
MADS I HAVEN 
Af 

jo!zs. T. Christensen. 

,landt Vollerup Skolebørn blev tit talt om Mads 
i Haven, den gamle mærkelige Mand, som 

I ·~.'-!! havde saa stor en Kikkert, at man i den ty
deligt kunde se Folk gaa omkring ovre i Skørpinge 
og Slotsbjergby, en hel Mil borte. Flere havde prøvet 
det, saa det var helt sikkert. Han havde et højt Stil
lads, hvor han stod og kikkede Stjerner, en Globus, 
som ingen havde set Mage til, og en vældig stor 
Magnet og mange andre mærkelige Ting og Værktøj. 
Og han kunde fortælle, længe før Almanakken kom, 
naar der blev Solformørkelser og Maaneformørkelser, 
og naar Paasken faldt. Ja, han havde endda selv 
lavet et stort Kort over alle Himlens Stjerner. Det var 
en meget mærkelig Mand. 

Jeg var som Skoledreng - op mod 90'erne -
meget optaget af disse Beretninger, og en Dag, da 
vi Skolebørn fra Vollerup var sluppet fri fra Gimlinge 
Skole, fandt vi paa at ville gaa en Omvej ad Præ
sternarken hjem for at prøve at faa Lov til at se i Kik
kerten. Det var spændende, for det var ikke altid den 
gamle kloge Mand havde Lyst til at vise sine Sager 
frem. 

Saa travede vi da en Foraarsdag ud ad det lange 
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Præstemarksgærde til "Horsehaven", og· snart fik vi 
Huset i Syne, et lille, straatækket og hvidkalket Hus 
paa flad, aaben Mark og uden Trævækst omkring. 
Det havde en Dør og to Vinduer paa Forsiden og 
lignede i det hele andre smaa Indsidderhuse, som den 

Mads i Haven. 

Gang laa i Gaardenes Markhjørner og var Bolig for 
fattige Folk. Det eneste mærkelige var Stjernekikker
stilladset ved Østgavlen. 

Da vi korn nærmere, saa vi Mads sidde uden for 
sin aabne Husdør og se ud over Egnen, Hænderne 
hvilte han paa Knæene. Huen var trykket fast ned 
paa de graa Lokker, der stak frem ved Ørene. Der 
var Ro og Alvor over det runde, regelmæssige Ansigt, 
en meget pæn gammel Arbejdsmand - men hvor saa 
han dog almindelig ud - ligesom alle de andre 
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Hverdagsmennesker, man saa. Var det virkelig den 
kloge Mand, som var saa helt anderledes end alle 
andre? 

Vi prøvede os frem, om han var i Humør til at 
tage Kikkerten frem. Vi fulgte med Spænding hans 
Blik, og det slog mig-, at Øjnene paa en Gang var 
saa mærkeligt barske og milde. Han skød Underlæ
ben op over Overlæben, slog Armene over Kors og 
saa vist paa os: "Nej, i Dag kan det ikke blive til 
noget. Det er heller ikke klart nok". 

Ny Overtalelsesforsøg var forgæves. Mads rejste 
sig og gik ind. Snart var den lukkede Dør imellem 
os og den gamle, middelhøje, lidt duknakkede Mand. 
Der stod vi. 

Der var det ved Mads, som vi kendte ham fra 
hans ældre Dage, at fik han det Indtryk, at man kom 
til ham for Løjer eller af simpel Nysgerrighed, var 
han urokkelig. Man kom ingen Vegne ved at trænge 
sig paa. Det gjorde ham kun mere barsle Hvis han 
derimod mærkede, at man virkelig søgte at lære noget 
hos ham, var han den ideelle Læremester, æggende, 
tilskyndende, hjælpende. Saa blev man klar over, at 
var han end barsk af Ydre, var han mild af Indre. 

Saadan var mine første Indtryk af Mads Hansen, 
og de er blevet bestyrkede ved de Undersøgelser, jeg 
har foretaget for at bevare hans Minde i vor Egns 
Historie. 

Muds Hansen var betroet mange Talenter, og 
ingen skal sige, han gravede dem i Jorden, skønt 
Mulighederne for deres fulde Udnyttelse var ringe. 
Han gjorde sit lille Hjem til en Videnskabens Bolig. 
Hans Navn blev kendt og skattet af alle i den nære 
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Omegn, og derved blev det, skønt hans Evner og 
Granskerflid under gunstigere Kaar vel vilde have 
gjort ham til en af vort Lands betydelige Viden
skabsmænd. 

Mads Hansens Fader hed Hans Nielsen, og den 
15 Tønder Lands Ejendom, han havde i Fæste, var en 
Parcel af den Gaard i Vollerup, som nu ejes af Sog
neraadsformand Alfred Bendtsen. Den daværende Ejer 
var Alfred Bendtsens Oldefader Christen Madsen. 
Hans Nielsen døde i Efteraaret 1830, da Mads var 
15 Aar gammel. En Halvbroder, som var 15 Aar 
ældre, overtog ved samme Tid et andet Boelssted paa 
Vollerup Mark, og Moderen boede i det gamle Hjem 
til sin Død i 1836. 

Dette Hjem er Rammen om en Del af Mads Han
sens Barndoms- og Ungdomstid. Om Forældrene vides 
intet særligt, men der er nogen Sandsynlighed for, 
at de har været velbegavede. Visse Karaktertræk og 
Evner hos Efterkommere i Slægten tyder derpaa. Mo
deren har vist en særlig Omhu for Mads, som legemlig 
set ikke var saa godt udstyret som andre Børn, idet 
hans Fødder var slemt misdannede, saa at han ikke 
helt kunde tage Del i andre Drenges Leg. 

Men kunde han ikke hævde sig paa Legepladsen, 
tog han Erstatning i Huggehusarbejde og boglig 
Beskæftigelse, og navnlig her tog hans vaagne, lære
lystne Sind en ikke almindelig Retning. 

Det var ganske særlig ikke almindeligt i de Tider, 
at Børn drev det synderlig vidt i almindelige Skolefag. 
Kunde de faa lært at læse nogenlunde og at klare 
de simpleste Regneopgaver samt at kende deres kri
stelige Børnelærdom - kraftigt og paa tør rationa-
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listisk Vis indbanket - saa fordredes der almindeligt 
ikke mere, hverken af Barnet eller Læreren. 

Det er saa meget mere paafaldende, at den sva
gelige Dreng allerede i Skoleaarene saa Lejlighed 
til at løbe saa langt forud for sine Kammerater. At 
han i udpræget Grad besad Haandens Snille og prak
tisk Sans og fik Lejlighed til at udnytte disse Egen
skaber forstaas lettere. Huggehuset spillede en meget 
større Rolle hos Almuen i ældre Tider, og der var 
al Tid blandt Bønder disse Altmuligmænd, som kunde 
alle Haandværk og reparere snart sagt alle mulige 
Slags Redskaber, Husgeraad og Bygninger, ja, ogsaa 
fremstille solide og smukke Ting af nyt. Derimod var 
Tiden, hvad Lejlighed til boglig Kundskab angaar, 
vidt forskellig fra vor Tid, da Bordet staar dækket 
frit for alle, der vil tage for sig af Lærdommens 
Retter. Nu kan et klart Hoveds Lærdomssysler lettere 
vokse ud over Folkeskolens Rammer. Nu er der Op
lysning og Vejledning alle Vegne, men hvor havde 
Mads Lejlighed til at nyde den Slags Haands
rækninger? 

Det maa alligevel være lykkedes ham at faa fat 
paa Lærebøger, som har sat ham i Gang og skærpet 
hans Tænkeevne i den Grad, at han der, hvor de aller 
fleste vilde køre i Staa uden en Lærers Vejledning, 
har kunnet arbejde videre paa egen Haand og naa 
til Bunds i Problemerne. Blandt hans efterladte Pa
pirer, som desværre efter hans Død blev spredt for 
alle Vinde, saa de ikke alle kom i nænsomme Hæn
der, findes nogle Regnehæfter fra 14-Aarsalderen, 
Chifferbøger kalder Mads Hansen dem, og deri har 
han indført Regnestykker af alle tænkelige Regnearter 
og givet Forklaringer. Det ses her, at han allerede 
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da var fortrolig- med Regneopgaver af den Art, at 
man ved en Præliminæreksamen i vore Dage næppe 
vilde opstille dem stort sværere. 

Det er øjensynligt, at Regnefagene allerede i hans 
tidligste Ungdom fængslede ham mest, men ogsaa 
ved sit Arbejde i Huggehuset tog han Nytte af de 
Kundskaber, han flittigt og optaget havde samlet sig. 
Det fortælles - uden at det dog har været muligt 
at konstatere det sikkert - at et af de Arbejder, han 
i sin Barndom eller tidligste Ungdom var mest op
taget af, var Indretningen af et Ur, hvis Hjul alle var 
af Træ og saa nøjagtigt beregnede, at alle Takker 
greb ind i hverandre paa rette Maade, saa at det blev 
i Stand til at vise rigtig Tid. Hvad Mads Hansen som 
voksen uden anden Vejledning end sin egen klare 
Hjerne, sit gode Haandelag og sin praktiske Sans var 
i Stand til at fremstille, gør Meddelelsen om Træuret 
troværdig. 

Jo, den lille Mads havde med Flid fundet Veder
lag for Savnet af ikke at kunne tage Del i jævnald· 
rende Drenges Spilopper og Sport. 

Ved Moderens Død i 1836 opløstes I-Ijemmet, og 
nu begynder Mads Hansens af hans rige Personlig
hed prægede Eneboertilværelse. 

Christen Larsens Enke, Maren Olsdatter, som 
boede i Nabostedet med Jord ned mod Gyldenholms 
Marker, maa have følt Trang til at hjælpe det unge 
Menneske, hvis hele Arv efter Faderens Død beløb 
sig til godt en Snes Rigsdaler. Hun overlod veder
lagsfrit Mads Hansen Jord til en Byggegrund, imod 
at han derpaa opførte tre Fag r-Ius, som ved hans 

4 
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Dødsfald skulde tilhøre Ejendommen, som havde af
staaet Jorden. 

Allerede samme Aar opførte Mads Hansen den 
lille Bygning, som Livet igennem blev hans Opholds
rum, Studerekammer og Værksted. 

Der var en lille Entre og bag den en stor aaben 
Skorsten med Ildsted og et Brændselsrum. Fra Gan
gen kom man ind i Husets eneste Stue, hvor der kort 
efter Opførelsen blev anbragt en Høvlebænk under 
de to Vinduer mod Syd, et lille Bord og en haard, 
højrygget Sofa ved Vinduet mod Nord, en Kakkelovn 
ud for Skorstenen og et Drejelad midt i Værelset. I 
det nordøstre Hjørne stod Sengen, skilt fra ved et 
Sirtses Forhæng, og det meste af Østgavlens sydlig
ste Del optoges af en meget stor Egetræs Kiste. Ved 
Vinduerne over Høvlebænken var Værktøjet i god 
Orden stukket ind mellem nogle Tremmer. Denne Ind
retning holdt i det væsentlige, saa længe Huset stod. 

Haandværk var Mads Hansens vigtigste Erhverv 
i de unge Aar. Men hvilket Haandværk? Somme Ti
der murede han, til andre Tider var han Tømrer og 
stod for Byggeforetagender i Omegnen. Saa kom der 
Bud efter ham om at sætte en Brønd, lave en ny 
Pjællefadding til en stiv Vogn, Hammelstøj og Svingler, 
Skovle og Spadeskafter og Træstel til Plove og Har
ver, en Gaasebænk til Konen i Gaarden og et Meje
rede til Manden eller Karlen, en Tørvesluffe, River, 
Borde og Bænke, Stole, Skabe og Hylder, kort sagt 
alt, hvad man havde Brug for baade ude og inde. 
I Løbet af faa Aar havde Mads faaet en stor Kunde
kreds. Man kom til ham med Rokke, Garnvinder, 
Hørredskaber. Alt hvad der var i Stykker, kunde 
han hele. 
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Og de kom ikke blot til Mads Hansen, naar de 
skulde have noget sat i Stand. De kom der ogsaa 
for at passiare med ham eller med andre Gæster. I 
Løbet af faa Aar var alle i den nærmeste Omegn 
blevet hans Kunder og mange hans personlige Venner. 

Især var han nær knyttet til Hjemmet, som havde 
givet ham Byggegrund, og Sønnen Lars Christensen, 
som i 1845 overtog Hjemmet efter Moderen, var hans 
nære Ven, der hyppigt havde sin Gang i det lille 
ejendommelige Hus, ligesom Lars Christensens Hjem 
altid stod aabent for Mads Hansen, hvis redebonne 
Færd gjorde, at alle havde Tillid til ham og gerne 
vilde se ham deltage i deres Selskabelighed. Han 
blev indbudt til alle sine nærmere Bekendtes Høst
gilder, Bryllupper, Barselsgilder og andre festlige 
Lejligheder. Man holdt af hans skarpe Vid. Han var 
en Mester i Satiren, men det skadede ikke, at han 
undertiden tog lidt haardt. Det var ikke af smaaligt 
Nag eller Gnaveri, og man saa igennem det ind til 
det venlige Hjertelag. 

Selv kunde han jo ikke byde stort til Gengæld for 
al den Venlighed, han mødte, men en Snaps og et 
Stykke Kandis kunde der da gøres Udvej for, naar 
der kom Gæster, han mente at skylde lidt Opvartning. 

Forholdet til Broderen, Niels Hansen, som boede 
i et Boelssted lidt nærmere Vollerup By, var altid 
hjerteligt og godt, og jævnlig, naar Boghandleneg
ningerne var blevet for store, laante Mads nogle 
Rigsdaler hos ham. Tit var han paa Arbejde hos Bro
deren, og han var altid tilstede ved festlige Lejlig
heder og tog i det hele Del i Hjemmets Glæder og 
Sorger med den Medfølelse og Medleven, som var 
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saa karakteristisk for den ensomme Mands Forhold 
til sine Omgiveiser. 

!ians Økonomi var lige fra første Færd spændt, 
og det havde sin bestemte Aarsag. liver ledig Stund 
benyttede han til Udvidelse af sine Kundskaber, og 
det var efter Datidens Forhold ikke Smaaregninger, han 
havde at klare hos Boghandler Lindbergh, Slagelse. 

Ved 30-Aarsalderen har hans videnskabelige Sysler 
taget ham saa stærkt, at han jævnligt afsætter mange 
Dage - ja, vist Nætterne med - til Studeringer. I 
Dagbogen kan man ud for en Dato finde: "Lavet en 
Tørvesluffe" og ud for den næste: "Forberedende 
Læsning i Astronomi". Ved østre liusgavl havde han 
bygget en stor Platform i Husets Bredde og omtrent 
i Højde med Huset. Der tilbragte han mange stjerne
klare Nattetimer med sin store Kikkert. Det havde været 
dyrt at faa den anskaffet, men Glæden ved dens Brug 
kunde rigeligt opveje Savnet af Nattesøvnen. Det 
stærke Blik fortabte sig i det uendelige Himmelrum, 
og Viljen til ved egne Maalinger at konstatere det 
læstes Rigtighed gav de opadvendte Øjne en betaget 
Glans, den friske Almuehjerne en uerstattelig Nydelse. 

lian havde ofret megen Tid paa Geometrien. Det 
kom ham nu til stor Hjælp, efterhaanden som In
teressen for Stjernehimlen greb ham fastere og fastere, 
saaledes at Astronomien vist tilsidst helt tog Over
haand over al anden videnskabelig Syssel. 

I 1854 er han naaet saa vidt, at han i Dagbogen 
kan meddele, at han har tegnet et Planetkort. Mange 
Dage, ja, næsten hele Maaneder, har han ladet alt 
andet Arbejde hvile. lian begynder i Reglen sine 
Studier med, hvad han kalder forberedende Læsning 
til Porstaaelse af: "Logaritmer, Navigationslære, Høj-
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demaaling, Korttegning, Geografi o. s. v.". Han kalder 
ikke en flygtig Gennemgang - selv om den er sket 
ved Tællepraasen i lange, vaagne Nætter --- for Stu
dium. Naar han for Alvor tager fat, gaar han grun
digt til Værks, til han forstaar og er i Stand til ved 
Eksperimenter og egne Beregninger at gøre Stoffet til 
sit eget. Hvad andre kun kan fatte lidt af ved en 
Lærers Hjælp, tilegnede han sig saaledes, at han fak
tisk var mistænksom overfor alle videnskabelige Re
sultater, indtil han kendte dem som noget selvoplevet, 
som en Opfindelse, han fuldt ud kunde staa inde for. 

Derfor var han ogsaa, naar han en enkelt Gang 
underviste Elever, den ideelle Lærer. Hos ham gjaldt 
Remsen ikke, men virkelig Forstaaelse og Evne til 
at forklare det opfattede. "Hvad skal du med Facit
liste, Dreng". Du maa selv staa inde for Resultatet ved 
at prøve Opgaven paa flere Maader", kunde han ud
bryde. I Undervisning af Værktøjs Brug var han næsten 
som en moderne Sløjdlærer, og Forsøg af forskellig 
Art gjorde han til en Leg. Min Far (Gdr. Lars Chri
stensen, Vollerup M.), som i nogle Drengeaar nød 
godt af hans Undervisning, skildrer den saaledes: 

"Den da almindelige Udenadslæren foragtede han 
fuldtud, men god Orden og Plan skulde der være i 
det hele, og han forstod at indrette det saaledes, at 
det aldrig blev kedeligt for Eleven. 

Første Time om Formiddagen læste jeg Astronomi 
i en Bog, som hed Den oprigtige Almanakmand, og 
den forklarede han mig meget grundigt, saa jeg se
nere i Livet havde megen Fornøjelse deraf. Næste 
Time havde jeg almindelig Regning paa Tavle. Jeg 
lærte at regne de samme Opgaver paa to Maader. 
Naar Facit saa blev ens, vidste man, det var rigtigt. 
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Men naar jeg saa kom i Skolen og brugte andre 
Former, kom jeg i Unaade hos min gamle Skolelærer. 
Han lærte os blot, at naar vi skrev saadan op og 
regnede saadan, saa fik vi Facit, men hvorfor det 
maatte blive saadan, det var ikke hans Sag at forklare. 
Saa havde vi en Times Arbejde ved Høvlebænk og 
Drejelad, og der maatte jeg lære at bruge de forskel
lige Slags Værktøj. Dernæst havde jeg· en Time i 
Geometri og Landmaaling, og det var det Fag, baade 
Læreren og jeg havde mest Lyst til, og som jeg og
saa fik en Del praktisk Øvelse i. 

Om Eftermiddagen, naar vi var hjemme (Mads 
Hansen havde i den Tid adskillige store Landmaaler
arbejder) arbejdede vi aldrig, uden det var noget 
meget presserende. Saa blev Tiden brugt til at øve 
alle mulige videnskabelige Kunster og Narrestreger 
med Fysik, Kemi, Landmaaling, Højdemaaling og 
meg·et andet, som var interessant og morsomt tillige. 

Om Aftenen fulgtes vi ad hjem til mine Forældre 
og spiste Nadver, og der blev han om Aftenen". 

Sprog interesserede ikke Mads Hansen ret meget. 
Jeg gengiver efter Erindring en af hans Udtalelser. 
Skulde et enkelt Ord have lydt anderledes, kan jeg 
i hvert Fald tydeligt skelne Meningen og Tonefaldet: 

"Sprog er noget sært noget at arbejde med. Det 
er saa ubestandigt. Det er ikke til at naa fast Bund 
i noget der. I Dag er det saadan, om nogle Aar an
derledes. Nej, studer de evige Naturlove, min Dreng, 
saa ved du, du lærer noget, som er urokkeligt og 
fast og gældende". 

Mads Hansen skrev dog - med en smuk og stærk 
Haandskrift --- et velformet Dansk. Han havde en en
kelt Stavefejl, men det er let at se, at han ved en 
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Smule Umage med Grammatikken ogsaa kunde være 
blevet en ulastelig Stilist. 

Helt urigtigt er det, naar man undertiden har vil
let paastaa, at kun de matematiske Videnskaber fan
gede hans Interesse. Alene den Kendsgerning, at han 
straks ved Udkomsten af Fabricius' store, illustrerede 
Danmarkshistorie anvendte en god Del af sine knappe 
Indtægter til Køb af den, peger afgjort i anden Ret
ning, ja, det gør hans Boghandlerregninger og hans 
Bladhold i det hele taget. Selv det store nordiske 
Konversationsleksikon maatte han abonnere paa. Og 
hans Bøger var i Brug· i en saadan Grad, at man 
knap fatter, hvordan han kunde naa saa meget. 

Og saa kunde Folk endda finde paa at kalde ham 
doven, naar han til Tider arbejdede meget lidt i det 
praktiske, men sled saa meget haardere med Teorierne. 
Ganske enkelte Dage bestilte han dog praktisk talt 
intet - udover maaske at øve sig lidt paa Violinen. 
Hemmeligheden ved, at han kunde naa at lære saa 
meget var nok den, at han forstod helt at fordybe 
sig i et Arbejde og helt at hvile, og naar han hvilte, 
kunde han med gode Venner og med Børn sludre 
om det mindste, navnlig hvis han fik Følelsen af, at 
man vilde lære noget. Saa kunde han lave det saa
dan, at man virkelig troede, man sad og hjalp hver
andre med at finde ud af Tingen. Snart var man selv 
den klogeste, snart var han det. 

I Politik holdt han sig udenfor Partistriden, men 
det betyder ikke, at han ikke fulgte bedre med 
end nogen af hans Bysbørn og Omgangskreds. Ad
skillige af hans originale Bemærkninger lever efter 
ham og bærer Vidnesbyrd om, at han ogsaa paa det 
Felt - ved Læsning af Dagblade, Tidsskrifter, histo-
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riske og geografiske Værker - var langt forud for 
sin Samtid. 

Iians Evne til, som man siger, at ramme Hovedet 
paa Sømmet var med til at gøre hans Stue til et yn
det Samlingssted, et Fristed, hvor alle Spørgsmaal 
kunde drøftes og blive krydrede med Mads Hansens 
klare Dømmekraft, vittige Indfald og bidende Bemærk
ninger, som maatte vække Eftertanke. Adskillige holdt 
ogsaa af at sidde i hans Stue og spille Dam eller 
Tavl med ham eller med hverandre. 

I religiøse Spørgsmaal var han mere tavs end i 
andet, og det gjorde, at han under Tiden blev an
taget for at være Fritænker. Jeg lader nogle mellem 
hans Papirer fundne Smaanotitser tale for sig selv. 

Paa en Seddel med Meddelelse om Chr. Larsens 
Enkes Død i 1848 staar skrevet: 

Farvel vi sige med bedrøvet I-Ijerte, 
sov sødt i Fred. 
Det Iiaab os lindrer kun vor store Smerte, 
at hist vi samles i Guds I-lerlighecl. 

Ved sin Ven Boelsmand Lars Christensens Død i 
1859 skrev han i Dagbogen, der ellers kun indeholder 
Oplysning om foretagne Arbejder og om Indtægter 
og Udgifter: 

"Jeg behøver stadig nogle visse Erindringer, som 
maa gøre mig opmærksom paa mit Livs Ende. Alt 
for ofte undertrykker jeg Dødstanken i min Sjæl, og 
om dette end ikke sker, saa er der dog tusinde Ad
spredelser, som enten ikke forunder mig Tid til at 
tænke paa Døden, eller som gør Dødens Erindring 
frugtesløs for mig. Og dog· er det fornødent for min 
egen Sikkerheds og Roligheds Skyld, at jeg ofte tæn-

Sorø Amt 1942



Mads i Haven. 57 

ker paa Døden og derved formindsker min Frygt for 
den. 

Da mit dødelige Liv ikke er andet end en bestandig 
Strid med Synd og Elendighed, er det da ikke en 
naadig Bestyrelse af Gud, at han har indskrænket 
min Tid til saa kort en Varighed. Min Vej til Himlen 
gaar gennem Trængsler. Skulde jeg da ikke prise 
Forsynet, som har gjort Gennemgangen saa kort". 

Paa en anden Seddel meddeles, at Gdr. Chr. Mad
sen, Vollerup, er død 1860 og Gdr. Hans Olsen 1866, 
og tilføjes: "Dette skal være mig et Minde om to af 
mine ældste og mest oprigtige Venner". 

Paa samme Seddels anden Side er i 1868 og 1874 
fortalt om hans gamle Skolelærer C. Petersens og 
hans Broder Niels Hansens Død. Her er vedføjet dette 
Salmevers: 

En Gang oprejses skal mit Støv 
og evig hos min Jesum leve. 
Jeg regnes blandt de dødes Tal, 
Forraadnelse mit Ler omgiver. 
Dog evig jeg ej blive skal 
det, jeg i Gravens Mørke bliver. 
Nlin Aand udhviler i Guds Skød 
og taber sig i salig Glæde, 
en Fryd, som ingen Synder nød 
i denne Verdens Jammersæde. 

I et Kort over København fra 1872 med alfabetisk 
Fortegnelse over Seværdigheder laa et Billede i Post
kortstørrelse af den korsfæstede Frelser, vistnok en 
Gengivelse fra en københavnsk Kirke. Over det var 
lagt en omhyggelig tilskaaret Glasplade. 

Først i 50-erne staar Mads Hansen rustet til at 
optage et nyt Arbejdsfelt, som interesserede ham 
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meget, og som ogsaa gav en Del Fortjeneste, nemlig 
Landmaaling. 

Geometrien har lige fra hans tidligste Ungdom 
haft hans mest levende Interesse. Han har gennem
pløjet store geometriske Lærebøger, som de benyt
tes ved de lærde Skoler, og hans egne indføjede 
Beviser og Beregninger viser, at han har forstaaet 
selv de sværeste Ting i dem. 

Første Gang han i Dagbogen nævner Korttegning 
er i 1850, da han udfører et Kort over tre Gaardes 
Marker i Gimlinge. Samme Aar opmaaler han for 
Øvelse sit Barndomshjem og de omliggende Ejen
dommes Marker og udfører et smukt Kort med nøj
agtige Arealberegninger. I 1851 er adskillige Dage 
helt viet Tegneøvelser, og disse Øvelser fortsættes 
Aar efter Aar, ogsaa efter at han har begyndt at 
fungere som tilkaldt Landrnaaler. Han har efterladt 
sig en Mængde store Kortruller, og paa mange af 
Kortene staar vedføjet: Copieret af Mads Hansen for 
videnskabelig Øvelse. Blandt hans første Tegnearbejder 
hører en Haveplan til Gartneren paa Gyldenholm. 

I 1840 havde G. Brøndsted købt denne Herregaard, 
og han korn snart i Forbindelse med Mads Hansen, 
bemærkede hans rige Evner og satte ham i Arbejde 
med forud for Høst at inddele Kornmarkerne i Strim
ler paa 1 Td. Land hver til Høstarbejderne, som 
mejede paa Akkord. Men derved blev det ikke. 
Han fik i 50erne overdraget at oprnaale og kortlægge 
Gaardens vidtstrakte Arealer og inddele Markerne i 
Skifter. 

I 50erne blev Herregaardsrnarkerne ogsaa drænede, 
og Mads Hansen ofrede mange Dage og Nætter paa 
ogsaa at forstaa Dræningsarbejdet til Bunds. Mange 
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Landmaaler- og Dræningsapparater maatte han købe 
eller leje, andre lavede han selv, og han havde i den 
Grad øvet sig i Nøjagtighed, at han var i Stand til 
at konstruere fine Hjælpemidler baade til Opmaaling 
og Niveliering. 

Travlest var der i de Aar, min Far var hans Elev 
og løb med Landmaalerkæde og Stokke for ham paa 
Gyldenholms og Cathrineholms Marker, og Far for
talte om den Sikkerhed og Myndighed, hvormed den 
selvlærte Landmaaler kunde lede Arbejde og tegne 
korrekte og smukt udførte Kort baade over Markerne 
og over Dræningerne. Hans Dræningskort tjener 
endnu adskillige Steder til Vejledning ved nye Dræ
ningsforetagender. 

Ogsaa mange Bønder henvendte sig til Mads Han
sen om Opmaaling af deres Marker og Inddeling i 
Skifter. I hans Fortegnelse over udførte Landmaalings
og Nivelleringsarbejder figui·erer mange Ejendomme 
i Gimlinge og omliggende Sogne. Og i hans Kortruller 
er Kopier og Kort over Egnens Landsbyer og Jorder. 

Godsejer Brøndsted var meget interesseret i at 
gøre Udvej for, at Mads Hansen kunde faa Lejlighed 
til helt at hellige sig Videnskaben og faa sin Uddan
nelse fuldendt. Han brevvekslede med formaaende 
Personer i København, og der var ved at aabne sig 
Udvej. Men Planerne strandede paa Modstand fra 
Mads Hansen, som mente, han var for gammel (ca. 
40 Aar). Der var forskellige medvirkende Aarsager 
til denne Modstand; de stærkeste var vistnok Mads 
Hansens legemlige Skavank og hans Mistro overfor sig 
selv og andre. Saa afgjort var den Viden, han havde 
tilegnet sig, hans egen, at han ikke følte sig bøjelig 
nok til at komme under andres Vejledning. 
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Den store Verden og dens Berømmelse havde 
vist sig for ham i lokkende Lys, men han forblev 
Mads i Haven, Landsbyens Filosof, som selv banede 
sig Stier i Lærdommens vidtstrakte Marker, samtidig 
med, at han erhvervede sig et sparsomt Udkomme. 

En af hans bedste Indtægtskilder blev efterhaanden 
Urmagerprofessionen. En Del af de Arbejder, han 
tidligere havde tjent en Skilling ved, eksisterede ikke 
mere. Hvem brød sig vel nu om Skovle med Træ
blade, Plove med Træstel eller gamle Hørrekvisitter. 
De gamle Rokke var lagt paa Loftet og skulde ikke 
repareres, og Folk !Javde begyndt at købe Pabriks
rnøbler. Lysten til at gaa ud og foretage Bygnings
reparationer var ogsaa mindre. Han vilde hellere 
sidde hjemme og rense Ure. Det Felt havde han ogsaa 
ved Læsning og Prøvearbejder sat sig grundigt ind 
i, saa han kunde udføre solidt Arbejde og blev meget 
søgt. Og der var det Gode, at naar han sad hjemme, 
kunde han, naar han følte Lyst dertil, lægge alt til 
Side og granske det, der til enhver Tid fangede hans 
Interesse. 

I hans Dagbøger ser vi dog endnu Navnene paa 
næsten alle Vollerup Bys Mænd, som han af og til 
hjælper med et og andet eller besøger. I Sommeren 
1863 arbejdede han meget for sin Broder, som da 
havde afstaaet Ejendommen til en Svigersøn, Jens 
P. Christensen, og derfor lod opføre en Aftægtsbolig 
tilknyttet Ejendommens øvrige Bygninger. 

En Del af dem, der stod Mads Hansen nærmest, 
mindes han paa smaa Sedler lagt ind i Dagbogen. 

Hans gamle Barndomshjem og dets Beboere har 
hans særlige Interesse og han noterer derfra: 

Hans Christiansens Hustru Cordine Borreby (Datter 
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af en tidligere Lærer i Gimlinge) født 20. Marts 
1812 død I. April 1878. Dagen efter er der endnu et 
Dødsfald i samme Familie: "Hans Christiansens Dat
ter Sofie Hansen gift og boende i Slagelse som Mo
dehandlerinde født 20. Januar 1841 død 2. April 1878". 
Disse to Dødsfald har berørt Mads meget dybt Hans 
Dagbøger og smaa Sedler levendegør saa mange 
Erindringer fra den Tid, da vore Oldeforældre fær
dedes her. De træder frem for os alle sammen: Chri
sten Madsen, Hans Olsen, Mads Rasmussen og Peder 
Jensen, Vollerupgaarde, Møller Jens Nielsen, Christian 
Nielsen, Jørgen Hansen, Hans Jørgensen, Tømrer Hans 
Iiansen, Chresten Jensen og mange flere. Læsere i 
Gimlinge Sogn vil i disse Navne se Mads Hansens 
Omgangskreds og Venner og deres egne Forfædre. 

Nabostedet vedblev ogsaa efter Lars Christensens 
Død at være som et andet Hjem. Lars Christensens 
Enke blev gift med Ungkarl Lars Jørgensen, tidl. 
Tjener hos Greven paa Holsteinborg - hvorfor i 
Parantes bemærket Ejendommen fremtidig blev kaldt 
Grevestedet. I 1888, da den blev overtaget af en Pleje
datter og hendes Ægtefælle Niels P. Nielsen, troede 
Mads Hansen, at nu kunde det vel ikke mere paa
regnes, at Forbindelsen skulde holde. Han udeblev 
fra Middagen, men de nye Folk sendte Bud efter 
ham. Alt blev ved det gamle, og N. P. Nielsen og 
Hustru, som begge lever endnu, blev en god Hjælp 
og Støtte for den gamle Eneboer. 

Mads Hansens sidste 15 Aar er ikke prægede af 
saa meget legemligt Arbejde som de foregaaende. Nu 
sad han næsten altid hjemme og reparerede Ure eller 
hvad andet, der kunde forefalde. Som Fædrene havde 
fundet Vej til hans Enebo, saaledes ogsaa deres Børn 
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og Efterkommere. Blandt de Mænd, der nu særlig 
interesserede sig for Mads Hansen, bør nævnes Gdr. 
Hans Sørensen, Vollerup, (Chr. Madsens Svigersøn) 
og Gdr. Chr. Andersen, Vollerupgaarde, som var 
meget interesseret i den originale Personligheds Sam
linger og bl. a. ved Auktionen efter Mads Hansens 
Død købte den store Globus og forærede den til 
Oimlinge Skole, hvor den findes endnu. Den ny Slægt 
nærede Ærbødighed og Beundring for den kloge gamle, 
som vedblev at sysle med videnskabelige Opgaver. 

Hele sit Liv havde han ført Dagbog over Vejret 
fra Dag til Dag. Bogen sluttes først kort før hans Død. 
Paa en Husstolpe var indrettet en drejelig Bøjle, hvori 
Kikkerten kunde indstilles paa Maanen til de forskel
lige Tider. Hans store Stjernekort, som det vilde være 
interessant at finde, blev af Kendere bedømt som et 
Arbejde af videnskabelig Betydning. Hans "Viden
skabelig Kalender" indeholder en Oversigt over Stjer
nehimlen, Stjernetid, Jordens og Planeternes Aar, Sol
og Maaneformørkelsernes Aarsager o. s. v. Derefter 
har 16 Fixstjerner hver sin Side i Bogen med Opgi
velse af deres Tider for Op- og Nedgang d. I., 11. 
og 21. i hver Maaned, og paa hvilke Længde- og 
Breddegrader de ses. Saa følger Beregning over Maa
nens Gang fra 1887 til Aar 2000. Kalenderen inde
holder ogsaa Meddelelser om Solens og Maanens 
Stilling hver Dag og Planeternes Stilling i Aarets Løb. 
Dernæst Beregning af Maanens Afstand fra Foraars 
Jævndøgn i Januar, Februar og Marts Maaneder 1888 
og Beregninger af Datoer for Nymaane gennem det 
20. Aarhundrede. Og endelig Sol- og Maaneformør
kelserne til Aar 2000. Disse Optegnelser kunde jo til 
Dels være Afskrifter, men det vilde ikke ligne den 
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gamle Gransker at tage noget for givet uden selv 
at have foretaget Beregningerne, og at han var i Stand 
dertil kan betragtes som hævet over al Tvivl. 

Fra disse senere Aar har jeg adskillige personlige 
Minder. De er bleven opfriskede under Arbejdet med 
denne Levnedstegning, hvortil jeg har faaet væsent
lige Oplysninger hos Gdr. Holger Larsen, Vollerup
gaarde, (gift med en Datter af Hans Christiansen, 
Vollerupgaarde, som omhyggeligt havde opbevaret 
de Papirer, hans Fader Chr. Andersen havde samlet 
efter Mads Hansen) og hos Tømrermester P. Jensen, 
Gimlinge. I disse to Hjem fandtes mange af Mads 
Iiansens efterladte Papirer, deriblandt hans omhyg
geligt førte Dagbøger med Regnskab og Meddelelse 
om foretagne Arbejder og Studier, hans meteorolo
giske Dagbøger, Videnskabelig Kalender o.m.a. Fhv. 
Gdr. N. P. Nielsen og Hustru, som var Mads Han
sens bedste Støtter paa de gamle Dage, har ogsaa 
givet gode Bidrag, ligesom min Fars Optegnelser har 
været til Hjælp. Skøder og Dokumenter har jeg un
dersøgt paa Dommerkontoret i Slagelse og gennem 
Landsarkivet. Det eneste Billede, som findes af Mads 
Iiansen har jeg faaet overladt af Gdr. Alfred Bendt
sen, Vollerup. Jeg er alle disse taknemmelig for god 
Hjælp. 

Fra den Dag, jeg paa Hjemvejen fra Skole første 
Gang saa Mads i Haven, var jeg optaget af den 
mærkelige Mand, der saa saa almindelig ud, og dog 
slet ikke var som nogen andre. Siden den Tid var 
jeg jævnlig ovre hos ham, saavel ene som i Følge 
med andre. Under Tiden, naar vi kom, var Stuen fuld 
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af Gæster, Tobaksrøg og Samtale. Mads sad paa sin 
trebenede Taburet og fulgte med. En Gang imellem 
kom der et skælmsk Udtryk i hans Ansigt, medens 
Underlæben gled op over Overlæben, og Armene 
lagdes over Kors. Saa var den Bemærkning i Vente, 
som skulde ramme den diskuterede Sags Kærne, og 
den faldt uden Persons Anseelse. Hans Diogenes
tilværelse og Filosoferinger havde gjort ham fuld
stændig upaavirkelig for tilsyneladende Storhed og 
tomme Fraser. Et lille Eksempel gengives her, som 
det er blevet mig fortalt: 

En af de Venner, som havde bedst Forstaaelse 
af, hvor højt Mads Hansen i Kundskabsfylde og Evner 
stod hævet over sine Omgivelser, vilde en Gaug vise 
Branddirektøren sin Bys Seværdighed. De fulgtes ad 
derud, og Vennen præsenterede: "Her ser Brand
direktøren vor Bys mærkeligste Mand, Mads Hansen -
og dette er Branddirektør, Ritmester Castenskjold, 
Slagelse". 

Nu var Tidspunktet, da Mads skulde bukke og 
takke for den store Ære. Men hvad sker? Mads, der 
ellers aldrig bandede, satte sig paa sin Taburet med 
korslagte Arme, hældede Hovedet paa Siden og kik
kede op paa Gæsten: "Det var dog Satans". 

Der laa hele Glansen, og Branddirektøren, som 
ogsaa var en hjertelig Mand, men af Væsen en gam
mel militær Hugaf, morede sig kosteligt 

Nogle kom endnu med Redskaber, som skulde 
bringes i Lave, mens man ventede, og naar de saa 
fik Sagerne tilbage og skulde betale, kom Mads dem 
jævnlig i Forkøbet: "Ja, nu skal I have Tak for, at 
I holder jere Ting i Orden". 

Men næste Gang de kom, havde de et eller andet 
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med, et Stykke Flæsk eller en Skaal Finker, som 
Mads tilberedte ved Ildstedet i den aabne Skorsten. 
Hans Fordringer i Retning af Føde og Klæder var 
smaa. Han gik tarveligt, men ordentligt, klædt og 
sørgede altid for, at Vask og Rengøring og Repara
tion af Tøjet, mod Betaling, blev omhyggeligt udført. 
Husholdningsudgifterne er ofte nede paa minimale 
Beløb. Middagsmaden fik han hos Nabofamilien og 
gjorde Smaatjenester i Stedet. Hans eneste "Flothed" 
synes at have været, at han holdt af lidt Ekstra
rationer af Hvedebrød. 

I mange Aar flyttede en Stump Læsegæld med fra 
det ene Regnskabsaar til det andet, men i de sidste 
Aar, da Boghandlerregningerne var i Aftagende, var 
der Overskud, saaledes at der, da Døden sluttede 
hans omhyggelige Regnskab, var en Sum, som sva
rede til hans beskedne Pædrearv. 

I nogle Aar var Mads Hansens Helbred ret ringe, 
og han viste sig aldrig udenfor Hjemmet og Nabo
gaarden. Derefter blev det igen lidt bedre, saa han 
kunde besøge Folie 

Paa hans Ture ad Stien fra Indelukket til Vollerup, 
forbi Hjemmet, hvor hans eneste Broder havde boet, 
mødte jeg ham undertiden, og hele hans Skikkelse 
fra de runde Træsko til Kasketten over de hvide 
Lokker staar mig i frisk Erindring -- ganske særlig 
hans kloge, milde Øjne. 

Den sidste svære Tid bar han med den urokkelige 
Sindsro, som havde været hans Livet igennem. Da 
Døden nærmede sig, satte han sig i sin haarde Sofa, 
og der blev han siddende Nat og Dag i elleve Døgn. 
Aldrig havde han været saa syg, at nogen havde 
behøvet at være hos ham om Natten, men nu blev 

5 
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det nødvendigt, og N. P. Nielsen sad der for det 
meste. Naar man søgte at overtale ham til at gaa i 
Seng, rystede han paa Hovedet, som han vilde sige: 
Saa dør jeg, og jeg er ikke helt færdig endnu. 

Endelig fik man ham overtalt, og nogle Timer 
efter, at han havde lagt sig, sov Mads Hansen stille 
hen, den 20. Marts 1894, lige ved 80 Aar gammel. 

Han havde haft mange Venner, trofaste mod ham, 
som han havde været trofast mod dem, men faa 
nære Slægtninge. N. P. Nielsens besørgede Begra
velsen den 27. Marts. Gimlinge Forsamlingshus var 
kort i Forvejen bleven taget i Brug, og ved Mads 
Hansens Begravelse serveredes Kaffe i Forsamlings
huset. Det var første Gang, der blev drukket Kaffe 
efter Begravelse. 

Der findes ingen Mindesten paa Mads Hansens 
Grav ved Kirkens nordøstre Hjørne. Huset, han be
boede, er nedrevet, og hvad han havde samlet, blev 
ved Auktion spredt for alle Vinde. Men endnu ken
der mange paa disse Egne Navnet Mads i Haven. 
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