt efter 1450. Således bliver vi i stand til at pla
cere Kirkeby-begivenheden inden for første halvdel af det 15. århun
drede. 

Den rejsende klokkestøber tilkaldes, og det første, han foretager sig, 
er at lede efter et sted, hvor han uden at skulle ofre tid og arbejde på en 
raffineringsproces kan få rent ler til formerarbejdet. 

Leret finder han i »Klokkeengencc eller »Klokkemaencc som stedet 
endnu hedder. Engen ligger bag gården Kongshøj (Assensvej 79 i Kir
keby) og skråner ned mod et åløb. 

Den komplicerede og langvarige proces, udarbejdelsen af klokkens 
indre form, klokkemodellen og den ydre form finder sted dernede ved 
åbrinken. 

Fra første del af l 000-tallet findes en særdeles detaljeret beskrivelse 
af klokkestøberens virksomhed (skrevet af munken Rugerus - også kal
det Theophilus - i Benediktinerklosteret Helmershausen ved Gottin
gen). Her skal beskrivelsen ikke gennemgås systematisk; det er tilstræk-
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Fra smelteovnen til venstre løber bronzen ind i den nedgravede klokkeform. 

keligt med en tegning af smelteovnen og klokkeformen, således som 
man må antage, at systemet har fungeret også i Kirkeby. 

Både smelteovnen, hvor brændsel og metal findes i samme rum, og 
støbeformen skal graves ned og siderne støttes med jord, ellers vil de 
briste på grund af det flydende metals vægt. Nederst på siden af smelte
ovnen laves der et aftapningshul, der lukkes med en klat ler. Fra smelte
ovnen fører en åben rende til indløbshullet i støbeformen. 

Klokkestøberen medbringer kobber og tin; men det er ikke blot 
naturligt og logisk, at også den gamle revnede klokkes materiale skal 
indgå i den nye; det er en nødvendighed, thi man tillægger klokkerne 
stærke, magiske egenskaber. De besidder kraft, der er virksom mod dæ
moni af enhver slags, og kraften rækker nøjagtigt så langt som klokkens 
lyd. Den gamle klokkes magi overføres til den nye sammen med 
substansen. 

Den gamle klokke må på nemmest mulige måde transporteres til 
støbestedet dernede i engen, og klokkestøberen gør det, som man 
undertiden stadigvæk oplever i nutiden; han bakser ved hjælp af reb, 
taljer og kranbjælke klokken op i et glamhul og dumper den ned på 
grønsværen neden for tårnet. 

Det serfaktisk særdeles dramatisk ud, når klokken kommer flyvende 
og lander med et blødt bump. Derefter transporteres den mere adsta
digt resten af vejen til klokkeengen. 

Klokkestøberen er til stadighed omgivet af alle de folk i Kirkeby, der 
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Smelteovnens lerprop stødes ind wmed et krumt jern, som er solidt fæstet til en træstang«. 

overhovedet kan gøre sig fri fra deres daglige arbejde. Han har ikke 
svært ved at få hjælp til de tunge arbejdsprocesser. Gerne giver man et 
nap med, når den gamle klokke skal op på vognen, og når der bliver 
fyret i smelteovnen, er der villige hænder til at be1jene blæsebælgene. 

Der er dog it hverv, som den kloge klokkestøber ikke ønsker at have 
vidner til, hvor han gerne skal være helt alene. Det er, når den gamle 
klokke skal slås i stykker; stykker, der er så små, at de kan gå i smelte
ovnen. 

Befolkningens ærefrygt for den gamle klokke, der er kommet frem 
fra mørket deroppe i tårnet, og som nu står til beskuelse ude i engen, 
skal ikke forulempes, og derfor venter klokkestøberen klogeligt til om 
natten med at knuse klokken. 

Og nu er det, at man rundt i gårde og huse, langt inde i alkoverne, 
hører klokken for sidste gang. 

Og sådan noget glemmer man ikke lige med det samme. 
Men så har der igen stået en stor og måbende kreds og kigget på, 

hvorledes den nye klokkes støbeform er blevet gravet ned, - måske har 
en og anden selv deltaget i dette arbejde. 

Rugerus anviser metoden: 
- Hent klokkeformen, anbring den i vandret stilling og begynd at fjer
ne jorden under den i den ene side. Når den hælder, grav så på den 
anden side, indtil den igen hælder der, og fortsæt således på begge 
sider, indtil modellen ligger vandret på stenfoden (nede i udgravnin
gen). 
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: 

Igen er der drama i luften hos tilskuerne. Nu har manden brugt så 
lang tid på at lave den form, og nu bliver den bare gravet ned! 

Man genkender pludselig myten; der blev gravet efter klokken; men 
den forsvandt for alles øjne. 

Smelteovnen bliver fyret op; lertruget er dækket af et låg, og blæse
bælgene hvæser for at drive temperaturen op på de nødvendige l 040 
grader. 

Her lader vi Rugerus få ordet igen: 
- Straks, når tinnet er tilsat og rørt sammen med kobberet, skal du 

åbne hullet (udløbet fra smelteovnen) med et krumt jern, som er solidt 
fæstet til en træstang ... 

Imidlertid skal du lægge dig ved formens munding, idet du ved at 
lytte anspændt agter på, hvorledes det skrider frem i det indre. Og hvis 
du opfatter ligesom en let torden-buldren, så sig til dem (medhjælper
ne), at de skal holde inde lidt og så hælde i på ny. Således opnås det ved 
skiftevis ophold og indhældning, at bronzen fordeler sig ligeligt, indtil 
bronzen kan ses i indløbshullet ... 

Pinden, som støder lerproppen ud af smelteovnens udløbshul, og 
klokkestøberen, der ligger og lytter intenst, omfortolkes, efterhånden 
som beretningen suttes til fra generation til generation. 

Folk i Kirkeby ved, at en klokke i Bregninge Kirke på Tåsinge ligeledes 
er fløjet over sundet og havnet i Klokkeen gen, og det skal såmænd også 
nok have sin rigtighed . Den rejsende klokkestøber kan ikke etablere sit 
værksted i ugevis i det Sydfynske- næppe hundrede meter fra en stærkt 
befærdet middelaldervej - uden at det jo rygtes, og så har sognefolkene 
i Bregninge benyttet lejligheden. 

I 1755 kan præsten i Kirkeby meddele, at der i Klokkeengen endnu 
er to huller at se. 

I 1979 beretter ejeren af gården Kongshøj, at der tre steder nederst 
på marken ned mod åen er tre cirkelrunde pletter, hvor kornet bliver 
ved at stå grønt længe efter, at den øvrige mark er høstguL Havde man 
dengang gravet, var smelteovnenes bunde formodentlig kommet for 
dagens lys. 

Svendborg Museum foretog en prøvegravning omkring 1990; men 
i mellemtiden var der kørt fyld på den lavere del af marken, og man 
fandt intet. 
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»Min fæstemø fra Dalum præstegård« 
En brevveksling mellem Ernst Trier og Marie Abel 

M Christian Andersen 

I antikvariatets bogstabel lå »Ernst Trier og Marie Abel. En brevveks
ling«. J eg købte bogen, da Marie Abel var datter af provst Abel, der var 
sognepræst i Dalum-Sanderum 1845-68 som den sidste præst i begge 
sogne. I 1869 blev Sanderum, hvor jeg selv har været sognepræst, 
udskilt som et selvstændigt sogn. 

Leonard Abel blev født den 12.december 1797 i Understed sogn i 
Vendsyssel. 1824-41 var han sognepræst på Holmsland, hvor han også 
blev provst. Flere vidnesbyrd fortæller, at hans enkle levevis i forbindel
se med en ihærdig indsats for at fremme beboernes timelige vel, gjorde 
ham både afholdt og respekteret på den barske vestkyst. 

Da provst Abel kom til Dalum, blev hans stilling en anden. Mens han 
tidligere havde været banebryder og den selvfølgelige autoritet, hvad 
flere beskrivelser vidner om, falmede nu hans ydre glans. Han var ud
præget rationalist, og det faldt ikke i så god jord på Fyn, hvilket hans 
senere svigersøn, Ernst Trier, kunne bekræfte: »l begyndelsen skal 
nogle af Odenses borgere have gået til Dalum for at høre ham prædike. 
Men det varede kun kort, og da jeg lærte ham at kende, var det kun 
småt med kirkegangen. Der var ofte ligefrem uhyggeligt tomt i den 
store Dalum kirke, og han stod uden indflydelse og betydning. Ratio
nalismens tid var da forlængst forbi. Den grundtvigske bevægelse havde 
gjort sig stærkt gældende på Fyn.« 1 

Forholdene i annekssognet Sanderum var ikke anderledes. Museums
inspektør H.Rasmussen, der var barn i Sanderum ca. 1855-60, har teg
net et billede fra sit fødesogn: »Provst Abel var en hæderlig mand, men 
af den gamle skole, der prædikede i rationalistisk ånd, og kirkegangen 
var derfor heller ikke særlig livlig, ofte var der kun få tilhørere. Sangen 
besørgedes af degnen alene; det var nemlig ikke skik, menigheden sang 
med, den så kun i salmebogen.«2 

Det var et skæbnens paradoks, at Ernst Trier fandt sin ægtefælle 
Marie i Dalum præstegård. »Min fæstemø" kalder han hende. Mens 
Trier var glad, livlig og meget talende, tav alle i Abels nærværelse, også 
hustruen. Her var han endnu autoriteten. H v er eftermiddag - fortæller 
Trier i sine erindringer- sad Abel iført sin grønne slåbrok og røg af sin 
lange pibe, idet han gyngede frem og tilbage i gyngestolen. 
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Dalum gamle præstegård, nedrevet 1926. (Efter maleri). 

Marie Abel blev født den 2. februar 1845 i Eltang, hvor faderen 
nogle år var præst. Hun var den yngste af 13 børn. Som ærkerationalist 
var Abel indædt modstander af Grundtvig og hans bevægelse. Derfor 
var det svært for ham at opleve, at yndlingsdatteren forelskede sig i en 
overbevist Grundtvig-discipel. Emst Trier blev født den 23. januar 1837 
som søn af en jødisk grossererfamilie i København. Morfaderen, M. L. 
Nathanson, var som redaktør af Berlingske Tidende med til at hjælpe 
bladet op. Familien gik over til kristendommen, da Ernst var 3 år. 

Under det teologiske studium stod Trier først kritisk over for 
Grundtvigs tanker, men i 1859 skiftede han over til det grundtvigske. 
Han sluttede sig til Vartov-kredsen, komjævnligt i den gamle digter
præsts hjem og bevarede en nærmere forbindelse med Grundtvig end 
nogen anden i sin generation.3 

Trier meldte sig i begyndelsen af 1864 til tjeneste som feltpræst, men 
feltprovst Hoyer-Møller mente, at han var for ung og uerfaren. Men 
Trier kunne blive feltdegn, hvilket han blev i april1864- vist som den 
eneste, der har haft en sådan stilling. Han skulle hjælpe til ved guds
tjenesteme, men kom også selv til at tale til soldaterne, som kom til at 
sætte stor pris på ham. 

Inden han tiltrådte, havde hæren lidt nederlag ved Dannevirke, 
Sankelmark og Dybbøl. Hovedkvarteret for den slagne hær blev flyttet 
til Fyn, hvor der også skulle holdes gudstjenester. Trier fulgte feltprov-
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Til venstre Ernst Trier i de sidste studieår, ca. 26·27 å1· gammel. Til højre Marie Trier, f 1845 
som datter af p1·ovst Abel i Dalum. Hun er af sin mand silildret som livlig; il<ke desto mindre ser 
hun ret alvorlig ud på billedet. 

sten rundt til præsterne. Også til Dalum måtte Trier med, skønt han 
hellere ville være ude hos Kristen Kold, der i 1862 havde begyndt en ny 
højskole i Hjallese. 

V ed den smukke præstegård var der en stor rummelig gårdsplads. 
Avlsbygningerne lå til venstre, og ud for porten var præsteboligen med 
slyngværk op ad muren. Modtagelsen var hjertelig. Efter at de to prov
ster var gået ovenpå for at aftale nærmere om to gudstjenester den 20. 
og 21. juni, gik Trier ud i havestuen. Om det romantiske møde med 
Marie Abel fortæller han: »Odense å løb forbi, gemte sig et stykke 
mellem krattet, kom atter til syne og slyngede sig gennem de bløde 
enge, indtil den tabte sig i det fjerne henimod Odense. Bøgeskoven lå 
som en bred ramme udenom. Jeg var gået hen imod åen og stod atter 
betagen af stedets skønhed. Så hørtejeg raske fodtrin bag ved mig. Lidt 
ærgerlig over ikke at kunne få lov til at være i ro, vendte jeg mig om. 

En ung pige, strålende af ungdom og friskhed, stod for mig. Hendes 
blå øjne, hendes sanddru blik, hele hendes jomfruelige ydre passede 
forunderligt sammen med engen og skoven rundt omkring. Hun for
talte mig, at hun var præstens yngste datter. 

Har De lyst til at se mit lysthus? spurgte hun. 
Så førte hun mig over terrassen dertil. 
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Men nu skal De se min bænk! udbrød hun lidt efter. 
Her skal De se, sagde hun, da vi kom derhen, hvor skjult den står. 

Folk fra Odense spadserer ofte herude og kommer ned ad den gang 
der. Jeg sidder så gemt bagved, og der er ingen, der ved det. Er det ikke 
morsomt? 

J eg var helt forbavset over den unge pige, der aldeles uventet var 
kommet mig i møde. Hun var så jævn og ligetil. 

Jeg fulgte hende villigt og gerne, da hun kort efter sagde: 
Nej, nu skal De se min kilde! Den hedder Marie-kilde og er opkaldt 

efter mig. 
Da vi stod ved stedet, blandede kildens sagte rislen sig med lyden af 

åen, der løb lige under. J eg fik dog ikke lov til at være i den unge piges 
selskab. Provsten skulle køre og jeg med ham. 

Men jeg havde første gang set Marie, min tilkommende hustru.cc4 

Da Marie skulle spille ved regimentsgudstjenesten nogle dage senere, 
fik de to atter lejlighed til at tale sammen. I løbet af sommeren mødtes 
Ernst og Marie adskillige gange. Men en afgørelse på forholdet måtte 
vente. Trier ville ikke fri, før han havde fortalt hendes fader om sit 
kirkelige standpunkt: »Denne lejlighed tilbød sig, da jeg den 16. søndag 
efter trinitatis skulle prædike i stedet for ham (provsten) i Dalum og 
Sanderum kirker. I min prædiken søgte jeg så bestemt som muligt at 
lade mine tilhørere og deriblandt provst Abel vide, at jeg var en discipel 
af Grundtvig. - Dagen efter, at jeg havde prædiket, gik jeg op til Maries 
fader på hans studerekammer for at begære hans datters hånd af ham. 
Han var tilsyneladende noget forbavset over, at jeg søgte ham der, men 
da jeg omsider var kommen frem med, hvad der lå mig på hjerte, rejste 
han sig hurtigt. For første og sidste gang så jeg en forandring i hans 
ansigtsudtryk. Han blev et øjeblik ganske bleg; så sagde han mildt, at da 
han havde tillid til mig, ville han gerne give mig sin datter. Øjeblikket 
efter var han atter den stive, afmålte mand og sagde, som om intet var 
hændt: ••Skal vi så gå ned til de andre!cc Men jeg skyndte mig ned ad 
trapperne og ud i haven til Marie.cc5 

Den l l. september 1864 blev de forlovet: »Det gik således ikke efter 
den bestemmelse, som Maries søstre for løjer stillede til husets vordende 
svigersønner: De må ikke være københavnere, de må ikke være jøder og 
endelig ikke grundtvigianere!cc6 

Efter forlovelsen flød en livlig strøm af breve mellem de to. Ikke alle 
breve er medtaget, og særlig personlige oplysninger er udeladt i det ud
valg, svigersønnen Povl Hansen udgav under førnævnte titel, »Ernst 
Trier og Marie Abel. En brevvekslingcc. Men ellers giver brevene et fint 
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Ernst Trier og Marie Abel 
som Jm·lovede. 

indtryk af de forlovedes tanker om tidens spørgsmål, om drømmene om 
den fremtidige højskolegerning og ikke mindst om deres længsel efter 
at holde bryllup. 

Trier berørte brylluppet allerede den 26. oktober. Men Marie skulle 
ikke begynde på udstyret: »Et halvt års varsel skaljeg nok altid give dig, 
så er der jo god tid til den ting. Men når din fader tror, at det vil vare 
4 år- siger og skriver 4 år, da tror jeg, at han tager fejl.cc Men 2 1/2 år gik 
der dog! 

Oprindeligt havde Trier tænkt på at virke i børneskolen. Men i et 
brev den 8. december fortæller han, at Grundtvig havde vendt hans 
tanker i en anden retning: »Folkehøjskolen og gerningen der pegede 
han på for mig; der skulle der arbejdes, om Danmark kunne få en 
fremtid, og de, der skulle arbejde der, skulle gøre det og overlade 
børneskolen til andre.cc Trier fulgte rådet fra Grundtvig, som var hans 
nære rådgiver i praktiske og dogmatiske spørgsmål. 7 

Den 9. december skriver Marie, at den ændrede plan var over
raskende, men hun ville ikke sætte sig imod noget, der glædede ham: 
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>>Og jeg vidste jo, at hvor du var, kunne jeg også være, og måtte jeg også 
være. Men ellers er mit svar ganske, som du har tænkt det: Ja, jeg følger 
dig med den største tillid, hvor du fører mig hen.« 

Marie følger højskoleplanerne med opmærksomhed. Den 6. juli 1865 
skriver hun: »l dag læste jeg i Dagbladet, at cand.theol. E. Trier havde 
bekendtgjort at ville begynde en højskole i Vallekilde, »så vidt vides i 
grundtvigiansk stik Den sidste bemærkning kunne han gerne have 
sparet.« 

Med det varme menighedsliv som baggrund skriver Trier den 18. 
juni meget illoyalt mod svigetfaderen: »Kære Marie, nu da dette liv også 
rører sig i dig, så kan gudstjenesten i Dalum ikke længere tiltale dig. Det 
kan ikke være anderledes. Men derfor, når du kan, ty da til det sted, 
hvor der virkelig samles en kristen menighed ... 

Det er tanker, som Marie i stigende grad påvirkes af. Det kan vi se af 
hendes brev den 10.september: >>Som du ved, bryder jeg mig ikke stort 
om at gå i kirke her hjemme. Jeg kan ikke gå der med lyst, men på den 
anden side kan jeg mærke, at det støder fader, når jeg ikke gør det ... 

Efter mange forberedelser er Triers højskole i Vallekilde begyndt. 
Den 2. november 1865 skriver han: »Så er skolen begyndt- det er virke
lig sket- herinde ved siden af sidder 29 karle- det er mine elever. Ja, 
Marie! kunne dog papiret tale! Forunderligt er det alt sammen.« 

Flere breve berører provst Abels standhaftige modstand mod deres 
giftermål uden en kongelig ansættelse med fast indtægt. Den 3. marts 
1866 skriver Marie, at faderen betragter Triers højskoletanke som en 
ungdommelig flyvegrille, »som han nok opgiver, når nogle år er gået, 
for så vil han sagtens tænke på at gifte sig, hvilket der jo ikke kan være 
tale om, så længe han bliver ved den højskole«. Der lå unægtelig mørke 
skyer over de unges bryllupsplaner. 

Under et besøg hos de kommende svigerforældre i København var 
Marie i Vartov kirke. Den 13.marts skriver hun: »l søndags prædikede 
Grundtvig så dejligt og så forståeligt, så jeg rigtig kunne have godt 
deraf. Jeg er så glad, når jeg sådan en gang kan forstå ham, for jeg kan 
jo ikke fragå, at det er de færreste gange, at det er tilfældet." Mange 
oplevede, ligesom Marie, at det var salmesangen og den særlige aura 
omkring den Gamle, mere end prædikenen, der trak folk til Vartov. 

Det lå Trier meget på hjerte, at hans fæstemø bedst muligt kunne 
forberedes til at blive højskolemoder. Som en beskyttet datter i et hjem 
med stor, fast indtægt havde hun intet lært om madlavning og hus
gerning. Hvordan kunne hun hjælpes? Folkevækkeren Kristen Kold 
havde i 1862 grundlagt en højskole i Hjallese- der, hvor den nu væren-
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de landbrugsskole ligger. I grundtvigske kredse havde Kold et stort 
navn; også Grundtvig var en beundrer af ham. Flere grundtvigske teo
loger var dog skeptiske. Måske var der lidt standshovmod med i spillet. 
Kold var jo kun læreruddannet! I et brev skrev højskoleforstander 
Grove lidt spydigt: »At korrune til Fyn uden at se Kold er som at komme 
til Rom uden at se paven!"8 

Da Kalds søster var dygtig til at forestå husholdningen på broderens 
højskole, hvor forholdene lignede Vallekildes, ville det være naturligt, 
at Marie tog derud. Men den skønne plan strandede. Da Marie gik til 
sin fader for at høre hans mening, var svaret klart: »Dog må du, for ikke 
at volde vor kære unge ven skuffelse, sige ham, at så længe du er i mit 
hus, vil ikke for dit vedkommende den allerfjerneste nærmeise til det 
koldske commers på lfjallese mark finde sted." - De barske ord om den 
beundrede Kold gjorde ondt.9 

I stedet kom Marie nogle måneder i 1866 over til Charlotte og 
Ludvig Schrøder på Askov Højskole, hvor hun var glad for at være. Fri
tiden udnyttedes også til andet end kammeratskabsliv. Hun besøgte 
flere gange en gård, hvor hun var med til at slagte og behandle en kalv. 
Det skriver hun om i et brev den 21. juni og fortsætter: »J eg tager også 
undervisning demede i den ædle malkekunst. Konen dernede siger, at 
det er godt for mig at kunne malke, dersom jeg nogensinde selv får 
køer.«- Der var meget, en beskyttet provsteclatter skulle sætte sig ind i! 

Da Marie kom hjem fra det vellykkede højskoleophold, var der løsnet 
op for brylluppet. Den 14. november fortæller hun glædestrålende om 
faderens ændrede holdning: »Det er forunderligt, at fader, som før har 
været så stiv, ikke ville høre tale om noget bryllup, nu selv taler om 
brylluppet. Han betragter det næsten som en afgjort sag, at vi får bryl
lup til påske. Ham har Vorherre således formildet. Den kære gamle 
fader, han er dog så rar og venlig i vinter.« 

Kvindelist fornægter sig ikke. Videre i brevet skriver hun: »Du spør
ger, om du må skrive til ham angående forlængelse af min julerejse; 
nej, min ven, det viljeg bestemt fraråde dig, nej, lad så hellere mig se 
at få det sagt til ham i et belejligt øjeblik.cc 

Før brylluppet skrev Ernst Trier til svigerfaderen om forhåbningerne 
til fremtiden, men også om, at der kunne blive vanskeligheder med 
udkommet. Svaret fra Abel var opløftende: »Til svar fik jeg i et venligt 
brev hans endelige ja, ja så fuldt og godt, som jeg aldrig har turdet 
vente det. Besvær Dem derfor aldrig mere om at opgøre pecuniære 
beregninger, thi jeg stoler 17 gange mere på Deres karakter og hele per
sonlighed end på alle talstørrelser i verden.cc 10 
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Marie skriver den 19. marts: >>Det er næsten komisk med min gamle 
fader; tror du nu, jeg får ro for ham, før jeg giver mit minde til, at der 
skallyses for os.cc 

Om lysningen skriver hun den 24.marts: »Ja, nu er der lyst første 
gang for os. Det er underligt at høre: »Der lyses til ægteskab- for Ernst 
Johannes Trier og Nathalia Marie AbeLee Jeg synes slet ikke, at det var 
mig. Jeg har overhovedet svært ved at sætte mig ind i, at jeg snart skal 
rejse hjemmefra for bestandig!cc 

4. påskedag, den 24. april1867 stod brylluppet i Dalum kirke. Dagen 
før var Ernst kommet til Dalum, hvor han og Marie opsøgte de kære og 
kendte steder, deres lysthus, Marie-kilde og Fruens Bøge. Om bryllup
pet skrev brudgommen senere i sine erindringer: »Fra præstegården gik 
den lille brudeskare, der næsten udelukkende bestod af hendes og mine 
nærmeste slægtninge, gennem hasselgangen til kirken, og derind førte 
den statelige fader så hende, den skønne brud ... 11 

Det kan synes mærkeligt, at den københavnsfødte isreals-ætling blev 
banebryder for den danske højskole. Til de mange elever, hvoraf de 
fleste kom fra landet, fik han et nært forhold. Også Marie gik helt ind 
i højskolearbejdet, der var slidsomt med mange pligter og opgaver. 

Men hendes tid i Vallekilde blev kort. Allerede den 22. juni 1873 
døde hun fra 4 småpiger. Hun havde fået en ondartet fåresyge ved at 
pleje en højskoleelev. Andre sygdomme af tyfusagtig karakter stødte til 
og førte til hendes død. I 10 breve til forældrene fra 6. til 23. juni 
skildrede Ernst Trier sygdomsforløbet. I det sidste brev skrev han: »Ja, 
nu er Marie borte. Vorherre har kaldet hende til hvile, og det er min 
trøst og mit håb, at hun har fået den hvile, hun så højlig trænger til. 
Engang vil Gud atter oprejse hende, og vi skal atter ses og mødes. Og 
her sidder jeg ene tilbage med mine fire små piger; men jeg takker jer 
for jeres store kærlighed mod min Marie, hvor skønnede hun derpå.cc 12 

Ernst Trier døde i 1893 og blev begravet i familiegravstedet ved 
Vallekilde Højskole, men hans skole lever stadig. Selv om Ernst Trier 
ikke opfyldte svigerfaderens store ønske om »kongelig ansættelse med 
fast løn», begav datteren Marie sig dog fra det trygge Dalum ud til en 
usikker fremtid med sin elskede. Uden vaklen, som hun havde skrevet 
i brevet: »Jeg følger dig med den største tillid, hvor du fører mig hen." 
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