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FORORD

Denne Slægtsbogs Tilblivelse skyldes en Beslutning paa et Møde 
i Vejstrup den 24. Juli 1943 af Efterkommere af Stænderdeputeret, 
Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling, Sognefoged Hans 
Christensen, Kohavegaarden, Vejstrup, om Tilvejebringelse af en 
Levnedsskildring af denne, idet det samtidig vedtoges ogsaa at søge 
udarbejdet særlige Beskrivelser af hver af de fem Slægtsgrene, der 
nedstammer fra dem af Hans Christensens Børn, som fik Efter
kommere.

Til at skabe Grundlaget for og tilrettelægge disse Slægtsbeskrivel
ser valgtes et Slægtsudvalg, bestaaende af en Repræsentant for hver 
af de fem Slægtsgrene: For Christen Hansens Slægtsgren fhv. For
stander H. K. Rosager, Brabrand, som havde taget Initiativet til 
Mødets Afholdelse; for Johanne Margrethe Hansdatters Slægtsgren 
Gdr. Vilh. Kristensen, Hjelmkilde, Skaarup; for Niels Hansens 
Slægtsgren fhv. Mejeribestyrer Hans Dinesen, Boslunde; for Maren 
Hansdatters Slægtsgren undertegnede og for Karen Hansdatters 
Slægtsgren Kantor Th. Lund, Aabenraa.

Til at bistaa mig med det grundlæggende Arbejde specielt inden 
for min Slægtsgren oprettedes dernæst et Slægtsfondsudvalg, hvori 
følgende indvilgede i at indtræde: Johannes Nygaard, København, 
(efter hans Død i 1946 Maren Nygaard, Næstved), Sigrid Skov, 
Ulbølle, Helga Nygaard f. Jakobsen, U. S. A., Svend Nygaard, Over- 
holluf, Svend Markussen, Charlottenlund, og Hans Hannibal Peter
sen, Odense (Kasserer). Der blev tilvejebragt en Slægtsfond paa
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efterhaanden henved ca. 2500 Kr. til Bestridelse dels af Femtedelen 
af Hovedudvalgets Omkostninger (Bogen om Hans Christensen), dels 
— og i Særdeleshed — af Trykningen af egen Slægtsgrenbog, idet 
denne naturligvis ikke kan afsættes til saa mange som Bogen om den 
for alle fem Slægtsgrene fælles Stamfader.

I øvrigt blev saa min særlige Opgave den at samle det mest mulige 
Stof og paa Grundlag deraf udarbejde Bogen om Maren Hansdatters 
Slægtsgren. Og her et Par Ord om, hvorfor jeg har kaldt den 
Nygaard-Slægten:

Maren Hansdatter blev i 1841 gift med Hans Nielsen fra Mølle- 
gaarden i Brudager, Nabosogn til Vejstrup. Gaarden Nygaard i Ul- 
bølle blev samme Aar deres Hjem og Ejendom og var det indtil 1894. 
Den gik da over paa fremmede Hænder. Imidlertid var Navnet Ny
gaard gennem Aarene blevet et saa almindeligt benyttet Kendings
navn for Familiens Medlemmer, at Hans Nielsen fandt Anledning til 
for sig og sine Efterkommere at skaffe kgl. Bevilling til at føre 
Navnet som Slægtsnavn. Det er altsaa det eneste af Gaarden, der 
fortsat er bevaret for Slægten, men dog tilstrækkeligt til, at denne 
Bog passende har kunnet kaldes „Nygaard-Slægten fra Ulbølle”. 
Det sidste maa med, for øjensynligt har Navnet Nygaard siden kun
net erhverves af mange andre Slægter i Landet.

Ved Slægtsudvalgets første Møde — i Nyborg den 3. September 
1943 — blev det bl. a. besluttet, at Bogen om Hans Christensen skulde 
have et særligt Afsnit om hans Børn, skrevet af de respektive Ud
valgsmedlemmer. Under Hensyn til Omkostningerne ved Bogens 
Trykning blev der senere overvejende Stemning for at udskyde 
denne Del. Da nu imidlertid Skildringen af Maren Hansdatter var 
bleven skrevet, og Aarsagen til nærværende Bogs Tilblivelse er at 
finde dels i Tilskyndelsen til Hans Christensen-Bogen, dels i den 
Omstændighed, at Maren Hansdatter i hans Slægtstræ er den Gren, 
paa hvilken Nygaard-Slægtens mange Skud udfolder sig, har jeg 
anset det for passende at lade Bogen om vor Gren begynde med den 
nævnte, koncentrerede Skildring specielt af hendes Personlighed 
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og Betydning for Slægten — om end med visse i den nye Placering 
begrundede Ændringer.

Endelig skal det her nævnes, at nu afdøde Mejerikonsulent Magnus 
Skov, Vester Skerninge, som var gift med Maren Hansdatters Datter
datter, Anne Markussen fra „Fruens Lejde”, Ulbølle, allerede i 
1930erne tog sig for at udarbejde en særdeles paaskønnelsesværdig 
Beskrivelse af sin Hustrus Slægt, og det er da naturligt, at hvad der 
i det følgende meddeles om Hans Nielsen Nygaard og Hustru samt 
om „Fruens Lejde”-Grenen i betydelig Udstrækning bygger paa 
Magnus Skovs Oplysninger og Beskrivelse.

Birkerød, November 1947.
H. N.
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MAREN HANSDATTER, 
hvis Minde denne Bog særligt tilegnes.

Det kan om Maren Hansdatter med Sandhed siges, at hun var 

en af de „fromme, stærke Kvinder”, som Digteren Paludan-Muller 
taler om i sit under Indtryk af den ulykkelige Udgang paa Krigen 
1864 skrevne Digt „Fremtidsmaalet”.

Stærk og sund var hun for det første af Legeme. Til sin yngste 
Søn, hendes tiende og sidste Barn, har hun fortalt, at hun, da hun i 
sin første Ungdom tjente hos sin Plejebroder, Hans Nielsen i Ege
bjerg, kunde tage en hel Tønde Rugmel og bære den hen til Dejg- 
truget. Og gammel blev hun — trods de mange Fødsler — ogsaa, 
næsten 99 Aar. Gang paa Gang forbavsede hun i sine sidste Aar sin 
Læge med sin Modstandsdygtighed over for Sygdomstilfælde.

Men stærk blev hun som fuldt udviklet Kvinde, Hustru og Slægts
ældste tillige i aandelig Henseende. Denne hendes aandelige Styrke 
bundede i en smuk Fromhed og har sikkert faaet væsentlig Betyd
ning for de fleste af os, der har kendt hende. Det kan i denne For
bindelse have sin Interesse at nævne, at ud over det udmærkede For
hold, i hvilket hun hele Livet igennem stod til sine Forældre og 
sine Søskende, følte hun sig i særlig Grad paavirket af sin ældste 
Broder, Christen Hansen, som under pietistisk Indflydelse havde 
gennemlevet en saa alvorlig Krise for at naa til aandelig Ligevægt, 
at det en Overgang endog havde ført til svære Uoverensstemmelser 
med Faderen.

I de af Magnus Skov samlede Slægtsoptegnelser siges bl. a., at 
hun havde arvet sin Moders milde og godgørende Sindelag og sin 
Faders Retfærdighedssans. Dette er sikkert rigtigt. For alle os, som 
kun har kendt hende fra dette Aarhundrede, staar hun i Mindet 
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først og fremmest som den fromme Slægtsældste, ofte hensunket i 
Bøn for sine mange Børn, Børnebørn og Børnebørns Børn. Men til 
Fuldstændiggørelse af Billedet af hende fra de yngre Dage er der 
Grund til at nævne, ja endog stærkt fremhæve endnu et Par væsent
lige Træk. Samtidige af hende fra den Tid, baade Børn og Med
hjælpere, har bevidnet, at det var en særdeles fast Mildhed, hvor
med hun styrede sit Hus og opdrog sin store Børneflok, og der er 
saaledes Vidnesbyrd nok om, at hun — foruden Retfærdighedssans — 
i høj Grad havde arvet Maalbevidsthed og i det hele taget Person
lighed fra sin Fader.

Bag Mildheden i de brune Øjne, hvis Farve de fleste af hendes 
Børn fik i Arv efter hende, laa Viljestyrke og Bestemthed parat til 
at gøre sig gældende, naar det var Myndighed, der skulde til, og det 
var det naturligvis ofte for hende som Husmoder paa en større Bon- 
degaard, men navnlig da over for en saa stor Børneflok. Naar Rollin
gerne blev for støjende i Stuen, var det saaledes hendes Skik at 
træde hen for Bordenden og plante et kraftigt Næveslag i Pladen 
for dernæst at hæve sin Røst til et fuldttonende „Vil I saa elske Rolig
hed!” Det skal have været af en særdeles udmærket Virkning i Ret
ning af forholdsvis hurtigt indtrædende Stilhed i Lokalet.

Ogsaa over for hendes Mands noget impulsive Væsen kunde hendes 
Personlighed give sig karakteristiske Udtryk og virke paa een Gang 
beroligende og forsonende. Herpaa vil der længere henne i denne 
Bog blive omtalt nogle Eksempler.

Som særligt betegnende for hendes aandelige Maalbevidsthed maa 
fremfor alt nævnes, at det var hende, der var den drivende Kraft i 
den i 1865 — nogle Aar efter, at hendes Brødre havde givet 
Eksemplet i Vejstrup og Oure — trufne Beslutning om at oprette 
Friskole paa Nygaard. Det blev Begyndelsen til den endnu eksiste
rende Vester Skerninge (-Ulbølle) Friskole.

Men om den Personlighedsarv, hun havde faaet fra sin Fader, 
vidner i Særdeleshed hendes altid levende Interesse for og til det 
sidste urokkeligt personlige Stillingtagen i Politik. Som sin Fader 
holdt hun sig med Hensyn til politisk Folkelighed og Frihed altid 
længst muligt til venstre, og selv det, at hendes Mand paa deres 
ældre Dage sluttede sig til det Moderate Venstre, kunde ikke afholde 
hende fra at vælge Venstrereformpartiet. Naar de f. Eks. nu og da 
fik Besøg af en af hendes politiske Meningsfæller, Dyrlæge Rasmus 
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Skov, Vester Skernlnge, og Samtalen drejede ind paa det politiske 
Omraade, trak den moderate Hans Nielsen sig gerne tilbage til sin 
Lænestol og sagde ikke meget, for, som han til Forklaring heraf 
engang bemærkede, „jeg skal ikke have min Næse i Klemme”.

Maren Hansdatter Nygaard, nogle og halvfems Aar gammel.

Mange Aar senere udtalte hendes Sønnesøn, Johannes Nygaard, 
der havde sluttet sig til det Radikale Venstre, engang over for hende 
sin Forundring over, at netop hendes Sønner var gaaet i „moderat 
Retning”, og sin Formodning om, at hun, naar det kom til Stykket 
saamænd nok stadig var den mest radikale af hele Familien. „Naa, 
siger du det,” lo hun — uden dog at lade sig forstaa med hverken Til- 
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slutning eller Protest. Hun var da bleven meget gammel og havde 
for øvrigt vistnok for stærke Indtryk fra Krigene 1848—50 og 1864 
til at kunne følge det Radikale Venstre. „Ja,” føjede hun saa til, „det 
er jo rigtigt nok, at de fleste af mine Sønner gik til det Moderate 
Venstre, men naar vi bliver gamle, og vore Børn gaar deres egne 
Veje, saa gælder det om at kunne se lidt stort paa Tingene.”

Netop paa dette Punkt havde hun for øvrigt selv — eller havde 
i hvert Fald tidligere haft — sin Begrænsning. Hun var saaledes 
i sin Tid meget forarget over, at en af hendes Brodersønner (H. P. 
Nielsen, Oure) havde sluttet sig til Højre. Hun var aabenbart ikke 
langt fra at mene, at det maatte bero paa noget i Retning af en Fejl 
i Karakteren. „Jeg kan ikke forstaa,” sagde hun, „at en Bonde kan 
være Højre — det kunde min Fader heller ikke fordrage.”

Skønt tunghør, fra hun var sidst i Halvtredserne, fulgte hun 
vaagent med i Aandsliv og Politik næsten til det sidste. Da det andet 
Ministerium Zahle var bleven dannet i 1913, drøftede hendes nær
meste, om hun nu ogsaa stadig var tilstrækkeligt med til at kunne 
have noget ud af at se Ministerlisten. Man gav hende Avisen med 
denne; hun saa et Øjeblik paa den og mumlede saa: „Se, se — Munch 
som Forsvarsminister!” Saa var man klar over, at hun endnu var 
helt godt med paa Noderne!

Maren Hansdatter var alle Dage folkelig i dette Ords bedste Be
tydning, d. v. s. omhyggelig og konsekvent i sin Opfattelse af Menne
skerettighederne. Hun taalte ingen daarlig Tone i sit Hus, hverken 
af sine nærmeste eller af sine Medhjælpere, og hun vaagede nøje 
over, at disse sidste blev behandlet med Respekt og paa lige Fod 
med Familiens Medlemmer. Derfor fik hun ogsaa paa sine gamle 
Dage jævnligt Besøg af tidligere Medhjælpere, som hermed vilde 
vise, at de havde lært at sætte Pris paa hende. Da hun engang havde 
haft et saadant Besøg og med Tanke herpaa til Pastor H. P. Pontop- 
pidan, Ollerup, som ogsaa kom paa Besøg, sagde: „Det er forunder
ligt, saa gode alle er imod mig,” bemærkede Pontoppidan lidt efter 
til hendes Datter, Sine, som passede hende paa hendes gamle Dage: 
„Ja, hun tænker ikke paa, at alle bliver gode, naar de kommer til 
hende.“

Ved Festen i Anledning af hendes og hendes Mands Guldbryllup 
i 1891 holdt bl. a. Pontoppidans Forgænger i Embedet, deres Præst 
gennem alle Aarene paa Nygaard, Pastor J. S. Brandt, Ollerup, som 
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ved Valget til den grundlovgivende Rigsdag i 1848 forgæves havde 
stillet sig mod hendes Fader, flere Taler: een for Guldbrudeparret, 
een for Slægten osv. I den første af disse udtalte han bl. a.: „Ja, min 
kære, gamle Hans Nielsen, De fik Dem en god Hustru, og I Børn har 
sandelig haft en god Moder.”

Saaledes lød dengang og saaledes lyder ogsaa i Eftermælet hendes 
Lov. Meget svært faldt det hende, da hun i 1894 maatte forlade Ny- 
gaard, fordi Børnene mærkværdigt nok ikke havde kunnet enes om 
at sørge for at beholde den i Slægten. Men hun fik en smuk Livs
aften hos sin Datter og Svigersøn, Anne og Morten Markussen, som 
ogsaa havde Gaard i Ulbølle. Den store Efterslægt samledes ofte 
hos hende, først og fremmest — ifølge gammel Tradition fra Ny- 
gaard — 1. Jule-, Paaske- og Pinsedag samt paa hendes Fødselsdag.

Saa sang vi hendes Yndlingssange og -salmer for hende, mens hun 
opmærksomt lyttede i sit Hørerør, og et tillidsfuldt forklaret Udtryk 
prægede det værdige gamle Ansigt. Den sidste Gang, hun bad sine 
nærmeste saaledes synge for sig — det var kort før hun døde — 
udtalte hun Ønsket om at høre Salmen „Guds Fred er mer end 
Englevagt”, og da hun havde hørt den til Ende, fortæller Magnus 
Skov, som i Regelen var den, der sang for i Hørerøret, lukkede hun 
Øjnene og hviskede hen for sig:

„Guds Fred“ er overalt paa Jord 
Vorherres Svar paa Troens Ord; 
saa har vi Tro, da skal med Fred 
vi indgaa til Guds Herlighed.
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Hans Nielsen Nygaard og Maren Hansdatter.

21/6 1820 — 11/4 1919. 3/4 1816 — 29/4 1901.

Forfadre og Søskende.

Maren Hansdatter kom til Verden paa Kohavegaarden i Vejstrup, 
nær Svendborg. Om hendes Forfædre vil man kunne finde alle til
gængelige Oplysninger i Bogen om hendes Fader, Sognefoged Hans 
Christensen, og om hendes Søskende tillige i de respektive Bøger 
om disse og deres Slægtsgrene. (Jfr. i øvrigt Slægtstavlen Side 156).

Hans Nielsen var født paa Møllegaarden i Nabosognet Brudager,
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i den Del af det, som kaldes Gravvænget. Gaarden var paa 100 Tdr. 
Land. Før Udskiftningstiden havde dens Bygninger ligget i selve 
Brudager By, altsaa ret langt fra Jorden. Og Slægten havde saa 
langt tilbage, som vi overhovedet ved noget om den, været knyttet 
til denne Gaard. Desværre er dette ikke særlig langt tilbage, da de 
paagældende Kirkebøger er brændt.

Vor Viden begynder ved Hans Nielsens Farfader, som hed Jens 
Hansen og var født i Brudager; men selv om ham er det i øvrigt 
meget lidt, der vides. Jens Hansen var Fæster af Møllegaarden under 
Hovedgaarden Bjørnemose (ved Christiansminde, Svendborg), og han 
døde i Begyndelsen af 1800-Tallet, i Tiden mellem 1802 og 1814.

Hans Hustru hed Maren Andersdatter Paaske, født 1. Paaskedag 
1749 og døbt samme Dag, hvilket er Forklaringen paa, at hun i Daa
ben fik Tilnavnet Paaske. Hun gjorde sig i Særdeleshed bemærket 
ved en betydelig Evne til at fortælle lunt og vittigt, som har bevaret 
Mindet om hende gennem Slægtleddene og givet Paaskenavnet en 
særlig Klang: Hvor en lignende Fortælleevne senere har kunnet 
spores hos Medlemmer af Slægten, er Vedkommende blevet betegnet 
som havende „Paaskeblod i Aarerne”. — Maren Andersdatter Paaske 
døde 1814.

I Aaret 1806 tiltraadte Sønnen Niels Jensen — født 1777 — Fæstet 
af Møllegaarden. Forældrene blev boende paa Gaarden til deres Død. 
I 1807 blev Bygningerne, med Undtagelse af Stuehuset, revet ned og 
genopført ude paa Jordene i Gravvænget. Fæstemaalet havde bl. a. 
en Passus om, at Gaardens Landgilde ved Forældrenes Død skulde 
forhøjes med 1 Gaas og 2 Skæpper Havre. Imidlertid købte Niels 
Jensen forinden — i 1812 — Gaarden til Selveje for 8.000 Rigsdaler 
Courant. Sælgeren havde forbeholdt sig to store Egetræer i Gaardens 
Skovlod for et Afslag paa 400 Rigsdaler, hvilket paa den Tid var 
en meget høj Træpris. Alligevel kom Gaarden til at staa Niels Jen
sen i 10.800 Rigsdaler, inden han naaede at faa rent Skøde paa den 
— en Pris, der dog måa anses for at have været meget rimelig for 
en Gaard af den Størrelse og med nyopførte Bygninger.

Om Niels Jensen vides i øvrigt ikke meget andet, end at han per
sonlig var en forekommende og godhjertet Mand uden nogen paa
faldende Dygtighed som Landbruger. Hans Hustru derimod — Marie 
Nielsdatter, født i Brudager 1778 — skal, skønt lille og spinkel af 
Vækst, have været i Besiddelse af en bemærkelsesværdig Arbejds- 
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evne. Hun var, efter hvad der fortælles om hende, klog, rapmundet 
og et rent Jern til at bruge sine Hænder. Noget maa der have været 
om det; derom vidner de forskellige Beretninger om hendes Utræt
telighed, selv om de maaske nok gennem den mundtlige Overleve
ring i nogen Grad kan have antaget Fabelens Former.

Marie Nielsdatter, fortælles der saaledes, tog i den travle Tid 
efter endt Dagværk sin Mælkebøtte paa Hovedet, Strikkestrømpen 
i Hænderne og gik — det var før Gaardens Bygninger blev udflyt
tet — den lange Vej ud i Gravvænget for at malke til Aften. Efter 
endt Malkning bar hun Mælkebøtten, denne Gang fyldt med Mælk, 
hjem igen paa Hovedet, atter flittigt strikkende uden at tabe Masker 
og nøje passende paa, naar der skulde tages ind og laves Hæl. Vel 
hjemkommen, siede hun Mælken op, lagde Børnene i Seng i Al
koven, tog saa Mælkebøtten og Strikkestrømpen og gik atter ud i 
Gravvænget for at sprede Gødning den hele Sommernat, hvorefter 
hun foretog Morgenmalkningen og sluttelig gik hjem med Mælken, 
stadig strikkende paa Strømpen!

At gaa de 6—7 km til Svendborg og tilbage igen paa en Formiddag 
regnede hun for Smaating, og skønt hun fik 6 Børn at tage sig af, 
kan der aabenbart ikke være Tvivl om, at hun i høj Grad bidrog til 
Bedriftens Konsolidering — for øvrigt i en Tid, hvor der ogsaa nok 
kunde trænges til det. Det var jo i Statsbankerottens Dage. Hendes 
Stræbsomhed bragte Penge til Huse, og det var da ogsaa hende, 
der stod for Pengekassen.

De to yngste Sønner, Peder og Hans Nielsen kom senere i dobbelt 
Svogerskab ved deres Giftermaal med de to af Søstrene fra Kohave- 
gaarden, Johanne Margrethe og Maren. Johanne Margrethe blev 
dermed vordende Kone i Møllegaarden, og da hun efter Forlovelsen 
engang kom paa Besøg hos sine tilkommende Svigerforældre, fandt 
hun Marie i Færd med at tælle Penge op af en Pose, som hun gemte 
i en Natstol. „Ja,” sagde Marie rapt, „saadan skal du bære dig ad, 
naar du bliver gift med Per; for han er ligesom sin Fader — de 
forstaar sig ikke paa at omgaas Penge.”

Det har formentlig ikke just været nogen Dans paa Roser for 
Johanne Margrethe at bliye Svigerdatter hos Marie Nielsdatter og 
bo under samme Tag. „Hvad skal Pigen bestille i Dag, Per?” kunde 
Svigermoderen paa sin skrappe Maade spørge Sønnen om Morgenen. 
Saavel Piger som Koner skulde efter hendes Mening tage sig mere
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paa end det at give sig af med Rengøring og Opvartning i Huset. 
Dengang var det altsaa ikke blot Mændene, men ogsaa nu og da en 
Kvinde, der kunde have svært ved at paaskønne dette Arbejde efter 
Fortjeneste.

En Aften, kort Tid før Marie døde, kom Johanne Margrethe ind 
i Værelset, hvor den gamle Kone laa. „Men ligger I her i Mørke, 
Farmor — det skal I dog ikke!” sagde hun, idet hun tændte Lys 
og derefter gik ud af Værelset. Men aldrig saa snart havde hun 
lukket Døren, før den gamle stod ud af Sengen og slukkede Lyset. 
Det kunde spares! Sparsommelighed til det yderste havde præget 
hendes Husførelse — og det var nok særlig det, der havde bragt 
Hjemmet velbeholdent gennem Statsbankerottens Besværligheder.

Marie Nielsdatter døde 1854, 76 Aar gammel, og Niels Jensen 2 
Aar senere, 79 Aar gammel.

Om deres ældste Børn skal her kun nævnes følgende: I) Niels 
Nielsen blev gift og bosiddende i Oure Sogn, hvor han fik Tilnavnet 
„Skovfoged”. En Datter af ham blev gift med Boelsmand Hans 
Christensen i Knarreborg, Ollerup Sogn. II) Jens Nielsen blev gift 
med en Pige, Anne, som tjente paa Møllegaarden. De købte Gaarden 
Spillemose i Vejstrup og fik 3 Døtre, Marie, Maren og Anne; sidst
nævnte blev gift med Morten Skov i Ulbølle, hvor de overtog hans 
Fædrenegaard. III) Maren Nielsdatter blev gift med Niels Christen
sen fra Lindegaard i Vejstrup, som var en Sønnesøn af Hans Chri
stensen, Kohavegaard. De fik 7 Børn: 1) Karen Nielsdatter, som var 
forlovet med Christen Hansen Rosagers ældste Søn, Hans, men døde 
ugift som ung Pige. 2) Niels Christian Nielsen, som blev gift og fik 
en Gaard i Brørup i Jylland. 3) Christen Nielsen, som blev gift og 
forpagtede Stensgaard i Brudager. 4) Hans Nielsen, som blev gift 
med Christen Hansen Rosagers Datter, Karen, og fik en Gaard i 
Øster Aaby, Skaarup Sogn. 5)Jens Nielsen, som blev gift med en 
Pige fra Brudager og fik Gaard i Fangel ved Bellingebro, hvor han 
desuden oprettede et Fællesmejeri. 6) Peder Nielsen, som blev gift 
med Morten Rasmussens Datter, Anne, fra Kohavegaard og fik hans 
Fædrenegaard, Lindegaarden, hvori han oprettede et Fællesmejeri, 
samt 7) Johannes Nielsen (Søndergaard), som efter at have lært 
Mejeridrift og giftet sig med den ligeledes mejeriuddannede Rasmine 
Skov (senere kaldet Mine Søndergaard) var Bestyrer paa Mejeriet 
Aakilde i Ollerup fra dettes Oprettelse i 1888 til 1894. Han købte 
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da Søndergaard i Ulbølle (Nabogaard til Nygaard), hvor hans Kone 
som Barn var bleven opdraget hos en Moster.

Næstyngste Søn af Niels Jensen og Marie Nielsdatter, Møllegaar- 
den, var: IV) Peder Nielsen (Farbror Per), der var Tvilling med sin 
forannævnte Søster og som før omtalt blev gift med Sognefoged 
Hans Christensens Datter, Johanne Margrethe, fik Fædrenegaarden. 
De fik 5 Børn: 1) Marie Pedersen, som blev gift med Rasmus Chri
stensen, Blejgaarden i Brudager Sogn. 2) Anne Pedersen, som blev 
gift med Hans Jensen Kromann, hvis Fader, Jens Hansen, senere, 
efter at have købt Hovedgaarden, Bjørnemose, overlod dem Gaar- 
den Hjelmkilde i Skaarup Sogn. 3) Karen Pedersen, som 40 Aar 
gammel blev gift med en Enkemand, Sønderjyden, Mejeribestyrer 
P. J. Dons, Jørlunde Andelsmejeri paa Sjælland. 4) Niels Pedersen 
(Gravvænge), som blev gift med Anne Jensen, Datter af Jens Hansen, 
Bjørnemose, og som overtog Fædrenehjemmet Møllegaarden (N. P. 
kom til at spille en fremtrædende Rolle paa Egnen) samt endelig 
5) Hans Pedersen, som blev gift med en Pige fra Jørlunde, Johanne 
Olsen, som tjente i hans Hjem; de fik en mindre Landejendom i 
Jørlunde, som senere ved Tilkøb af Jord udvidedes til en almindelig 
Bondegaard.

Hans Nielsens Ungdom. — 
Købet af Nygaard.

Saa er vi omsider naaet til det af Niels Jensens og Marie Niels- 
datters Børn, som i denne Forbindelse interesserer os mest, nemlig 
yngste Søn: V) Hans Nielsen. Han blev født den 3. April 1816 og 
efter nedenanførte Konfirmationsattest at dømme aabenbart hjem- 
medøbt samme Dag. Efter at have sluttet sin Skolegang i Brudager 
Kommuneskole fik han ikke ved Udskrivningen, som det ellers var 
blevet Regelen dengang, nogen Skudsmaalsbog, men derimod i An
ledning af sin Konfirmation følgende Attest:

Hans Nielsen,
Søn af Gmd. Niels Jensen og Marie Nielsdatter, født og døbt i Brudager 
den 3. April 1816 :/ Atten Hundrede Sexten /: Vaxineret 1817, udskrevet 
af Skolen med udmærket gode Kundskaber i Novbr. 1829, blev confir- 
meret i Brudager Kirke Paasken 1830 og var første Gang Gjæst ved 
Nadveren d. 2den Maj s. A. Saavel under Skolegang som Forberedelse 
til Confirmationen har han udvist god Flid og godt Forhold. — Gudme 
Prstg. d. 3 die Maj 1830. Mathiesen, Sognepræst.
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(Tilføjelse:)
Bemeldte Hans Nielsen, som stedse har opholdt sig hjemme hos sine 

Forældre, har altid ordentlig søgt Kirken og i det hele vist et saadant 
Forhold, at jeg kan meddele ham et rosværdigt Vidnesbyrd. — Brudager 
d. 24. Oktober 1841. H. M. Kiær.

(Tilføjelse:)
Forevist og noteret. (Henvisning til Sidenummer i Kirkebogen og 

andre Notater). — V. Sk. Prstg. d. 26. Okt. 1841. Chr. Bredsdorff.

Ligeledes eksisterer endnu et foroven med Christian VIII.s trykte 
Navnetræk udstyret Dokument om, at Hans Nielsen ved „Land- 
milice-Sessionen i Svendborg Amt den 22. September 1841,, „ansæt
tes efter bevist huslig Stilling som Gammelmandssøn til Soldat ved 
3die Livregiments 4de Bataillon for at værne Landet saaledes som 
allernaadigst paabuden er, og meddeles ham dette Indrollerings- 
beviis til egen Sikkerhed og Vedkommendes Efterretning“. Hans 
Nielsen var da forlængst forlovet, havde allerede en Maaneds Tid før 
Sessionen købt og overtaget Nygaard i Ulbølle og giftede sig der
næst i Oktober. Han maa derfor have indsendt Andragende om Fri
tagelse for Militærtjeneste; thi mellem hans efterladte Papirer er 
fundet følgende Skrivelse, som hans Fader aabenbart har skrevet 
til Støtte for et saadant Andragende:

At det aldeles er med min Villie og givne Samtykke at min yngste 
Søn Hans Nielsen som ved Sessionen for 1843 (Aarstallet maa være 
en Fejlskrivning) er udskreven til Konstabel som foreløbigen har for
ladt sin Stilling som hjælpende Søn, især da der tilbød sig saa günsti
gen en Lejlighed at han nu er i Besiddelse af en Ejendom som staar 
for Hartkorn 9 Tnd 4 Skp og at jeg i Fremtiden ikke agter at fritage 
flere til Hjælp ved min Gaards Drift. — Hvilket herved er overens
stemmende med Sandheden attesteres. — Brudager d. 18. October 1842, 
Niels Jensen.

Andragendet blev besvaret ved Skrivelse af 9. December 1842 fra 
„Landmilitca Session for Svendborg Amt”, ifølge hvilken Skrivelse 
„Det kongelige Danske Cancellia har tilskrevet Landmilicia Sessio
nen for bemeldte Amt”, . . . „at det Ansøgte paa Grund af de oplyste 
Omstændigheder bevilliges”.

Købet af Nygaard fandt Sted ved Kontrakt, dateret Svendborg, 
den 17. August 1841. Sælgeren var Proprietær Jens Lange til Østed- 
gaard ved Fredericia, repræsenteret ved Proprietær P. V. Jiensen, 
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Nygaard, set fra Nordvest.

Bjørnemose, som Kommissionær. Købesummen var 8.725 Rigsbank
daler Sølv for den 85 Tdr. Ld. store Ejendom (9 Tdr. 4 Skpr. Ager 
og Engs Hartkorn). Af Besætningen fulgte med i Købet: „En hvid 
Hest, 13 Aar, og en brun Hoppe, 11 Aar gi. En Vogn, en Ploug og 
en Harve samt nogle Bygningsmaterialier, som af Sælgeren er til- 
kjøbt og ligger ved Gaarden”. Det var unægtelig ikke meget til en 
saa stor Ejendom. Jagtrettigheden fulgte ikke med, den var tid
ligere afhændet til Godset Rødkilde.

Af Købesummen skulde 1000 Rbd. udbetales nogle Dage efter 
Kontraktens Underskrivning, 2000 Rbd. i December Termin samme 
Aar og 2.725 Rbd. i Juni Termin det følgende Aar. Resten, 3000 Rbd., 
blev staaende paa en Obligation tilhørende Propr. Poulsen, Odense, 
at forrente til denne. Efter at Udbetalingen var bleven præsteret, 
fik Hans Nielsen i 1842 Skøde paa Gaarden.

Ved Jagtafløsning paa Rødkilde i Januar 1887 indfriede han Jagt
retten paa Nygaard med Kr. 135.22 samt Afløsningsomkostninger. 
Afløsningsdokumentet er undertegnet: Hannibal Sehested. Indfriel
seskvitteringen af 31. Januar: Paa C. Langes Vegne J. Lange.
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Alle de ovenfor nævnte tre Lange’r, som Hans Nielsen saaledes 
i Forbindelse med Erhvervelsen af Rettighederne til Nygaard havde 
med at gøre, var af den kendte Slægt, som fra 1737—1891 var Ejere 
af Rødkilde — særlig kendt ved Stamfaderen, den stridige og noget 
brutale, forhenværende Forvalter, Justitsraad Jens Langes vold
somme Konflikter med sine Hovbønder i Ulbølle. Samme Jens Lange 
har imidlertid ogsaa vundet Anerkendelse for sin Dygtighed, ikke 
mindst derved, at han var en af de første fynske Herremænd, der 
ophævede det udviklingshemmende Fællesskab og udskiftede Gaar- 
dene. Alle Ulbøllegaardene laa oprindelig som en Rundby omkring 
Kirken og det gamle Bystævne, Nygaard saaledes formentlig paa 
et Sted Sydvest for Kirken. Men allerede i 1775, efter at Nygaard 
tillige med 3 andre Gaarde var nedbrændt, begyndte Jens Lange 
Udskiftningen med at flytte disse 4 Gaarde ud til Stranden, idet 
han gav dem halvanden Gaards Størrelse for derved at anspore 
Resten til at flytte. Det var Nygaard, Søndergaard, Ringsgaard og 
Støttehøjsgaard. Indehaveren af den sidstnævnte, Rasmus Hoff- 
mann, gik senere fallit, hvorefter en Del af den blev taget fra til 
en Huslod og Resten lagt til Ringsgaard. Jens Langes Udskiftning 
anses almindeligt for at være en af de bedst gennemførte her i 
Landet.

Sælgeren af Nygaard i 1841 var som tidligere nævnt ogsaa en 
Jens Lange, nemlig en Sønnesøn af Justitsraaden og kaldet Jens 
Lange jun. Denne Jens Lange — Broder til Erik Harding Lange, 
Rødkilde — var Ejer af Østedgaard ved Fredericia og havde en 
Datter, der var gift med Hans Nielsens og Maren Hansdatters Præst 
og Ven gennem alle Aarene paa Nygaard, Pastor J. S. Brandt, Olle- 
rup. Lange havde købt Nygaard — eller Nikolajgaarden, som den da 
almindeligt kaldtes, efter en gammel Fæster af den, Hans Nikolaj- 
sen — da denne og hans Kone (hvis Søn Claus for Resten gerne 
vilde have haft den) var afgaaet ved Døden; og Tanken med Købet 
var, at en Svigersøn af Jens Lange ved Navn Riefenstahl skulde 
have haft den. Det var i den Anledning, de Byggematerialer var 
indkøbt, som fulgte med ved Handelen i 1841. Da imidlertid Riefen
stahl havde ombestemt sig, fik Hans Nielsen Chancen.

C. Lange, som Hans Nielsen mange Aar senere — i 1887 — købte 
Jagtretten af, var Erik Harding Langes yngste Søn, Christian 
Tønder Lange, og den, som har undertegnet Dokumentet paa hans 
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Vegne, er Chr. Langes ældre Broder, Johan Lange. Han var paa den 
Tid Forpagter af Rødkilde, efter til at begynde med kun at have 
været Forpagter af den til Rødkilde hørende Gaard „Margrethes- 
minde”. Det var ham, der — efter at have opført den om Eremitage
slottet i Klampenborg Dyrehave mindende Hovedbygning — gav 
den Navneforandring til „Margrethesminde”, efter Moderen, men 
maaske ogsaa i nogen Grad af praktiske Grunde, idet den indtil da 
var bleven kaldt Nygaard, hvad naturligvis havde maattet give 
Anledning til Forvekslinger.

Hvad Nikolajnavnet angaar, saa gav det for Resten kort Tid efter, 
at Hans Nielsen havde overtaget sin Nygaard, Anledning til en lille 
pudsig Episode: Han blev paa Vejen budt op at køre med en Mand, 
der kom kørende sammen med sin Kone, og denne spurgte da: „Er 
du saa en af Nikolaj mandens Karle?” „Nej,” svarede Hans Nielsen, 
„jeg er Nikolajmanden selv.” „Naa,” sagde Konen lidt flov, „ja, jeg 
ved saamænd heller ikke, hvorfor de dog kalder ham Nikolaj
manden . . .“

Maren Hansdatters Ungdom. — 
De første Aar paa Nygaard.

Hvor længe Hans Nielsen har kendt og specielt interesseret sig 
for sin tilkommende Kone lader sig ikke her sige med Bestemthed. 
Men han har dog lejlighedsvis omtalt Forløbet af hendes 16 Aars 
Fødselsdag; saa de har nok tidligt haft et godt Øje til hinanden. Da 
de blev gift, var hun 21 og han 25 Aar gammel.

Maren Hansdatter, der var sine Forældres fjerdeældste Barn, 
blev døbt samme Dag, som hun var født (21/6 1820), altsaa aaben- 
bart hjemmedøbt, hvad der var almindeligt dengang som Følge af 
den store Børnedødelighed. I hendes Skudsmaalsbog har Præsten 
i Anledning af hendes Konfirmation skrevet:

Foreviseren, Maren Hansdatter, Datter af Hans Christensen, Sogne
foged i Wejstrup, og Hustru, Anne Nielsdatter, er døbt i Wejstrup Kirke 
(maa vist i Betragtning af Datoen være en Fejlskrivning) den 21. Juni 
1820, skriver Aar atten Hundrede Tive og Et (atter en Fejlskrivning!), 
vaxineret af Ferck den 29. Juli 1821 og udskreven til Confirmations- 
undervisning af Wejstrup Skole den 24. Oktober 1834 med Karakteren 
Udmærket godt baade i Flid og Sædelighed. — Oure og Wejstrup 
Skolekommis jon den 4. Novbr. 1834. — Baggesen.
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Endvidere i Anledning af hendes Bryllup:

Bemeldte Pige Maren Hansdatter blev confirmeret i Oure Kirke den 
26de April 1835, med Omdømme: udmærket godt baade for Kundskaber 
og Sædelighed. Søndagen efter var hun en Gjæst ved Herrens Bord i 
Wejstrup Kirke. — Hun har siden opholdt sig hos sine Forældre og nød 
Nadveren sidste Gang i Wejstrup Kirke 6te Søndag efter Paaske d. A., 
blev ægteviet til Ungkarl Hans Nielsen af Brudager Sogn d. 9. Oktober 
næstefter, og nu hun forlader Sognet, ’meddeler undertegnede hende 
med Glæde det Vidnesbyrd, at hun har ført et ulasteligt og kristeligt 
Levned her i Menigheden, saa hun uhindret kan antages som Gjæst ved 
Herrens Bord i den Menighed, hvor hun fremdeles agter at opholde 
sig. — Oure Præstegaard d. 24de Oktober 1841. Bruun.

Efter at være bleven gift den 9. Oktober flyttede Hans Nielsen 
og Maren straks ind paa Nygaard, og der var nok for et Par unge 
virkelystne Folk at tage fat paa. Gaarden var mildest talt meget 
forsømt, hvilket særligt gjaldt Bygningerne. De var opført efter den 
gamle Jens Langes Planer midt i 1770erne og typiske for de Lange’- 
ske Gaarde — med Egebindingsværk, Fyrreovertømmer, Murtavler 
af brændte Sten fra Løj tved Teglværk (først almindelige efter 1800) 
og i Særdeleshed den høje Lade med to Sæt Spær over hinanden 
og Stald samt en Tværbygning til Stuehus (for Nygaards Vedkom
mende liggende mod Vest). I Jens Lange jun.s Auktionsskøde paa 
Nygaard er Bygningerne beskrevet saaledes: 10 Fag Stuehus, 2 Fag 
Ovnskur, 2 Fag Husportrum og 14 Fag Ladehus. Det var ikke meget 
for en Gaard paa 85 Tdr. Ld. Men det værste var, at de — skønt der 
den Dag i Dag findes adskillige Mindelser om den Lange’ske Gaard- 
type i Sognet — allerede dengang var meget forfaldne, simpelthen 
forsømte. De af Jens Lange jun. indkøbte og i Handelen 1841 med
følgende Materialer var tiltænkt Opførelsen af en ny Gaard paa et 
højereliggende Sted Sydøst for de gamle Bygninger. Hans Nielsen 
og Maren foretrak imidlertid indtil videre at blive boende i den 
gamle Gaard; men hvor skrøbelig den var, fremgaar af den Om
stændighed, at Familien de første Aar, naar det blev Stormvejr, gik 
hen til en Nabo, fordi de — af Frygt for, at Huset skulde styrte 
sammen — ikke turde blive hjemme med Børnene. Træværket 
blæste da ogsaa om under en Storm, som det for øvrigt skete paa 
yderligere et Par af Gaardene i Sognet og med 14 Fag af Rødkildes 
egen store Lade.
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Selve Jordbruget var i væsentlig Grad forsømt. Besætning og Red
skaber var ringe, og Driftsmetoderne havde været meget gammel
dags. Hans Nielsen fik naturligvis, hvad der var aldeles nødvendigt, 
anskaffet en Del Besætning og nye Avlsredskaber: men tillige om
lagde han Driften i mere moderne Retning, til 8 Læg, og indførte 
et livligere Sædskifte. Han satte Hegn af Tjørn og Hassel om alle 
Skifter, ryddede en lille Kratskov Sydvest for Gaarden, drænede og 
merglede, fjernede Sten og jævnede Grøfter — desværre ogsaa nogle 
gamle Gravhøje; man havde paa den Tid ikke nogen vaagen Sans 
for Værdien af saadanne Fortidsminders Bevarelse.

Ogsaa for Husmoderen var der naturligvis rigeligt at tage sig af 
paa en saadan Gaard: et stort Hus at holde i Orden, et ret stort 
Folkehold at sørge for Mad til og (takket være Jens Lange sen.) en 
ikke ubetydelig Frugthave at passe. Malkningen havde ganske vist 
paa den Tid ikke noget stort Omfang, men til Gengæld kom der 
ingen Slagter og Bager hver Ugedag som nu. Husmoderen havde 
da betydeligt mere at gøre med Slagtning, Nedsaltning, Bagning, 
Brygning, Smørkerning, ved Spinderokken etc. Desuden begyndte 
Børnene snart at komme og blev efterhaanden til en Flok. Men 
Maren var en Kvinde med Krummer i, og skønt mild af Væsen 
forstod hun hurtigt at gøre sig gældende med en Myndighed, som 
skulde blive af væsentlig Betydning for Hjem og Familie.

I Landbruget spillede Kvægbruget paa den Tid ikke nogen stor 
Rolle. Det var længe før Andelsbevægelsens Tid og den store 
Eksport af mer eller mindre forædlede Landbrugsprodukter. Løsenet 
var Kornavl og Kornsalg. Og Hans Nielsen satte her kraftigt ind 
med Kunstgødning, saa Avlen steg betydeligt. Han slog sig desuden 
en Tid lang paa Avl af Raps og Ærter, ligesom han havde store 
Stykker med Hør. Hvert Aar kunde man dengang paa Nygaard se 
Rapslæssene blive kørt ind paa Gaardspladsen, hvor Rapsen blev 
væltet af paa store Presenninger, kaldet Rapssegl, og straks tærsket 
af et større Hold Mænd med Plejle.

I 1845, efter at Jordbruget i det væsentlige var bragt i en god 
Gænge, tog Hans Nielsen og Maren fat paa Opførelsen af en ny 
Gaard, men paa samme Sted som den gamle, idet dog Stuehuset nu 
blev lagt mod Nord. Det blev færdigt hen paa Efteraaret 1846, og 
kort Tid derefter blev deres tredje Barn (Anne) født.

Omkring ved denne Tid begyndte Hans Nielsen at faa Tillids- 
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hverv i Sognet. Han blev Medlem af Sogneforstanderskabet (Sogne- 
raadet), hvad han var under Treaarskrigene og senere blev en Gang 
til — i Tiden omkring 1864, da der igen var Krig. Han havde ogsaa 
Hesteforstand og fungerede i Kraft deraf i adskillige Aar som Dyr- 
skuedommer. Med Hensyn til Arbejdet paa Gaarden var han selv i 
Besiddelse af specielle praktiske Færdigheder; han kunde f. Eks. 
slagte Gris og Lam — noget, som kun faa Landmænd kan, og som 
adskillige af dem, der giver sig af med det, aldrig lærer at gøre 
paa virkelig tilfredsstillende Maade.

Købet af „Fruens Lejde”.
Nygaards Arealer strakte sig langs med den sydfynske Strand, og 

der hørte derfor en Del Strandenge med til Gaarden. Hist og her 
maatte disse Enge holdes beskyttet af Diger. Imidlertid brød Havet 
nogle faa Aar efter Hans Nielsens Overtagelse af Gaarden ved et 
stærkt Højvande gennem Diget, og denne Begivenhed førte til, at 
han solgte 9 Tdr. Ld. ved Stranden til Brødrene Jacob og Frederik 
Hoffmann, der var Skippere og Skibsbyggere. De delte det købte i 
to lige store Dele og byggede et Hus paa hver Del. Frederik Hoff
mann købte senere Grund og byggede Købmandsgaard ved Rød- 
kildehavnen „Fjellebroen”, hvorimod den gæve Sømand, Jacob Hoff
mann i mange Aar forblev en Nabo, hvis Selskab Hans Nielsen satte 
megen Pris paa, ikke mindst hvad angik Lystfiskeriet paa Stranden.

Imidlertid fortrød han ret hurtigt, at han havde solgt noget af 
Gaardens Tilliggende, og begyndte derfor at se sig om efter et Areal 
til Erstatning for det afhændede. Det førte til, at han blev Ejer af 
Gaarden „Fruens Lejde” (Hartkorn 2 Td. 2Skp. 3 Fjdk. 1 Alb.), be
liggende højere oppe i Ulbølle Langemark.

Her laa indtil ca. 1854 to Gaarde tæt sammenbyggede, saa tæt, at 
Straatagene næsten berørte hinanden. I den ene af Gaardene boede 
en Mand ved Navn Niels Larsen (senere Sønnen Lars Nielsen), i den 
anden („Fruens Lejde”) en Jesper Nielsen, som lige havde købt den, 
da der en Nat opstod Ildløs i den med det Resultat, at begge Gaarde 
brændte, endda saa hurtigt, at Beboerne maatte reddes ud i det 
blotte Linned. Efter Branden blev begge Gaarde genopført, men i 
en mere passende Afstand fra hinanden. Jesper Nielsen sad imidler
tid økonomisk daarligt i det, og der blev derfor — da Jorden ligger 
med ca. en Halvdel paa hver Side af Vejen fra Ulbølle By til Ny- 
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gaard — indledt Forhandlinger om, at Hans Nielsen skulde købe 
den ene Halvdel. Men pludselig solgte Jesper Nielsen i 1856 det hele 
til en Mand ved Navn Lars Hendriksen. Ogsaa denne var dog villig 
til at sælge — baade det halve og det hele, og efter at nye For
handlinger var bleven ført om Køb af Halvdelen, og Købesum (5000 
Rbd.) aftalt, fandt Hans Nielsen, at Prisen for det hele — 11.000 Rbd. 
— var forholdsvis fordelagtig, idet Bygningerne jo da fulgte med, 
og Resultatet blev da, at han købte det hele ved Kontrakt af 15. 
December 1857. Jagtretten forblev ogsaa her indtil videre ved Rød
kilde.

Hans Nielsen drev derefter begge Gaarde under et i 15 Aar, indtil 
han i 1872 afhændede „Fruens Lejde” til sin Svigersøn, Morten 
Markussen. Naturligvis forøgede denne Udvidelse i høj Grad Op
gaverne for baade Mand og Kone. Der kom øget Folkehold og der
med øget Husholdning. Afstanden mellem de to Gaarde, vel ca. U/2 
km, var ogsaa af en vis Betydning i det daglige Arbejde. Og Børne
flokken var nu vokset til 7, med Peder, der fødtes samme Aar, som 
„Fruens Lejde” blev tilkøbt. F. L. blev dog drevet uden særlig Be
sætning, og Stuehuset var lejet ud til en Væver, som havde egen 
Vævestue.

Friskolens Oprettelse.
Hvad Opdragelsen af Børnene angaar, saa var det naturligt nok 

Maren, der førte an, og dette saa meget mere, som det ikke laa syn
derligt for Hans Nielsen at snakke med Børn. Disse var imidlertid 
aabenbart i de bedst tænkelige Hænder hos deres Moder. Hun havde 
en venlig, men bestemt Maade at tage dem paa. „Hvis du ikke er 
ordentlig, saa faar du Hug!” var en af hendes Yndlingsvendinger. 
Men hun slog aldrig. Børnene følte, at de uden Frygt kunde gaa 
til hende med alt, og det gjorde de. Det blev da ogsaa hende, der 
kom til at gaa i Spidsen med Hensyn til Ægteparrets særlige For
anstaltninger paa Opdragelsens og Undervisningens Omraader, men 
med ubetinget Støtte fra sin Mands Side.

Som tidligere berørt sympatiserede hun i aandelig Henseende 
inden for Familien særlig med sin ældste Broder, Christen Hansen, 
Rosagergaard, der efter en Periode af pietistisk Grebethed fandt 
frem til de grundtvigske Retningslinier og Skoletanker, ligesom man 
i Familien med største Interesse fulgte den fremragende og bane- 
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brydende Skolemand, Kristen Koids Virksomhed i Ryslinge. Christen 
Hansens Initiativ til Oprettelse af en Friskole, først for sine egne 
og senere ogsaa for andre Børn, paa hans Gaard, Rosager i Vejstrup 
i 1856 — et Eksempel, som Broderen, Niels Hansen, snart efter fulgte 
paa sin Gaard „Langesmilide” i Oure — omfattede de naturligvis 
med stor Interesse uden dog straks at følge Eksemplet.

De to ældste Børn blev sendt i „Almueskolen“ i Ulbølle By. Senere 
blev der oprettet en særlig, kommunal Skole i Ulbølle Lillemark, 
hvor Børnene derefter kom til at gaa. Aanden og Undervisningen 
i Skolen synes at have være af en ret ringe Kvalitet. Til Drengene 
vankede der særdeles rigeligt med Prygl, og konkrete Eksempler 
vidner om, at Læreren maa have været temmelig uheldigt afmar
cheret i pædagogisk Henseende. Helt hen til den syvende i Børne- 
rækken, Peder, blev dog Børnene fra Nygaard alligevel sendt i Lille- 
markskolen. Men saa skete der noget.

Hans Nielsen var som Medlem af Sogneforstanderskabet ogsaa 
bleven valgt til, hvad man dengang kaldte Skolepatron (Patron er 
et latinsk Ord, der betyder Beskytter, Værge); det svarer til, hvad 
man i vor Tid kalder Medlem af Skolekommissionen. I Sognefor
standerskabet havde han, der ikke havde for Vane at holde sin 
Mening for sig selv, en og anden Gang haft Sammenstød med For
manden, Sognepræst, Provst Ramsing, der var en dygtig Admini
strator og nok for sit Vedkommende havde lidt diktatoriske Til
bøjeligheder. Saa var de engang i deres Egenskab af henholdsvis 
Skolepatron og Sognepræst begge til Stede ved en Eksamen i Lille- 
markskolen. Den 7V2-aarige Peder, der kort Tid i Forvejen havde 
paabegyndt sin Skolegang, sad paa nederste Bænk, og da han 
hjemme havde hørt sin Fader fortælle om Provstens noget myndige 
Optræden i Sogneforstanderskabet, var han forstaaeligt nok spændt 
paa og maaske noget nervøs ved Tanken om, hvad denne mægtige 
Mand vilde sige og gøre.

Under Eksaminationen kom saa Provsten hen til ham, pegede paa 
et Ord i hans Læsebog og spurgte: „Hvad staar dér?” Peder vidste, 
efter hvad han senere selv har fortalt, nok, at der stod „Æg”, men 
af en eller anden vanskeligt bestemmelig Grund — maaske Be- 
novethed — tav han med sin Viden. Provsten tog det roligt og be
mærkede, idet han gik videre, henvendt til Hans Nielsen, lidt over
bærende: „Ja, ja, det kommer jo nok.” 
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Hans Nielsen følte sig noget pinligt berørt af den lille Episode, 
og hvilken Betydning den fik, ved vi nu takket være den Omstæn
dighed, at Synderen, efter at være kommet i Seng om Aftenen, 
ufrivilligt kom til at høre en lille Samtale mellem Forældrene om 
Begivenheden. „Det gør mig ondt med Peder,” sagde Hans Nielsen 
til sin Kone. „Han er vistnok den dummeste Dreng i hele Skolen.” 
„Nej, vist ikke,” svarede Maren, „der er saamænd ikke noget i Vejen 
med Drengens Forstand; det er nok bare det, at han skal have det 
paa en helt anden Maade.”

Nogle Dage efter kørte Hans Nielsen og Maren til Dalum Høj
skole, hvor Kristen Kold var Forstander, og hvor deres Døtre, Anne 
og Sine, opholdt sig. Efter en Drøftelse med Kold, som raadede dem 
til at paabegynde en Friskole, blev der med det samme antaget en 
ung Mand som Lærer for Børnene paa Nygaard. Han hed Peter 
Knudsen, havde været med i Krigen 1864 og var nu, i 1865, Elev 
paa Koids Skole. Samme Aar paabegyndtes Friskolen paa Nygaard, 
efter grundtvigsk-koldsk Mønster — med Vægten lagt paa For
tælling i Stedet for Udenadslæren.

At det ganske rigtigt ikke var saa helt galt med Peders Forstand, 
fik han senere, bl. a. som Redaktør af „Fyns Tidende” og politisk 
Personlighed rig Lejlighed til at dokumentere, og Beretningen om 
den lige skildrede Episode i Lillemarkskolen og dens Følger gav 
han selv mange Aar senere ved en Jubilæumsfest i Vester-Sker- 
ninge-Ulbølle Friskole, formentlig da Skolen fyldte 60 Aar.

Allerede nogle Aar før Friskolens Oprettelse havde Hans Nielsen 
og Maren begyndt at søge til Ollerup Kirke, hvor den grundtvigsk 
indstillede Pastor Brandt var Præst, og snart efter havde de løst 
Sognebaand til Ollerup. Alle Børnene med Undtagelse af den ældste, 
Niels, kom til at gaa den lange Vej til Ollerup til Konfirmations
forberedelse. Og de tre yngste Børn fik hele deres Skoletid i Fri
skolen. I denne kom flere Børn snart til udefra. Peter Knudsen var 
Skolen Lærer indtil 1867; noget stort Fund som Lærer skal han ikke 
have været, og om hans Efterfølger, Hans Nielsens Brodersøn, Jens 
Nielsen fra Vejstrup, erklærer Provst Brandt, at han var „for tynd 
i Papirerne”, med andre Ord ikke egnet til den Opgave; han blev 
der da ogsaa kun et Aar. Saa kom den 21-aarige Morten Markussen 
fra Vejstrup, og — som en af hans Elever fra den Tid har sagt om 
ham — „han kunde!”. Han havde en overordentlig Evne til at faa
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Børnene til at lytte til sin Fortælling af Bibelshistorie og Danmarks
historie, naturligvis fordi han holdt af Børn og selv levede stærkt 
med i, hvad han fortalte. Da han, efter at være bleven gift med en 
af Gaardens Døtre, Anne, i 1872 overtog „Fruens Lejde“, blev Fri
skolen flyttet dertil.

Maren og Hans Nielsens Omgangskreds.
Maren og Hans Nielsen var, som hendes Fader skriver i et Brev 

til dem fra Rigsforsamlingen i 1849 (gengivet i Bogen om Hans 
Christensen), kommet til at bo „saa langt fra det øvrige Slægtskab”, 
og deres Omgangskreds var derfor, navnlig i de yngre Aar, ikke 
stor. Det var mest de nærmeste Naboer.

Der var Jacob Hoffmann, gæv til at fortælle Sømandshistorier, 
i Særdeleshed en værdsat Kammerat paa Fisketure — Torskepilk- 
ning og Aalestangning — og, naar han kom paa Kaffebesøg, den 
fine Mand, der ikke dyppede, før Hans Nielsen uvægerligt kom med 
Opfordringen: „Dyp Brrrødet, Jacob!” Saa dyppede de. (Det er for 
øvrigt i Sverige i den Grad god Latin, at der nu ligefrem laves 
lækre Tvebakker, specielt til Dypning!).

Der var endvidere Rasmus Pedersen paa Søndergaard, altid kaldet 
Rasmus Peiter, hvis Fader, Peder Pedersen, havde faaet Gaarden 
i Fæste efter at have været Tjener hos Jens Lange. Rasmus Peiter 
var en flink Mand, men i enkelte Henseender lidt for flink: Han 
var, naar de kørte Korn til Faaborg, som de i stor Udstrækning 
gjorde det dengang, da Kornsalget var Hovedsagen i Landbruget, 
lidt for tilbøjelig til at invitere Hans Nielsen med ind paa „Røde 
Kro” (beliggende ved Landevejen lige uden for Faaborg). Og Hans 
Nielsen var for sit Vedkommende lidt for tilbøjelig til at følge 
Opfordringerne. Han havde dér en lille Svaghed, men det skal vi 
senere komme tilbage til.

Saa var der Forpagter Lars Chr. Rasmussen paa Ringsgaard. Han 
havde som ung tjent paa Nygaard og nærede altid siden stor Hen
givenhed for sine tidligere Husbondfolk. Han var dem begge tak
nemmelig for en hel Del Hjælpsomhed, bl. a. for, at Hans Nielsen 
havde kautioneret for ham, da han — efter at være bleven gift med 
en Husjomfru fra Rødkilde — skulde overtage Forpagtningen af 
Ringsgaard. „Far var,” sagde Hans Nielsens Søn Christen engang, 
„forvoven med at kautionere.” Men de følgende Aar var Lars Chri- 
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Nygaard, et Kig ind gennem Porten.

stian og Hans Nielsen „altid sammen”. Lars Christian havde en 
meget begavet Puddelhund, som lød Navnet „Prittwitz” — efter den 
prøjsiske General, som i 1848 ført de tyske Rigstropper mod Dan
mark. „Prittwitz” havde f. Eks. præsteret det Kunststykke paa Op
fordring at finde et Ur, som en Karl havde tabt i Marken. Og naar, 
som det jævnligt skete, Lars Christian skulde have Bud efter sin 
Nabo og gode Ven, sendte han „Prittwitz”. „Kan du saa løbe over 
og hente Hans Nielsen,“ sagde han. Saa satte Hunden i Løb over til 
Nygaard, opsøgte den efterlyste, gøede, sprang og logrede for ham 
— kort sagt, viste alle de Tegn, som nu en Hund kan, paa Opfor
dring til at følge med — indtil Hans Nielsen sagde: „Naa, skulde 
jeg komme, Pritte?” og gik med.

Pastor Brandt, Ollerup, blev efterhaanden en ret nær Ven af 
Familien, ligesom ogsaa de to noget yngre Forfattere, Anton Nielsen 
(„Ved Solbjergslag”), en Tid Højskoleforstander i Vester Sker- 
ninge (den senere Ollerup Højskole), og Mads Hansen, Ejer af Ster- 
regaard i Nabosognet i Hundstrup, nu og da kom paa Besøg. End
videre kom den endnu yngre Forfatter, Pastor Brandts Svigersøn 
paa Gaarden Lindholm i Vester Skerninge, Peder R. Møller, (som 
bl. a. i 80erne fik sit Skuespil „Under Hammeren” opført med Sukces
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paa Dagmarteatret i København). Dette navnlig, efter at Børnene 
paa Nygaard var begyndt at blive voksne og flittigt tog Del i Skytte- 
og Gymnastikforeningslivet (Foreningen havde en Tid Skydebane 
paa Nygaards Jord) og i den af Mads Hansen stiftede Sangforening, 
der som en af de første i Landet foranstaltede Dilettantforestillin
ger — naturligvis navnlig med Stykker af Mads Hansen og Peder 
R. Møller — og hvor flere af Børnene fra Nygaard blev meget be
nyttede og talentfulde Dilettantskuespillere.

Maren og Hans Nielsen aabnede gæstfrit deres Hjem for Børne
nes Kammerater, ogsaa i den voksne Alder. Selskabeligheden paa 
Gaarden antog dermed et noget større og livligere Omfang. Det 
kunde nok hænde, at det blev lidt sent paa Aftenen, inden Gæsterne 
tog Afsked. Hans Nielsen gik imidlertid tidligt i Seng, og da hans 
Soveværelse laa ret nær Køkkenet, kneb det undertiden med at 
undgaa at vække ham, naar der skulde serveres en Kop Kaffe til 
Gæsterne at gaa hjem paa. Han havde i og for sig ikke noget imod, 
at de holdt lidt længe ud; men skete det, at han blev vækket, saa 
kom han tilsyne i Døren med et Par borgerlige Ord: „Men Gud 
bevare mig vel, hvad tænker I dog paa! Vil I ikke i Seng i Aften?”

Træk af Dagliglivet paa Nygaard.
Maren og Hans Nielsens Forhold til deres Medhjælpere paa Gaar

den var i det store og hele fortræffeligt. Folkene blev af begge be
handlet i den bedst tænkelige, humane Aand, paa lige Fod med Husets 
Børn. Ved Bordet sad Forkarlen for Bordenden, indvendig de andre 
Karle, udvendig Drengen og — nederst, over for Røgteren — Hans 
Nielsen. Pigerne stod op, og Maren selv spiste aldrig med ved Bor
det. Hun var bekendt for at lave god Mad; der blev lagt godt paa.

Hans Nielsen kunde med al fornøden Myndighed sætte Folkene i 
Arbejde. Han var for Karlene „Manden”, for Pigerne „Vor Far”. 
Maren var for dem alle „Vor Mor”, og hun var, naar alt kom til alt, 
nok den, som de nødigst gjorde imod. Engang var en Røgter ved 
Navn Jens Holst bleven saa uenig med „Manden”, at han gik hen 
og „pakkede sit gode Tøj” for at forlade Pladsen. Efter endt Pak
ning kom han og sagde: „Ja, saa siger jeg Farvel, Hans Nielsen,” 
hvorefter han ogsaa bød Maren Farvel. Imidlertid mente hun, at det 
sidste Ord dog vist endnu ikke behøvede at være sagt i denne Sag, 
og efter en lille Samtale mellem hende og Røgteren endte det med, 
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at han pakkede ud igen og blev paa Gaarden. Hende kunde han 
ikke staa for.

Hans Nielsen var for øvrigt ikke just haardt fremfarende over for 
Folkene, men snarere paa en pudsig, bred Maade mildt forfærdet, 
naar det ikke gik, som det skulde. Betegnende er i saa Henseende 
et af hans Udbrud fra den Tid, da hans senere Svigersøn, daværende 
Friskolelærer Hannibal Petersens Søn af første Ægteskab, Sigurd, 
som Dreng tjente paa Gaarden. Hans Nielsen var altid selv først 
oppe og kaldte paø Folkene. En Morgen, da Sigurd efter Vækningen 
var faldet lidt hen igen og først ved at høre „Manden“ komme for 
anden Gang fik sat sig op i Sengen, fik han følgende Salut: „Aa 
Herregud alligevel, Sigurd — sidder du i Sengen endnu!”

Hans Nielsen havde i øvrigt et Yndlingsudtryk for mild Forfær
delse — han sagde „Herren hjælpe mig!” Og han kunde ogsaa nok 
sætte et lille „sgu“ paa en Gang imellem. Men for Maren var Banden 
og Sværgen ellers en Vederstyggelighed, og der findes flere Beret
ninger om Indgriben fra hendes Side over for saadanne Foreteelser. 
En af hendes Piger har saaledes mange Aar efter fortalt, at en frem
med Mand, som under et Besøg paa Gaarden var slem til at bedyre 
sine Udtalelser med mange Eder og stadig Sværgen ved den Onde, 
af Maren fik bestemt Besked om, at en saadan Tone vilde hun ikke 
have sine Børn udsat for i deres Hjem.

En Nabo, som tidligere havde tjent paa Gaarden og senere jævn
ligt kom ind for at faa en Passiar, var ogsaa noget ubetænksom med 
at bande, hvad Maren ofte gjorde ham opmærksom paa. En Dag 
kunde hun fortælle ham, at hun i en Avis havde læst, at man i 
Tyskland kunde faa Fængselsstraf for at bande meget. „Naada,” 
udbrød Manden, „det er da godt, at det ikke gælder her i Landet, 
for saa kom jeg Fanden raspe mig aldrig paa fri Fod mere.” Det 
virkede temmelig komisk, at der ogsaa ved denne Lejlighed und
slap ham en grov Ed, for det var i hans Tilfælde ikke Demonstra
tion, men ren Vane.

Nogen Tid gik, og samme Mand fik en Søn, som han, der satte 
stor Pris paa Maren, gerne vilde have hende til at være Gudmoder 
for. Hun undslog sig — det vilde hun nødigt. Hvorfor da? „Jo,” 
sagde hun, „for naar din Dreng bliver lidt større, saa lærer han 
at bande af sin Fader, og jeg vil nødigt, at min Gudsøn skulde faa 
den Vane.” „Ja”, sagde Naboen, „det vilde jeg dog ogsaa nødigt have,
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at det skulde ske — men hvis du vil sige ja, saa lover jeg dig, at det 
aldrig skal ske.” Hun gik saa alligevel til sidst ind paa at holde 
Drengen over Daaben .

En ung Forkarl, som de engang havde faaet paa Gaarden, og som 
for første Gang var ude at tjene, demonstrerede ved Bordet med en 
stor Ed, hvilken stor Mand han var bleven. „Hvad tror du,” spurgte 
Maren ham, „at din Moder vilde sige, hvis hun havde hørt dig bande 
saadan?“ „Det vilde hun bestemt ikke synes om,” svarede Karlen
— og foretrak fra da af andre Maader at hævde sin Værdighed paa. 
Hun var saavel overfor Folkene som over for Børnene i Besiddelse 
af en udmærket Evne til gennem stilfærdig Indflydelse at gøre sig 
gældende paa en saadan Maade, at det ikke fremkaldte Trods, men 
kun Respekt og Tillid. Det var derfor ogsaa, naar Folkene nu og da 
kom op at toppes, ofte hende, der med Held greb ind og skilte 
Trætten.

Men ogsaa Hans Nielsen var afholdt af Folkene. Han var ellers 
ikke saa lidt impulsiv og for saa vidt tilsyneladende den i Ægte
skabet dominerende Part. Men det var, som om Maren med Aarene 
gjorde sig noget mere gældende, stilfærdigt, men ofte afgørende. 
Følgende Træk af Dagliglivet — fortalt af deres Datter Margrethe
— illustrerer dette:

Naar der skulde bages Rugbrød paa Gaarden, var det Mandens 
Arbejde at fyre med Risbrænde i den store Bageovn, til den blev 
tilstrækkeligt hed. Ved en saadan Lejlighed kom Hans Nielsen — 
efter at have fyret en Stund — engang ind og sagde: „Nu er Ovnen 
varm nok, Mor.” Maren, som var i Færd med at gøre Dejgen i Stand, 
fulgte med ud, men fandt, at den endnu langt fra var varm nok. 
Han brummede noget, men fyrede mere paa, hvorefter han igen 
meldte, at nu var Ovnen klar til at tage imod Dejgen. Hun gik atter 
med, men var stadig ikke tilfreds med Varmegraderne i Ovnen. Da 
blev Hans Nielsen ivrig og udbrød højrøstet: „Men Gud bevare mig, 
Maren, er det da din Mening, at du vil have Brødet brændt!”. Hun 
vendte sig og sagde roligt, men bestemt: „Nej, Hans, jeg har aldrig 
endnu brændt noget Brød her i vort Hus, men Ovnen skal være saa
dan, at Brødet bliver bagt, saa vi ikke skal spilde Guds Gaver for 
at spare et Par Knipper Tjørn.” „Naa, ja, ja, Mor,” kom det saa 
spagfærdigt fra ham, „det er jo noget, du skal bestemme.” — I Al-

34 3*



mindelighed tiltalte de hinanden „Mor” og „Far”, men ved saadanne 
lidt betonede Ordskifter tog de til Fornavnene.

Tilfældige, omrejsende Gæster, som der var mange af dengang — 
saasom Uldkræmmere, Forhandlere af Jydepotter og Lyngkoste m. 
fl. — var altid sikre paa en gæstfri Modtagelse paa Nygaard. I Rulle
stuen stod til Stadighed en opredt Seng til saadanne Gæster, og de 
fik i Regelen Mad baade om Aftenen, naar de kom, og om Morgenen, 
før de drog videre. Det hændte dog her, at Gæstfriheden blev slet 
gengældt — saaledes engang af en Handelsmand, der tog et kraf
tigt Maaltid til sig, inden han gik i Seng, og næste Morgen end
videre fik Davre, hvorefter han tog Afsked. Da Pigen noget efter 
skulde til at gøre i Stand efter ham, viste det sig, at han havde kvit
teret for god Modtagelse med at besørge sin Nødtørft i Sengen.

Høstgildet.
Hans Nielsen var — som vel for øvrigt alle rigtige Landmænd 

— navnlig i Saatiden stærkt optaget af at faa det hele til at gaa 
paa bedst mulige Maade. Man havde dengang endnu ingen Rad- 
saamaskiner, og han gik derfor selv baade Foraar og Efteraar den 
lange Vej frem og tilbage over Markerne med Saasækken — i Hen
hold til Princippet „Selvgjort er velgjort”. Men ogsaa i Høsttiden 
var han „i sit Es”. Der var noget mere Liv over Høsten dengang 
end nu, efter at Selvbinderne er kommet i Brug. Gaarden beskæf
tigede da foruden de faste Folk ogsaa en Del Daglejere, Folk, for 
hvilke Nygaard pløjede, saaede og kørte Brænde hjem, og som saa 
til Gengæld hjalp til i Høstens Tid. Saa gik en lang Række Høst
karle over Marken, Skaar ved Skaar, med Leerne og hver efter
fulgt af sin Opbinderske med Kaleschehat, stort hvidt Lærredsfor
klæde og lange, hvide Høstærmer. Der vankede rigeligt med Mad 
og Drikke, og i Marken fejredes Høsten med Æbleskiver og Kaffe i 
en lille Eftermiddagspause. Der var højt Humør, tildels fordi Snap
sen dengang endnu var til at købe for smaa Penge og sikkert — trods 
sine Farer — skabte mere godt og sundt Humør, end vi er vant 
til at se nutildags, men i øvrigt sikkert ogsaa takket være Forvent
ningerne til det store og festlige Høstgilde, som regelmæssigt hvert 
Aar holdtes paa Nygaard efter Høstens Afslutning.

Høstgildet formede sig som følger: Kl. 4 Eftermiddag mødte efter 
Indbydelse de, som havde deltaget i Gaardens Høstarbejde, til Kød- 
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suppe og Peberrodskød samt 01 og Snaps. Efter Spisningen spadse
rede Deltagerne, hvis det var godt Vejr, i Mark og Have, de mand
lige rygende paa Piberne og passiarende om Dagens Emner og For
holdene paa Egnen. Henimod Skumringen indfandt sig yderligere 
efter Indbydelse en Del Ungdom fra Egnen til Dans i Loen, hvor 
Vægge og Siyde var beklædt med Lærred og pyntet med Høstens 
Løv og Blomster. Der blev danset og trampet rigtigt godt gammel
dags til Violinmusik, saa Sveden efterhaanden perlede paa Ansig
terne. Efter nogle Timers Dans blev alle budt ind i Stuerne til 
Smørrebrød med 01 og Snaps. Saa blev der igen med højt Humør 
taget fat paa Dansen, og ved Midnatstid blev der budt paa nogle 
store Boller Punch. „Musikdirektøren” — det var i de senere Aar 
den unge Niels Hytteballe — sang for til en Skaal for „Manden“:

Og dette skal være Hans Nielsens Skaal — Hurra!
Og Skam faa den, som ikke 
Hans Nielsens Skaal vil drikke! 
Hurra! Hurra! Den Skaal var bra — Hurra!

Saa fulgte „Vor Mor”s Skaal:

Og dette skal være... osv.
De skal leve! De skal leve! De skal leve højt — Hurra!

Gid de maa gøre mange Høstgilder endnu!

Endvidere udbragtes Kogekonens Skaal. Og saa blev der — trods 
begyndende Træthed, navnlig hos de ældre — danset igen, til Gildet 
sluttede ved 2-Tiden.

De sidste Aar paa Nygaard.
Lidt efter lidt havde imidlertid Vilkaarene i Landbruget ændret 

sig. Kornprisen var faldet saa stærkt, at det mere og mere var 
kommet til at knibe med at skaffe de fornødne Penge til Skatter, 
Renter osv. Interessen for at lægge mere Vægt paa Mælkeproduk
tionen var vaagnet, og Hans Nielsen og Maren havde derfor ladet 
deres ældste Datter, Marie, rejse til en Gaard, hvor man paa dette 
Omraade var særlig langt fremme, for at studere de nyeste Metoder 
til Mælkens Behandling med Henblik paa at faa den finest mulige 
Salgsvare ud af Smørret. Da hun var kommet hjem derfra, sendte 
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hun Prøver af Smørret fra Nygaard paa Udstilling og fik paa den 
Maade konstateret et og andet til Vejledning ved Fodringen.

En Overgang — fra 1878 til 81 — fik Marie og hendes Broder 
Hans Gaarden i Forpagtning. Derefter overtog Forældrene igen 
Driften. Men Maren var begyndt at tabe stærkt paa Hørelsen, og 
for Hans kneb det med at holde saa god Orden og Fart i Arbejdet 
som tidligere. „Jeg kan,” sagde han ærgerlig, „kommandere lige 
saa godt endnu, som jeg før har kunnet, men nu vil de ikke lystre 
mig.” Sommeren 1883 var den yngste Søn, Christen, hjemme, men 
rejste derefter paa Jørlunde Højskole og var endvidere inde som 
Soldat i 2 Aar. Omkring ved den Tid havde Hans Nielsen for en 
Gangs Skyld et temmelig sindsoprivende Uheld med sin tidligere 
omtalte Svaghed for Brændevin og 01: Han præsterede at sælge 
Gaarden i en Rus!

Det skete paa en Markedstur til Svendborg. Her fik han saa 
mange „Genstande” i Selskab med bl. a. Forpagter Lorenzen, Hvid
kilde, at han i sin noget omtaagede Tilstand solgte Nygaard til 
Lorenzen for den smukke Pris af 80.000 Kr. Det var en meget høj 
Pris dengang; men da han var kommet hjem og blevet ædru, var 
han alligevel meget nedtrykt over det passerede. Og Maren var 
om muligt endnu mere ked af det. Havde det været nutildags, vilde 
Handelen ikke have kunnet sluttes uden hendes Samtykke; men 
dengang kunde Manden handle paa egen Haand, saa hvis Lorenzen 
vilde fastholde Købet, var der ikke noget at stille op. Nogle Dage 
gik, og Hans Nielsen haabede saa smaat, at Sagen ikke vilde blive 
taget alvorligt. Men en skønne Dag kom Lorenzen kørende ind i 
Gaarden. „Nu kommer jeg saa for at faa Formaliteterne i Orden,” 
sagde han, — „ja, for De har jo solgt mig Gaarden for 80.000 Kr.” 
Der blev en noget pinlig Pause. Og Lorenzen kunde da se paa Maren, 
at hun var meget ulykkelig over det skete. Det gjorde Udslaget til 
den heldige Side: Lorenzen kom ved nærmere Overvejelse til det 
Resultat, at han under de foreliggende Omstændigheder ikke vilde 
fastholde Købet.

Saa kom Peder, som ellers var bleven Bestyrer paa Slagelse 
Mejeri, hjem for at bistaa sin Fader med Gaardens Drift. Noget 
af det første, han foretog sig, var at tage en Tur til Hvidkilde for 
at takke Forpagter Lorenzen for udvist Forstaaelse af Situationen. 
Imidlertid søgte og fik Peder i Foraaret 1885 en Stilling ved „Fyns
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Tidende”, og først et halvt Aar senere kom Christen hjem efter endt 
Soldatertjeneste for at blive hjemme.

Der var nu en ret stor Besætning. Christen fik Gaarden i For
pagtning, mens hans Søster Sine overtog Husførelsen.

Der er om et af Hans Nielsens Særkender, hans Utaalmodighed, 
blevet fortalt adskillige smaa Træk, som aabenbart har virket 
pudsigt: Medens Maren meget selvstændigt tog Stilling i Politik,

Maren Hansdatter.

men af Naturen ikke var Agita
tor, saa virkede hendes Mand, 
der i sine yngre Dage var Stiller 
for Venstres Kandidat i Faaborg- 
kredsen, saa ivrigt agiterende, at 
han, naar han traf en Mand, der 
ikke vilde lade sig overbevise, 
men erklærede at ville stemme 
paa Højres Kandidat, højt og 
indigneret udbrød: „Men Gud be
vare mig, Mand, — at du ette er 
klogere!“

Fra sine talrige Fisketure paa 
den nærliggende Strand, som var 
ham en rig Kilde til Sindets For
friskning, og hvor han ofte nød 
gode Venners Selskab, bragte han 
mange Fangster med hjem. Men 

en Gang i hans ældre Dage var det nær gaaet galt. Han var alene 
ude i ret haardt Vejr for at pilke Torsk og var aabenbart bleven 
for gammel til rigtigt at kunne bedømme Vindstyrke og Søgang. 
Pludselig opdagede han, at han var drevet udefter, fik under sine 
Anstrengelser for at komme indefter igen den ene Skulder af Led, 
tabte den ene Aare og var saa først rigtigt i Knibe. Heldigvis havde 
hans Nabo, Jacob Hoffmann, inde fra Land taget ham i Kikkerten 
og fik alarmeret den nødstedtes Søn, Hans, og to Karle, hvorefter 
de alle fire roede til Undsætning. „Vil du have Lods om Bord, 
Nabo?” raabte Jacob, da de kom ham paa nært Hold. Hans Nielsen 
var allerede temmelig forkommen, men dog tilstrækkeligt ved Magt 
til at kunne give højlydt Udtryk for sin Utaalmodighed ved at 
raabe: Hvorfor kommer I ette?!” (Med et Forargelsens Eftertryk 
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paa det sidste Ord). „Naada,“ bemærkede Jacob Hoffmann tørt, „her 
kommer vi for at hjælpe dig, og saa gi’r du ondt af dig!”

Naar Hans Nielsen i sine sidste Aar kørte med Toget, kunde dette 
heller ikke holde mange Minutter ved en Station, før han med en 
Indignation, som skulde den sætte Toget igang, udbrød: „Hvorfor 
kører vi ette?/” Sjældent har vistnok dette sidste Ord kunnet ud
trykke en mere koncentreret Blanding af Utaalmodighed, Spørgs- 
maal og Forargelse end i saa- 
danne Tilfælde udtalt af Hans 
Nielsen Nygaard.

Guldbryllups  festen 1891.
Den 9. Oktober 1891 kunde Hans 

Nielsen og Maren fejre deres 
Guldbryllup. Sølvbryllup havde 
de ikke fejret, fordi det faldt paa 
et Tidspunkt, da deres 12-aarige 
Søn, Jens, var i København for at 
blive opereret og døde kort efter 
— et Tab, der for øvrigt gik 
Maren meget nær til Hjerte. Hen
des Svigerdatter, Sine, i U. S. A. 
fortæller derom følgende lille ny
delige Træk: En Dag kom den 

Hans Nielsen Nygaard.

9-aarige Peder ind fra Haven og
sagde: „Mor, jeg var ude i Lysthuset, og saa kom Jens ind til mig 
og sagde: Vil du ikke gaa ind til Mor og sige til hende, at hun ikke 
maa gaa og være bedrøvet, for jeg har det godt der, hvor jeg nu er.”
Maren fandt en hel Del Trøst i den Hilsen.

Imidlertid — var der ikke blevet noget Sølvbryllup, saa blev til 
Gengæld Guldbrylluppet fejret med en meget smuk Fest, som 
glædede de to gamle meget. Der var, efter hvad Deltagere har for
talt, en overordentlig hjertelig Stemning over denne Fest, paa 
hvilken især den gamle Pastor Brandt, Ollerup, satte sit Præg. 
Under en bevæget Tale til Guldbrudeparret ud fra det gamle Ord 
om, at den, der faar en god Hustru, faar en Gave fra Herren, lagde 
han sin Haand paa Marens Arm og udbrød: „Aa, søde lille Mor! De 
har været den gode Magt i dette Hjem ... Ja, min kære gamle Hans

39



Nielsen, De fik en god Hustru, og I Børn har sandelig haft en god 
Moder!” I et Brev til deres Søn og Svigerdatter i U. S. A. skriver 
Peder, der nu var journalistisk Medarbejder ved „Fyns Tidende” 
bl. a.:

Gamle Brandt var, som han er, naar han er bedst . . . Og den gamle 
Præst talte ikke blot for Guldbrudeparret, men holdt en hel Række 
Taler, og selv var han saaledes med i sine Ord, at baade naar han 
græd, og naar han lo, havde han Forsamlingen med sig. Saa satte 
han sig, og saa rejste han sig og talte igen. Mageløst kønt og morsomt 
fortalte han om den Gang, da han stillede sig imod „den gamle Hans 
Christensen fra Vejstrup, Stamfaderen, denne Kæmpe blandt de 
fynske Bønder. Jeg faldt med Glans, og jeg kunde ikke falde for nogen 
værdigere". Den Tale sluttede han med en Skaal for Slægten.

Peder R. Møller udbragte overordentlig kønt en Skaal for jer to 
derovre i det fjerne Vesten. Dyrlæge (Rs.) Skov bragte en Tak til det 
gamle Hjem. Ogsaa Lebæk talte. Jeg havde tænkt at takke paa Fami
liens Vegne. Men da Morbror Niels (Niels Hansen, Oure) paa et for
holdsvis tidligt Tidspunkt tog Anledning til at gøre det, blev jeg alt- 
saa fri og kunde indskrænke mig til at hæve Bordet; thi Guldbrude
parret tænkte jo ikke paa sligt.

Skønt der ingen var indbudt, kom der mange Mennesker, og mange 
Breve og enkelte Telegrammer indløb. Eders Brev var kommet faa Dage 
forud; det fik de gamle paa Sengen. De blev meget glade ved Brevet 
og Billederne af de prægtige Børn. Ogsaa jeg takker for Billedet; det 
er meget kønt.

De gamle fik mange Gaver. Vi gav et stort Billede af Morfar og 
Mormor, en Kultegning, der er udført af en Kunstmaler og et ligefrem 
Kunstværk. De gamle Morbrødre næsten græd af Glæde, da de saa 
det, og Brandt udbrød: „Ja, der er de gamle, der er begge de gamle!" 
Og det er ogsaa forbløffende, som Kunstneren har opfattet og gengivet 
„begge de gamle". Billedet hænger i Fars og Mors Stue. Det har kostet 
100 Kr.

Saa har jeg for øvrigt ikke andet at sige, end at jeg lever uforandret 
ved det gamle. Jeg har mit Arbejde og enkelte gode Venner, og ellers 
er jeg i en vis Forstand en ensom Mand, skønt jeg bliver bedt meget 
ud og for Resten ogsaa deltager ikke saa lidt i Byens Selskabsliv. 
Jeg vender helst den gemytlige Side til Folk, og derfor er jeg ogsaa 
Børnenes „Onkel" i de Familier, hvor jeg kommer meget. Videre kom
mer jeg nok aldrig.

Kærlig Hilsen.

P. Hansen Nygaard.
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Der var i disse Aar paa Nygaard blevet indrettet en særlig Lejlig
hed for Hans Nielsen og Maren, og i 1893 blev Christen gift. Der var 
i den Anledning Tale om, at han skulde købe Gaarden. Med Støtte 
af sin Svigerfader bød han 65.000 Kr. for den. Enkelte af hans 
Søskende — Marie, Peder og Margrethe — der ligesom Christen i 
Modsætning til de andre Søskende endnu ikke havde faaet noget 
Arveforskud, var imidlertid imod at lade ham overtage den for 
under 68.000. Navnlig Marie holdt stærkt paa denne Pris. Men den 
turde Christen med de Midler, han havde til Raadighed, ikke binde 
sig for, og da hans Svigerfader, der skulde bidrage med en væsentlig 
Del, var af samme Mening, kom dette til at gøre Udslaget. Nygaard 
blev derefter i Begyndelsen af Aaret 1894 solgt til Mads Bild fra 
Horne for 68.000 Kr. De nævnte Arveforskud blev nu udbetalt, men 
viste sig senere at maatte forrentes til Forældrene saa længe, de 
levede, da der ellers blev for lidt til dem at leve af. Og Christen 
for sit Vedkommende har siden ofte beklagende konstateret, at han 
— som Tiderne viste sig at blive — formentlig nok vilde have kunnet 
klare Økonomien, selv om han havde givet de 68.000 Kr. for 
Gaarden.

Livsaftenen paa „Fruens Lejde”.
Det er saaledes, set fra et Slægtssynspunkt, lidt trist, at Nygaard 

kom paa fremmede Hænder. Særlig svært var det dog for Maren. De 
to gamle flyttede nu til Datteren Anne og hendes Mand Morten 
Markussen paa „Fruens Lejde”, hvor de ogsaa fik deres egen Lej
lighed. Hans Nielsen gik jævnligt efter Flytningen en Tur for at 
besøge sin Efterfølger paa Nygaard og de gamle Naboer; men Maren 
kom der aldrig mere. Det faldt hende ogsaa gennem de adskillige 
Aar, hun endnu fik at leve i, svært at skulle tage imod Rentepenge 
af de til de fire førnævnte Børn udbetalte Penge.

Paa „Fruens Lejde” fik de det i øvrigt udmærket. Deres Lejlighed 
laa ud mod Haven, men med særlig Indgang fra Gaarden. Samme 
Aar, som Nygaard blev solgt, søgte og fik Hans Nielsen kgl. Bevil
ling for sig og sine Børn til at føre Navnet Nygaard som Slægts
navn. Han var for øvrigt nu bleven temmelig stiv i Lemmerne og 
smaatgaaende, fordrev Tiden med — rygende paa sin Pibe og med 
sin Stok i Haanden — at spadsere omkring paa Gaarden og følge 
med i Bedriftens Gang. Om Foraaret holdt han af at virke lidt med
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et Tidseljern, men en skønne Dag opdagede han, at han paa Grund 
af svækket Syn stak ved Siden af Tidslerne. Med et Suk satte han 
Tidseljernet paa Plads og sagde: „Farvel, mit Tidseljern! Nu kan 
jeg ikke se at bruge dig mere.” Han trøstede sig siden med Aviser 
og Smaafortællinger i „Visbechs Almanak”, som han havde købt 
Aar for Aar og ladet indbinde.

Imidlertid havde Christen i 1895 købt Rønnekærsgaard i Vester 
Skerninge Søndermark, og Morten Markussen var flink til at spænde 
for Fjedervognen og køre for de gamle derover. Men aldrig saa 
snart havde de været en Tur rundt paa Gaarden, før Hans Nielsen 
blev utaalmodig efter at komme hjem igen. „Skal vi dog ikke snart 
hjem igen?“ sagde han. „Nu har vi jo set det hele, og at de har det 
godt, baade Folkene og Kreturet.”

Han satte megen Pris paa sin Pibe, men Maren havde lidt svært 
ved at taale Tobaksrøgen i de smaa Stuer. Han maatte derfor sætte 
sig ind i Dagligstuen hos Anne og Morten, naar han vilde ryge. Til 
at begynde med havde de haft egen Husholdning, men det blev 
snart ændret til, at de fik deres Mad fra Gaardens Køkken, ligesom 
ogsaa Renholdelsen af deres Lejlighed blev overtaget af Anne og 
hendes Medhjælpere. I øvrigt blev de passet og plejet af deres ugifte 
Datter, Sine.

Hen imod Aarhundredskiftet var de en Sommer paa en Rejse til 
Familien i Odense og til Datteren Marie paa Højskolehjemmets 
Hotel i Svendborg. Sine fortæller herom i et Brev til Amerika bl. a.:

Far og Mor sidder og gaar, som de plejer, men om I saa dem, vilde 
I vist forbavses over, som de er bleven gamle, siden I rejste. Men de 
er jo ellers raske nok og har været i Odense og Svendborg i Sommer, 
og det var de saa glade for. En saadan Tur har de jo længe haft godt 
af, for deres Verden er jo saa lille nu, og Mor føler det saa tungt, 
at hun ikke kan høre. Men Petersen fra Vejstrup tog dem til Alters 
ude paa Højskolehjemmet, han talte ved Mors Hørerør, og hun kunde 
forstaa hvert Ord, det var jo en Glæde for hende. Vi var jo i Svend
borg hele tre Nætter. Den ene Dag kom gamle Brandt derud, og Mor
bror Niels kom ogsaa, men det var helt underligt at se og høre dem 
alle fire. Kom, lad mig omfavne jer, sagde gamle Brandt, for jeg kan 
jo ikke se jer. Og Mor sagde til ham, hun kunde ikke høre. Nej, sagde 
han, men nu skal vi jo snart ses i Lyset, og saa sagde han lidt mere, 
men pludselig lo han og sagde: Kan I høre, lille Børn, jeg kan præke 
for jer endnu! Synes I ikke, min Stemme er helt god? Jo, det er da
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vist, Brandt, sagde saa de andre . . . Ja, I kan tænke jer, saa sært det 
var at høre og se. Til sidst omfavnede de hverandre igen.

I Løbet af Sommeren 1900 begyndte Hans Nielsen at blive meget 
sygelig. Han var bleven stiv og svær. Man kunde se, det gik stærkt 
ned ad Bakke med ham; hyppigere og hyppigere maatte han holde 
Sengen, og der blev antaget en Sygeplejerske, som til Stadighed 
var om ham, indtil han døde den 29. April 1901. Familiens Med
lemmer havde da ogsaa i nogen Tid skiftedes til at vaage ved hans 
Seng om Natten.

Den 4. Maj blev han begravet paa Ulbølle Kirkegaard. Herom 
skriver Peder i et Brev af 6. Maj til sin Broder og Svigerinde i 
U. S. A. bl. a.:

Naar I nu tænker paa Fader, saa ligger det vel nærmest for jer at 
tænke jer ham som den forholdsvis raske og rørige Mand, han var, 
da I rejste. Men det er jo mange Aar siden, og nu var han affældig 
og trængte i høj Grad til Hvile. Siden Moders Fødselsdag i Fjor har 
han været syg, og meget har han lidt, og nu bad han inderligt om at 
maatte gaa herfra. Derfor er der jo ingen Sorg ved hans Død, men der
imod Vemod ved den Skilsmisse, som Døden nu har hidført.

Ja, godt var det, at han fik udstridt. Og endnu bedre, at han døde 
som en mild og troende, gammel Mand. „Jeg gaar en god Sommer i 
Møde, Mor,“ sagde han, „og du skal ikke græde for mig.“

Kun ønskede han, at Moder kunde følge med. Det bad de ofte om, 
men foreløbig er hun nogenlunde rask.

Hans Glæde i de sidste Aar var især knyttet til Børnebørnene. Dem 
legede han med, og dem spurgte han til. Og eders Børn, som han 
aldrig fik at se, var ofte i hans Tanker, selv da han laa paa Sygelejet. 
Han bad for dem og ønskede dem Guds Velsignelse.

I sin Kiste laa han med et mildt og fredeligt Udtryk over det gamle 
Ansigt. Haar og Skæg var endnu kraftigt, men aldeles hvidt. Broder 
Christen og jeg lagde Laaget over ham, og Moder havde selv bundet 
en Krans, som fulgte ham i Graven. Inden vi bar ham ud, sang vi 
„Aldrig er jeg uden Vaade“, thi den havde han selv flere Gange sunget 
under sin Sygdom og ønsket den sunget over sig, naar han var død. 
Saa bekendte Hannibal Troen og bad Fadervor, hvorpaa vi sang „Lær 
mig, o Skov, at visne glad“, og derefter fulgte vi ham ud paa Vognen 
og videre til Kapellet. Der var mødt ca. 50 Mennesker den Dag.

Begravelsen foregik i det dejligste Solskinsvejr og havde samlet 
mange Folk; Kirken var næsten helt fuld. Sognepræsten, Bøttiger, der 
ofte havde besøgt Fader, talte kønt og godt, idet han gik ud fra det 
Ord, som Fader havde sagt, da han sidst nød Nadveren, nemlig „Nu
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er jeg glad“. Der var Kranse langvejs fra; fra Poul Bjerge i Askov*), 
fra Mathilde Nielsen, der nu bor i Ringkøbing, m. fl. Og i Følget be
mærkedes mange af de gamle Folk fra Nygaard.

Da vi kom op i Kapellet, stod gamle Farbroder Per ved Kisten, og 
Taarerne løb ham ud af de næsten blinde Øjne. Trods sine 88 Aar var 
han taget med derhen endnu en Gang, men nu er han ellers svag. 
Moster Karen var ogsaa kommen, og hun bliver der i nogle Dage for 
at være hos Moder. Tre Sønner og tre Svigersønner samt Niels Peder
sen, Gravvænge, bar Fader til Graven og sænkede ham ned. Da kneb 
det for Mor, og Karla — min Kone — maatte tage hende under Armen. 
Men ellers taalte hun det helt godt. Men bagefter, naar alt er kommet 
til Ro, vil hun jo nok falde sammen og føle Tomheden. Vi har bedt 
hende og Søster Sine herud en Tid i Sommer; thi ikke mindst Sine 
er ganske overanstrengt, og de trænger begge til at komme ind under 
nye Indtryk. Hvad Sine har været for de gamle lader sig ikke beskrive.

Slægten og de nærmeste Naboer tog efter Begravelsen med hjem, 
og der blev ca. 60 Mennesker samlede. Vi havde Vogn fra Svendborg 
og rejste hjem igen samme Aften.

I Kapellet bragte Dyrlæge (Rs.) Skov Fader en overordentlig 
køn og bevæget Tak for hans Virksomhed, idet han mindedes „det 
dejlige gamle Hjem paa Nygaard, hvor vi har tilbragt saa mange gode 
Timer hos gamle Hans Nielsen og hans mageløse og sjældne Kone, 
hvem vi jo alle holder saa meget af.“ Der var ikke mange tørre Øjne i 
Forsamlingen under Skovs lille Tale.

Der blev nu mere Stilhed i Marens og Sines smaa Stuer. Men fire 
Gange om Aaret blev der til Gengæld meget — og for hver Gang 
mere og mere — Liv. Det var, naar den stadigt voksende Slægt paa 
Marens Fødselsdag den 21. Juni og paa 1. Jule-, Paaske- og Pinse
dag i stort Tal samledes om hende. Det var en Tradition, som stam
mede fra Tiden paa Nygaard, og som opretholdtes, saa længe hun 
levede. Anne og Morten tog med stor Gæstfrihed mod de mange 
Gæster og bespiste dem, og ud paa Aftenen samledes alle hos „Olde
mor”, som hun efterhaanden var bleven, og sang — med en af 
Gæsterne ved hendes Hørerør — Sange og Salmer, som hun satte 
Pris paa.

Hun fik adskillige Aar endnu at leve i, skønt hun blev meget 
sengeliggende og hele Tiden længtes efter at følge sin Mand i Døden. 
Men hun forblev forbavsende aandsfrisk til det sidste, læste sine 
Tidsskrifter — især „Højskolebladet” — og Aviser og fulgte ud- 

*) Højskolelærer, havde tjent paa Nygaard.
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De fem Nygaard-Søstre samlet i „Fruens Lejde“s Have paa deres Moders
95 Aars Fødselsdag. — Marie, Anne, Sine, Maren, Margrethe.

mærket med. Hun fordrev i øvrigt Tiden med bl. a. at lave særdeles 
nydelige Traadbolde til sine Børnebørn og Børnebørns Børn.

Da hun i 1910 fyldte 90 Aar, blev hun fejret af et usædvanligt 
stort Antal Gæster — Slægt og Venner — og hele Selskabet blev 
med hende som Midtpunkt fotograferet paa Gaardspladsen (Billedet 
findes gengivet paa Side 155). Paa 95 Aars-Dagen blev Selskabet foto
graferet i Haven — det var jo en rigtig Have-Aarstid, hun holdt Fød
selsdag paa —, men da maatte hun selv holde sig inde. Hun blev nu 
i sine sidste Aar en Del besværet af Sygdomsanfald, bl. a. Vattersot, 
som Lægen maatte tappe hende for. Hun var stadig aandsfrisk, men 
■meget mæt af Dage og bad tit og inderligt til Gud om at faa Lov 
til at dø.

Den 11. April 1919 sov hun stille hen, omtrent 99 Aar gammel, 
og blev i den Anledning omtalt i adskillige Dagblade, ogsaa uden 
for Fyn — vel nok mest, fordi hun var Hans Christensens Datter. 
Den 16. April blev hun begravet ved Siden af sin Mand paa Ulbølle 
Kirkegaard. Pastor — senere Provst — Viggo Clausen, Ollerup, talte 
ved hendes Baare og fremhævede i varmt anerkendende Ord den 
store Betydning, hun i Kraft af sin Personlighed havde faaet for 
sit Hjem og sin Slægt.
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Hans Nielsen og Maren Hansdatter Nygaards Børn:

I. NIELS. F. 31. Marts 1842. Malteriejer i Ulbølle 
(Side 47).

II. MARIE. F. 9. Juni 1844. Indehaver af „Højskolehjem
mets Hotel” i Svendborg (Side 57).

III. ANNE. F. 2. November 1846. co Morten Markussen, 
Gaardejer, „Fruens Lejde”, Ulbølle (Side 61).

IV. SINE. F. 15. Maj 1849. Plejerske for sine Forældre 
(Side 73).

V. HANS. F. 25. August 1851. Farmer i U.S.A. (Side 79).
VI. JENS. F. 15. Oktober 1854. Død i Efteraaret 1866.

VII. PEDER. F. 2. Marts 1857. Redaktør (Fyns Tidende) 
(Side 99).

VIII. MAREN. F.8. Oktober 1859. coPeder Markussen, Be
styrer, Kolding Højskolehjem (Side 121).

IX. MARGRETHE. F. 8. Maj 1862. oo Hannibal Petersen, Fri
skolelærer, Bogholder (Fyns Tidende) 
(Side 133).

X. CHRISTEN. F. 2. Januar 1865. Gaardejer, Rønnekærs- 
gaard, Vester Skerninge (Side 143).
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I.

Niels Hansen Nygaard og Maren f. Nielsen (Kragegaard).

Hvor Børneflokken bliver saa stor, og Fødslerne fordeler sig over 
saa lang en Aarrække, som Tilfælde blev paa Nygaard — den ældste 
var 22 Aar gammel og forlovet, da den yngste ankom — gaar det 
ifølge Sagens Natur i Regelen saadan med den ældste, at han (eller 
hun) lykkeligt undgaar enhver Form for Forkælelse og derigennem 
faar et særligt Præg af Ældstebarn. Dette, at Interessen i Familien 
atter og atter koncentreres om nytilkomne. som skal hjælpes paa 
Gled, giver den ældste Chancen for at faa Lov til at udvikle sig i 
forholdsvis Ubemærkethed, hvilket i sig selv er sundt, men tillige 
byder paa den store Fordel, at der til Stadighed appelleres til Følel
sen af at være den i Kraft af sin Alder fornuftigere, den beskyt
tende. Og omvendt: Ved saaledes tidligt at blive vænnet til at føle 
et vist Ansvar for de mange yngre, for den ene „Rekrut” efter den
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anden, faar den ældste yderligere Mulighed for at opnaa en vis tidlig 
Modenhed, en for det meste tiltalende Sindets Balance, hvis Funda
ment ligger i den Omstændighed, at hans (eller hendes) Opmærk
somhed i overvejende Grad rettes mod Maal, der ligger uden for 
Selvet. Bedre Kur mod enhver Tilbøjelighed til overdreven Selv
optagethed findes næppe.

Saaledes ogsaa med Niels Hansen Nygaard. Han var — eller vel 
rettere blev ifølge Familiebegivenhedernes Udvikling — det typiske 
Ældstebarn i den store Flok: stilfærdig, fordringsløs, paa en Gang 
særdeles retsindig og beskeden. Og sidst, men ikke mindst — en 
stor Børneven.

Ikke at han paa nogen Maade havde maattet savne sine For
ældres Kærlighed, tværtimod. Fra sin Barndom mindedes han ofte 
senere visse Begivenheder i sit Barndomsforhold til Forældrene, 
som særligt knyttede ham til dem: Naar, som det jævnligt skete, 
Faderens Hjemkomst fra længere Køreture lod vente paa sig til 
efter Mørkets Frembrud, blev den lille Niels af sin Moder sendt ud 
for at møde ham. Drengen blev gerne til Overvindelse af alle Be
tænkeligheder sendt af Sted med et „Gud i Vold, min Dreng!” Men 
rigtig modig ved det var han ikke; han kom nu og da til at græde, 
saa han, naar han omsider mødte sin Fader, havde Taarer i Øjnene. 
Faderen tog da altid saa hjerteligt imod ham, at der af disse Ture 
udviklede sig et ganske særligt Tillidsforhold mellem de to, som 
vedblev at bestaa gennem hele Livet.

Efter endt Skolegang i Ulbølle Kommuneskole (Lillemarkskolen 
var endnu ikke bleven oprettet) og Konfirmation hos Provst Ram
sing blev Niels et Par Aar hjemme paa Nygaard, og 18 Aar gammel 
kom han en Vinter paa Kristen Koids Højskole, dengang i Dalby 
ved Kerteminde, et Ophold, som han siden ofte fortalte om, og som 
sikkert havde faaet stor Betydning for ham. Da han fra Opholdet 
i Dalby kom hjem til Nygaard, var der paa Gaarden en ung Pige, 
med hvem han snart efter blev forlovet. Det var Maren Nielsen 
(Kragegaard), Datter af Boelsmand og Handelsmand Niels Hansen 
(Kragegaard) og Hustru Marie f. Møller, som havde Boelstedet 
„Spaanhøj” i Ulbølle Langemark, omtrent midtvejs mellem Lands
byen og Nygaard. Det var i 1862, de blev forlovet.

Imidlertid havde Niels — vel delvis under Indflydelse af sin Barn
doms nære Tilknytning til den sydfynske Strand — bestemt sig for 

48 



et Liv paa Søen. Han kom ud med en Thurøskonnert og senere med 
en anden af samme Hjemsted, foer paa Norge, Holland og Belgien 
og kom saa som halvbefaren paa Session, hvor han blev taget til 
Marinesoldat. Sin Værnepligt aftjente han paa Korvetten „Hejmdal” 
— mest i København — og da Krigen 1864 udbrød, blev han straks 
indkaldt. Han var med Panserbatteriet „Rolf Krake” paa Eckern- 
førde Fjord, blev, netop som Situationen dér var begyndt at blive 
faretruende, forflyttet til Korvetten „Hejmdal”, som var med i Sla
get ved Helgoland. Det var dog først, efter at Slaget var forbi, han 
naaede frem til Korvetten, saa han naaede aldrig helt for Alvor at 
faa prøvet at slaas for Fædrelandet; men det var jo ikke hans Skyld, 
og naturligvis modtog han senere som Veteran den for Deltagelse 
i Krigen prægede Erindringsmedalje.

Efter Krigen saa han sig som Følge af Blærebesværligheder — 
en Svaghed, han havde lidt af helt fra Drengeaarene — nødsaget 
til at opgive Sømandslivet, og da Landvæsenet ingenlunde laa daar- 
ligt for ham, vendte han tilbage til dette. Han var et Par Aar i 
Tjeneste hos sin Morbroder, Christen Hansen i Vejstrup og ligeledes 
en Tid hos den paa sin Egn fremtrædende Gdr. Rasmus Dinesen i 
Høve paa Sjælland, gift med hans Kusine, en Datter af Niels Hansen, 
Oure. Med dette sidste Ophold havde han dog nok nærmest til Hen
sigt at se sig om efter en Ejendom at gifte sig paa; men han kom 
hjem igen til Fyn for at blive der, idet han mente at have gjort 
den Erfaring, at man der bedre kunde hævde sig i det almindelige 
Omdømme med en lille Ejendom end paa Sjælland. Og der var ikke 
Raad til Køb af en stor. Først tog han dog en Vinter paa Vej
strup Folkehøjskole (Forstander Kragballe). Her var paa samme 
Tid flere af Fætrene, og Niels fik mange gode Minder om et godt 
Kammeratskab. Selve Skolen synes at have betydet mindre for ham, 
maaske dog med Undtagelse af Sangen, som interesserede ham 
meget: han fik lært en hel Del Sange og Viser, nogle af dem med 
en umaadelig Masse Vers, som han siden viste en forbavsende Evne 
til at huske, og med hvilke han ofte underholdt Børnene.

Omsider vendte han saa hjem til Ulbølle for at holde Bryllup 
med sin Maren efter 7 Aars Forlovelsestid. Brylluppet stod den 8. 
Maj 1869. Marens Moder var død i en ret ung Alder, og Maren 
havde derfor i nogle Aar holdt Hus for sin Fader og taget sig af 
sine 6 yngre Søskende. Inden Brylluppet havde hun dog naaet at
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komme med i det første Hold Elever paa Vester Skerninge Folke
højskole (senere i Ollerup), som var bleven oprettet af Mads Hansen 
med Digterkollegaen Anton Nielsen som Forstander og med bl. a. 
Pastor Brandt, Ollerup, og Mads Hansen som Lærere. Det var i 1868.

Saa snart Niels og Maren var blevet gift, overtog de hendes Barn
domshjem „Spaanhøj”. Arealet var 7Vs Td. Ld. (1 Td.Hartkorn), og 
da Marens Fader væsentligst havde givet sig af med Handel, var 
Jorden meget forsømt. Der maatte tages kraftigt fat med Mergling 
og Dræning m. m. Desuden skulde de andre Søskende have deres 
Arvepart af Stedet, saa det blev de første Aar en haard Tørn for 
Niels og Maren. Omkring ved 1880 fandt han paa at oprette et 
Malteri. Han lærte en Tid paa Hesselager Malteri og tog saa Op
gaven op; men let var det ikke. Der skulde bygges og indrettes; 
saa de kom i stor Gæld. „De fik Udkommet,” fortæller deres ældste 
Søn, Jens, „men stadig med Slid og kun lidt Fornøjelse.”

Imidlertid var Børnene begyndt at blive voksne og kunde be
gynde at hjælpe til. De maatte ogsaa hjælpe meget til. Men naar 
de undertiden lod forstaa, at de syntes, det var for meget, trøstede 
Forældrene dem med, at „det er godt at lære at bestille noget.”

Niels’ og Marens nærmeste Naboer var Gdr. Morten Skov og 
hans Kone, Anne, fra Spillemosegaarden i Vejstrup, Kusine til Niels. 
Morten kom ofte ind til en Passiar, under hvilken det var hans 
Vane ivrigt at gestikulere med Piben: „Det er det, jeg siger, Niels,” 
mens Niels tog det hele mere roligt. De bekendte sig begge til det 
moderate Venstre. Ved Kong Christian IX.s 25 Aars Jubilæum be
nyttede de som mange andre Venstremænd Lejligheden til at demon
strere mod Kongens Forkærlighed for den estrupske Egensindig
hed ved at hejse Flaget paa halv Stang. Sognefogeden kørte rundt 
og beordrede dem til enten at hejse Flagene paa hel eller tage 
dem ned — hvortil de erklærede, at de flagede paa halv i Anled
ning af 25 Aarsdagen for Kong Frederiks VII.s Død! Da Maren imid
lertid mente, det var bedst at tage Flaget ned, føjede Niels hende. 
Morten Skov derimod lod sit hænge paa halv hele Dagen og maatte 
i den Anledning som flere andre paa Egnen senere møde til et Efter
spil i Retten i Faaborg.

Maren var lille, men hun var stærk, og hun hjalp altid sin Mand 
baade i Malteriet og i Marken. Han derimod havde sin Blæresvag
hed at slaas med, og den blev værre med Aarene. Han kunde ikke 
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taale Kulden, og det var for saa vidt et godt Erhverv, han var 
slaaet ind paa, som der altid var lunt i Malteriet. Dette kom efter- 
haanden til at gaa godt, og Niels var særdeles afholdt af Kunderne. 
Hvor stor en Børneven han var, kunde man tydeligt se, naar Skole
børnene kom forbi, og han var i Marken. Gik han f. Eks. og pløjede, 
løb de gerne ind paa Marken til ham for at følge ham en Stund 
og forsøge paa at faa ham til at fortælle eller synge en Vise for 
dem. Maren var ligesom sin Mand meget syngende; hun smaanyn- 
nede altid, og naar hun f. Eks. saaledes gik i sit Køkken, og Niels 
var paa Loftet, hændte det jævnligt, at han sendte et Bankesignal 
ned til hende og raabte,, “Mor! Skal vi ikke snart have en anden?” 
Saa maatte hun, som vi siger nutildags, „lægge en ny Plade paa 
Grammofonen”. Som man heraf vil forstaa, havde de heldigvis 
Evnen til at se lyst paa Tilværelsen, og trods alt Besvær, navnlig i 
deres Ægteskabs første Aar, fik de saaledes „et jævnt og muntert, 
virksomt Liv paa Jord”. Deres Børn mindes med stor Taknemmelig
hed Barndomshjemmet paa „Spaanhøj”.

Kun 59 Aar gammel døde Niels som Følge af sin Blærelidelse. 
Det var i 1901, altsaa samme Aar, som hans Fader døde. Til Tiden 
omkring hans Død knytter sig for øvrigt en ret dramatisk Heste
handel-Historie, som fortæller en god Del om Niels’s — og for øvrigt 
ogsaa om Marens — Karakter. Han havde solgt en Hest til en 
Hestehandler paa Egnen, som nogen Tid efter rejste Erstatnings
krav under Paastand om, at Hesten havde vist sig stædig, og at 
Niels ikke havde sagt noget derom. Denne hævdede, at han før 
Handelens Afslutning udtrykkeligt havde sagt til Køberen, at den 
engang var „gaaet i Staa” for ham ved Hvidkilde. Da han imidler
tid ingen Vidner havde, lod Hestehandleren det komme til en Rets
sag, idet han følte sig sikker paa at kunne vinde en saadan.

Niels døde, inden Sagen kom til Behandling. Maren maatte da 
overveje, om hun skulde opgive Haabet om at skaffe sin Mand hans 
Ret, og hun kom til det Resultat, at alt muligt skulde gøres for at 
rense hans Eftermæle. Det syntes haabløst, men takket være en 
glimrende Indsats af hendes Sagfører, Chr. Poulsen, Svendborg, (der 
senere blev gift med hendes Mands Søsterdatter, Inger Markussen 
fra Kolding), lykkedes det at fælde Hestehandleren gennem et 
energisk Krydsforhør over et af dennes egne Vidner. Da Vidnet 
kom ud fra Forhøret, udbrød han svedende: „Det vaa dov e’i Såten,
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de’i!” Han havde til sidst maattet indrømme, at Hestehandleren op
rindeligt over for ham havde nævnt, at Niels ved Handelen godt 
nok havde gjort opmærksom paa Hestens Skavank. Hestehandleren 
tabte Sagen og maatte betale Omkostningerne. Retfærdigheden var 
gennem en længe tilsyneladende haabløs Kamp ført til Sejr.

I Foraaret 1902 blev Spaanhøj og Malteriet solgt, og desværre 
blev der i Forbindelse med Afstaaelsen brændt en hel Del Breve, 
vekslet mellem Niels og dels hans Fader, dels hans Forlovede i 
Krigsaaret 1864, Breve som formentlig kunde have budt paa et og 
andet af Interesse for denne Slægtsbeskrivelse.

Maren flyttede til sin ældste Datter, Marie, i Aarhus og dernæst 
— efter at hendes yngste Datter, Maren, var bleven Lærerinde — 
til denne i Vester Egesborg ved Næstved. Her blev hendes faste 
Tilholdssted til hendes Død i 1921. Hun blev begravet ved Siden 
af sin Mand paa Ulbølle Kirkegaard.
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Maren og Niels Hansen Nygaards Efterkommere:

4 Børn: A—D.
A. JENS HANSEN NYGAARD, Malermester. F. 22/5 1870 i Ulbølle. Vester 

Skerninge Friskole. Ollerup og Vallekilde Folkehøjskoler. Lært hos Maler
mestrene Caspersen, Svendborg, og Syrak Hansen, Faaborg. Teknisk Skole. 
Industriforeningens Kursus for Haandværk og Industri 1909—10—11—12 
—13. Svendetid i Kgl. Hofmaler-Firma i København. Selvstændig i Helle
rup fra 1912. (Hellerupvej 64). Tillids- og Vurderingsmand i Dansk Ejen- 
dömstilsyn. I Kompagni med Sønnen Ejnar fra 1936. Solgte Forretningen 
til denne 1940. Efter 25 Aars Medlemsskab i Odd-Fellow-Ordenen nu 
Medlem af Ordenens Alderdomsforening. (Besøgte i 1939 sammen med sin 
Hustru Sønnen Gunnar i Kalifornien).
eo JOHANNE MARIE JENSEN 21/4 1895 i Trinitatis Kirke, København. 
F. 25/3 1871 i Tommerup. Ollerup Folkehøjskole 1894.

5 Børn: 1 — 5.
1. HJALMAR NYGAARD. F. 23/6 1897. D. 31/3 1905.

2. DAGMAR NYGAARD. F. 10/2 1900 i København. Børneskole i Sundby 
og Hellerup. Kursus i Syning og Husholdning. Frederiksborg Folke
højskole 1920.
^HANS CARLSEN JENSEN 16/7 1927. Skolebetjent. F. 24/5 1900 i 
Middelfart. Opr. Sømand, Lystkutterfører for bl. a. Prins Viggo. 
Skolebetjent ved Københavns Skolevæsen.

2 Børn: a — b.
a. GUNNA JENSEN. F. 5/10 1935. D. 1/3 1938.
b. NIELS ERIK JENSEN. F. 13/8 1938.

3. NIELS EJNAR NYGAARD, kaldet Ejnar. Malermester. F. 11/1 1903 i 
København. Lært hos sin Fader. Teknisk Skole, København. Kursus 
paa Roskilde Folkehøjskole. Arbejdede som Dekorationsmaler paa 
Verdensudstillingen i Paris 1925. Overtog sin Faders Forretning i Hel
lerup 1940.
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^ALFA MELCHIOR HANSEN 1/9 1928. F. 1/7 1905 i Gentofte. 
Ægteskabet senere opløst.

DORIS ABRAHAMSEN 11/3 1946 i Gentofte Kirke. F. 12/7 i Kol
ding. Enke efter et tidligere Ægteskab.

Af første Ægteskab 1 Barn: a.
a. OLE NYGAARD. F. 7/8 1934.

4. OLUF GUNNAR NYGAARD, kaldet Gunnar. Bygnings-Konduktør. 
F. 30/9 1905 i København. Udlært som Tømrer. Rejste kort efter Lære 
tidens Afslutning til U. S. A. Arbejdede til at begynde med jævnligt 
uden for Professionen. Nu Bygnings-Konduktør i Kalifornien.

DELIA KILMAN 16/11 1930. F. i Irland.

2 Børn: a — b.
a. CHRISTINE NYGAARD. F. 29/9 1931.
b. JOHN NYGAARD. F. 13/8 1945.

5. CHARLES HJALMAR NYGAARD, kaldet Hjalmar. Manufakturhand
ler. F. 15/11 1907 i København. Lært i Manufaktur. Kursus i Tyskland 
og Norge. Selvstændig i Valby, København, fra 1937.

SIGRID ABRAHAMSEN 27/12 1932. F. 3/6 1908 i København. Før 
Ægteskabet Bogholderske i Medicinalcompagniet, København.

B. METTE MARIE HANSEN NYGAARD, kaldet Marie. F. 24/11 1871 i 
Ulbølle. Vester Skerninge Friskole. Ollerup Folkehøjskole 1894. D. 16/1 
1930 og begravet i Aarhus.
^HANS HANSEN KVÆRNDRUP 23/10 1897. Murer i Aarhus. F. 27/12 
1868 i Ulbølle Strandhuse. D. 31/10 1931 og begravet i Aarhus.

4 Børn: 1 — 4.
1. EVAN RUD KVÆRNDRUP. Cyklesmed i Aarhus. F. 11/5 1899. Udlært 

som Typograf. D. 1939.
PETRA CHRISTINE OLSEN. F. 4/12 1898 i Aaker, Bornholm.

2. ESTER KVÆRNDRUP. F. 6/7 1900. D. 22/7 1930.

3. VIGGO KVÆRNDRUP. Smed i Aarhus. F. 22/1 1903.

4. HANS KVÆRNDRUP. F. 1/6 1908. D. i Oktober 1922.

C. MAREN HANSEN NYGAARD. Forskolelærerinde. F. 19/5 1874 i Ulbølle. 
Vester Skerninge Friskole. Konfirmeret 1888 i Kirkeby Kirke af Pastor 
Brandt, Ollerup/Kirkeby. Ollerup Folkehøjskole 1895 (J. P. Kristen- 
sen-Randers). Ry Folkehøjskole 1902 (Helge Hostrup). Eksamen fra
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RETTELSER.

Som Følge af, at Johs. Nygaard, da han kort Tid før sin Død i 1946 skrev 
de biografiske Oplysninger om sin afdøde Søster Maries Familie (Side 54), 
aabenbart har været mere svækket, end selv hans nærmeste antog, har der 
desværre indsneget sig flere Fejl, som herved rettes og suppleres:

MARIE KVÆRNDRUP, f. NYGAARD. Konfirmeret af Pastor Brandt, 
Ollerup. Ved huslig Arbejde, bl. a. 2 Aar hos sin Faster Marie paa 
Svendborg Højskolehjem, derefter paa Nygaard, hvor hun blev forlo
vet. En Sommer paa Ollerup Folkehøjskole. D. 16/11 1930 (ikke som 
anført i Bogen 16/1).

HANS KVÆRNDRUP, hendes Mand, Søn af Husmand og Fisker Hans 
K. og Hustru Hanne, Ulbølle Strandhuse. Tjente fra sin Konfirmation, 
til han kom ind som Marinesoldat, paa Nygaard. Elev paa Vallekilde 
Haandværkerskole. Lærte dernæst Murerhaandværket. D. 31/10 1939 
(ikke som anført i Bogen 1931).

Deres Børn:

1. EVAN (RUD) KVÆRNDRUP er — som Følge af en særlig bekla
gelig Fejl i den biografiske Indberetning — i Bogen fejlagtigt an
ført som d. 1939. Han faar trøste sig med det gamle Ord om, at den, 
som fejlagtigt annonceres død, tør haabe paa et langt Liv. — Har 
været Elev paa Vallekilde Folkehøjskole. Kunde paa Grund af 
svigtende Helbred ikke fortsætte i Typograffaget. Blev Medhjælper 
i et Cyklefirma og har Invaliderente. — Hans Kone, PETRA (CHRI
STINE) OLSEN, med hvem han blev gift 16/11 1931, har ogsaa væ
ret Elev paa Vallekilde, var derefter 2 Aar i Huset hos Fru Sigrid 
Trier Hansen, Vallekilde.

2. ESTHER (ELISABETH) KVÆRNDRUP var en Sommer paa Olle
rup Folkehøjskole og derefter en Tid i Huset hos sin Moders Fa
stre, Marie og Sine Nygaard, i Villaen Ahlefeldtsvej 1, Svendborg.

3. VIGGO (VINCENT) KVÆRNDRUP er udlært Maskinsmed.



4. HANS (RIKARD) KVÆRNDRUP tog Studentereksamen. Fik der
efter Ansættelse som Kontorist i en Forretning, hvor han kom til 
Skade ved et svært Ulykkestilfælde, efter hvilket han nogenlunde 
kom sig, men som dog var den oprindelige Aarsag til, at han Aaret 
efter døde af Hjernemeningitis, 24/9 1929 (ikke som anført 1922).

S. 5 Lin. 2 f.o.: 1943, læs: 1944.
S. 6 Lin. 11 f.n.: 1943, læs: 1944.
S. 18 Lin. 18 f.o.: Knarreborg, læs: Knarrebjerg.
S. 18 Lin. 16 f.n.: Sønnesøn, læs: Søstersøn.
S. 29 Lin. 5 f.n.: erklærer Provst, læs: erklærede Pastor.
S. 29 Lin. 6 f.n.: Brodersøn, læs: Søstersøn.

Følgende lille, men maleriske Træk er bleven meddelt efter Bogens 
Trykning. Naar Hans Nielsen Nygaard vækkede sine Folk af Middagssøv
nen, foregik det som følger: Han gik fra Hovedtrappen ned over Gaardsplad- 
sen syngende, saa det rungede, sin saakaldte „Kalde op-Sang“: Laddedidde- 
dada, laddediddedada, laddediddeladdediddedada! Den gjorde sædvanligvis 
meget hurtigt den tilsigtede Virkning.



Københavns Forskolelærerinde-Seminarium 1904. Forskolelærerinde i 
Vester Egesborg, Sjælland 1905—36. Inden for denne Periode kortere 
Kursus: Vallekilde, Vejstrup, Særslev, Danebod, Rødding Folkehøjskoler. 
Medlem af Vejlø/V. Egesborg Værgeraad i ca. 20 Aar. Fra 1936 pensioneret 
p. Gr. af Sygdom. Bopæl: Østerport 34 C, Næstved.

D. NIELS JOHANNES HANSEN NYGAARD, kaldet Johannes. Togfører ved 
D. S. B. F. 26/2 1876 i Ulbølle. Vester Skerninge Friskole. Bopæl i Aarhus 
1900—20, i Sønderborg 1920—37. Derefter Afsked p. Gr. af Svagelighed. 
I Kraft af oprindelig Uddannelse i Bygningsfaget (bl. a. Ollerup Haand- 
værkerskole) handlet en Del med Ejendomme. D. paa Frederiksberg 1946.

MINE SØRENSEN 20/9 1900 i Vejstrup Valgmenighedskirke. F. 13/7 
1874 i Ravnholt ved Testrup. Testrup Folkehøjskole.

4 Børn: 1 — 4.
1. FREDE JOHANNES NYGAARD, kaldet Frede. Speditør i Cleveland, 

U. S. A. F. 18/10 1901 i Aarhus. Sømand i 4 Aar. Amerikansk Soldat 
i 3 Aar.

MAE (Efternavn ikke meddelt) 27/11 1929 i Cleveland.

1 Barn: a.
a. ELAINE NYGAARD. F. 23/10 1932.

2. ANKER HALFDAN NYGAARD, kaldet Halfdan. Kommunelærer i 
Sønderborg. F. 14/10 1904 i Aarhus. Realeksamen. Lærereksamen fra 
Tønder Seminarium 1925. Lærer ved Holstebro Friskole til 1928. Der
efter ved Ahlmann-Skolen, den kommunale Mellem- og Realskole i 
Sønderborg. Fra 1939 Leder af „Arbejdsteknisk Skole“ i Sønderborg. 
Fra 1945 Erhvervsvejleder for Ungdommen i Sønderborg. Medlem af 
Ungdomsskolenævnet i Sønderborg. Leder af Hjælpeklassearbejdet 
inden for Skolen i Sønderborg. Særlig Interesse: Socialpædagogisk 
Arbejde.
eo SOFIE JESSEN 14/10 1929 i Sundeved Frimenighedskirke. F. 12/1 
1906 i Nybøl, Sundeved. Datter af Skatteraadsformand Chr. Jessen, 
Dybbøl, og Hustru (Datter af Mejeriejer Jørgen Zachariassen, Dybbøl). 
Lærerindeeksamen fra Ribe Seminarium 1927.

3 Børn: a — c.
a. TOVE NYGAARD. F. 23/3 1931 i Sønderborg.
b. FRODE NYGAARD. F. 20/4 1933 i Sønderborg.
c. LIS NYGAARD. F. 1/2 1946 i Sønderborg.

3. BENT AGNER NYGAARD, kaldet Bent. Forretningsfører i Tønder. 
F. 14/5 1908 i Aarhus. Realeksamen. Drogistuddannelse i Sønderborg 
og Flensborg.
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eo ERNA DYLMER 21/4 i Tønder Kirke. F. 9/6 1909 i Tønder. Datter 
af Tandlæge Hans Dylmer. Studentereksamen fra Tønder Statsskole. 
Dentistuddannelse i London.

2 Børn: a—b.
a. PER NYGAARD. F. 3/9 1937 i Tønder.
b. ERIK NYGAARD. F. 24/4 1946 i Tønder.

4. UFFE ORLA NYGAARD, kaldet Uffe. Grosserer i København. F. 1/6 
1910 i Aarhus. Studentereksamen fra Sønderborg Statsskole, cand. phil. 
Studier ved Landbohøjskolen og Seruminstituttet.

SERA AGNETE LINDEMANN. F. 9/6 1916 paa Frederiksberg. 
Real- og Handelseksamen. Sekretær i Udenrigsministeriet.



II.

Marie Hansen Nygaard.

9/6 1844 — 31/12 1924.

Marie fik som Leder, Opbygger og Indehaver af Svendborg Høj
skolehjem („Højskolehjemmets Hotel”) rig Lejlighed til at lægge 
betydelige Evner for Dagen. En Del af Æren for, at dette hendes 
Livsværk lykkedes saa godt for hende, tillagde hun i øvrigt selv den 
udviklende Betydning af et Ophold paa Kristen Koids Skole.

Efter endt Skolegang i Lillemarkskolen og Konfirmation hos 
Pastor Brandt, Ollerup, var hun dels hjemme, dels en Tid i Huset 
hos en Lærerfamilie Gydesen paa Nordfyn. Hun blev aldrig hverken 
gift eller forlovet. Der var dog mindst en Gang i hendes Ungdom 
et vist Tilløb til Forlovelse, ganske vist uden at hun selv fik direkte
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Lejlighed til at tage Stilling til Spørgsmaalet. Det var, da „Bertel 
i Gundestrup” gik paa Frierfødder, og det gik til som følger:

Ledsaget af Lars Nielsen.— Nabo til „Fruens Lejde” — indfandt 
Bertel sig en skønne Dag paa Nygaard, officielt for at købe en Kvie, 
men i Virkeligheden med den Hensigt at søge en Lejlighed til lige
som i Forbigaaende at anmode Hans Nielsen om Maries Haand. 
Mændene gav sig god Tid til at se paa Besætningen og kom saa 
efterhaanden ind paa det egentlige. Bertel var aabenbart klar over, 
at Pigen i Kraft af sit hidtidige Milieu havde visse særlige Inter
esser, der maatte tages Hensyn til: Hun skulde, lovede han, faa 
Lov til at komme i Ollerup Kirke, saa tit hun vilde. Hans Nielsen 
var overvejende venligt stemt over for Henvendelsen, takket være 
ikke mindst Bertels gode Gaard. For saa vidt var alt i Orden, da 
Marie omsider blev konfronteret med Bejleren og hans tro Kaspar 
Røghat. Imidlertid skete der det, at Bertel tabte Mælet af Genert
hed. Det maa heller ikke have været den rigtige Sekundant, han 
havde faaet med, for ingen af dem kunde faa det sagt. Det blev ved 
nogle almindelige Bemærkninger om Vind og Vejr og Kvægbe
sætning. Marie, som senere i Livet viste saa meget Initiativ, tog 
heller ikke noget saadant ved denne Lejlighed, hvad enten det nu 
skyldtes, at hun var utilstrækkeligt forberedt, eller at hun har 
været uden den fornødne Interesse for Forbindelsen. Bertel og Lars 
Nielsen drog af Gaarde med uforrettet Ærinde, og det var vist nok 
først bagefter, at Marie fik at vide, der havde været Bud efter hende.

Fra hendes Tid som myndig Leder af Højskolehjemmet i Svend
borg mange Aar senere ved jeg, at min Morfader, Niels Sørensen, 
Vejlegaarden, Taasinge, der var blevet Enkemand i en ung Alder, 
ikke var fri for at være lidt indtaget i hende. Hvor meget hun har 
vidst herom er mig ikke bekendt; men de vilde i hvert Fald næppe 
have kunnet gaa i Spænd sammen.

I Begyndelsen af 1860erne var Marie paa Koids Skole i Dalum, 
og efter igen at have været en Tid hjemme lærte hun Mejeri paa 
Vejlegaard i Allested. Det var vistnok derfra, man første Gang 
sendte den siden saa bekendte Kommenost, kaldet Christian IX.s 
Ost, paa Markedet. Hun kom dernæst hjem for med den indvundne 
Erfaring at bistaa sin Fader ved den paa den Tid stedfindende Over
flytning af Vægten fra Korn- til Mælkeproduktion og fik ogsaa ved 
Indsendelse af Gaardens Smør til Udstillingsbedømmelse paavist 
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Nødvendigheden af visse Ændringer i Fodringen. I Sommeren 1874 
var hun paa Askov Folkehøjskole. Hun havde ogsaa i Aarene 1878 
—81 Nygaard i Forpagtning sammen med sin Broder Hans.

Men saa kom hun i 1881 til Karen Jørgensen paa Højskolehjem
met i Odense (K. J. havde tidligere staaet for Husholdningen paa 
Mads Hansens og Anton Nielsens Højskole i Vester Skerninge), og 
dermed blev Linien for hendes Livs Opgave lagt. I 1884 fik hun 
Ledelsen af det nyoprettede Højskolehjem i Svendborg.

Begyndelsen var meget beskeden — i en Baggaard i Gjerritsgade, 
omtrent hvor denne Gade danner en Vinkel paa ca. 90 Grader. I 
samme Baggaard havde det dengang ogsaa forholdsvis nye Forre
tagende, „Svendborg Avis”, Redaktion og Trykkeri, og et livsvarigt 
Venskab med Bladets mangeaarige Redaktør, A. C. Bondegaard og 
hans Hustru, f. Rosenthai, indledtes. Den senere som Forfatter kendte 
Carl Ewald var Redaktionssekretær ved Bladet og indtog daglig 
sine Maaltider paa Højskolehjemmet. Han var en virkelig Demokrat, 
fortalte Marie engang. Han tog Hatten lige saa belevent af for Ren
gøringskonen paa Trappen som for Amtmandinden. Det var ogsaa 
i den Periode, han til Svendborg-Revuen skrev en Vise med bl. a. 
de iørefaldende Linier:

Naar Bondegaard bli’r gammel,
og lange Ewald dør, 
saa bli’r der Fred i Svendborg, 
men heller ikke før!

Fra Baggaarden flyttedes Højskolehjemmet ret snart til Forhuset. 
En Periode var det dernæst i „Petersborg”, Fabrikant Peter Meyers 
Ejendom i Frederiksgade, lige ved Banegaarden. Og efter yderligere 
en lille Tid længere nede i Frederiksgade, hvor hun blandt mange an
dre havde den senere som Forfatter kendte Journalist, Axel Breidahl, 
paa Kost, flyttedes det endelig til den store Hjørneejendom ud mod 
Banepladsen. Her drev hun det frem til under Navnet „Højskole
hjemmets Hotel” at blive et af Byens bedste — med en meget yndet 
Restaurant, hvor Folk fra Byen og Oplandet med Forkærlighed tog 
ind.

Marie viste som sagt megen Evne til at lede dette Foretagende. 
„Men”, sagde hun engang, „jeg vilde næppe have kunnet paatage 
mig det, hvis jeg ikke have været hos Kold.” Hun var meget politisk

59 



interesseret, Tilhænger af det Berg’ske Venstre, naturligvis til Sta
dighed inspireret af sin Omgang med Bondegaards, saavel som af 
Chr. Nielsen, Lærer ved Svendborg Realskole, Medarbejder ved 
„Svendborg Avis”, senere Redaktør af flere Berg’ske Blade og gen
nem sin Hustru, Mathilde, nær Ven af Familien paa Nygaard.

Til hendes nærmere Bekendtskabskreds hørte ogsaa Justitsraad 
Knudsen og Hustru. Justitsraaden var Indehaver af den store Sag
førerforretning, som senere overtoges af Sagfører Chr. Poulsen, der 
— senere igen — blev gift med Maries Søsterdatter, Inger Markussen 
fra Kolding. Med Justitsraad Knudsens var Marie bl. a. engang paa 
en længere Rejse i Tyskland og til Badekur i Karlsbad (eller Kar- 
lovy Vary, som Tjekkerne helst vil have det kaldt efter Tjekkoslo
vakiets Oprettelse).

I 1905 fandt Marie Tiden inde til at trække sig tilbage til Privat
livets Fred og overlade Ledelsen af Højskolehjemmets Hotel til yngre 
Kræfter. Det blev tre af hendes hidtidige Medhjælpere. Hun tog 
Ophold i København, hvor hun en Tid havde studerende Ungdom af 
sin Slægt og Vennekreds logerende hos sig. Det varede imidlertid 
ikke længe, inden hun længtes tilbage til Svendborg. Hun købte 
da Villaen Ahlefeldtsvej 1, overfor Sygehuset i Svendborg, hvor 
jeg under min Gymnasietid havde Fornøjelsen at bo hos hende. 
Hun var stadig stærkt interesseret i Tidens Foreteelser, myndig i 
sine Meninger og Ytringsformer, men med levende Forstaaelse for 
Ungdommens Problemer. Og hun havde erhvervet sig megen Smag. 
Saa det var en værdifuld Ting for et ungt Menneske at have sit 
Tilholdssted hos hende. Hun blev boende paa Ahlefeldtsvej til sin 
Død, de sidste Aar sammen med sin Søster, Sine.

Svendborg var blevet hendes Hjem for Livet, og paa den ganske 
nær hendes Villa liggende Kirkegaard fandt hun sit sidste Hvilested.
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Anne Hansen Nygaard og Morten Markussen.

12/8 1847 — 16/11 1929. 2/11 1846 — 13/4 1933.

Efter endt Skolegang i Lillemark-Skolen og Konfirmation hos 
Pastor Brandt, Ollerup, blev Anne, da hun havde en svag Ryg, sendt 
til Jomfru Kreutz’ Systue i Faaborg for at lære at sy. Herigennem 
kom hun endvidere i Forbindelse med en Jomfru Storm, som havde 
en Hatte- og Modeforretning i Byen, og Anne benyttede da Lejlig
heden til ogsaa at sætte sig lidt ind i Modepyntens Finesser. Som 
Følge af sine saaledes erhvervede Bekendtskaber i Faaborg var 
hun inviteret dertil paa Besøg i 1864 paa den Tid, da de store Trans
porter af saarede fra Dybbøl og Als kom dertil — en Oplevelse, 
som prægede sig dybt i hendes Erindring.

I Sommeren 1865 var hun sammen med sin yngste Søster Sine 3 
Maaneder paa Kristen Koids Højskole i Dalum og havde saa i 
øvrigt i sit Hjem den Opgave at udnytte sin Systue-Uddannelse til
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Syning og Reparation af Tøj for den paa daværende Tidspunkt 
store Familie.

Det var just paa den Tid, der blev oprettet Friskole paa Gaarden, 
og et Par Aar senere kom den unge Mand dertil som Lærer, der 
skulde blive Annes Skæbne. Det var Morten Markussen fra Gaar
den Oureløkke i Vejstrup. Mortens Fader hed Markus Mortensen; 
gennem ca. 300 Aar havde Oureløkkes Indehaveres Navne saaledes 
skiftevis været Markus og Morten. Og hans Moder var Anne Niels- 
datter, hvis Søster var gift med Christen Hansen, Rosagergaard, 
ældste Broder til Mortens tilkommende Svigermoder.

Morten havde gaaet i Friskolen i Vejstrup, en Tid været Kusk 
for selveste N. F. S. Grundtvig og dernæst været paa Vejstrup Folke
højskole. Han viste sig snart at være den fødte Lærer for Børn, 
fortalte ud fra stærkt personlig Medleven, sang godt og havde til
lige en Sans for Humor, som i høj Grad bidrog til at vinde Børnene 
for ham.

Anne var — trods sin Rygsvaghed — den kønneste af Døtrene 
paa Nygaard, efter samtidiges Udtalelser ligefrem en Skønhed, og 
Fotografier af hende fra Ungdomstiden synes da heller ikke at 
modsige dette. Det skortede derfor ikke paa Forlovelsesmuligheder; 
men atter her synes det, som om man dengang maa have været 
lidt for tilbøjelig til at hænge sig i Formaliteter: En ung Mand fra 
Vester Aaby friede saaledes til hende, men pr. Brev; og noget naiv 
maa han ogsaa have været, for han fremsendte Skrivelsen — med 
Morten som postillon d’amour!

Hvorom alting er — det blev, som det er gaaet før i Historien, 
Postillonen, der løb af med Pigen. I Maj 1872 holdt Morten og Anne 
Bryllup, fik Skøde og flyttede ind paa den 20 Tdr. Ld. store Gaard 
„Fruens Lejde“ i Ulbølle Langemark, som Hans Nielsen da i en Aar- 
række havde drevet sammen med Nygaard. De to Gaarde ligger 
vel halvanden Kilometer fra hinanden.

Fra 1872—75 fortsatte Morten med Skolen paa „Fruens Lejde”, 
fik en Lærerinde til Hjælp, men opgav saa helt Lærergerningen til 
Fordel for Landbruget, bl. a. ogsaa fordi der efterhaanden var saa 
mange fjerntboende Medlemmer af Skolekredsen, at der var Ønsker 
fremme om at faa Skolen placeret noget mere centralt. Den blev 
da flyttet til Sognegrænsen mellem Ulbølle og Vester Skerninge.

Da det paa den Tid kunde have sine Vanskeligheder at faa Ud- 
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„Fruens Lejde.“

kommet af 20 Tdr. Ld. alene, kom Morten nu i Kraft af en vaagen 
Interesse for Landbrugsproduktionens videnskabelige og tekniske 
Udvikling ind paa Mejeridrift, et Omraade, som just paa denne 
Tid stod ved Begyndelsen til en rivende Udvikling. Nogle af Egnens 
Landmænd med god Plads og Penge — som f. Eks. Bondedigterne 
Mads Hansen og Peder R. Møller — havde allerede begyndt paa 
noget lignende, havde for at give Mælken større Holdbarhed bl. a. 
ladet indrette Kældere med murede Vandbassiner, i hvilke Mælken 
holdtes afkølet i store høje Spande, saakaldte „Kølere”. Hertil var 
Forholdene paa „Fruens Lejde” knapt store nok. Men saa fik Morten 
en Aftale med sin Svigerfader om Aftagelse af hele Nygaards Mæl
kemængde, og da yderligere nogle Naboer ytrede Ønske om at slippe 
for selv at have Besværet med Mælkens Behandling, indrettede Mor
ten i 1879 med Hjælp af sin Svigerfader et Vandmejeri i Gaardens 
Sydfløj. Aaret i Forvejen var et nyt Apparat til at skille Fløden 
fra Mælken — Centrifugen — bleven saa fuldkommen, at den havde 
kunnet sendes paa Markedet, og Morten og Anne fik nu fra Fabrik
ken Maglekilde i Roskilde et helt nyt dampmaskinelt Anlæg. Instal
lationen foregik under Ledelse af Fabrikkens Ejer, den kendte
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Humorist-Forfatter, Maglekilde-Petersen — lige noget for Morten, 
hvis Yndlingsforfatter var Holberg, som han yndede at citere med 
et for ham karakteristisk Blink i Øjet.

Det blev dog alt andet end morsomt altsammen for Morten og 
Anne. De fik ganske vist i nogle Aar mange Penge mellem Hænder; 
men det betød ogsaa haardt Arbejde fra tidlig Morgen til langt ud 
paa Aftenen. Metoderne til Produkternes Opbevaring var endnu 
i mange Henseender ufuldkomne og særdeles arbejdskrævende. 
Folkeholdet var stort; talrige Mælkekuske kom og gik; saa der 
var meget at tage sig af ogsaa for Anne. Hygiejnen lod endnu meget 
tilbage at ønske: der opstod Tilløb til en Tyfusepidemi, som bort
rev Mejersken, Mortens Søster Anne. Det lykkedes dog at begrænse 
Sygdommen til Mejeriet.

Men underligt var det ikke, at det kneb med Hygiejnen. Det skyld
tes ikke mindst Leverandørerne, som ofte lod Kopper, Theskeer, 
Grødrester fra Davren og Karklude gaa med i Mælken til Mejeriet. 
Dette var saa meget værre, som Pasteuriseringsmaaden endnu ikke 
var tilfredsstillende i enhver Henseende.

Dernæst afregnedes der til Leverandørerne efter Vægt. d. v. s. at 
Betalingen var lige høj for fed og mager Mælk. Det medførte aaben- 
bart, at nogle af Leverandørerne dels skummede Fløden af Mælken, 
inden den gik til Mejeriet, dels direkte forfalskede den med Vand. 
I hvert Fald steg den til et Pund Smør fornødne Mælkemængde 
efterhaanden fra 28 til 42 Pund Mælk.

Morten indsendte Prøver til Docent N. J. Fjord, som kort efter 
konstruerede et Kontrolapparat til Konstatering af Mælkens Fedt
mængde. Paa Ladelund Landbrugsskole gennemgik Morten dernæst 
et Kursus i Brugen af dette Apparat, hvorefter han straks indførte 
Afregning af Mælken efter Fedtindholdet. Nogen udpræget Forret
ningsmand var han for øvrigt ikke: Han undlod at gøre, hvad man 
med Held gjorde mange andre Steder — anlægge Sag mod Mælke- 
forfalskerne, hvad der sikkert vilde have indbragt ham betydelige 
Erstatningssummer. Desuden havde han i Perioder med smaa Priser 
paa Flæsk svært ved at komme af med Skummetmælken og maatte 
derfor øge sit Svinehold just i disse Perioder, hvor det betalte 
sig daarligst.

Endelig begyndte paa denne Tid Andelsmejerierne at komme op. 
I Ulbølle kom det i 1887, og da der blandt Mortens Leverandører 
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var Utilfredshed med Afreg
ningen efter Fedtmængde, gik 
mange af dem uden videre 
over til det nye Andelsmejeri, 
som fortsat afregnede efter 
Vægt. Morten maatte beklage, 
at han ikke som mange andre 
havde sørget for at binde dem 
ved Kontrakt.

Snart kom der Andelsmeje
rier ogsaa i Nabosognene, og 
Morten, der havde haft Vogne 
kørende vidt omkring, stod 
derfor med Resten af sine 
Leverandører saa spredt bo
ende, at Grundlaget for det 
hele mistede enhver Rentabili
tetsmulighed.

I 1888 havde han derfor 
for 16 Aar forpagtet den 
45 Tdr. Land store Nabogaard 
„Tommerød” for den forholds
vis høje Forpagtningsafgift 

Et Billede af Morten og Anne fra 
„Mejeritiden“

af 44 Kr. pr. Tdr. Ld. om Aaret. Medens Heste og Svin holdtes paa 
„Fruens Lejde”, samledes hele Kvægbesætningen paa Tommerød, 
hvor den passedes og malkedes af et Ægtepar, som havde Bolig 
paa Gaarden. Det var efter Raad af sine Smøraftagere og Foder
stofleverandører i Svendborg, Firmaet Heilmann & Sørensen, at 
Morten havde forpagtet Nabogaarden; de mente, der forestod gode 
Tider for Landbruget. De gode Tider udeblev imidlertid. I 1893 
solgte Morten alle Mejerimaskiner og købte nogle nye, mindre. Men 
der vilde ikke komme Balance i det, og da Kraftfoderregningen 
efterhaanden steg saa uforholdsmæssigt, at Leverandørerne begyndte 
at blive utaalmodige, fik Venner og Slægtninge af Morten og Anne 
en Akkord i Stand, hvorved Heilmann & Sørensen lod sig udbetale 
en vis mindre Sum mod Saldokvittering. Morten var ikke tilfreds 
med ikke at kunne skaffe fuld Dækning for Gælden, men affandt 
sig dog med Ordningen, da Vennerne betonede, at Leverandørerne
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som Aftagere af hans Smør i Virkeligheden havde tjent tilstrække
ligt paa ham.

Det var nogle drøje Aar for Morten og Anne; vistnok mest for 
hende. Thi ved Morten var der det, at han havde nogenlunde let 
ved at lade hver Dag have nok i sin Plage, mens Anne altid led 
meget under Frygt for, at der skulde blive Vanskeligheder med at 
klare Terminen. I 1902 opgav de, efter et forgæves Forsøg paa at 
faa Afgiften nedsat, Forpagtningen af Nabogaarden. Ejeren af den 
saa sig for øvrigt snart efter foranlediget til at sælge, da han ikke 
selv kunde faa den til at bære sig. De vanskelige Aar for Morten 
og Anne vedblev, indtil Verdenskrigen 1914 kom med gunstigere 
Konjunkturer for Landbruget.

Navnlig for Anne havde det været en haard Tørn, og hun var 
sikkert ogsaa bleven mærket deraf. Som vi yngre har kendt hende
— og holdt af hende — var der kun svage Spor tilbage af Ungdom
mens Skønhed, og Stemmen var af en eller anden Grund blevet 
sprukken og svag. Men hun var og blev den af sine Medhjælpere 
meget afholdte „Mor Anne”, som med Dygtighed og klog Omsorg 
forestod den ret store Husholdning. Fra 1894 fik hun sine gamle 
Forældre i Huset, plejet af Sine, men dog modtagende Kosten fra 
Annes Køkken — og ofte Særkost. Søstersønnerne fra Kolding og 
Odense tilbragte gerne Sommerferien paa „Fruens Lejde” og nærede 
stor Respekt og Hengivenhed for „Moster Anne”. Som alle sine 
Søskende var hun stærkt aandeligt interesseret og dyrkede, saa vidt 
Tiden tillod det, ved Læsning denne sin Interesse. I øvrigt elskede 
hun og gjorde meget ud af Gaardens Have, i hvilken Slægten ofte 
samledes og hyggede sig.

Traditionen fra Nygaard med Slægtssammenkomster hos de gamle 
paa deres Fødselsdage og de store Helligdage var jo fulgt med dem 
til „Fruens Lejde” og stillede naturligvis store Krav, navnlig til 
Anne; men alle vi, der har deltaget i disse Højtids-Sammenkomster, 
vil sikkert med Taknemmelighed mindes den uskrømtede Hjer
telighed, hvormed vi altid blev modtaget af Anne og Morten. Han 
underholdt da jævnligt med sine humoristiske Iagttagelser, Hol- 
berg-Citater etc. „Hæ! — Jeg tænker paa . . .” begyndte han gerne
— medens Anne stilfærdigt gik omkring og lagde alt til Rette for 
Opvartningen af de mange Gæster.

En vis Spænding i deres Samliv skabte det i de senere Aar, at 
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Morten begyndte at faa religiøse Skrupler. Det var, som den særligt 
tillidsfulde Bibeltro, der havde gjort ham til en saa fængslende For
tæller for Børnene, nu slog om i en sen, men saa meget desto mere 
skærpet, kritisk Beskæftigelse med Problemerne. Han læste efter- 
haanden en hel Del om Emnet, var bl. a. stærkt optaget af Morten 
Pontoppidans Synspunkter og vilde ved Familiesammenkomster — 
drevet af sin egen indre Uro — gerne ind paa dette Omraade. Og 
det pinte ham da aabenbart en hel Del, at han kun fandt lidt Med
hold, medens Anne for sit Vedkommende var ikke saa lidt ulykkelig 
over, at han saadan paa sine ældre Dage reviderede sin Barndoms 
og Manddoms Tro. I Virkeligheden var der dog nok noget særdeles 
tiltalende ved denne hans Søgen efter Sandhed, Klarhed og Be
roligelse, som det aabenbart i langt højere Grad var end just Lyst 
til at rive ned. Personligt kunde han efter Sigende nok være noget 
„haard i Filten“ over for sin Kone. Men som Bjørnson sagde, da 
Jonas Lie erklærede, at han aldrig havde haft en Kontrovers med 
sin Kone: „Føj for Pokker — kalder du det for et Ægteskab!”

Da de i 1922 havde været gift i 50 Aar, vilde Anne gerne fejre 
Guldbrylluppet, men Morten var afgjort imod denne Tanke. Selv 
da hans ældste Datter, Anne, forsøgte at overtale ham, blev han 
meget vred. Den følgende Dag kom han dog til hende i Vester Sker- 
ninge og sagde: „Jeg kan ikke have Vrede imellem os, min Pige“ 
— hvorefter der blev indbudt til en Fest, som forløb særdeles 
nydeligt.

I sine sidste Aar paa „Fruens Lejde” havde Morten udelukkende 
koncentreret sig om sit Landbrug uden dog at faa noget impone
rende Udbytte ud af det. Han fulgte med stor Interesse alle nye 
Forskningsresultater paa Omraadet, men var vistnok mindre stiv i 
Praktikken og havde stadig en stor Prioritetsgæld at slaas med.

Efter at gamle Maren Hansdatter i 1919 var død, og Sine flyttet 
til Svendborg, blev der mere stille i Stuerne (uden at det dog der
med skal siges, at de to forsvundne havde været særligt støjende! 
Men der kom jo nu knapt saa mange Gæster). Paa et vist Tidspunkt 
først i Tyverne blev der budt Morten 75.000 Kr. for Gaarden, en 
høj Pris, men han kunde endnu ikke bekvemme sig til at lægge 
op, skønt det nok vilde have været det naturligste som Følge af 
tydelig Tegn paa Alderdomssvækkelse. Først da han i 1926 blev syg,
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og Lægen konstaterede en vidt fremskreden Hjerneforkalkning, lod 
han sig bevæge til at sælge, og Prisen blev 50.000 Kr.

Tilfældigvis var netop da den i sin Tid af Peder R. Møller opførte 
Villa „Vesterled” i Vester Skerninge til Salg. Den købte Morten 
og Anne, og her fik de en velfortjent tryg Livsaften. Morten maatte 
dog i 1927 gennemgaa en Operation for Brok, hvad han kom godt 
igennem, men i 1929 bukkede han under for dels en Influenza, dels 
Svækkelsen i Hovedet. Han blev begravet paa Ulbølle Kirkegaard 
den 22. November.

Anne levede endnu i halvfjerde Aar sammen med Sine, der efter 
Maries Død var flyttet fra Svendborg til „Vesterled”. De havde nu 
en saa udmærket og trofast Støtte i det huslige — Marie Rasmus
sen — at Anne rigtig kunde nyde sit Otium, pusle i sin altid vel
holdte og ogsaa her store, smukke Have. Hun var stadig overordent
lig glad for Gæster, holdt gerne Øje med Havelaagen og demonstre
rede ofte sit gode Hjerte med en lille sød Overraskelse i Form af 
et Stykke Chokolade eller lignende. Hun døde af en Nyrebækken- 
betændelse, men vel forberedt paa Døden og blev den 18. April 
begravet ved Siden af sin Mand i Ulbølle.
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Anne og Morten Markussens Efterkommere:

3 Børn: A — C.
A. ANNE MARGRETHE JENSINE MARKUSSEN, kaldet Anne. F. 21/5 1873 

i Ulbølle. Vester Skerninge Friskole. Ollerup Folkehøjskole 1888. Lært 
Haandarbejde i Svendborg 1889—90, Husholdning i Dons Mølle og paa 
Kolding Højskolehjem 1892—93.

FREDERIK MAGNUS SKOV, kaldet Magnus, 30/4 1902 i Vester Sker
ninge Kirke. Mejerikonsulent. F. 18/12 1871 i Vester Skerninge. Søn af 
Dyrlæge Rasmus Rasmussen Skov og Hustru Maren f. Andersen. V. Sker
ninge Friskole. Ved Landbrug 1886—89. Ollerup Folkehøjskole Vinteren 
1889—90. I Snedkerlære 1891—92. Derefter ved Landbrug og i Mejerilære 
hos Morten Markussen, Ulbølle. Eksamen fra Dalum Mælkeriskole 1895. 
Ved Mejerivæsen til 1897. Kontrolassistent i Nr. Aaby 1897—98. Land
brugskandidat-Eksamen 1900. Lærer ved Dalum Landbrugsskole 1900—02. 
Konsulent i Kontrolfyring ved De Danske Mejeriers Fællesorganisation 
1902—39. Gaardejer i V. Skerninge Søndermark („Lindekilde“) 1912—15. 
En Aarrække Formand for V. Skerninge-Hundstrup Sangforening og V. 
Skerninge Sygeplejeforening. Særlige Interesser: Kirke- og Skolespørgs- 
maal, Have og Slægtshistorie. Talentfuld Instruktør for Sangforeningens 
Dilettanter. Død ved Ulykkestilfælde (Sammenstød pr. Cykel med en Bil) 
i V. Skerninge 7/12 1939.
Bopæle: 1902—07 Skibhusvej 32, Odense: 1907—12 Lunden ved Svend- 
oorg. 1912—15 Lindekildegaard, V. Skerninge. 1915—43 „Forældres Minde“ 
V. Skerninge. Anne Skov fra 1943 hos Sønnen Aksel, Gertrud Rasksvej 7, 
Aarhus.

3 Børn: 1 — 3.
1. AKSEL SKOV. Arkitekt. F. 24/1 1903 i Odense. Haahrs Skole, Svend

borg og V. Skerninge Friskole. Præliminæreksamen fra Haahrs Skole 
1919. I Tømrerlære 1919—20. Ollerup Haandværkerskole 1920—21. Byg
ningskonstruktør-Eksamen fra Odense tekniske Skole 1923. Studie
rejser til Frankrig og Italien 1928. Arkitekteksamen fra Kunstakade
miet, København, 1928. Lærer ved Vallekilde Højskole 1928—31. 
Medarbejder hos Arkitekt Høeg Hansen, Aarhus, 1931—33. Selv
stændig Arkitekt i Aarhus fra 1933. Lærer ved Aarhus tekniske Skoles 
Bygmesterskole fra 1937. Overlærer 1944—46. Indenrigsministeriets (fra
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1947 Boligministeriets) tekniske Konsulent i Sager vedr. Boligbyggeri. 
Fast Arkitekt for „Den gamle By“ og Vor Frue Kirke i Aarhus. Med
lem af Kirkeligt Samfunds Bestyrelse for Aarhus Bykredse. Bopæl: 
Gertrud Rasksvej 7, Aarhus.
eo RAGNHILD JOHANNE ESKILDSEN 2/10 1929 i Vemmelev Kirke. 
F. 2/10 1904. Datter af Forretningsfører i F. D. B., Slagelse, Julius 
Eskildsen og Hustru Cathrine Caroline Marie f. Jensen fra Timring

2 Børn: a — b.
a. TORA ESKILDSEN SKOV. F. 27/8 1931 i Aarhus.
b. ANNE ESKILDSEN SKOV. F. 5/7 1934 i Aarhus.

2. ESTRID ELISABETH SKOV, kaldet Estrid. F. 15/6 1905 i Odense. 
Pedersborg Præstegaard ved Sorø 1922—23. Kjolesyningskursus Svend
borg 1923. Askov Folkehøjskole 1923—24. Vævekursus Askov 1924.

NIELS JACOB NIELSEN 28/8 1926 i Ollerup Kirke. Gaardejer, 
først i Bobjerg, derefter Ryslinge. F. 10/7 1894. Søn af Gdr. Jacob 
Nielsen, Astrup, Brøndum, og Hustru Nielsine f. Hansen.

4 Børn: a — d.
a. ERIK SKOV NIELSEN. F. 3/6 1927 i Bobjerg. Død sammesteds 

24/7 1927.
b. BENDT SKOV NIELSEN. F. 3/8 1928 i Bobjerg.
c. SVEN SKOV NIELSEN. F. 14/1 1932 i Bobjerg.
d. POUL SKOV NIELSEN. F. 31/1 1934 i Bobjerg.

3. GUDRUN SKOV, F. 20/4 1912 i Svendborg. Hos Margrethe (Hanni
bal) Petersen, Odense 1928—29. Vævekursus Askov 1929—30. Ollerup 
Gymnastikhøjskole 1930. Fru Trolles Væveskole, København, 1931—32 
og samme Vævestue 1932—39. Frk. Nielsens Vævestue 1939—41.

HOLGER HANSEN BONKE 12/5 1935. Kontorassistent i Køben
havns Lufthavn. Ægteskabet opløst 1937.
eo HELGE SOPHUS LARSEN 1/3 1941 i København. Salgschef i 
København. F. 8/3 1916 i København. Søn af Bogholder Henrik 
Christian Sophus Larsen og Hustru Dora Marie f. Jensen.

3 Børn: a — c.
a. POUL ERIK SKOV LARSEN. F. 27/10 1941 paa Frederiksberg.
b. IB SKOV LARSEN. F. 3/12 1943 i Randers.
c. PER SKOV LARSEN. F. 3/12 1943 i Randers.

B. SIGRID MARIE MARKUSSEN, kaldet Sigrid. F. 29/3 1877 i Ulbølle. V. 
Skerninge Friskole. Frederiksborg Folkehøjskole.

KRISTEN JOHANNES SKOV, kaldet Johannes, 4/4 1898. Dyrlæge. 
F. 23/12 1869 i V. Skerninge. Søn af Dyrlæge Rasmus Rasmussen Skov og 
Hustru Maren f. Andersen. V. Skerninge Friskole. Præliminæreksamen fra 
Svendborg Realskole. Efter Dyrlægeeksamen Assistent hos Faderen og 
Arvtager til dennes Praksis med Bopæl først i V. Skerninge, derefter i 
Ulbølle. I en Aarrække Formand for V. Skerninge Friskole.
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4 Børn: 1 — 4.
1. GUDRUN SKOV. F. 20/2 1899. D. 13/3 1905.

2. ARNE SKOV. Købmand. F. 6/7 1900 i V. Skerninge. V. Skerninge Fri
skole. Præliminæreksamen fra Haahrs Skole, Svendborg, 1917. Eksamen 
fra Niels Brocks Handelsskole 1920. Kontorist i Firmaet Holbech & 
Søn, Jern- og Kulforretning, Heinr. Jessens Chokoladefabrik, Køben
havn. Bogholder i The Skov Lumber Co., Alberta, Canada. Fra 1930 
Købmand i V. Skerninge.

3. EJVIND SKOV. Dyrlæge. F. 5/3 1903 i V. Skerninge. V. Skerninge 
Friskole. Studentereksamen fra Svendborg Statsgymnasium 1921. Dyr
lægeeksamen 1928. Filosofikum 1929. Studierejse i England, Tyskland, 
Tjekkoslovakiet og Østrig. I nogle Aar Assistent hos Faderen. Fra 1937 
egen Praksis paa Amager med Hundesygdomme som Speciale. Tidligere 
forskellige Tillidsposter inden for Danmarks Retsforbund. Bopæl: 
Amagerbrogade 243, 1. Sal.
^GERDA BACHMANN, Svendborg 1928. Ægteskabet opløst 1939.

NINA MERETE FOGH-NIELSEN, kaldet Nina, 27/5 1939 (Kastrup 
Raadhus 27/5, Ryslinge Frimenighedskirke 28/5). Tandlæge. F. 18/3 
1910 i Ringkøbing. Datter af Sygehuslæge Anders Jørgen Viggo Fogh- 
Nielsen og Hustru Zelma Henriette f. Petersen. Tidligere Ægteskab 
med Dr. med. B. A. Elmenhoff-Nielsen, Vester Skerninge 1929—39 (fra 
hvilket Ægteskab 1 Barn: Peter Elmenhoff-Nielsen, f. 30/11 1934).

2 Børn: a — b.
a. MERETE SKOV. F. 12/8 1940 paa Frederiksberg.
b. BO MORTEN SKOV, kaldet Morten. F. 28/10 1946 i Kastrup.

4. INGRID SKOV. F. 11/4 1906 i Ulbølle. V. Skerninge Friskole. Præ
liminæreksamen fra Haahrs Skole, Svendborg. 2 Somre paa Ollerup 
Gymnastikhøjskole. 2 Vintre paa Askov Folkehøjskole. Gymnastik
eksamen fra Statens Gymnastikinstitut. Deltager i flere Gymnastik
rejser til europæiske Lande. Eksamen fra Kunstindustriskolen for 
Kvinder, København, og fra Haandarbejdets Venners 2-aarige Væve
skole i Stockholm. Studier i Boston, U. S. A. Lærerinde ved Kerte
minde Folkehøjskole. Selvstændig Væveskole i Odense i 5 Aar og fra 
1939 Bestyrerinde af Forretningen Haandarbejdets Fremme i Odense.

C. INGEBORG MARKUSSEN. Lærerinde. F. 25/1 1883 i Ulbølle. V. Skerninge 
Friskole. Aagaard Folkehøjskole 1903. Ved Bogbinderi 1904—07. I Huset 
hos Marie Hansen Nygaard, Svendborg, og dernæst hos Frkn. Constantin- 
Hansen, København (Døtre af Kunstmaleren). Folkeskolelærerinde-Eksa- 
men fra Københavns Forskolelærerinde-Seminarium 1913. Vikar ved 
Krøjerup Forskole 1913—14. Lærerinde ved Wendtsminde-Grønderup 
Skole pr. Korinth 1914—45. Pensioneret. Bopæl: Sdr. Næraa pr. Aarslev.
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IV.

Sine Hansen Nygaard.

15/5 1849 — Februar 1940.

Egentlig hed hun Jensine. Men hvis man i daglig Omtale af hende 
havde brugt dette hendes Døbenavn, vilde næppe nogen have for- 
staaet, hvem der mentes. Hun var saavel i som uden for Familien 
kun kendt som Sine, og det var for øvrigt, som hun selv ønskede det.

For Sine blev det en Livsopgave at passe og pleje sine Forældre. 
Da hendes Moder som den sidste af disse døde, hen imod de hundrede 
Aar gammel, havde Sine saa nogenlunde naaet de halvfjerds. Hun 
var som skabt til den Opgave, der saaledes var faldet i hendes Lod, 
forsigtig og tilbageholdende som hun var over for fremmede og den
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store Verden. Og saa havde hun dog i sin pure Ungdom med Glans 
udført baade dramatiske og spændende Bedrifter og været paa et 
Par Udenlandsrejser. For dem af os, som kun kendte hende fra hendes 
ældre Alder, var det en nærmest grotesk Tanke, at hun som 15-aarig 
havde redet ad hende ubekendte Veje tværs over det halve Fyn paa 
en ganske vist lille, men dog Hest. Eller at hun i samme Alder 
havde haft Ben nok i Næsen til alene at rejse til København med sin 
syge, yngre Broder Jens. Men dermed havde det ikke des mindre 
sin Rigtighed.

Ogsaa Sines Skolegang foregik i Lillemarkskolen og hendes Kon
firmation i Ollerup. Saa var det, at hun det følgende Aar kom ud 
paa sit mindeværdige fynske Ridt, og det var, da hun en Tid op
holdt sig hos sin Morbroder Hans og dennes Hustru i Nørre Lyn- 
delse (Komponisten Carl Nielsens Fødesogn) en god halv Snes Kilo
meter fra Odense. Ægteparret havde selv ingen Børn og satte der
for stor Pris paa at have nogle af Broder- og Søsterbørnene paa 
Besøg hos sig. Foruden Sine var der paa det paagældende Tidspunkt 
ogsaa den 14-aarige Andreas, (senere i en Aarrække Medlem af 
Folketinget), Søn af Christen Hansen, Rosagergaard. Der skete da 
det, at Andreas blev syg, i hvilken Anledning der maatte sendes 
Bud til hans Forældre i Vejstrup. Det var før Telefonens og — for 
Sydfyns Vedkommende — Jernbanernes Tid, og med et Brev vilde 
det vare for længe. Imidlertid havde Andreas en islandsk Hest, som 
han havde med sig under Besøget, og han foreslog da, at Sine 
skulde ride paa den til Vejstrup. Det gjorde, sagde han, ikke noget, 
at hun ikke kendte Vejen — Hesten skal nok finde hjem. Forslaget 
blev akcepteret, og Sine begav sig fra Morgenstunden ud paa den 
vel ca. 35 km lange Tur. Den blev endda noget længere, for Islæn
deren tog alligevel fejl af Vejen, og først langt ud paa Aftenen an
kom de til Vejstrup med Beskeden — men ankom altsaa dog! Næste 
Dag kom Sine med sin Morbroder kørende tilbage til Nr. Lyndelse, 
og Morbroder Hans havde da i høj Grad fortrudt, at han havde 
ladet hende tage ud paa dan lange Ridetur. Det var ogsaa ret ube- 
tænktsomt. Men hun havde altsaa klaret Opgaven.

For øvrigt faar man Indtryk af, at der maa have været noget 
særligt tillidvækkende ved Sines Konduite paa det Tidspunkt. Det 
er saaledes ikke frit for ogsaa at virke lidt forbavsende, at hendes 
Forældre det samme Aar og i Betragtning af Datidens Rejseforhold 
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turde lade hende rejse til København paa egen Haand som Led
sager for sin yngre Broder Jens, der skulde opereres for en Hofte
betændelse og var saa at sige døende, inden de naaede hjem igen. 
Han døde kort Tid efter.

I 1865 var Sine sammen med sin Søster Anne paa Koids Højskole, 
og hun blev og var hele sit Liv igennem meget begejstret for Koids 
Virksomhed, formentlig ogsaa for Kold personlig. Efter Sigende skal 
Kold for sit Vedkommende have været lidt indtaget i hende. Hvor
for det ikke blev til noget videre, ved vist ingen nu mere, men 
formodentlig har allerede da hendes Tilbageholdenhed, for ikke at 
sige Generthed, gjort sig gældende. Ogsaa den senere saa bekendte 
Politiker og Grundlægger af „Fyns Tidende”, daværende Lærer 
Jørgen Petersen, skal have sværmet for hende. I hvert Fald for
tælles det, at hans Kone undertiden drillede ham med, at han jo 
skulde have haft „Prinsessen fra Ulbølle” — for øvrigt en noget 
prangende Betegnelse for den generte Sine. Men det var aabenbart 
en Form for Generthed, der under visse Omstændigheder kunde 
give sig Udtryk i dramatisk Optræden: Da nogle Aar senere en 
Mand ved Navn Møller fra Kogtvedgaard ved Svendborg kom til 
Nygaard for at fri til hende, og man i den Anledning vilde tilkalde 
hende, flygtede den attraaede Jomfru resolut ud gennem et Vindue, 
og det blev for hendes Vedkommende hverken da eller nogensinde 
senere til Forlovelse. „Det var nu en Skam — med den gode Gaard,” 
mente Hans Nielsen.

Men i hendes Poesibog skrev i Sommeren 1868 den unge Digter- 
Forstander paa Vester Skerninge Folkehøjskole, Anton Nielsen 
følgende meget sigende Linier:

Saa dybt i Græs sig gemmer
Violen mørkeblaa;
men ser man den, man glemmer 
saa megen Pragt, man saa.

Ja, bliv kun i dit Stade, 
du lille Blomst saa blaa, 
gør med din Duft os glade, 
lær os at blive smaa —

Vist ingen i Familien — i hvert Fald af de yngre — fik nogen 
Sinde disse Vers at se, før hun kort før sin Død gav Bogen til sin 
Søsterdatter, Sigrid Skov, Ulbølle.
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Sine var i sine unge Dage længe hos sin Morbroder, Christen 
Hansen i Vejstrup. Hun var ogsaa en Tid i Huset hos daværende 
Friskolelærer J. P. Lebæk (senere Vester Skerninge) og Hustru 
Marie f. Kold, en Søster til den epokegørende Skolemand. I mange 
Aar var Sine ret skrøbelig af Helbred og var i den Anledning efter 
sin Læges Raad engang paa et længere Kurophold ved Modum Bad 
i Norge. En anden Gang var hun med sine Forældre paa en Rejse 
hos Bekendte (formentlig fra Højskolen) i Halmstad, Sverige. I 1874 
var hun — sammen med sin Søster Marie — paa Askov Folkehøj
skole.

Siden kom saa de mange Aar med Pasningen af de aldrende For
ældre, Aar, der efterhaanden for Sines Vedkommende prægedes 
af megen Selvopofrelse, dels med Hensyn til Pasningen af Faderen 
det sidste Par svære Aar, inden han døde i 1901, og derefter endnu 
18 Aar med den stadigt sengeliggende „Oldemor”. Men hendes Liv 
fik Indhold derved; hun fik her Lejlighed til paa den smukkeste 
Maade at fylde en Plads, hvor der var Brug for hende, og som hun 
mere end nogen anden passede til. Hun skabte alene ved sin blotte 
Nærværelse en ganske særlig Hygge i de gamles stille Stuer. For alle 
os af det følgende Slægtled, der som Børn og unge kom i disse 
Stuer, staar i Erindringen Indtrykket af deres fine Stemning med 
en sympatisk Klarhed, som sikkert vilde have været væsentlig min
dre uden Sines Nærværelse i Billedet.

Med den forholdsvis begrænsede Adgang til Livserfaring, som 
disse hendes Udviklingsmuligheder gav hende, var og blev hun 
unægtelig alle sine Dage ret begrænset i sit Livssyn. Men inden for 
disse Grænser levede hun til Gengæld — som Pastor Nørgaard, Vej
strup, da ogsaa understregede ved hendes Jordefærd — et rigt aande- 
ligt Liv. Hun fulgte godt med i Dagens Emner, politiske, sociale etc., 
læste overordentlig meget, Aviser og Tidsskrifter, først og frem
mest „Højskolebladet”, samt Bøger. Hvad Skønlitteraturen angaar 
var hun sikkert med i alt paa den Tid, da endnu Digtere og For
fattere som f. Eks. Bjørnson, Jonas Lie, Jakob Knudsen og Gunnar 
Gunnarsson var i første Linie. Efterhaanden som yderligere Rea
lisme — for slet ikke at tale om „Haardkogthed” — tog Føringen, 
indsnævredes Sines Muligheder for aandelig Fornyelse; men hun 
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havde da forlængst fundet sig et fast og aandeligt nærende Livssyn, 
et trygt Forhold til Gud og Verden.

Efter sin Moders Død i 1919 flyttede hun til sin Søster Marie 
i dennes Villa i Svendborg, og efter Maries Død tilbage til Anne 
og Morten i Villa „Vesterled” i Vester Skerninge. Hendes ikke just 
haandfaste Greb paa alt, hvad der laa uden for det, der var blevet 
hendes Livsopgave, antog nu mere og mere ubehjælpsomme For
mer. Fra et Besøg hos de to gamle Søstre i Villaen i Svendborg 
mindes jeg saaledes et for dem begge betegnende, lille Optrin, som 
meget mindede om Gustav Wieds „Tante Et” og „Tante To“ i „Skær
mydsler”. Den trods et første Lammelsesanfald endnu daadkraftige 
Marie havde givet Sine Besked om at dække Kaffebord; da imid
lertid Marie lidt efter kom ind, efter at have være i Køkkenet, for 
at lave Kaffe, havde Sine endnu ikke saa meget som faaet lagt en Dug 
paa Bordet; hun bare snakkede og puslede. Saa tog Marie demon
strativt Affære. Som Følge af Lammelsens meget besværende Ind
flydelse paa hendes Evne til at udtrykke sig lød det maaske lidt 
haardt og lod sig først udtrykke ved Hjælp af en heftig Gestus med 
en rystende Haand, men gav et saa meget desto mere klart og utve
tydigt Udtryk for hendes inderste Mening: „Ja---------- hun — duer
ikke!” Hvorefter Marie selv energisk tog fat paa Borddækningen.

I Vester Skerninge blev Annes tidligere Medhjælper paa „Fruens 
Lejde”, Marie Rasmussen, de gamles med Rette højt paaskønnede 
Hjælper gennem deres sidste Leveaar, ogsaa Sines, da hun efter 
Annes Død i 1933 var bleven alene tilbage i Aarene indtil 1940. Et 
rørende, lille Træk fra disse Aar: Marie Rasmussen havde paa et 
vist Tidspunkt bestemt sig for at rejse. Imidlertid hørte hun om 
Aftenen tilfældigvis Sine ligge i sin Seng og bede til Vorherre om 
dog at hjælpe i denne vanskelige Situation. Og se — Sine blev bøn
hørt, maaske af Gud, men i hvert Fald af Marie, som i den Anled
ning bestemte sig for at blive til det sidste.

Sine naaede at passere de 90, inden Døden kom til hende. Hun 
blev begravet paa Svendborg Kirkegaard, ved Siden af sin Søster 
Marie, den 23. Februar 1940.
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V.

Hans Christensen Hansen Nygaard
og

Sine f. Dalsgaard Petersen.

25/12 1864 — 25/8 1851 — 25/1 1935.

Som de fleste af sine ældre Søskende gik ogsaa Hans i Lillemark- 
skolen, hvor der paa den Tid var en tilsyneladende nærmest halv
tosset Lærer. Herpaa tyder flere Eksempler, bl. a. at han engang i 
fuldt Alvor beordrede Hans til at gaa ind paa en Mark uden for 
Skolen og binde et rødt Tørklæde paa en derværende, temmelig uvan 
Tyr. Læreren blev dog bange og gav Kontraordre, da han saa 
Drengen frimodigt give sig i Lag med Opgaven. Der vankede i øvrigt 
ustandseligt Prygl, og højst sandsynligt har den paagældende Lærers
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Metoder været i en høj Grad medvirkende Aarsag til Friskolens 
Oprettelse nogle Aar senere.

Efter at være bleven konfirmeret hos Pastor Brandt i Ollerup — 
for øvrigt sammen med Fætrene Niels Petersen (Gravvænge) og 
Peder Mortensen (Kohavegaarden) — var Hans en Tid hjemme. Som 
16-aarig var han, sammen med den senere som Forfatter kendte 
Peder R. Møller, Vester Skerninge, af Mads Hansen inviteret med 
paa en Københavnrejse, som denne foretog for at finde en For
stander til den nye Højskole i Vester Skerninge. De besøgte i 
København Chr. Bredsdorff, som afslog Opfordringen. Dernæst kom 
de to unge for sent til Toget — der gik dengang kun et om Dagen, 
de kunde bruge, saa de har jo nok faaet en Overhaling af Mads 
Hansen i den Anledning. Men saa kom de kørende med Forfatteren 
Zakarias Nielsen til Sorø, hvorfra de — efter at have aflagt et Besøg 
hos Digteren B. S. Ingemanns Enke — kørte videre til Anton Nielsen 
paa Vallekilde, og ham lykkedes det at faa med til Vester Skerninge.

Hans blev saa Elev paa Skolen der og var endvidere paa Askov 
Vinteren 1870—71. Den følgende Sommer var han Soldat i Nyborg, 
hvor han bestemte sig til at ville være Officer. Han blev Sekond
løjtnant i Odense og søgte i København videre, privat Uddannelse. 
Da han imidlertid i første Omgang ikke bestod Premierløjtnant- 
Eksamen, brød han af, blev Landvæsenselev paa Godset Holstens- 
hus (1875—76), var dernæst Forkarl hjemme et Par Aar og for
pagtede, sammen med sin Søster Marie, Nygaard 1878—81. Han skal 
have taget lidt upraktisk paa det — i hvert Fald gik det ikke, som 
det skulde. Saa tog han fat paa at lære Mejeri hos sin Svoger, 
Morten Markussen. Der var for Resten Optræk til en Forlovelse 
mellem ham og Mortens Søster Anne, som var Mejerske, men imid
lertid døde af Tyfus.

Under Indtrykket af dette Dødsfald rejste han til U. S. A. og var 
et Par Aar i Kalifornien (sammen med Peder Markussen). De kom 
hjem i Foraaret 1885, og nogle Maaneder senere forlovede han sig 
med Sine Dalsgaard Petersen, Datter af Friskolelærer Eske Dals- 
gaard Petersen, Kerteminde, og Hustru Wilhelmine Emilie f. 
Withaus, D. P. havde en Skole for unge Piger, der vilde uddanne 
sig til et Arbejde i Friskolens Tjeneste. Her havde Hans’s Søster 
Maren en Tid været Elev, og det var da gennem hende, han havde 
gjort Bekendtskab med den langt yngre Sine, for øvrigt adskillige 
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Aar før Forlovelsen. Kun 14 Aar gammel havde hun sammen med 
en Broder tilbragt en Sommerferie paa Nygaard, inviteret af Maren, 
og havde derefter jævnligt besøgt Familien. I Mellemtiden var hun 
bl. a. paa Falkenstjernes Folkehøjskole i København og en Tid Læ
rerinde i Haandarbejde paa Ollerup Folkehøjskole.

Hans og Sine vilde gerne have købt Nygaard, men ingen af dem 
havde Midler til det. Han søgte saa en Stilling som Bestyrer paa 
Ringe Mejeri, og Pladsen blev ham lovet; men alligevel blev han 
forbigaaet til Fordel for en, der var kendt paa Egnen. Denne Forbi- 
gaaelse tog han sig saa nær, at han — i Forstaaelse med Sine — 
bestemte sig for at udvandre til U. S. A.

Efter at være bleven viet i Kerteminde Kirke den 22. Maj 1887, 
rystede de den 4. Juni samme Aar Fædrelandets Støv af deres 
Fødder — han for kun at gense det ved et enkelt Besøg, hun for 
aldrig at se det mere. En livlig Brevveksling med Familien her
hjemme opretholdtes gennem Aarene, men da Sine paa det Tids
punkt, da dette skrives (1947) — som den eneste af Slægtleddet — 
er i Live og, som man vil se, endnu baade vil og kan føre Pennen, 
lader vi hende i det følgende selv fortælle. Vi faar derigennem det 
mest levende Billede af deres bevægede Livsskæbne hinsides 
Atlanten:

Træk af Hans Chr. Nygaards og Hustrus amerikanske Levned.
Da jeg havde været en Maaneds Tid paa Højskolehjemmet i Svendborg 

for at hjælpe Marie — det var Sommeren 1885 — fik jeg Lov til at rejse til 
Ulbølle for at besøge dem der. Om Aftenen, da de alle var gaaet i Seng, og 
jeg sad i Farmors Lænestol, kom Hans hen til mig og spurgte, om jeg vilde 
blive hans Kone, og jeg gav ham mit Ja. Hvor husker jeg, da vi næste For
middag fortalte det for hans Fader, og han sagde: „Det har jeg vidst lige 
siden Paaske!“ . . . Min Far var nu ikke saa glad ved min Forlovelse med 
Hans. Han havde tænkt, jeg skulde blive en Stjerne paa Friskolens Himmel, 
og saa var han ked af, at Hans var saa meget ældre . . . Den følgende Vinter 
var jeg hos Peter og Maren Markussen og næste Vinter hos Hannibal og 
Margrethe . . . Saa naaede vi 1887, og da vi havde bestemt os til at holde 
Bryllup den 22. Maj og rejse til U. S. A., bestemte min Søster Ida og hendes 
Ven sig for at holde Bryllup samme Dag som vi. Det var en Søndag, og der 
var Eftermiddagstjeneste. Menigheden blev i Kirken for at overvære Vielsen. 
Da vi kom ind i Kirken, rejste alle sig op, og min Fader, som ledede Sangen, 
sang „Alt staar i Guds Faderhaand“. Da vi nu kom op til Alteret, stod 
Mændene i Midten, og vi Piger paa hver sin Side. Præsten gjorde Tegn til 
Hans, at han skulde flytte sig; men han vilde ikke: Jeg skulde staa paa
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Hæderspladsen. Vi var saa hjemme hos Far og Mor en Ugestid. Før vi rejste 
hjemmefra, velsignede min Far os, idet han sagde: „Han som begyndte den 
gode Gerning i eder, han vil selv fuldføre den, indtil Vorherres Jesu Christi 
Dag." Efter at have været hos Hans’s Familie i Vejstrup og paa Nygaard 
en Uges Tid rejste vi til København for med „Geysir“ at sejle til U. S. A.

Vi havde 2. Klasses Billetter, men vi var knapt begyndt at sejle, før der 
kom Bud fra Kaptajnen, at alle 2. Klasses Passagerer skulde over paa 1. 
Klasse, og Koner med smaa Børn paa 2. Klasse. Det vilde have været en 
dejlig Sejltur, bare jeg ikke havde været syg hele Vejen. Efter 14 Dages 
Sejlads kom vi til New York, hvor vi var et Par Dage, inden vi rejste videre 
til San Francisco. California.

Aarene i Kalif ormen.
Hans havde lidt Arbejde, og jeg havde Plads to Steder som Pige. Men 

han var ked af at være i Byen og skrev derfor til Pastor Madsen i Ferndale, 
Cal., og spurgte, om der var noget Arbejde at faa. Jo, der var Arbejde nok 
— kom bare! Saa rejste vi derop den 13. September. Vi blev hjerteligt 
modtaget. Mrs. Madsen ventede en lille; hun var hans anden Kone, og der 
var en stor Børneflok. Hans fik snart Arbejde, og jeg blev hos Mrs. Madsen 
en Maaneds Tid, til den lille var født.

Vi fik saa Plads hos en gammel gerrig Skotte; han havde købt sig tre 
Par højrøde Strømper, men nænnede ikke at bruge mere end en ad Gangen, 
saa den ene Fod fik Strømpe paa i Dag, men maatte næste Dag nøjes med 
nogle gamle Klude. Det var ikke altid let at arbejde for ham. En Dag løb 
Bægeret over, og vi sagde, at vi ikke længere vilde arbejde for ham. Hans 
fik snart Arbejde igen, og jeg, som nu ventede at blive Mor, kom hjem til 
Madsens. Nu vilde de pleje og passe mig.

Den 15. April blev Uffe født. Tre Uger efter flyttede jeg hen, hvor Hans 
arbejdede; der var et gammelt Farmhus, som vi kunde bo i. Hans havde 
saa forskelligt Arbejde, indtil vi forpagtede en Farm. Der var 20 Køer at 
malke, og jeg hjalp til. Men saa var der jo vor lille Dreng: om Morgenen 
blev han liggende i Sengen, og om Aftenen satte vi ham i en Tønde. De 
første Par Aftener skreg han jo, som Livet skulde gaa af ham; men saa gik 
det over, og han var glad ved at se os malke.

Saa ventede jeg igen et Barn. En Dag følte jeg mig syg, og Hans gik ned 
i Stalden for at ride over til en Nabo, som havde lovet at hente Lægen. Paa 
Vejen bad han en Nabokone gaa hen til mig. Hans er vist aldrig blevet saa 
overrasket nogen anden Gang i sit Liv, som da han kom hjem og saa Nabo
konen sidde ude i Køkkenet og vaske vor lille Pige. Hvor var vi glade ved 
vore to Smaabørn og vort lille Hjem!

En Dag hen paa Foraaret kørte vi over for at besøge Madsens. Mrs. Madsen 
spurgte Hans, om han ikke vilde tage hjem og sysle, saa at Børnene og 
jeg kunde blive der til næste Dag, og saadan blev det saa. Næste Dag, 
da han kom for at hente os, var det begyndt at regne; det var, som om det 
regnede med lunkent Vand. Vi skulde over en Flod, som i Regelen var let
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aat passere; men den Dag var Van
det steget saa meget, at der gik en 
rivende Strøm. Vi vendte saa om og 
kørte over en stor Bro; derfra skul
de vi over en Dæmning. Der var 
kun en smal Vej, og Vandet stod 
lige op til den paa begge Sider. Da 
vi kom ud paa den, sank Hesten i 
lige til Bugen, og Hjulene kunde 
knapt gaa rundt. Vende om kunde 
vi ikke. Hans snakkede for Hesten, 
og ved Guds Hjælp kom vi over.

Men nu kom vi til en Lavning, 
som ogsaa var fuld af Vand, og her 
var der ikke Tale om, at vi kunde 
køre over. En Nabo, som havde 
været ude for at se paa Oversvøm
melsen, kom hen til os og tilbød, at 
han vilde gaa hjem og hente en 
Baad og ro os over. Lidt efter kom 
han og roede Børnene og mig over. 
Saa roede de tilbage og hentede He
sten og den lille tohjulede Vogn. 
Hesten skulde svømme over. Vognen 
blev kørt ud paa Baaden. Da de 
havde roet lidt, kom Hesten ind bag 
et Hegn og sad fast. Men pludselig 
tog den et voldsomt Tag og slap fri; 
løbet hjem, hvis jeg ikke havde vær

Sine Nygaard, f. Dalsgaard Petersen. 

a svømmede den i Land og vilde være 
saa heldig at faa fat i Rebet. Derefter

naaede vi hjem uden flere Forhindringer.
Der var en stor Flod, hvis Løb bøjede af lige ud for den Plads, hvor vi 

boede; nu brød den et nyt Leje lige ind paa os. Der var en lille Strimmel 
Skov, og vi kunde høre det ene Træ efter det andet knække som Tændstik
ker. Vor Nabo, hvis Kone og Børn ikke var hjemme, var kommet hen til os, 
og ud paa Natten blev vi enige om at køre over til en anden Nabo, som 
boede noget højere. Vi fik saa spændt for igen, fik Børnene op og ud paa 
Vognen. Naboen red foran paa vor anden Hest. Landet var temmelig bølge
formet, og Lavningerne var fulde af Vand. Nu og da raabte han til os: „Jeg 
kom over, men om I kan, ved jeg ikke.“ Vi kom over og hen til Naboens, 
som tog godt imod os. Vi fik tørt Tøj paa og kom i Seng.

Næste Morgen skulde de jo over for at se, hvordan det stod til der
hjemme. Vi havde lige faaet Tagspaan til et nyt Tag — det var sejlet bort. 
Huset var der endnu, men Vandet stod to Tommer højt i det. Nogle Aar 
senere gik det til Havs. Pladsen var fuldstændig ødelagt; der var 6—8 Fod
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høje Hegn, som var under Vand. Det var jo ikke morsomt, hverken for Ejeren 
eller for os — vi havde lige betalt 200 Dollars for næste Halvaar.

Vi havde været saa glade for vort lille Hjem, hvor alt længe var gaaet 
saa godt for os. Da der var Hø til Køerne, blev vi boende en Tid paa Pladsen. 
Saa solgte vi 6 dejlige Kviekalve og nogle Svin. Der var en Velhaver derude 
ved Navn Roos; hos ham fik vi Plads. Hans skulde være Bestyrer paa en af 
hans mange Pladser. Han lejede en Mand til at tage med derop, og vi tog det 
nødvendige Tøj med til Børnene og os selv. Efter en meget besværlig Tur 
kom vi dertil. Og saa — var der baade Bestyrer og Folk nok paa Pladsen! 
Hans blev meget vred, og da Mr. Roos samme Dag var kommet derop, lod 
han ham vide, at han havde narret os. Vi tog saa tilbage og lejede et Hus 
ikke langt fra Pastor Madsens. Hans arbejdede lidt for Manden, som ejede 
Pladsen, men det var for lidt til, at vi kunde leve af det. Vi solgte saa vore 
Heste, vor lille Vogn m. m.

Vi havde nogle Venner, som var rejst ned til Fresno (Cal.). De skrev til 
os om at komme derned. Det blev da bestemt, at Hans skulde rejse, og naar 
han havde tjent Penge nok, skulde Børnene og jeg komme. Madsens hjalp 
os alt det, de kunde; deres Børn bragte hver Dag Mælk til os. Men det var 
trist for os at maatte savne vor Far, og han os.

Endelig, endelig kunde vi rejse derned. Det var en glad Dag, da vi igen 
mødtes. De Venner, vi havde, havde en ekstra stor Stue, hvor vi fik Lov 
at bo. Men det var jo ikke som at have sit eget lille Hjem. Hans arbejdede 
for fremmede og kom kun hjem Lørdag Aften og Søndag . . . Skønt vi jo 
kun var en lille Familie, kneb det tit for os, naar Hans ikke havde Arbejde. 
Efter en Tids Forløb flyttede vi ud til en gammel Mand, og her fik vi vor 
næste lille Pige, Margrethe. I det hele flyttede vi tit, da vi jo helst skulde 
bo, hvor Hans kunde faa Arbejde. Mens vi var i Fresno, skrev Marie til os 
og spurgte, om vi ikke vilde komme hjem og hjælpe hende med Højskole
hjemmet. Vi vilde gerne, men turde alligevel ikke.

Flytning til Kolonien Danevang i Texas.
Saa var det, de skrev om at begynde en Koloni i Texas; der havde vi stor 

Lyst til at komme med. Men Penge havde vi jo ikke. Vi havde skrevet hjem 
og fortalt om det, og saa samlede de lidt Penge sammen, saa vi kunde rejse 
dertil. Før vi rejste, havde vi faaet en lille Dreng, saa nu havde vi fire Børn, 
Uffe, Anna, Margrethe og Hans. Alt, hvad vi havde faaet skrabet sammen i 
Fresno, solgte vi. Hans rejste først, og saa skulde jeg komme bagefter med 
Børnene. Fra Haven, hvor vi hidtil havde boet, og hvor der var fuldt af 
dejlige Roser, tog han Stiklinger af fire forskellige Slags til at plante paa 
det nye Sted, hvis han syntes om Landet og købte noget.

Naa, han syntes om det og købte 40 acres. En Maaneds Tid efter blev jeg 
saa færdig til at rejse med Børnene. Lille Hans var fyldt 1 Aar i Oktober, 
da vi rejste i Februar. Vi havde en Turistvogn, som gik lige fra San 
Francisco til Boston, saa jeg skulde ikke skifte, før vi kom til en lille By 
i Texas. Der skulde vi sove paa Hotel om Natten for næste Morgen at rejse
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videre med Tog til El Campo, hvor Hans vilde møde os. Rejsen gik godt for 
mig og alle mine smaa. Da vi skulde af Toget for at skifte, var det mørk 
Aften, og Vognen, vi havde kørt i, var den allersidste, saa vi kom af langt borte 
fra Stationen. Der stod jeg saa med fire Smaabørn og al min Bagage. Hans 
havde skrevet til mig, at Hotellet laa lige paa den anden Side af Jernbane
sporet; men jeg kunde intet som helst se i det Mørke. Saa kom der heldigvis 
en Mand hen til mig og spurgte, hvor jeg skulde hen, og om han maatte hjælpe 
mig. Han tog lille Hans paa Armen, og jeg fulgte efter med de andre Børn; 
Bagagen vilde han hente bagefter. Hvor var jeg den Mand taknemmelig! 
Aldrig skal jeg glemme ham.

Hans havde begyndt at bygge en lille Hytte til os, men var endnu ikke 
saa vidt, at vi kunde flytte ind. Vi boede derfor en lille Tid hos en Familie, 
der havde et større Hus. Da vi var flyttet ind i vort eget, spurgte jeg Hans, 
hvor han have plantet Rosenstiklingerne. „De ligger i min trunk endnu“, 
sagde han — der havde de ligget i over en Maaned! Men saa blev de plantet, 
og de groede allesammen; i Maj havde vi den første Rose.

Et Par Dage efter, at vi var flyttet hjem, kom en Mand ved Navn Mads 
Andersen kørende og spurgte Hans, om han vilde med ned i Skoven og have 
et Læs Brænde; det vilde han jo nok. I Maj Maaned skulde Frederik Grundt
vig komme paa Besøg i Kolonien, hvad vi alle glædede os meget til. Et Par 
Dage før hans Ankomst, var jeg ene hjemme med Børnene; Hans var oppe 
at hjælpe Chr. Madsen og blev der om Natten. Jeg var gaaet i Seng med 
Børnene og var ogsaa falden i Søvn, da et frygteligt Uvejr kom og blæste 
Huset ned af de Blokke, det var bygget paa. Lampen var væltet ned, og der 
var fuldt af Glasskaar paa Gulvet; men jeg fik da Børnene samlet sammen 
og lagt nogle Dyner over dem. Blokkene, som Huset var bygget paa, var 
trængt op gennem Gulvet, og snart vrimlede det med Markmus. Der kom 
dog kun det ene Stød, og et Øjeblik efter var det det dejligste maanelyse Vejr.

Hans var jo urolig for os; men de kunde tydeligt se Huset, saa Chr. Madsen 
trøstede ham med, at alt nok var godt, hvad det jo nu ikke var.

Saa kom Grundtvig. Han indviede Kirkegaarden, prædikede, holdt Alter
gang og døbte den første lille Pige, der var født paa Stedet, Ingeborg Olsen. 
Han læste ogsaa „Ambrosius“, sang muntre Viser, bl. a. „Og Ræven laa under 
Birkerod“, for os.

Farmerne var kommet dertil tidligt paa Efteraaret for at faa noget Land 
pløjet, men det var umuligt, da det var og hele Vinteren vedblev at være 
alt for tørt. Først efter at vi var kommet, fik de den første Regn. En ung 
Mand, som havde Land Syd for Mads Andersens, var en Dag sammen med nogle 
andre ude for at søge efter Skellet for sit Ldnd; det var et Hjørne, han 
vilde finde, og da han ikke kunde set det, satte han Ild paa Græsset. Mærkeligt 
nok, at ældre Mænd kunde bære sig saadan ad! Resultatet blev, at hele 
Prærien blev svedet af. Da vi kom, var alting sort, og nogle Dage efter fik 
vi Sne. Der gik mange Kreaturer paa Prærien, som skulde have haft deres 
Føde af det tørre Græs. Aa, det var en Ynk! De stakkels Dyr maatte dø af
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Sult. Gennem Kolonien løb en lille Flod med temmelig stejle Brinker; naar 
de gik ned til den for at drikke, havde de ikke Kræfter til at komme op igen.

Vi havde faaet Huset sat paa nogle mere solide Blokke. Naboerne var 
flinke til at hjælpe os; men mine Nerver havde taget Skade, saa hver Gang 
det saa ud til Uvejr, kunde jeg ikke være inde i Huset. Vi talte om, at vi 
nok blev nødt til at rejse derfra af den Grund; det blev nu ikke til noget, 
og efterhaanden gik det over.

Den første Sommer havde Farmerne købt en Jernbanevogn Havre, og en 
Aften, da Uffe var sendt efter Post, spurgte Postmesteren ham, om han ikke 
kunde gaa ned til et Par Brødre Hansen med Besked om at hente Havren 
næste Dag, saa vilde han give ham 10 Cent. Uffe kom hjem med den Besked; 
Hans var ikke hjemme, og jeg var ikke glad ved at lade ham gaa; han var 
jo kun en lille Dreng paa 7 Aar, nu havde han gaaet 5 miles til Posthuset, 
frem og tilbage, og den anden Vej var lige saa lang; men han blev ved med 
at tigge mig — 10 Cent var jo en Herlighed. Til sidst gav jeg ham Lov til 
at gaa, men fortrød det, da han var gaaet. Det var en mørk Aften, og der 
var kun Hjulspor, han kunde følge. Han havde nu aldrig været bange i Mørke; 
da det saa nærmede sig Tiden, at jeg kunde vente ham tilbage, tog jeg en 
Jerngryde, kom nogle Spaaner i og satte Ild til dem, idet jeg tænkte, at det 
kunde hjælpe ham til at finde hjem. Han kom ogsaa godt nok, og glade var 
vi begge to; men han fortalte mig aldrig, at en Slange paa Vejen havde snoet 
sig op om hans ene Ben. Det fik jeg først at vide, efter at han var død, da 
Helga og jeg engang kom til at tale om gamle Dage.

Der var blevet stiftet en Menighed, bygget et Forsamlingshus, og L. Hen- 
ningsen var kommet for at være vor Præst. Ida blev født i November. Før 
vi var rejst fra Fresno, havde vi alle undtagen Uffe være syge af Tyfus. Hel
digvis var Hans bleven rask, før jeg blev syg. Mens vi alle var syge, kunde 
Hans jo ikke arbejde, altsaa heller ikke tjene noget. Læge og Medicin var 
dyre, saa det tog en Del af Pengene, vi havde faaet hjemmefra. Rejsen fra 
Fresno til Danevang var ogsaa dyr, saa da vi ^endelig var kommet dertil, havde 
faaet bygget vort lille Hus, faaet Seng, Komfur o. s. v., havde vi ingenting 
at leve af, og Arbejde var der ikke meget af. Vi var vel de fattigste i Dane
vang. Beboerne var overordentlig flinke over for os, og vi kan aldrig være 
dem taknemmelige nok. Først samlede de ind og købte en Ko, som de gav 
os. Der var Lykke ved den Ko; den fik en Kviekalv Dagen efter, at vi havde 
faaet den, og to Aar efter fik de begge hver en Kviekalv. Vi havde jo ingen 
Heste, saa en Dag kom en Del af Naboerne og pløjede to acres Land for os. 
De havde selv deres Middagsmad med, og jeg lavede Kaffe til dem. Aaret 
efter kom en Mand ned og plantede Bomuld. Alle var hjælpsomme over for 
hverandre, og vi var næsten som een stor Familie.

Hans fik Arbejde for en Landmaaler, hvad der hjalp os godt. Om Som
meren fik han Arbejde ved Høhøsten; han var borte hele Ugen og kom hjem 
Lørdag Aften. Det var tre danske Mil at gaa. Manden, han arbejdede for, 
havde ingen Penge at betale ham med, men gav ham en Seddel, saa han
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kunde gaa hen i en Butik og købe Fødevarer til os, hvad han ogsaa maatte 
bære hjem. Søndag Aften maatte han jo saa af Sted igen.

Da der ikke var mere Arbejde at faa, besluttede han sig til at rejse til 
Galveston for at søge Arbejde. Han rejste Dagen før sin Fødselsdag og købte 
derfor i El Campo ‘/2 Pund Chokolade, vi skulde have som Fødselsdagsgave. 
Det var svært for mig at blive alene tilbage med Børnene. Han blev dernede 
til Jul; saa kom Juleaften, og vi sad og ventede,. Da der blev banket paa 
Døren, og jeg aabnede den, stod der en fremmed Mand; jeg kunde se, han 
vilde ind ... og da han saa sagde God Aften, kunde vi kende vor Far — han 
havde taget Skægget af, derfor havde vi ikke straks kunnet kende ham. Men 
der blev naturligvis stor Gensynsglæde.

Saa fik vi igen Hjælp fra Danmark, saa vi kunde købe os et Par Heste og faa 
bygget en lille Stald. Nu kunde vi faa pløjet noget mere Land og arbejdet 
mere med det, der var pløjet. Vi fik to dejlige Heste paa 4 og 5 Aar. Noget 
senere fik vi en Arbejdsvogn, og lidt efter lidt gik det fremad for os alle i 
Danevang. Vi havde en flink Nabo, Iver Wind — hvor har vi delt meget godt 
med dem og hjulpet hverandre mange Gange! Mrs. Wind var opvokset i 
Ubberup Valgmenighed, og de havde mange Interesser fælles med os. De 
flik sendt „Højskolebladet“ fra Danmark, som vi glædede os ved at læse, 
og vi fik „Fyns Tidende“ fra Svoger Peder. Da Pastor Henningsen rejste 
fra os, fik vi en ung Præst fra Danmark, Rasmus Kristensen. Han havde 
besøgt Moder, før han rejste, og havde mange gode Ting med til os. Vi 
havde faaet endnu en lille Pige, Ingeborg.

Det var ikke altid let i Danevang. Engang fik vi en slem Hestesyge, som 
ingen kendte. De fleste mistede deres Heste; en af vore blev syg, men kom 
sig heldigvis. Saa fik vi undertiden saa voldsomme Regnskyl, at vi næsten 
boede som i en Sø, og et vittigt Hovede sagde, at Kolonien burde hedde 
Danevand i Stedet for Danevang. En Del af dem, som var kommet til Kolo
nien, rejste igen. Efter tre Aars Forløb rejste Pastor Kristensen — for sin 
Udviklings Skyld, som han sagde, og Pastor Madsen, som vi kendte fra 
Ferndale, kom saa til Danevang med sin store Familie. Før de kom, var der 
blevet bygget en god, rummelig Præstebolig. De var glade ved at komme 
til Danevang og blev hos os længe, lige til Madsen døde. Vi havde faaet 
yderligere to Smaapiger, Ellen og Sigrid, saa nu havde vi otte Smaabørn. 
Det første Aar, Madsens var der, konfirmerede han Uffe og Anna, som han 
havde døbt i Ferndale.

En af de Roser, vi havde med fra Fresno, var en Slyngrose; den var plantet 
for Gavlen af vor lille Hytte og var nu bleven saa stor, at den dækkede 
hele Gavlen. En Dag i Foraaret, da den var fuld af dejlige røde Roser, blev 
en forbikørende Amerikaner saa begejstret for den, at han kørte hjem efter 
sin Familie, for at de ogsaa skulde glæde sig ved de smukke Syn. — Vi fik 
nu endelig ogsaa Raad til at bygge lidt mere til vort Hus; vi fik to Sove
værelser ovenpaa, et nedenunder, en Spisestue, Køkken og Spisekammer. Det 
var dejligt at faa lidt mere Husrum.
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Rejse til Danmark.
Den Sommer var det saa, at Marie skrev til os, at hun vilde betale Rejsen 

til Danmark, hvis Hans vilde og kunde komme hjem og besøge dem. Han 
mente ikke, han kunde rejse fra mig og Børnene, men jeg bad ham rejse, 
baade for sin egen og — særligt — for hans gamle Moders Skyld. Saa 
skrev han til Marie og sagde hende Tak; han vilde komme hjem til Jul. I 
Oktober fik vi en lille Dreng, Valdemar, og godt en Maaned efter rejste 
Hans til Danmark. Han sejlede fra Galveston til New York og derfra til 
Danmark.

Det blev en meget streng Vinter for mig. Lille Valdemar blev syg; han 
laa tre Dage uden at ville tage Næring til sig. Og da han var kommet sig, 
fik lille Hans Lungebetændelse. Jeg maatte sidde hos ham og støtte ham, 
da han ikke kunde taale at ligge ned. Han kom sig, og glad var jeg. De andre 
Smaabørn var ogsaa syge af og til, og selv havde jeg det ikke for godt.

Før Hans gik om Bord paa Damperen, maatte han staa i Timevis i Kulde 
og Regn og vente, saa han var blevet slemt forkølet, da han kom hjem. Men 
hvor var hans gamle Mor glad, da han kom: „Saadan en Jul havde jeg aldrig 
troet, jeg skulde opleve!” sagde hun. Kedeligt for alle Parter var det, at han 
var syg ved Ankomsten og maatte ligge i Sengen i to Uger. Da han saa blev 
rask, skrev han til mig: „De ser alle saa mildt til mig og ved ikke alt det 
gode, de vil gøre mig.“ Og senere skrev han: „Jeg ved nok, at jeg ikke 
har faaet skrevet saa mange Breve til dig, som jeg gerne vilde, men min 
sidste Tanke om Aftenen og min første om Morgenen er hos dig, og mange 
mange Gange om Dagen, du min bedste Ven!” Da han saa var bleven rask, 
besøgte han min Moder, mine Søskende og Slægt og Venner; det var jo 
dejligt, men hver Gang han saa eller hørte noget kønt, tænkte han altid: 
havde blot min lille Mor været her og kunnet dele det med mig!

Det var jo svært at sige Farvel til gamle Mor, men snart længtes han meget 
efter sit eget Hjem. Saa skrev han til mig: „Nu er den lange Rejse begyndt 
— jeg har lige været oppe at sige Farvel til Kronborg, og vel ogsaa til gamle 
Danmark.“ Det blev en besværlig Rejse. En Dag, Hans var gaaet op paa 
Dækket for at faa lidt frisk Luft, kom der et voldsomt Vindstød, som tog fat i 
ham og fejede ham hen over Dækket. Det var lige ved, han var bleven blæst 
over Bord, men heldigvis ramte han en af de Stænger, som bar øverste Dæk, 
saa kun hans Kasket fløj over Bord. Havet var saa oprørt, at var han gaaet 
over Bord, vilde det have været umuligt at redde ham. Den Damper, som 
han skulde have været med fra New York, var lige afgaaet, da han ankom; 
saa han fik sin Billet byttet og tog over Land hjem.

Derhjemme gik vi alle og glædede os til hans Hjemkomst. Saa kom der 
en Dag, da det stod for mig, som han maatte komme; jeg sagde til mig selv: 
Du er et Fæ, du ved jo godt, at han ikke kommer i Dag! Alligevel gjorde 
jeg alt i Orden til en festlig Modtagelse. Og virkelig kom han — henad Aften 
kørende med en af Naboerne. Uffe kom et Øjeblik efter fra Posthuset; han 
raabte Hurra! Og jeg gik ind i Soveværelset, knælede ned og sagde Gud Fader 
Tak, fordi jeg havde faaet min kære, kære Husbond tilbage og havde alle
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mine kære Børn raske og glade til at tage imod ham. — Han havde mange 
Foræringer med til os fra Danmark, og der blev jo Glæde om Aftenen, da 
han pakkede ud og viste os alle Herlighederne.

Efter et Par Aars Forløb fik vi endnu en lille Pige, Asta Elisabeth. Vi 
havde nu 10 Børn — lige saa mange, som der var paa Nygaard. — Hidtil 
havde vi samledes i Forsamlingshuset, baade til Alvor og Gammen; men nu 
begyndte Folk at længes efter at faa en Kirke til vore Gudstjenester. En 
af Mændene, som hidtil havde staaet som Leder, vilde have, at Forsam
lingshuset skulde laves om til en Kirke, saa vilde han give Land til Opfø
relse af et andet Forsamlingshus. Ved Menighedsmødet blev der talt frem 
og tilbage om Sagen. Pastor Madsen blev saa ked af det, at han gik hjem. 
Saa stod Hans op og bad om Ordet, og han talte saa længe og saa godt, at 
de blev enige om at bygge en Kirke. Et Par Koner var imidlertid gaaet over 
til Præstens og havde sagt, at Nygaard havde holdt den bedste Tale, hvor
efter det var bleven vedtaget at bygge Kirke. Da vi kom derover, kom 
Madsen os i Møde og takkede for Indlæget. Vi fik Kirken bygget i 1908—9.

Hvordan Hans mistede sin ene Fod i El Campo.
Uffe var rejst til Danmark og var paa Ollerup Højskole. Sidst i November 

kørte Hans en Dag til El Campo med et Læs Bomuld. Lige uden for Byen, 
ved en Bro, han skulde over, kom der en Bil bagfra, som han holdt til Side 
for, for at den kunde køre først over Broen. Men idet den passerede, blev 
Hestene bange og løb løbsk, ind over Broen, saa Vognen vældede og kom til 
at ligge med alle fire Hjul i Vejret. Hans kom slemt til Skade. Folkene, der 
var kørt forud for ham, kom tilbage for at se, hvordan det var gaaet. De 
tog saa Hans op for at køre ham til Lægen, men de var saa øipme over deres 
Køretøj, at de lod hans Fod, som næsten var revet af, hænge udenfor, for 
at der ikke skulde komme Blod i Vognen.

Vor Nabo kørte hjem for at overbringe os den sørgelige Nyhed. Hans Kone 
kom hen til os for at sige det, og at Iver Wind vilde køre ind til Byen for mig.

Vi kom først til El Campo efter, at det var bleven mørkt. Jeg blev staaende 
ude paa Gaden, mens Wind gik ind for at faa at vide, hvor Hans var. Der 
stod jeg saa udenfor og hørte, at hans Fod var bleven sat af. Da vi kom 
ud, hvor han laa, var han endnu ikke kommen til Bevidsthed. Næste Morgen 
kunde vi tale lidt sammen; jeg var ikke klar over, om han vidste, at han 
havde miste sin Fod, men saa spurgte han mig selv om det. Lægen havde 
spurgt ham, om de maatte, hvis de fandt det nødvendigt, og det havde han 
sagt ja til. Aa, det var altsammen saa sørgeligt, at jeg følte det, som vi aldrig 
mere vilde kunne blive glade. Men Gud ske Lov, han kom sig, og vi fik 
endnu mange, mange velsignede Stunder sammen.

Lægen var godt tilfreds med, som det gik. Da jeg hav*de været derinde to 
Nætter, sagde jeg til Sygeplejersken, Mrs. Thomsen, at jeg vilde vaage den 
næste Nat, da hun jo nu havde vaaget to Nætter, men nej, ikke Tale om, 
naar hun havde saadan en Patient paa sin Samvittighed, kunde hun ikke 
sove. Jeg lagde mig til at sove som sædvanligt. Men ud paa Natten vaagnede
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Hans Chr. H. Nygaard, 83 Aar gammel, 
med kunstig venstre Fod.

jeg ved, at Hans var bleven saa uro
lig og laa og klagede sig. Det havde 
været en meget varm Dag, saa 
Døren stod aaben; men nu var det 
slaaet om, og en kold Nordenvind 
blæste lige ind paa ham. Han pleje
de ellers at have varme Strygejern 
rundt om Benet, men det havde Mrs. 
Thomsen glemt at give ham den 
Nat. Hun havde derimod givet 
ham et Sovepulver og selv lagt sig 
til at sove sødt og godt.

Næste Mogen, da Lægen kom, var 
der gaaet Blodforgiftning i Saaret, 
og i to eller tre Nætter saa det ud, 
som han skulde dø. Lægen kom to 
Gange om Dagen, og omsider blev 
det bedre.

Jeg maatte jo skrive den sørgelige 
Nyhed hjem til Danmark. Derhjem
me nænnede de ikke at fortælle 
hans Mor, hvor slemt det var, men 
sagde, at han havde brækket sit Ben. 
En Dag, da Christen var ovre at se 
til hende, sad han og talte med hen
de, og det var jo Hans baade først 
og sidst; men det var da godt, mente 
hun, at han kun havde brækket 
Benet, saa han kom sig jo nok.

Christen gik ud til Sine og Anne for at tale med dem om det, og de blev enige 
om, at det var bedre at sige hende Sandheden, hvorefter Anne gik ind og for
talte hende, hvor galt det var. Saa græd den kære gamle Mor, og hun har jo 
nok sendt mange Bønner til Gud for sin kære Dreng og os alle.

Først efter Nytaar fik vi endelig Lov til at komme hjem (Børnene var 
bedt ud til en Nabo Juleaften). Hvor var det dejligt at komme hjem! Jeg 
kan endnu i Tankerne se Hans hvile veltilfreds i sin Seng, som var sat ind 
i Dagligstuen, og nyde en Cigar. Saaret var endnu ikke lægt, men Lægen 
havde lært mig at passe det. Han havde faaet et Par Krykker og begyndte 
at gaa rundt paa dem.

Uffe var den Vinter paa Askov Højskole; det var jo svært for ham som 
for dem alle derhjemme at faa at vide, hvordan det var gaaet. Han var 
imidlertid bleven forlovet med Helga Jakobsen. De kom hen paa Sommeren, 
og Helga blev hos os den Sommer og hjalp Hans med at holde dansk Børne
skole. Pastor Madsen var død, og Hans blev derfor bedt om at forberede
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Konfirmanderne, hvad han paatog sig. Han havde faaet Træben, som han 
gik helt godt paa.

Om Foraaret kom Pastor S. D. Rodholm fra Des Moines og konfirmerede 
Børnene, og ved samme Lejlighed holdt Uffe og Helga Bryllup. Uffe havde 
om Vinteren ledet de unge Karles Gymnastik, saa Menigheden ønskede at 
gøre Bryllupsgildet for dem, hvad vi naturligvis med Glæde sagde ja til. 
Festen efter Vielsen stod i Forsamlingshuset.

Vi havde nogle dejlige Dage sammen med Pastor Rodholm, som boede hos 
os, og Søndag Morgen stillede vi os op uden for hans Dør og sang „Se, nu 
stiger Solen af Hav paany!” Den 22. Maj var det vor Sølvbryllupsdag; vore 
Venner samledes i vort Hjem for at ønske os til Lykke og bringe os en Del 
Gaver.

Vor kære lille Ingeborg havde ikke været saa rask hele Sommeren. I Juli 
Maaned fik hun tyfoid Feber og døde den 3. August. Hans var Formand for 
Menigheden dengang. Efter et Menighedsmøde kom en af Styrelsen ind for 
at fortælle om Mødet, bl. a. at en Del skulde samles paa Kirkegaarden for 
at slaa Græs m. m. Jeg tænkte: det bliver til Ingeborgs Begravelse, vi samles 
der ... Saa spurgte Ingeborg mig: Mor, hvem er det, der skal begraves? En 
anden Dag, mens hun var syg, kom jeg til at græde, og Ingeborg spurgte 
mig, hvorfor? Jeg kunde jo ikke sige, at det var, fordi hun skulde dø, saa 
jeg sagde: Du ved jo nok, det er ikke saa længe siden, Mormor døde. Saa 
satte hun sig op i Sengen, foldede Hænderne og sagde: „Lad os bede til 
Vorherre“, og saa bekendte hun sin Daabspagt. Hun var saadan en sød og 
elskvaérdig lille Pige — de andre Børn kaldte hende „Lille Mor.“ Hun fik 
en haard Dødskamp; lige til det sidste vilde hun holde os i Haanden. Det 
var i 1912, hun døde.

Flytning til Missisippi og tilbage igen til Texas.
Hans havde korresponderet en Del med Konsul Søgaard i New Orleans, 

med hvis Broder han havde været Kammerat i Soldatertiden. Søgaard havde 
noget Land i Missisippi, og Stationen var opkaldt efter ham. Der levede to 
danske Familier derude, og han vilde gerne have nogle flere derud. Hans 
rejste derud for at se paa en Plads, der var til Salg, syntes om den og købte 
den. Det var et godt nyt Hus, vi flyttede ind i, og Uffe og Helga flyttede 
med derud og boede i et andet Hus. Den ene af de Familier, der boede 
der, var en Familie Rafn, og den første Jul holdt vi alle i Fællesskab. En 
Paaskedag noget senere døbte Hans Uffes og Helgas lille Pige; det var en 
meget højtidelig Stund.

Det var i 1913, vi kom derud. Anna var paa Askov den Vinter, og i 1914 
fik vi saa den første Verdenskrig. Hans (vor Søn) meldte sig frivilligt, og 
efter en Tids Uddannelse blev han sendt til Frankrig. Under den baade i 
Europa og Amerika grasserende Influenza-Epidemi bestemte Ida sig for at 
blive Sygeplejerske. Hun vilde til New Orleans, men Formanden for „Røde 
Kors“ i Brookhaven sagde: Hvorfor dog tage til New Orleans? Her er syge 
nok her omkring, som trænger til Pleje! Hun blev straks taget med hen
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paa en Restaurant for at faa noget at spise, og saa kørte de hende ud til en 
Familie, hvor alle var syge. Konen døde næste Dag. Der var et Par voksne 
Piger, der laa i Sengene med alt deres Tøj paa. Ida skulde nu bade de syge 
og give dem rent Tøj paa. Hendes Mad blev bragt til hende og sat af ude 
ved Vejen, da ingen turde komme ind i Huset. Alle de syge, som Ida passede 
der, blev raske; saa kom hun til en anden Familie, og alle Steder, hvor hun 
kom, blev de raske; til sidst fik hun selv et let Anfald, men kunde snart 
tage fat igen. Lægen sagde, hun var den fødte Sygeplejerske.

Imidlertid opdagede vi snart, at det var et daarligt Bytte, vi havde gjort, 
da vi rejste fra Danevang. Jorden kunde intet give uden en Masse Kunst
gødning. Saa da vi havde været der i fem Aar, rejste vi tilbage til Danevang 
og forpagtede en Farm. Det var tidligt om Foraaret, som Krigen var sluttet 
i November 1918. Uffe og Helga blev i Missisippi og har boet der siden. Kort 
før Uffes Død, solgte jeg Pladsen til dem. Vore Venner i Danevang var glade 
ved, at vi kom tilbage, og det var vi ogsaa. Ida var kommet til et stort nyt 
Hospital i New Orleans, og siden, da Anna fik Lyst til at blive Sygeplejerske, 
kom hun ogsaa dertil. Ida blev imidlertid forlovet med Carl Thyssen.

Jeg kom til at undervise i Søndagsskolen, og om Sommeren holdt jeg dansk 
Børneskole sammen med Pastor Rodholm og et Par unge Piger. Næste Efter- 
aar fik vi en bedre Farm i Forpagtning, og det gik helt godt for os. Hans 
var dog nu ved at blive for gammel til at arbejde og hindredes desuden 
meget ved, at han havde mistet sin ene Fod. Da Pastor Rodholm var rejst til 
Danmark, fik vi en ny, ung Præst ved Navn Kyhl. Da han engang besøgte os, 
sagde han: „Du er i Grunden en lykkelig Mand, Nygaard!” Han kunde nok 
se, vi havde det godt sammen. Allerede da vi i sin Tid var kommet til 
Ferndale, havde Mrs. Madsen sagt til mig: „Jeg har aldrig set nogen holde 
saa meget af hinanden, som De gør.“ Og som Aarene gik, blev vor Kærlighed 
til hinanden større og større. Det er velsignet at leve sammen med den, man 
holder af!

Da Holger Begtrup besøgte Kolonien, var vi en Aften sammen med ham 
hos Kyhls. Han spurgte Hans ud om, hvor han var fra, og da han fik det 
at vide, udbrød han: „Men saa hører du jo til en af vore bedste Slægter 
derhjemme!”

Hans og jeg fik Lov at leve sammen i næsten 48 Aar. Han var kun syg 
i ca. 8 Dage, da han døde af Lungebetændelse. Han sov stille og rolig ind, 
83 Aar og 5 Maaneder gammel. Og nu venter jeg saa engang at mødes med 
ham

hvor Himmelglæder som Roser gro, 
hvor Hjertesorgen som Synd er fremmed.

Gud ske Lov for det Haab!
Sine Nygaard.

Sine Nygaard bor nu hos sin Søn, Hans, i Missisippi.
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Sine og Hans Chr. H. Nygaards Efterkommere.

10 Børn: A — J.
A. UFFE HANSEN NYGAARD. Farmer. F. 15/4 1888 i Fresno, California. 

Børneskole i Danevang, Texas. Ollerup Folkehøjskole 1908—9. Aagaard 
Folkehøjskole 1909—10. Aarslev Forsøgsstation 1910. Askov Folkehøjskole 
1910—11. Overtog, da Forældrene flyttede tilbage til Texas, deres Farm i 
Brookhaven, Missisippi, 160 acres (65 ha), deraf 15 acres med Fersken- 
Plantage. 1940—44 Arbejde ved Pascagula Skibsværft. Død 13/2 1944 og 
begravet paa Rose Hill Kirkegaard i Brookhaven.
oo HELGA JAKOBSEN 29/4 1912 i den lutherske Kirke i Danevang, 
Texas. F. 29/4 1886 i Vester Skeminge. Datter af Karetmager Peder Jakob
sen og Hustru Maren f. Frederiksen. V. Skerninge Friskole.

5 Børn: 1 — 5.
1. HARALD HANSEN NYGAARD. Civilingeniør i Murfreesboro, Ten

nessee. F. 31/3 1913 i Danevang, Texas. Børneskole og 4 Aars højere 
Skole i Heuck’s Retreat Highschool (Eksamen). Missisippi State Uni
versity 1 Aar. 4 Aar i U. S. A.-Flaadens Ingeniør-Bataillon som „Sea 
Bee“ (Hav-Bi) under 2. Verdenskrig. Bataillonen var da nyoprettet. 
Var med i Kampene om Dutch Harbour (Aleutiske Øer), Guam og de 
andre Marianer-Øer i Stillehavet.

AILEEN MAI GRISHAM 18/4 1936 i Tiepolo Kirke, Miss. F. 12/1 
1914 i Boneville. Miss. Datter af Farmer Charles Robert Grisham og 
Hustru Augusta f. Blanchard.

1 Barn: a.
a. HARALD HANSEN NYGAARD. F. 31/5 1940.

2. AGNES HANSEN NYGAARD. F. 4/4 1914 i Brookhaven, Miss. Børne
skole og 4 Aars højere Skole i Heuck’s Retreat Highschool.

RICHARD HENRY DAVIS 9/1 1939 i den lutherske Kirke i Chi
cago, Illinois. Civilingeniør i Greenville, South Carolina. F. 9/5 1896 
i New York City, N. Y. Søn af engelsk Major Robert Henry Davis og 
franskfødt Hustru Marie f. Gérard.
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1 Bam: a.
a. MARIE AGNES DAVIS. F. 8/11 1940.

3. HANS HANSEN NYGAARD. F. 25/2 1916. D. 7/3 1945.

4. OLAV HANSEN NYGAARD. Ingeniør ved Olieselskab, p. t. i N. 
Louisiana. F. 10/10 1920 i Brookhaven, Miss. Børneskole og fire Aars 
højere Skole i Heuck’s Retreat Highschool (Eksamen 1940). Under 2. 
Verdenskrig 3 Aar i U. S. Luftflaade som Radiooperatør. Var i Afrika 
og Italien som staff sergeant.
ee WINONA CATRINA GRISHAM 14/12 1940. F. 3/6 1922 i Boneville. 
Miss. Datter af Farmer Charles Robert Grisham og Hustru Augusta 
f. Blanchard.

3 Børn: a — c.
a. LINDA ANNE NYGAARD. F. 27/7 1942.
b. PHYLLIS KAREN NYGAARD. F. 29/3 1946.
c. OLAV HANSEN NYGAARD. F. 1947.

5. ERICK DAN HANSEN NYGAARD. F. 16/9 1922 i Brookhaven, Miss. 
Børneskole og Heuck’s Retreat Highschool (Eksamen 1942). Flyver
løjtnant i U. S. Luftflaade 1942—45. Air Medal 1944 for Nedskydning 
af japansk Flyvemaskine. Presidential Citation 1944. Victory Medal 
1945. Efter Krigen Universitetsstudier i Chicago.

GRETE BERTELSEN 29/5 1945 i Brookhaven Kirke. F. 19/4 1924 
i Aars, Danmark. Datter af Bogtrykker Hjalmar Bertelsen, Elmwood 
Park, Illinois, og Hustru Helene f. Hedegaard.

B. ANNA HANSEN NYGAARD. Sygeplejerske. F. 28/10 1889 i Ferndale, 
California. Engelsk Børneskole. Nysted Folkehøjskole, Nebraska, 1911. 
Askov Folkehøjskole, Danmark, 1914—15. Sygeplejerske-Eksamen fra 
Touro Infirmatory, New Orleans.

C. MARGRETHE HANSEN NYGAARD. F. 16/10 1891 i Fresno, California. 
Børneskole Danevang, Texas. Grand View College (Dansk Kirkesamfunds 
Skole i U. S. A.), Des Moines, Iowa 1913—15. Hjælpebestyrerinde paa 
Newcomb College Cafeteria 1919—25. Bestyrerinde paa det danske Alder
domshjem „Valborgsminde“, Des Moines, Iowa, 1926—27. 8 Ugers Gymna
stikkursus Grand View College 1928. 3 Maaneders Kursus Ollerup Gymna
stikhøjskole, Danmark, 1929. Lærerinde i New Orleans, men maatte op
give det p. Gr. af daarlige Øjne.

OLUF LARSEN 21/6 1936 i Vor Frelsers danske Kirke i Brooklyn, N. Y. 
Tømrermester i New York. Kom til U. S. A. 1926. F. 17/7 1895. Søn af 
Murermester Lars Larsen og Hustru Ane Kristine f. Jensen, Glostrup, 
Danmark. Oluf Larsen har en Søn af tidligere Ægteskab: Frode Oluf 
Larsen, f. 7/7 1922.
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Three Nygaard Brothers In U. S. War Machine

Harold H. Nygaard
Mr. and Mrs. U. H. Nygaard are 

the pround parents of these three 
sons who are serving their country.

Harold H. Nygaard returned to 
the States in July after eleven 
months of service with the Seabees 
ait Dutch Harbor, Alaska. His wife, 
the former Miss Aileen Grisham, and 
their little son, Harold, jr., are re
siding in Wartrace, Tenn. Prior to 
entering the service Harold was em
ployed as an engineer at Camp For
est, Tullahoma, Tenn. He is a gradu
ate of the Heuck’s Retreat High 
School and attended Mississippi 
State College.

Cpl. Olav Nygaard enlisted in the 
Army Signal Corps last September.

Cpl. Olav H. Nygaard
He received training at Drew Field, 
Fla., and was sent to North Africa 
in February. His wife, nee Miss Wi
nona Grisham, and baby daughter, 
Linda Ann, are at present with Cpl. 
Nygaard’s mother, Mrs. U. H. Ny
gaard.

Cpl. Olav Nygaard graduated in 
1940 from the Heuck’s Retreat High 
School and prior to his enlistment 
was employed with Harnell & Co., in 
Chattanooga, Tenn., and with the 
Alabama Dry Dock and Shipbuilding 
Co., at Mobile, Ala.

Naval Aviation Cadet Erick Dan 
Hanson Nygaard, 21, son of Mr. and 
Mrs. U. H. Nygaard, has been trans
ferred to the Naval Air Station at

Cadet Erik Dan Nygaard
Corpus Christi Tex., after success
ful completion of the primary flight 
training course at the Naval Air 
Station at Norman, Okla.

After three months of advanced 
flight training at Corpus Christi, 
Cadet Nygaard will pin on his 
wings as a< Nava laviator and be 
commissioned as an Ensign in the 
Naval Reserve, or Second Lieuten
ant in the Marine Corps Reserve.

He graduated from high school in 
April 1942 and was activ ein basket 
ball and softball. Young Nygaard- 
began his Naval aviation career at 
the Navy’s Pre-Flight School at Ath
ens, Ga., and expects to receive his 
commission shortly before Christ
mas.

Udklip af en Brookhaven-Avis fra 1943: „Tre Brødre Nygaard i de forenede
Staters Krigsmaskineri “

D. HANS DALSGAARD HANSEN NYGAARD. Farmer i Harleston, Jackson 
Co., Miss. F. 29/10 1894 i Fresno, California. Var i 1918 med U. S. A.s 
Tropper i Frankrig.

HERDIS RAGNHILD LAURSEN 5/9 1935 i Pastor K. Knudsens Hjem. 
F. 12/1 1895 i Luck, Wisconsin. Datter af Tømrer Peder Laursen og Hustru 
Else f. Hansen.

2 Børn: 1 — 2.
1. ELSE JENSINE NYGAARD. F. 13/8 1936.
2. RAYMOND WESLEY NYGAARD. F. 5/9 1938.

E. IDA VILHELMINE HANSEN NYGAARD. F. 18/9 1895 i Danevang, Texas. 
Danevang Børneskole. Danebod Folkehøjskole, Tyler, Minnesota. Syge
plejerske-Uddannelse med flere Aars Praksis i Brookhaven og New 
Orleans.
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CARL THYSSEN 3/12 1919 i Aagaard Præstebolig ved Kolding. Farmer 
i Danevang, Texas. F. 2/9 1889. Søn af Landmand Simon A. Thyssen og 
Hustru Magdalene f. Jessen, Stenderupgaarde, Toftlund, Sønderjylland.

8 Børn: 1 — 8.
1. MAGDALENE KJESTINE THYSSEN. F. 5/10 1920 i Danevang, Texas. 

Danevang Børneskole. El Campo Højskole. Uddannelse i Bogføring og 
Stenografi.

DONALD THOMAS WOODS 31/12 1945 i Houston Kirke, Texas. 
Forretningsfører i Houston. F. 16/11 1913 i Columbus, Ohio. Søn af 
Maskinist Lambert C. Woods og Hustru Minnie f. Luchtenberg.

2. INGEBORG AGNETE THYSSEN. F. 21/10 1922 i Danevang, Texas. 
Danevang Børneskole. El Campo Højskole 1938—40. Business College, 
Houston, Tex., 1941.

DONALD RALPH WILLIAMS 26/11 1943 i Danevang Kirke, Tex. 
Real Estate Agent (Ejendomsmægler) i Fresno, California. F. 17/6 1922. 
Søn af Real Estate Agent Ralph Williams og Hustru Hazel f. Coates, 
Fresno, California.

1 Barn: a.
a. ELAINE KAY WILLIAMS. F. 11/9 1945 i Fresno, Cal.

3. GERDA CECILIE THYSSEN. F. 8/9 1924 i Danevang, Texas. Danevang 
Børneskole. El Campo Højskole.

RHODES QUISENBERRY STUART 26/5 1943 i Danevang Kirke, 
Tex. Student. F. 26/2 1915. Søn af Farmer Walter Stuart II og Hustru, 
Dixie, f. Quisenberry, Hamilton, Ohio.

1 Bam: a.
a. DAVID HUNT STUART. F. 23/8 1944 i Danevang, Texas.

4. ALFRED BERNHARDT THYSSEN. F. 16/9 1926 i Danevang, Tex.

5. THORVALD VERMUND THYSSEN. F. 4/9 1928 i Danevang, Tex.

6. GUNNAR THORVALD THYSSEN. F. 5/10 1930 i Danevang, Tex.

7. HOLGER EJVIND THYSSEN. F. 3/2 1932 i Danevang, Tex.

8. DAGMAR MARIE THYSSEN. F, 9/4 1934 i Danevang, Tex.

F. INGEBORG HANSEN NYGAARD. F. 6/1 1898 i Danevang, Tex. Død sam
mesteds 3/8 1912.

G. ELLEN HANSEN NYGAARD. F. 20/1 1900 i Danevang, Tex.
SØREN BERNHARD ØSTERLUND 9/6 1926 i Vor Frelsers Kirke, 

Brooklyn, New York. Forsøgs-Mekaniker i New York City. F. 27/8 1898
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i Kolt (Jylland). Søn af Landmand Peder Sørensen Østerlund og Hustru, 
Bodil Marie Kathrine f. Jensen.

3 Børn: 1 — 3.
1. HAROLD BERNHARDT ØSTERLUND. F. 7/4 1927 i Brooklyn N. Y.
2. ALFRED GEORGE ØSTERLUND. F. 23/8 1931 i Forest Hilis. N. Y.
3. HANS ERIK ØSTERLUND. F. 27/1 1935 i St. Albans, N. Y.

H. SIGRID MARIE HANSEN NYGAARD, kaldet Sigrid. F. 31/12 1901 i 
Danevang, Texas.

THOMAS HANSEN SØES 15/6 1928 i Vor Frelsers Kirke, Brooklyn, 
N. Y. Elektriker. F. 17/11 1899 i Gesten (Jylland). Søn af Træhandler 
Jacob Nissen Søes og Hustru Cathrine f. Rossen.

3 Børn: 1 — 3.
1. THOMAS HANSEN SØES. F. 23/7 1929 i Brooklyn, N. Y.
2. HERBERT NYGAARD SØES. F. 8/4 1931 i Brooklyn, N. Y.
3. CATHRINE THEODORA SØES. F. 29/12 1936 i Brooklyn, N. Y.

I. VALDEMAR CHRISTIAN HANSEN NYGAARD, kaldet Valdemar. F. 
27/4 1904 i Danevang, Texas. Danevang Børneskole. Ophold paa Grand 
View College, Des Moines, Iowa. I U. S.s Hær 1941—43. Opholder sig i 
California.

DEL VALDEGAARD. Ægteskabet opløst for flere Aar siden.

1 Barn: 1.
1. LAJLA HANSEN NYGAARD. F. 3(?)/8 1927(?).

J. ASTA ELISABETH HANSEN NYGAARD, kaldet Asta. F. 10/9 1907 i 
Danevang, Texas. Danevang Børneskole.

HERMAN CHRISTENSEN 18/6 1927 i Vor Frelsers Kirke i Brooklyn, 
N. Y. Bygningsentreprenør i New York City. F. 25/8 1901 i Skamstrup pr. 
Mørkøv (Sjælland). Søn af Møllebygger Max Daniel Christensen og 
Hustru Marie Henriette f. Gotf redsen. Haslev Haand værkerskole 1922—23.

3 Børn: 1 — 3.
1. ERNST HERMAN CHRISTENSEN. F. 6/7 1930 i New York City.
2. HAROLD OLUF CHRISTENSEN. F. 25/12 1940 i New York City.
3. HELEN RUTH MARIE CHRISTENSEN. F. 25/3 1946 i New York City.
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VII.

Peder Hansen Nygaard og Karla f. Sørensen.

Som Chefredaktør gennem 20 Aar af et af vort Lands største 
Dagblade uden for København, „Fyns Tidende”, blev Hans Nielsens 
og Maren Hansdatters 7. Barn, Sønnen Peder, naturligvis udadtil 
langt den mest fremtrædende, kendte og indflydelsesrige af hele 
Flokken.

Allerede som Barn synes han at have vist Tilbøjelighed til at 
gøre sig gældende under særligt personlighedsprægede Former. 
Han var, har Broderen Hans fortalt, lidt hidsig og kunde allerede 
paa et Alderstrin, hvor han daarligt nok var i Stand til at snakke 
rent, paa sit fynske Maal give Udtryk for sin Krigeriskhed omtrent 
som følger: „Ska je Ka’l tæe mine Træsker aa smie dej lee i Ho’et!” 
Meget ældre han har nok heller ikke været, da han en Dag sammen 
med sine Søskende stod uden for Gaarden og saa Præsten — for- 
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mentlig netop den samme Provst Ramsing, med hvem han senere 
skulde faa et og andet Mellemværende — komme gaaende forbi 
paa Vejen. „Goddag!” sagde Peder. Intet Svar. „Goddag!“ sagde 
Drengen igen, mere indtrængende. Men Præsten gik forbi uden at 
gengælde hans Hilsen, maaske lidt irriteret og hævet over slig Paa- 
trængenhed. „Er du tosset, Dreng — det er jo Præsten!” sagde de 
andre til Peder, der imidlertid blot ærgerligt udbrød: „Ja, men 
hvorfor kan han ikke svare?” — Den lille Episode tager sig — set 
paa Baggrund af Peders hele Livshistorie — nu næsten ud som et 
Varsel om flere Hovedpunkter i hans senere Liv: Det blev jo langt
fra den eneste Kontrovers, han fik med Gejstligheden.

Imidlertid — da han særligt blev kendt som en fremragende 
Pennens Mand og bl. a. i Anledning af sin Udnævnelse til Ridder 
af Dannebrog paa sine gamle Dage har skrevet en særdeles om
hyggeligt formet Selvbiografi til Ordenskapitulet, vil vi med denne 
(ubetydeligt forkortet) lade ham selv fortælle sit Livs Historie:

P. H. Nygaards egen Levnedsbeskrivelse.
Fra mit Hjem helt nede paa Sydfyns Kyst kunde vi over Havet 

se Als, og særlig paa Dybbøldagen lød Kanontordenen meget tyde
ligt over til os, ligesom Jorden ogsaa kendeligt rystede derved. Jeg 
erindrer, at Naboerne samledes hos mine Forældre, og at de alle 
førte en ejendommelig lavmælt Tale. Saa meget kunde de jo nok 
skønne, at nu faldt Afgørelsen. Og flere af dem havde vel en Søn 
eller Broder med i Krigen. Min ældste Broder, som den Gang var 
Sømand, deltog til Orlogs.

Faa Dage efter Dybbøls Fald var jeg med min Fader inde paa 
Lazarettet i Faaborg, hvor han vilde se til syge eller saarede Ken
dinge fra Sognet eller Egnen. Man havde taget Kirken i Brug som 
Lazaret, og i Stedet for Stole var der nu opstillet to Rækker Senge, 
hvori der laa Soldater. Ved den ene Side var der bredt hvide 
Lagener over nogle Døde. Dette Besøg gjorde selvfølgelig et stærkt 
Indtryk paa mig, som dengang kun var 7 Aar gammel, og som fra 
mit Hjem var vant til at høre om vort Folks Ret over for det 
tyske Anfald.

I mit første Skoleaar gik jeg i den almindelige Børneskole, som 
dengang oftest kaldtes „Almueskolen”. Men da mine Forældre fandt, 
at jeg ikke gjorde fornøden Fremgang hos vedkommende Lærer, 
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antog de en Huslærer for mig og de andre Børn. Og dermed lagdes 
Grunden eller gjordes Begyndelsen til en Privatskole, som for øvrigt 
virker endnu, om end den forlængst er flyttet over Sognegrænsen 
og nu hedder Vester Skerninge Friskole.

Men at mine Forældre saaledes gik paa egen Haand i Skolesagen, 
førte snart min Fader ud i et bestemt Modsætningsforhold til Stedets 
Præst, den gamle, høj konservative Provst Ramsing, der var en ud
præget og kraftig Modstander af alle friere Rørelser paa Skolens 
og Kirkens Omraader. Og da de begge var Medlemmer af Sogne- 
forstanderskabet, hvor Sognepræsten jo efter den Tids Kommunal
lov var født Formand — og Provst Ramsing var en meget dygtig 
Formand — gav Skolesagen dem jævnlig Anledning til Sammen
stød, der utvivlsomt var pinlige for dem begge to. Senere kom 
dette Forhold til at berøre mig personligt.

Jeg gik til Konfirmationsforberedelse hos Pastor J. S. Brandt i 
Ollerup, en af Datidens betydeligste Præster i Sydfyn og en Mand, 
hvis udmærkede Religionsundervisning jeg altid vil mindes med 
Ærbødighed og Tak. Men at mine Forældre havde løst Sognebaand 
til ham, gjorde vel næppe Forholdet til Provst Ramsing bedre. Og 
da nu Konfirmationen nærmede sig, og jeg desaarsag paa min 
Faders Anmodning henvendte mig til Provsten for at faa mine 
Papirer, lod han mig paa en meget uvenlig og bestemt Maade vide, 
at da jeg ikke havde lært Balles Lærebog og Luthers Katekismus 
udenad, saa havde jeg ikke „de fornødne Religionskundskaber” og 
kunde derfor ikke blive „udskrevet af Skolen”. Vil du sige det til 
Pastor Brandt!” — Jo, det skulde jeg da nok.

Mærkeligvis var der ikke noget i Vejen med en anden Dreng, som 
stod ved min Side i ganske det samme Ærinde, og som dog havde 
gaaet i den samme Skole som jeg og faaet samme Undervisning 
og samme Konfirmationsforberedelse. Han fik godt nok sine 
Papirer. — Min Daabsattest o . s. v. fik jeg dog.

Men jeg overbragte altsaa Pastor Brandt den Besked, Provst Ram
sing havde givet mig. Og selvfølgelig var jeg noget spændt paa 
Resultatet. Thi at jeg ikke kunde blive „udskrevet af Skolen“, stod 
for mig som en Tort ikke blot for mig, men ogsaa for mine For
ældre. Men Pastor Brandt klappede mig venligt smilende og sagde 
ganske roligt: „Naa, sagde han det, min Dreng, sagde han det. 
Ja, ja, det gaar nok alligevel.”
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Men Provst Ramsing gjorde Sagen til Genstand for en Indberet
ning til Biskop Engelstoft i Odense. Og en Dag kaldte Pastor 
Brandt mig ind i sin Stue og forberedte mig paa, at Biskoppen 
muligvis kom derned og da sandsynligvis vilde overhøre mig i Bibels
historie. Dertil svarede jeg i al Troskyldighed saaledes: „Det gør 
ikke noget, hvis jeg blot maa fortælle med mine egne Ord; men 
paa Ramse kan jeg det ikke, for det har jeg aldrig lært.” Pastor 
Brandt klappede mig og sagde venligt: „Det er goat, min Dreng. 
Jo, du maa nok fortælle med dine egne Ord.”

Det blev dog ikke til noget med den biskoppelige Overhøring. 
Pastor Brandt indsendte en Erklæring, som Biskoppen maa have 
fundet tilstrækkelig; thi man hørte nu ikke mere til Sagen, og kort 
efter blev jeg uden flere Ophævelser konfirmeret.

Jeg fremdrager ikke dette gamle Minde for at kritisere den gamle 
og forlængst afdøde Provst Ramsing. Han var utvivlsomt en brav 
Mand. Og hans Optræden og Synsmaade bør man billigvis se og 
bedømme i Lyset af den forlængst henfarne Tid, hvori han havde 
faaet sin Uddannelse og var bleven Embedsmand. Men jeg har 
ment at kunne anføre hin Episode som et Eksempel paa, hvordan 
Forholdene endnu for blot 54 Aar siden kunde arte sig, naar jævne 
Forældre selv vilde sørge for deres Børns Undervisning.

En Sag for sig er, at under de her berørte Tilstande blev min 
Opmærksomhed forholdsvis tidligt henført paa Kirke- og Skole
forhold, hvilket mange Aar senere kom mig til Gode i min Gerning 
som Redaktør. Og saaledes fik jeg altsaa dog noget — og maaske 
slet ikke saa lidt — at vide gamle Provst Ramsing Tak for, hvilket 
jeg med Glæde her noterer.

Forøvrigt synes jeg paa min Livsvej ret jævnligt at have erfaret, 
at hvad jeg en Tid maatte opfatte som Modgang, senere er bleven 
vendt til Medgang. Og rimeligvis forekommer saadanne Tilfælde 
meget oftere, end Folk i Almindelighed er tilbøjelige til at mene. 
Men jeg tror, det er frugtbringende at være opmærksom paa disse 
Tilfælde og at give sig Tid til at standse ved dem. Der gror Tak
nemmelighed i deres Spor.

Men idet jeg dvæler ved mine Barndomsminder og ved den 
Undervisning, jeg den Gang fik, tør jeg maaske — bl. a. for mine 
Læseres Skyld — nævne, at en underlig Skæbne har villet, at jeg 
mange Aar senere i min Redaktørvirksomhed gentagne Gange har 
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mødt den Opfattelse hos ikke faa Læsere, at jeg i min tidlige Ung
dom maa have faaet en særlig god Undervisning i Kristendoms
kundskab. Og det har jeg vel ogsaa. Men i det Kapitel har jeg da 
for Resten aldrig faaet anden Undervisning end netop den, som 
Provst Ramsing vilde underkende — endda han aldrig selv havde 
erkyndiget sig om, hvad den maatte have bragt mig. Hans Kendelse 
hvilede vistnok hovedsagelig paa en levende Uvillie over for den 
Skole, hvori jeg gik, og den Maade, hvorefter den underviste.

Efter at have deltaget i Landbrugsarbejdet paa min Faders Gaard 
blev jeg, 18 Aar gi., Elev paa Testrup Højskole ved Aarhus, hvor 
jeg havde stort Udbytte af Forstanderens, Kapt. Dr. phil. Jens Nørre- 
gaards og cand. theol. C. Baagøes aandfulde og ildnende Foredrag 
og Paavirkning. Og da det var min Tanke at gaa Landbrugsvejen, 
tog jeg 2 Aar senere til Tune Landboskole, hvorfra jeg særlig min
des Forstander A. Svendsens og Landbrugslærer Chr, Christensens 
fortrinlige og rent ud mønsterværdige Landbrugsundervisning. Saa- 
vel disse Mænd som de forannævnte Testruplærere stod jeg i Ven
skabsforhold til, saa længe de levede, og jeg mindes dem alle med 
Tak og Glæde. — Senere og efter at have været Gaardbestyrer i 
Vendsyssel opholdt jeg mig nogle Maaneder paa Askov Højskole, 
hvor jeg navnlig fulgte Ludv, Schrøders, Poul la Cours og H. Nutz- 
horns tankevægtige Foredrag.

Men derefter kastede jeg mig over Mejerivæsenet og var i 2 Aar 
Bestyrer af Slagelse Mejeri, som dengang var et stort Foretagende 
og et søgt Lærested for Mejerielever fra nær og fjern. Her foretog 
Docent Fjord ogsaa mange af sine Forsøg, og her arbejdede vi 
daglig med hans første Kontrolcentrifuge. Nu staar den, saa vidt 
jeg ved, paa et Museum.

Under mit Ophold i Slagelse fik jeg gennem min Chef, den paa 
hin Tid bekendte og ansete Grosserer Gunni Busch, København, 
Tilbud om Posten som Direktør for det Forsøgsmejeri, som i hvert 
Fald dengang var knyttet til Landbrugsakademiet i Aabo i Finland. 
Og det var min Tanke at modtage denne smukke Stilling, hvortil 
jeg vel nok efter den Tids Forhold maatte siges at være godt for
beredt paa forskellig Maade, bl. a. ogsaa ved en Studierejse i 
Sverige, som Grosserer Busch planlagde for mig og lod sit Firma 
bekoste. Han skulde netop til som Mellemmand at ordne Sagen i 
Aabo, da der ret uformodet, men paa særlig indtrængende Maade
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blev kaldt paa mig af min Fader, som nu følte sig gammel og svag 
og derfor trængte til forstaaende Hjælp ved Gaardens Drift og 
Ledelse.

Det var ikke helt let her at tage en Beslutning. Men af Hensyn 
til mine Forældre og mit Barndomshjem afbrød jeg alligevel min 
Karriere og tog hjem. Her viste dette Skridt sig imidlertid ret snart 
overflødigt, idet en ældre Broder ret uventet kom hjem fra Amerika 
og nu kunde overtage det Hverv, jeg havde faaet. Paany vendte 
jeg altsaa Blikket udefter. Men nu havde jeg naturligvis ikke den 
finske Stilling paa Haanden. Jeg stod ledig.

Paa dette Tidspunkt — Marts 1885 — blev en meget beskeden 
Plads for „en ung Mand, som skriver Dansk godt og rigtigt”, 
averteret ledig ved „Fyns Tidende”*). Og da jeg stundom havde følt 
mig draget af journalistiske Opgaver og nødig gik ledig, søgte jeg 
Pladsen og var, blandt 40 Ansøgere, den, som fik den. Jeg var den 
Gang 28 Aar gi. og tiltraadte mit nye Hverv den 8. April 1885. 
Ansættelsen regnedes dog fra 1. April.

Sikker paa, at jeg vilde føle mig hjemme i Bladvirksomheden, 
var jeg ingenlunde, og en Tid holdt jeg mig forberedt paa ved Lej
lighed at gaa tilbage til Mejeri- eller Landbruget. Men skønt det 
naturligvis ikke altid var lysteligt for en Mand i min Alder for 
tredie Gang at begynde som Lærling, og skønt flere af de Andels
mejerier, som nu skød op i Dusintal, tilbød mig Plads som Bestyrer, 
gjorde jeg alligevel aldrig Brug af Lejligheden til at komme tilbage 
igen.

Sagen var den, at Journalistikken drog mig efterhaanden mere 
og mere. Den gav et for mig ret naturligt Afløb for den aandelige 
og politiske Interesse, som vel nok til Dels var en Slægtsarv, men 
som utvivlsomt ogsaa — om end paa indirekte Maade — var bleven 
næret og udviklet ved Paavirkning af de betydelige Mænd, jeg i 
den mest modtagelige Ungdomsalder havde haft til Lærere og faaet 
til Venner, og hvis Virksomhed var i høj Grad præget af Ønsket 
om og Villien til at sætte noget ind paa at genrejse vort Folk efter 
Ulykken 1864.

Dertil kommer endvidere, at som ungt Menneske, og medens jeg 
opholdt mig i mit sydfynske Hjem, var jeg kommen i en ret nøje 

♦) Vistnok Korrekturlæsning.
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Forbindelse og Samvirken med den sydfynske Digter Mads Hansen, 
— var saaledes ivrigt Medlem baade af hans Skytteforening og af 
hans Sangforening —, og gennem min Samvirken med denne ædle 
Mand og hans nærmeste Venner, deriblandt Forfatterne, Højskole
forstander Anton Nielsen, Vester Skerninge, og den nærboende 
dramatiske Forfatter, Gdr. Peder R. Møller m. fl. modtog jeg en 
aandslivlig, national og folkelig-litterær Paavirkning og Berigelse, 
der ikke alene gav mig mange gode og lyse Ungdomsminder, men 
som nu ogsaa bidrog sit til at lade mig se en for mig tiltalende 
Opgave i den journalistiske Virksomhed.

Endelig spillede det selvfølgelig ogsaa en Rolle, at Fyns Tidendes 
daværende Redaktør, den senere saa bekendte Landstingsmand 
Jørg. Pedersen opfordrede mig til at blive ved Bladet. Ganske natur
ligt maatte jeg i en saadan Opfordring fra denne erfarne og for
sigtige Mand se et Udtryk for, at nu var det næppe helt forfejlet 
at slaa mig til Ro ved den Gerning, jeg ret hovedkulds var bleven 
knyttet til.

Jørg. Pedersen lod mig da ogsaa lidt efter lidt avancere Gang paa 
Gang, om end han — sin Natur tro — iagttog megen Forsigtighed. 
Ret hurtigt blev jeg Bladets mest optagne Referent, var derefter i 
en halv Snes Aar dets Redaktionssekretær, siden i 4 Aar Jørg. Pe
dersens Medredaktør. Og da han i Oktober 1902 fratraadte Redak
tørstillingen og Ledelsen, valgtes jeg paa hans Opfordring med En
stemmighed til hans Efterfølger som Fyns Tidendes ansvarlige og 
politiske Redaktør.

Lad mig her indskyde en Oplysning, som er betegnende for Jørg. 
Pedersens forsigtige og prøvende Natur. Han havde ikke i Forvejen 
nævnt et Ord til mig om, at han forberedte sin Afgang, eller om, 
at han havde udset mig til sin Afløser. I September 1902 skulde 
der være Landstingsvalg paa Fyn, og en god Maaneds Tid forud 
kom han ind til mig og sagde: „Denne Gang er det bedst, at du leder 
Bladets Valgkamp. Jeg er jo paa Valg og vil helst være Tilskuer. 
Du maa skrive og disponere ganske paa egen Haand. Jeg skal nok 
tage Ansvaret, men ellers vil jeg være helt udenfor. Du lader bare, 
som om jeg ikke er til.“

Og saaledes blev det.
Da nu Valget var overstaaet — og godt overstaaet, — kom han
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en Dag med den Melding: „Ja, nu trækker jeg mig tilbage som 
Redaktør, og saa er det bedst, at du løser mig af. Det skal nok gaa.“ 

Og atter blev det, som han foreslog det.
Redaktørstillingen havde jeg i ca. 20 Aar, nemlig indtil jeg i Som

meren 1922 af Helbredshensyn trak mig tilbage, hvorefter davæ
rende Folketingsmand, Redaktør 5. P. Qvist, Vejle, paa min Indstil
ling og ligeledes med Enstemmighed valgtes til min Efterfølger.

Det var med stor Betænkelighed, jeg i 1902 gik ind paa at afløse 
en saa fremragende og ejendommelig Mand som Jørg. Pedersen. Og 
at han fremdeles var aktiv Politiker og foreløbig — om end kun 
rent formelt — stod i et vist Udgiverforhold til Fyns Tidende, maatte 
paa sine Steder gøre mig Opgaven om muligt endnu vanskeligere, 
end den i sig selv kunde være. Her var for politiske Modstandere 
et kærkomment Paaskud til paa Forhaand at stemple mig som 
„Straamand“, som en Mand, der intet betød. Og i saa Henseende 
nægtede man sig da heller ikke noget — fornemmelig i den første 
Tid efter Redaktørskiftet. Men jeg tog altsaa fat. Og personlig var 
jeg klar over den Vej, der for mig vilde være den naturlige og 
rette, hvorhos jeg selvfølgelig havde sikret mig fornøden Frihed 
til at følge den.

Der var dengang et permanent daarligt Forhold mellem Venstre- 
reformpartiet og Det forhandlende Venstre. Denne Strid mellem 
gamle Partifæller om en Afgørelse, der laa 8 Aar tilbage i Tiden, 
nemlig Forliget af 1894, vilde jeg som Redaktør arve saa lidt af 
som paa nogen Maade muligt. Fra første Færd tog jeg Sigte paa 
at faa bygget en Bro mellem de to nævnte Partier. Men paa hin 
Tid ansaa de fleste alt sligt for haabløst. Og Jørg. Pedersen var i 
høj Grad tilbøjelig til at dele dette Syn. Men personlig var han en 
rummelig og fordragelig Natur, og sin Skepsis til Trods viste han 
snart en levende og velvillig Interesse for min særegne Stilling og 
for det dertil svarende Maal.

Det var i Medfør af denne Interesse — og for øvrigt efter Aftale 
med Folketingsmand N. Neergaard — at Jørg. Pedersen en Dag 
straks efter min Tiltrædelse meddelte mig i Fortrolighed, at dersom 
jeg nu kunde skrive „en tilpas overlegen og rolig Artikel om Parti
forholdene”, saa vilde hans Meningsfæller i Folketinget benytte den 
som Anledning til at opløse deres Parti og gaa over til kun at 
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udgøre en Valggruppe. Men de maatte have en Anledning, og den 
skulde jeg altsaa give dem.

Jeg skrev da en Artikel, som findes i Fyns Tidende for den 3. 
Novbr. 1902, og som vakte Opmærksomhed saavel paa Rigsdagen 
som i Pressen, hvor man livligt drøftede, hvad denne „ny Tone“ vel 
skulde betyde.

Men 5 Dage senere forelaa Meddelelsen om, at Det forhandlende 
Venstre var opløst som Parti og nu kun udgjorde en Valggruppe.

Her var altsaa fremrakt en udpræget Fredshaand. Men de radi
kale Elementer i Reformpartiet var dengang endnu stærke nok til 
at kunne hindre, at Haanden blev modtaget. Der skulde gaa flere 
Aar, og den radikale Fløj skulde slaa Reformpartiet i Stykker, før 
Sammenslutningen mellem Kræfter, der kun ved Tidernes Ugunst 
var bleven adskilte, kunde fuldbyrdes.

Uden at afbryde Forbindelsen med forstaaende Rigsdagsmænd 
tog jeg nu fortrinsvis Sigte paa at faa Venstres Vælgere paa Fyn 
til at samvirke dels hjemme i Kredsene og dels gennem en hele 
Stiftet omfattende Fællesorganisation. Fik man først Vælgerne til 
at se bort fra den gamle Gruppestrid, skulde Samarbejdet paa Rigs
dagen nok efterhaanden blive bedre. Blandt de Rigsdagsmænd, der 
tidligst stillede sig velvilligt til denne Organisationsopgave, maa i 
første Række nævnes J, C. Christensen, Jørg, Pedersen og Neer- 
gaard, senere tillige Vilh. Lassen og Sigurd Berg, Men naturligvis 
mødte jeg saavel ude i Kredsene som inde paa Rigsdagen baade 
skjulte og aabenbare Forsøg paa ved Mistænkeliggørelse at hindre 
Samarbejdet og Forstaaelsen mellem Vælgerne. Og denne Mistænke
liggørelse havde sine Talsmænd i begge Venstrelejre. Ikke alle 
havde lige let ved at slaa en Streg over de gamle Mellemværender 
og Forurettelser og fæste Blikket paa de fælles Værdier og Frem
tidsopgaverne.

Men trods al Modstand vandt Sagen stadig fremad og fik altid ny 
Tilslutning. Den voksede i Styrke ved de tilkommende Vælgere af 
nye Aargange. Og 1906 kunde Venstres Fællesorganisation paa Fyn 
træde ud i Livet og paabegynde sin nyttige Virksomhed. Foreningen 
bestaar fremdeles, skønt man jo senere har faaet en Valglov, der 
samler sig om den „Pyntefigur“, man har kaldt „den matematiske 
Retfærdighed”, medens den samtidig ofrer saadanne Realiteter som 
Forstaaelsen, Fællesskabet og Arbejdsglæden blandt Vælgerne ude
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i Kredsene. Forhaabentlig vil man omsider faa Øjnene op for, at 
Systemet i sig selv er et Misgreb.

Ved Fællesorganisationen blev jeg anmodet om at indtræde i Be
styrelsen; men af taktiske Grunde undslog jeg mig derfor. Derimod 
tog jeg gerne mod Valg som Bestyrelsens Sekretær. Og til denne 
Stilling blev jeg genvalgt Aar efter Aar, indtil jeg ved Udgangen 
af 1921 fratraadte den efter eget Ønske.

Da de Radikale i 1905 var udtraadt af Reformpartiet, bedredes 
efterhaanden Udsigterne for en Udsoning mellem de to ældste Ven- 
stregrupper. Og en Dag i Samlingen 1907—08 modtog jeg fra davæ
rende Folketingsmand Jens Aadal, der var Medlem af Det for
handl. Venstres Valggruppe, et meget fortroligt Brev, hvori han 
meddelte, at hvis man nu kunde faa Neergaard valgt som de to 
ældre Venstrelejres Fællesordfører ved Toldlovens nær forestaa- 
ende 2. Behandling, vilde mine gamle Bestræbelser for en politisk 
Udsoning være rykket et væsentligt Skridt nærmere Maalet. Aadal 
skrev, at da jeg stod med gode og formaaende Forbindelser i begge 
Lejre og derhos ikke kunde mistænkes for at være gruppeinteresse
ret, var jeg netop den Mand, som nu kunde føre Sagen frem. Og 
at Tanken endnu mødte nogen Modvillie i hans egen Gruppe, skulde 
jeg ikke bryde mig om; thi kunde der fra anden Side fremskaffes 
en praktisk Tilnærmelse af virkelig imødekommende Natur, vilde 
Modvillien intet betyde.

Her maa nu erindres, at Reformpartiet allerede ved Toldlovens 
1. Behandling havde haft sin egen særlige Ordfører, nemlig Born
holmeren Ingvard Jensen, og han maatte altsaa ligefrem sættes til 
Side, hvis Neergaard skulde være Fællesordfører. Jeg forelagde i 
Fortrolighed denne Vanskelighed for Landstingsm. Jørg. Pedersen, 
men han maatte under de foreliggende Omstændigheder meget 
betvivle, at Vejen var fremkommelig.

Imidlertid sendte jeg straks Finansminiser Vilh. Lassen en tele
grafisk Forespørgsel, om, naar og hvor jeg kunde faa en fortrolig 
Samtale med ham.

Svaret lød: „I Morgen Kl. 4 i mit Hjem.“
Da jeg kom ind til Vilh. Lassen og havde forelagt ham Sagen, var 

han straks med. Han ønskede blot at maatte raadføre sig med J. C. 
Christensen og And. Nielsen, før videre foretoges. Og det kunde 

108 



jeg selvfølgelig ikke have noget imod. Den ene var jo Regeringens 
Chef, den anden Reformpartiets Formand.

„Nuvel, saa skal jeg sige Dem, hvad jeg vil,“ udbrød Vilh. Lassen, 
der som bekendt var et hurtigt Hoved; „paa Lørdag skal jeg have 
en politisk Middag her i mit Hjem, og hvis nu, som jeg haaber, 
J. C. Christensen og And. Nielsen er enige med mig, saa indbyder 
jeg Neergaard til denne Middag. Jeg faar ham nok til at blive 
tilbage, naar de andre gaar, og vi har da en bekvem Lejlighed til 
at tale uforstyrret sammen. Det skal nok gaa.“

Ved min Hjemkomst fra København læste jeg i Bladene, at Neer
gaard var iblandt de indbudne til en politisk Middag hos Finans
ministeren, hvilket dengang fik mange til at spidse Ører. Men For
bavselsen steg mange Grader, da man kort efter stod over for den 
Kendsgerning, at Reformpartiet og Det forhandl. Venstre nu havde 
valgt Neergaard til Fællesordfører i Toldsagen.

Dermed var i Virkeligheden Isen brudt. Og nogenlunde snart efter 
kunde de nævnte Grupper samles i eet Parti: Venstre.

Ved denne Lejlighed modtog jeg adskillige Hilsener, hvoraf her 
blot skal anføres en enkelt. Sigurd Berg skrev: „Jeg ønsker Dem til 
Lykke med Venstres Dannelse. Fyns Tidendes Holdning har bidraget 
væsentligt til at skabe Stemning derfor.”

Samtidig organiserede Venstres Redaktører sig i en enkelt For
ening, der valgte mig til Næstformand. Denne Stilling havde jeg 
indtil Efteraaret 1921, da jeg efter eget Ønske traadte tilbage og gav 
Plads for yngre Kræfter.

Uden for det rent politiske Felt har jeg som Redaktør interesseret 
mig for og skrevet om mange forskellige Emner og for Resten ogsaa 
haft mange Kampe.

Megen Opmærksomhed samlede der sig om en kirkelig Fejde, 
som jeg i Begyndelsen af 1912 kom ind i og førte med Front mod 
flere landskendte Personligheder. Anledningen var, at den i kirke
politisk Henseende mest yderliggaaende grundtvigske Fløj afholdt 
under Ledelse af Frimenighedspræst Morten Larsen og Højskole
forstander Holger Begtrup m. fl. et stort kirkeligt Møde i Odense, 
hvor de gennem Vedtagelse af en Resolution vilde have deres sær
lige og vidtgaaende Krav om Ritualfrihed, Præstefrihed osv. op
højet til almindelig grundtvigsk Fordring til Folkekirken. Herimod 
tog jeg alvorligt og bestemt til Genmæle i Fyns Tidende, og der
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udviklede sig nu herom en langvarig og ret skarp Forhandling, der 
fulgtes med stor Opmærksomhed i vide Kredse, og hvorunder de 
allerfleste kirkeligt interesserede Dagblade efterhaanden stillede sig 
paa min Side.

Denne Tilslutning, som ganske afgjort var den yderliggaaende 
Fløj en meget stor Skuffelse, gav forøvrigt Anledning til Fremsæt
telsen i „Højskolebladet” af den Insinuation, at min og mine Kol
legers Holdning var bleven os dikteret paa et Møde, som Venstres 
Redaktører og Rigsdagsmænd nogen Tid forud havde afholdt i 
København, og hvor særlig J. C. Christensen skulde have paavirket 
i den af mig hævdede Retning. Men Sandheden er, at paa vort 
københavnske Møde blev der ikke talt et eneste Ord om kirkelige 
Spørgsmaal. Og hvad specielt det „grundtvigske” Odensemøde an- 
gaar, var vi afskaaret fra at lade os paavirke derimod eller over
hovedet tage Stilling dertil allerede af den Grund, at paa hint Tids
punkt anede vi intet om, at et saadant Odensemøde var i Vente.

Resultatet af Fejden blev da ogsaa, at den Bevægelse, som den 
mest yderliggaaende Fløj havde tænkt at rejse og gøre til den tone
angivende, maatte stilles i Bero, og den har ikke siden kunnet vinde 
nogen større Tilslutning. Det mislykkede Forsøg, der i 1922 blev 
gjort under Behandlingen af de J. C. Christensen’ske Kirkelove, 
turde være ret oplysende i saa Henseende.

Og for øvrigt foreligger der nu ikke faa Vidnesbyrd om, at flere 
af de Mænd, som i 1912 var mine bestemte Modstandere, senere og 
bl. a. ved at følge Udviklingen i den nu saa bekendte „Ryslingesag” 
er kommet til den Erkendelse, at der alligevel maa og skal være 
Grænser for den Ritual- og Præstefrihed, Folkekirken som ordnet 
Samfund — endsige da som Trossamfund — kan bære. Den skal 
nok være „taalsom”, hvad den for Resten ogsaa er, men Taalsom- 
heden bør ikke kunne blive til Kaos og Vrøvl.

Ønsket om at bevare Folkekirken er — trods mange og meget for
skellige Stormløb — fremdeles stærkt levende i vort Folk. Og denne 
Kendsgerning tillader jeg mig at notere som et Plus — ikke mindst 
for Menigmand.

Det er en Selvfølge, at med mine Barndomserindringer og hele 
Udvikling maatte Genforeningen med vore nordslesvigske Lands
mænd være mig en stor og glædelig Oplevelse. Meget gerne havde 
jeg set Grænsen ført længere mod Syd, om det havde kunnet ske 
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paa et Grundlag, som man fra dansk Side turde anse for holdbart. 
Men Forholdene var os ugunstige. Og over for Spørgsmaalet om, 
hvad man her tør haabe af Fremtiden, beror saare meget — ja, vel 
alt — paa, hvor stærkt og levende vort Folk formaar at vedligeholde 
saavel den aandelige som den materielle Forbindelse med dem, som 
nu er vor mest udsatte Forpost mod Syd. Til Støtte for denne For 
bindelse har jeg dels gennem Artikler og dels gennem vellykkede Ind 
samlinger søgt at bidrage efter 
Evne. Og det er mig fremdeles en 
Glæde at være med i dette Ar
bejde.

Blandt mine Venner og Kolleger 
vakte det nogen Overraskelse, da 
jeg i Januar 1922 offentliggjorde 
min Beslutning om i Sommerens 
Løb at fratræde Stillingen som 
Redaktør af Fyns Tidende, der 
Aar for Aar var gaaet stærkt frem. 
De syntes, at min Alder var ikke 
tilstrækkelig Motivering for dette 
Skridt. Og det kan der vel godt 
være noget om. Men dels var jeg 
bleven overanstrengt under de 
mange Valg i 1920, og dels bar jeg 
nu paa en snigende Blærelidelse, 

P. H. Nygaard.

der maatte antages i en nogenlunde nær Fremtid at ville slaa mig 
ned eller dog gøre mig ukampdygtig. Og under Hensyn til disse 
Forhold, som jeg naturligvis bedst selv kunde føle Trykket af, maatte 
jeg anse det for bedst i Tide, og inden der blev Valg igen, at give
Plads for yngre og stærkere Kræfter. Det var rigtigt baade over 
for mig selv personlig og over for Bladet. Og jeg har intet Øjeblik 
fortrudt, hvad jeg den Gang gjorde. Jeg er tværtimod lykkelig ved
Tanken om, at jeg resolut traadte fra, da jeg selv følte, at nu var 
det paa Tide at kalde Afløsningen frem.

Efter Opfordring fra min Afløser og fra Bladets Bestyrelse, er jeg 
endnu Medlem af Redaktionen, hvilket dog er uden nævneværdig 
Betydning for det daglige Arbejde. Mine Bidrag er ikke mange og 
refererer sig ikke altid til det, man almindeligvis forstaar ved Dagens
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Debat. Af og til har dog Præster af snart den ene og snart den anden 
Retning kaldt mig frem med kirkelige Artikler, i hvilke jeg har taget 
Ordet for gammeldags Kristendom og lejlighedsvis ogsaa for Beva
relsen af den folkekirkelige Ordning længst muligt. Det er jo ikke 
alt nyt, der er godt, og det er saavist heller ikke alt gammelt, der 
er daarligt.

Naar jeg nu ser tilbage paa mit Liv og min Gerning, tegner sig 
for mig Billedet af et lykkeligt Menneske, der har saa uendelig 
meget at være taknemmelig for. Og det er i sig selv en Herlighed 
og grødefuld Rigdom at have Sindet opladt for Taknemmelighed.

Paa en lidt underlig Maade og ligesom ved et Tilfælde fik jeg en 
Livsgerning, der i rigt Maal kaldte paa Kræfterne, og hvori der var 
megen og flersidig Udvikling. Længe var det mig selv noget af en 
Gaade, hvorledes netop jeg, der var uddannet med en helt anden 
Virksomhed for Øje, kunde faa denne Gerning. Men ved mit 25 Aars 
Jubilæum oplyste Jørg. Pedersen, at han engang paa et stort Ven- 
stremøde i Faaborg havde hørt mig som ungt Menneske bebrejde 
Højskoleforstander Jens Lund, Vejstrup, at han som Formand for 
Grundlovsværneforeningen havde hjulpet Dr. Edv. Brandes til et 
Folketingsmandat paa Langeland (1880), i hvilken Hjælp jeg saa en 
falsk og for dansk Aandsliv fordærvelig Alliance. Og da jeg saa 
nogle Aar senere meldte mig til en Stilling ved Fyns Tidende, huske
de Jørg. Pedersen min frimodige Opposition i Faaborg, og i Erin
dringen derom valgte han altsaa mig. Og for øvrigt maa jeg sige, 
at mangen god Gang har jeg som Redaktør fundet, at min praktiske 
Uddannelse i Virkeligheden var en helt god Forberedelse til den 
Gerning, jeg kom til at virke i. For en Dagbladsredaktør er prak
tisk Kendskab til vort Lands Hovednæringsveje mere værdifuld end 
et hvilket som helst Laudabilis. Ogsaa i denne Henseende har jeg 
altsaa været godt stillet.

Og gennem mange Aar besad jeg et meget stærkt Helbred og en 
stor Arbejdsevne, som i Forening med et lyst Sind jævnlig tillod 
mig at haabe og holde fast, hvor mange andre var mest tilbøjelige 
til at give op, men hvor netop det sidste Tag blev af en væsentlig 
Betydning for det endelige Udfald.

At jeg paa min Vej mødte megen Modstand og ofte var en Kam
pens Mand, fulgte naturligt med Stillingen og Forholdene — stun
dom vel ogsaa af noget hos mig selv, der ikke lod mig have Ro, 
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naar en Sag for Alvor gjorde mig varm. Da jeg var kommet et 
godt Stykke hen i den foran berørte kirkelige Fejde af 1912, og 
man anfaldt mig fra mange Sider, bemærkede Jørg. Pedersen en 
Dag ligesom i Forbigaaende: „Der har du stukket Haanden i en slem 
Hvepserede.” „Ja”, svarede jeg, „men det var tiltrængt. Og jeg er 
godt oplagt. Og Fyns Tidende har her baade en Opgave og et An
svar.” Og det gav han mig Ret i. Efter min egen Opfattelse turde 
min Indsats fra dengang være den mest betydende, det er faldet 
i min Lod at yde. Men jeg søgte aldrig Kampen for dens egen Skyld, 
og det var mig altid magtpaaliggende som Journalist at undgaa 
Vendinger og Udtryk, hvorom jeg maatte formode, at de kunde 
virke saarende og efterlade en Brand i andre Menneskers Sind. Kom 
det til min Kundskab, at det var sket alligevel, holdt jeg mig ikke 
for god til at gøre en Undskyldning.

Saa vidt vides, har jeg da ogsaa kunnet træde tilbage, uden at 
Fortiden er bleven mig en Hindring for godt Samarbejde med gamle 
Modstandere. Maaske jeg i denne Forbindelse tør nævne, at da jeg 
for IV2 Aar siden valgtes til Medlem af Fyns Stifts Sparekasses 
Tilsynsraad, beroede dette Valg ikke mindst paa Folk, som staar 
i politisk Modsætningsforhold til mig. Og ret nylig havde de for
skellige kirkelige Retninger kunnet enes om at indvælge mig i et 
nyoprettet Menighedsraad. Overhovedet møder jeg megen tillids
fuld Velvillie fra mange Sider, og Bladets Bestyrelse paaskønner 
med rund Haand min snart 40-aarige Virksomhed ved Fyns Tidende.

Selvfølgelig har disse Anerkendelser været mig til megen Glæde 
og Opmuntring. Vi trænger alle til en Gang imellem at møde gode 
Menneskers Tillid og Venlighed. Og det var mig derfor ogsaa en 
Glæde paa Dagen for Fyns Tidendes 50 Aars Jubilæum af davæ
rende Statsminister Neergaard at modtage Meddelelse om, at Kongen 
samme Dag — 1. Septbr. 1922 — havde udnævnt mig til Ridder af 
Dannebroge, ligesom jeg ogsaa følte mig opmuntret ved de meget 
venlige og anerkendende Udtalelser, som Kongen i den nævnte An
ledning personlig henvendte til mig.

Ja, dette er altsaa nogle Træk af en gammel Bladmands Liv og 
Levned. Det er visselig kun lidt, jeg har faaet udrettet, og snart 
vil jo de synlige Spor deraf enten tilhøre Arkivet eller være helt for
svundne og glemte. Men derfor behøver man dog ikke at have levet 
helt forgæves.
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Jeg har været saa lykkelig fra første Færd at kunne se den blad
lige Virksomhed i et ideelt Lys, hvorefter den bør være et Led i 
den sunde og samfundsbevarende og samfundsstyrkende Folkeop
lysnings Tjeneste, og at Fyns Tidende derfor stadig maatte tilstræbe 
at blive et stedse bedre og fyldigere Hjemmenes Blad, som med 
Vægt kunde appellere til Samfølelsen om de fælles Værdier, vort 
ældgamle Folk og herlige Fædreland ejer. Paa dette Grundlag har 
Bladet vokset sig stort og stærkt og er fremdeles i en god og glæ
delig Vækst.

Om saa jeg, der nu er Virksomhedens ældste Medarbejder, rent 
personlig kun har et meget lille Resultat at opvise, har mindre at 
sige. Er Sporet holdt og den gode Tradition bevaret, turde allerede 
noget af Betydning være opnaaet.

Digteren Carl Ploug skrev engang, at
var det Sandhed, som vi stræbte efter, 
staar den ved Magt, 
og ej forgæves af vor Ungdoms Kræfter 
Ofret er bragt;----------------
var det, vi vandt og virked, ikkun smaat, 
har vi baaret Stene dog til dens Slot.

Jeg citerer disse Strofer, fordi de udtrykker en Betragtning, der 
ikke er mig fremmed. Naar jeg blev miskendt, eller naar rigere 
Naturer gik mig forbi, var den mig jævnlig til Trøst og Opmuntring.

Som en jævn og beskeden og flittig Stenbærer vil jeg gerne op
fatte mig selv. Den Gerning har jeg gennem mange Aar være lyk
kelig ved og taknemmelig for.

Odense, i Februar 1925. P. H. Nygaard.

*

9 Til denne Selvskildring skal her føjes en Konstatering af, at 
P. H. Nygaard utvivlsomt gennem de Aar, han stod for Styret paa 
Fyns Tidende, blev til og længe var en særdeles markant Type i 
saavel den fynsk-lokale som den landspolitiske Offentligheds Be
vidsthed. Fra et Besøg hos ham kort Tid før hans Død og lige efter, 
at han var kommet hjem fra en Operation, fortalte hans Efterfølger 
som Fyns Tidendes Chef, Redaktør Qvist, i sin Nekrolog om ham, 
at han havde sagt: „Min Hustru er saa glad ved, at jeg er kommet 
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hjem. Hun siger, at jeg fylder saa meget.” „Ja”, tilføjer Red. Qvist, 
„han fyldte meget.” Og dermed har det nok sin Rigtighed. Det var 
ikke blot det, at han følte sin Værdighed og rent personlig gennem 
Aarene havde faaet en vis Bredde. Han var faktisk meget værdsat 
i vide Kredse, baade personlig og for sine Indlæg i Dagens Debat. 
Man ventede sig altid noget af en Artikel, udstyret med hans 
særlige Mærke: N-d.

At han fik et meget smukt Eftermæle i Pressen, er maaske i sig 
selv ikke noget særligt. Et saadant er vel ingen mere, sikker paa 
at faa end Redaktøren, i Nekrologer skrevne af partipolitiske Kalds
kolleger og Foreningsvenner. Men ikke des mindre kan man vist 
godt sige, at Eftermælet i dette Tilfælde syntes at have er særlig 
Note af Overbevisning. Saaledes skrev — saa vidt huskes — Redak
tør Anders Vigen, der stod uden for hans Kreds af Partikolleger, 
bl. a. at P. H. Nygaard hørte til en Type af Redaktører, som der 
var ved at blive Knaphed paa, og som han — Vigen — for sit Ved
kommende vilde savne stærkt i Tidens Presse.

Dette er der sikkert noget om. Med Henblik paa vor Tids mere 
og mere „amerikaniserede” Presse — og uden en Jørgen Pedersens 
særlige Blik for det personlige — kan det vistnok ogsaa anses for 
tvivlsomt, om Peder, hvis han i Dag havde staaet ved Begyndelsen, 
vilde have faaet sin Livsopgave inden for Dagspressen. Herpaa tyder 
ogsaa, hvad hans gamle Ven og Kampfælle, Redaktør Chr. Søn
der gaard, skrev om ham i sin Nekrolog i Vejle Amts Folkeblad: 
„Man maatte lægge Mærke til noget dvælende; han skulde have 
god Tid, og han skyede det halvgjorte.“ Han var som Journalist for 
saa vidt en i nogen Grad tidsbestemt Type, som han utvivlsomt 
mere var Skribenten end Reporteren. Men til Gengæld en — ikke 
mindst i aandelig Henseende — meget personlighedspræget og 
derigennem betydende Skribent. Jaget bringer ofte fortrinsvis de 
mere overfladiske Elementer i Forgrunden.

Ogsaa i levende Live fik han megen Virak, og dette i Forbindelse 
med en ikke ringe Følsomhed over for Modstanderes større eller 
mindre Ondskabsfuldheder bevirkede, at han undertiden kunde synes 
at tage sig selv lidt vel højtideligt. For Resten var han øjensyn
ligt en hel Del pinligt berørt af, at flere af hans Søskende, som 
politisk i Regelen var enige med ham, ikke uden videre kunde følge 
ham i hans oven for omtalte kirkelige Fejde. Men det var maaske
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ikke saa underligt, hvis det er rigtigt, som det er bleven sagt, at 
hans Stilling ved Bladet en Overgang ligefrem var truet af denne 
Batalje.

Hvorom alting er: Han var afgjort en Mand paa sin rette Plads, 
en Mand af fortrinlig folkekulturel Indflydelse. Taler var han just 
ikke, men saa meget des mere Skribent — med Evnen til at finde 
slaaende, personlighedsprægede Ord. Han ærede sit særlige Red
skab, Skriftsproget. Og hvad mere er — han havde indefra noget 
at bruge det til.

Naar han slutter den ovenfor gengivne Skildring af sit Liv og 
Levned med en — af ægte Beskedenhed præget — Bemærkning om 
de rigere Naturer, der „gik mig forbi”, har han muligvis herved bl. a. 
tænkt paa en Skuffelse fra Tiden efter hans Fratræden som Chef
redaktør. Han vilde gerne ligesom sin Forgænger paa Redaktørposten 
have endt sin Karriere som Medlem af Landstinget. Han var ogsaa 
alvorligt paa Tale som Kandidat, men maatte sluttelig vige for For
stander Th. Madsen Mygdal, Dalum Landbrugsskole, den senere 
Statsminister.

Det blev da med Ridderkorset, hans Karriere endte, og denne 
officielle Udmærkelse var her virkelig fortjent. Han havde hele sin 
Tid som Redaktør og Tillidsmand inden for sit Parti med betydelige 
Resultater lagt sig energisk i Selen i saavel Partiorganisationens 
som Bladets Tjeneste.

Men selv om han nu fyldte meget, som hans Kone sagde, skal vi 
ingenlunde glemme hende — saa meget mindre, som hun betød 
overordentlig meget for ham, saavel med Hensyn til hans Stilling 
som i Hjemmet. Hun havde i Daaben faaet Navnet Karoline, men 
havde selv forkortet det til Karla. Kun under dette Navn kendte 
vi yngre hende, og det var, som om man i Nygaard-Slægten daarligt 
kunde tænke sig hende hedde noget andet end netop „Tante Karla”. 
Hun var Datter af Gaardejer Jens Sørensen og Hustru Maren f. 
Mikkelsdatter, Tiist ved Mundelstrup nær Aarhus. Efter at have 
faaet forskellig Uddannelse, dels i Odense og dels paa Askov Folke
højskole, var hun af Jacob Appel bleven sendt til Odense som Læ
rerinde ved den oprindeligt af Morten Eskesen, senere gennem 
mange Aar af Peder Møller ledede Friskole i Skulkenborg ved Nør
regade.

Peder var efterhaanden blevet en noget ældre Ungersvend, da 
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han efter nogle Aars Ansættelse ved Fyns Tidende traf og blev 
forlovet med Karla Sørensen. Men det havde aabenbart betalt sig 
for ham at se Tiden an, for Karla blev ham en storartet Hustru. 
Sjældent har vist to Mennesker passet bedre sammen og holdt mere 
trofast af hinanden end de to. Hun supplerede ham ganske fortræf
feligt, baade materielt og aandeligt. Begge var de økonomisk anlagt 
og forstod derfor at faa noget lagt til Side af en god Gage, (i hvilken 
der dengang var betydeligt mere Forslag end nutildags). Men ogsaa 
i aandelig Henseende havde de i høj Grad Interesser fælles, og hun 
har sikkert utallige Gange været ham en uvurderlig Støtte under 
hans større eller mindre Pennefejder.

Foruden at være godhjertet og elskelig, var hun en i det ydre 
repræsentativ Dame, hvad naturligvis ogsaa havde sin særlige Værdi 
for en Mand i hans Stilling. Noget af det mest bemærkelsesværdige 
ved hende var, at hun — skønt født paa Landet — talte et i enhver 
Henseende fuldendt smukt og tydeligt Rigsdansk. Det var en For
nøjelse at høre paa, og ikke mindst Udlændinge vidste at værdsætte 
det: For en Gangs Skyld, sagde de, en Dansker, i hvis Mund Sproget 
ikke lyder utydeligt og svært forstaaeligt.

Efter i en Aarrække at have boet i en Villa i Absalonsgade flyt
tede de, da Fyns Tidende havde faaet sin nye Bygning, ind i den
nes Redaktørlejlighed paa 2. Sal. Da Peder i 1922 fratraadte Chef
stillingen ved Bladet, købte Fyns Tidende en Villa paa Hunderup- 
vej, hvor de tilbragte deres sidste Aar. Til deres nærmeste Venne
kreds hørte i mange Aar bl. a. Skolebestyrer Peder Møller, Nørre
gades Friskole, og Pastor, senere Biskop A. J. Rud.

I deres Velmagts Dage var Cyklerne deres foretrukne Befordrings
middel, og det var festligt, naar de paa deres altid flunkende Cyk
ler kom paa Besøg hos Slægten ved Sydfyns Kyst — for Peders 
Vedkommende „Barndommens Bakker blide”. Personlig var han 
naar han var i sit Es, en meget charmerende Mand, ikke uden Humor 
og nu og da med et herligt Glimt, en — om man saa maa sige — 
vennesæl Skælm i Øjet.

Det var, som hyppigt i Slægten, en mangeaarig Blærelidelse, der 
sattes Punktummet for P. H. Nygaards Livsbane, og mange Aar 
skulde ikke hengaa derefter, inden Karla fulgte sin Mand i Døden. 
Savnet af ham havde sikkert været overordentligt stort for hende. 
Deres Grave findes paa Kirkegaarden i Odense.
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Karla og Peder Hansen Nygaards Efterkommere.

2 Børn: A — B.
A. SVEND OLAF NYGAARD, kaldet Svend. Gaardejer. F. 14 6 1894 i Odense. 

Nørregades Friskole. Realeksamen fra Vesterdals Realskole, Odense. Da
lum Landbrugsskole 1915—16. Gardist 1916—18. Askov Folkehøjskole 1919 
—20. Ejer af „Lindegaarden“, Overholluf ved Odense 1921—47. Medlem 
af Fraugde Sogneraad 1933—44. Formand for Socialudvalget 1933—43. 
En Aarrække Formand for Planteavlsudvalget i Odense Omegns Land
boforening, Revisor ved Fyns Tidende, Medlem af Tilsynsraadet for 
Østifternes Landhypotekforening. 1947 en kort Tid Gaard i Kværndrup. 
Har ved denne Bogs Tilblivelse ikke købt anden Ejendom.

KRISTINE BIRGITTE NIELSEN 16/3 1921 i Dalby. Valgmenigheds
kirke. F. 25/2 1895 i Stubberup Sogn, Langø pr. Martofte. Datter af Gdr. 
Hans Nielsen og Hustru Johanne f. Knudsen.

4 Børn: 1 — 4.
1. HANS BØRGE NYGAARD, kaldet Børge. Redaktør. F. 28/12 1921 i 

Overholluf. Overholluf Skole. Friskolen, Odense (Præliminæreksamen 
1939). Askov Folkehøjskole 1941—42. Gardist 1942—43. Journalistelev 
ved Fyns Tidende 1940—1944. Medlem af Bestyrelsen for Askov- 
kredsene i Fyns Stift, Modstandsbevægelsens Bykomite, Hjemme
værnsforeningen for Vestfyn, Ungdomsraadet for Vends Herred, 
Bestyrelsen for Venstres Ungdom i Nr. Aaby og Omegn. 1943 Fyns 
Tidendes Lokalredaktør i Middelfart. Medlem af Bestyrelsen for Mid
delfart Højskoleforening, Lokalkomiteen for Sydslesvigsk Udvalg af 
5. Maj 1945, Bestyrelsen for Venstres Vælgerforening i Middelfart. 

JOHANNE HANSEN 28/12 1943 i Ryslinge Valgmenighedskirke.
F. 17/3 1921 i Eskildstrup, Søllinge Sogn. Datter af Gdr. Hans Peter 
Hansen og Hustru Rigmor f. Frederiksen.

2 Børn: a — b.
a. SVEN-PETER NYGAARD. F. 2/6 1945 i Middelfart.
b. EVA NYGAARD. F. 19/10 1946 i Middelfart.
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2. INGRID JOHANNE NYGAARD, kaldet Ingrid. F. 17/5 1924 i Over
holluf.

EGON INGVARD CARLSEN 5/11 1946 i Ringe Kirke. Fængsels
betjent. F. 14/5 1923. Bopæl: Bollerslev, Sønderjylland.

3. ASTRID NYGAARD. F. 20/5 1927 i Overholluf.
EGON RASMUSSEN 8/7 1946 i Kværndrup Kirke. Maskinmester.

F. 5/5 1920. Bopæl: Holbæk.

4. PETER NYGAARD. F. 18/4 i Overholluf.

B. INGRID MARGRETHE NYGAARD, kaldet Ingrid. F. 23/6 1897 i Odense. 
Nørregades Friskole og Frk. Wintelers Skole, Odense. Frederiksborg Hus
holdningsskole 1914—15. Askov Folkehøjskole 1917—18. Medlem af Askov 
Valgmenigheds Bestyrelse.

FRODE JENSEN HASSERIIS 3/1 1919 i Ansgar Kirke, Odense. Høj
skolelærer, Kaptajn af Reserven. F. 3/2 1884 i Brunde, Skjold Sogn (nær 
Horsens). Søn af Lærer Jens Christian Jensen Hasseriis og Hustru Caro
line Elisabeth Christiane f. Petersen. Lærereksamen fra Jelling Semina
rium 1905. Statens Gymnastikhøjskole 1905—06. Grand View College, 
Iowa, U. S. A., 1908—12. State Teacher’s College, Colorado, Sommerse
mester 1911. Statens Lærerhøjskole, Kbhvn., 1912—13. Studentereksamen 
Døckers Kursus, Kbhvn., 1913. Cand. phil. 1913. Fra 1913 Lærer ved 
Askov Folkehøjskole. Woodbroke, Birmingham, England, Sommersemester 
1931. Formand for Pensionskassen for Lærere ved Høj- og Landbrugs
skoler. Medlem af Askov Højskoles Bestyrelse. Kommunekasserer og Regi
sterfører 1937—46. Formand for Malt Kommunes Sundhedskommission. 
Bopæl: Møllehuset, Askov.

I Barn: 1.
1. POUL NYGAARD HASSERIIS. Tandlæge. F. 26/11 1921 i Askov. Askov 

Kommuneskole. Privatundervisning hos Forældre og Forstander Arn
fred, Askov. Alm. Forberedelseseksamen (Præliminæreksamen) fra 
Vejen Realskole 1937. 8 Mdr. ved Landbrug paa „Romsdal“ pr. Grejs
dal 1937—38. Studentereksamen fra Ribe Katedralskole 1941. Adgangs
eksamen til Civilingeniørstudiet, det farmeceutiske Studium og Tand
lægestudiet samt den specielle Adgangseksamen til Tandlægehøjskolen 
1943. Tandlægeeksamen 1947.

KIRSTEN DORTHEA SØNDERGAARD 4/7 1945 i Ribe Domkirke. 
F. 4/12 1923 i Ribe. Datter af Manufakturhandler Frederik Madsen 
Søndergaard og Hustru Ane Nikoline f. Rasmussen.
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Maren Hansen Nygaard og Peder Markussen.

8/10 1859—11/2 1937. 29/1 1855 — 13/5 1935.

Maren blev den første af Børneflokken paa Nygaard, som aldrig 
kom til at gaa i Kommuneskole. Samtidig med, at hun — i 1865 — 
skulde til at begynde sin Skolegang, blev Friskolen i hendes Hjem 
oprettet, saa i den kom hun naturligvis til at gaa hele sin Skoletid. 
Efter at være bleven konfirmeret i Ollerup, var hun dels hjemme, 
dels en Tid hos sin Farbroder Peder og Moster Johanne Margrethe 
paa Møllegaarden i Gravvænge, dels paa Bukkehave Mølle paa 
Taasinge.

Allerede som ganske ung gjorde hun sig bemærket ved et særdeles 
resolut Væsen, et impulsivt Sind — i og for sig mildt inderst inde — 
men ofte med en i det ydre hvas Betoning. Herom vidner bl. a. en 
lille Episode, fortalt af hendes yngre Søster Margrethe, fra en 
Periode, da de som unge begge var hjemme paa Nygaard, og Maren 
havde til Opgave at tage sig af Madlavningen. Deres Fader kom en
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Dag ind for at meddele, at det for den Dag blev nødvendigt at ændre 
paa en Spisetid. Dette passede imidlertid ikke Maren — hun prote
sterede højlydt, i knappe Vendinger, og afskar dernæst videre Dis
kussion, idet hun resolut forlod Lokalet, smækkende med Døren. 
Tilbage sad Fader og Søster; de saa forbløffede paa hinanden, og 
saa sagde Hans Nielsen med Sagtmodighed i Stemmen: „Ja, lille 
Margrethe, din Søster Maren — hun er kort for Hoved og knap for 
R .(lille bramfrit Ord paa tre Bogstaver)!

Maren var og blev maalbevidst og bestemt Væsen. Og disse Egen
skaber kom hende paa mange Maader til Nytte senere i Livet.

Efter ogsaa en Tid at have været i Huset hos sin Søster og Svoger 
paa „Fruens Lejde” kom hun paa Vrigsted Folkehøjskole og senere 
paa Vallekilde. Saa fik hun Lyst til at lade sig uddanne til Friskole
lærerinde og kom i den Anledning paa Kursus hos Friskolelærer 
Dalsgaard Petersen, Kerteminde, hvis Datter senere blev gift med 
hendes Broder Hans.

Da Maren var 21 Aar, blev hun forlovet med sin Svoger Mortens 
Broder, Peder Markussen fra Vejstrup, der efter at have været paa 
Testrup Folkehøjskole og Ladelund Landbrugsskole, var kommet til 
Nygaard som Karl. Det var dog dengang endnu de langvarige For
lovelsers Tid, og nogen Tid efter Forlovelsen drog Peder sammen 
med sin tilkommende Svoger, Hans, til U. S. A., nærmere betegnet 
Kalifornien, og blev derovre i 3 Aar. Der skal en Overgang have 
været en lille Kurre paa Traaden mellem de to Forlovede, muligvis 
fordi han vilde have hende med til Amerika, hvilket hun bestemt 
modsatte sig.

Tidligt paa Aaret 1885 kom de to Eventyrere omsider hjem igen, 
og kort efter rejste Peder Markussen sammen med sin Fader, 
Markus Mortensen, Oureløkkegaarden, Vejstrup, og sin tilkommen
de Svigerfader over til Koldingegnen for at se paa Gaard. Grunden 
til, at de netop rejste dertil, var det Ry, der gik af den grundtvigske 
Kreds i Dons, i hvilken den kendte Lægprædikant, Gdr. Peder Lar
sen Skræppenborg havde været Midtpunktet.

Resultatet blev, at de købte den vistnok ca. 50 Tdr. Ld. store Gaard 
„Pederslyst” i Dons. Og saa kunde Marens og Peders Bryllup finde 
Sted hen paa Foraaret. Den 22. Maj 1885 blev de viet af Pastor 
Brandt i Ollerup Kirke, og Brylluppet stod paa Nygaard.

Paa den Tid var det noget af et Særsyn at købe Gaard og sætte 
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Bo saa fjernt fra hjemlige og kendte Egne, men de unge livsglade, 
fynske Gaardmandsfolk paa „Pederslyst” fik snart en stor Venne
kreds. Det fælles Livssyn bandt sammen, og disse Venskaber fra 
de unge Aar i Dons kom til at gælde for hele Livet. Maren og Peder 
sluttede sig til den Kreds, der samlede sig om Pastor V. Brücker, 
og som netop da dannede Valgmenighed og byggede Kirken i 
Aagaatd.

Af Ægteparrets 6 Børn fødtes de 5 i Dons, og de to ældste gik en 
kort Tid i V. Nebel Skole. Men skønt man utvivlsomt trivedes ud
mærket sammen med Egnens Folk og med Lyst tog Del i, hvad der 
rørte sig i Kredsen, viste det sig desværre, at „Pederslyst” var en 
daarlig Gaard. Jorden var meget sandet og vidt forskellig fra den 
gode sydfynske i Ulbølle og Vejstrup. Da Gaarden var bleven købt 
ved Foraarstide, havde alt været saa friskt og grønt, at selv saa er
farne Mænd som Hans Nielsen og Markus Mortensen havde ladet 
sig narre deraf, skønt de skal have givet Udtryk for Betænkelig
heder. Gaarden var endvidere købt for dyrt, og dertil kom saa en 
daarlig Tid for Landbruget i Begyndelsen af Halvfemserne. Skønt 
Peder var myreflittig og dygtig som Landmand — det Vidnesbyrd 
blev ham givet paa Egnen — saa viste det sig dog, som Aarene gik, 
at man tærede saa stærkt paa den Kapital, der havde været til 
Raadighed, at det ikke kunde blive ved at gaa.

Da der saa i 1893 blev Stilling ledig for et Bestyrerpar paa Kolding 
Højskolehjem, søgte og fik de denne, hvorefter de med tungt Hjerte 
solgte Gaarden, og den 1. Juni 1894 gik de ind til det Arbejde, 
som skulde blive deres Livsopgave.

Forholdene paa Højskolehjemmet var i de første Aar meget be
skedne. Maren lærte sig til at begynde med af en gammel Kogekone 
saa meget, at hun snart til fulde kunde opfylde de væsentligt øgede 
Krav, der stilledes til hende med Hensyn til Køkkenet, og Peder 
var tidligt og silde paa Færde ved alt forefaldende Arbejde. De satte 
alt ind paa at gøre Hotel og Restaurant hyggelige og hjemlige, og 
som Aarene gik, blev Lokalerne ved deres Initiativ udvidet og 
moderniseret, saaledes at Kolding Højskolehjem efterhaanden, 
takket være deres Indsats, blev velkendt over hele Landet.

Restaurationen besøgtes fortrinsvis af Egnens Landboer og af 
Hotellets Gæster, hvoriblandt fandtes en fast Kundekreds af Turister
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og Rejsende. Der blev ogsaa drevet Pensionat, som der gik Ry af 
for den gode og veltillavede Mad, der altid serveredes.

Endvidere var der Højskolehjemmets store, smukke Sal, der Aaret 
om blev anvendt til talrige forskellige Formaal. Foruden at være 
Mødesal for Højskoleforeningen, benyttedes den til Møder og Fester 
for Landboforeninger, Sømands- og Fiskeriforeninger, forskellige 
andre Fagforeninger, Folkeuniversitetsforening, Vælgermøder, Ud
stillinger, Spisninger, Oplæsning og Koncerter o. s. v., og om Vin
teren holdtes der mange Jule- og andre Foreningsballer. Endelig 
holdt Brücker i mange Aar Gudstjeneste i Salen hver anden Søndag 
for en lille trofast Menighed i Kolding. Højskolehjemmets Efter- 
aarsmøder, som blev arrangeret af Peder og Maren, i en Aarræk- 
ke med Brückers Bistand, havde nogle af Landets mest kendte Mænd 
som Talere, saaledes H. P. Hanssen-Nørremølle, Thomas Bredsdorff, 
Begtrup, Jakob Knudsen, P. Munch o. m. fl.

Maren og Peder kom altsaa i Berøring med ualmindelig mange 
Mennesker fra vidt forskellige Kredse, og det lykkedes dem i høj 
Grad at skabe et godt Forhold til alle Sider. De supplerede ogsaa 
hinanden fortræffeligt. Medens hun sikkert var den mest markante 
Personlighed af de to, havde han til Gengæld i høj Grad noget, som 
ikke laa meget for hende, nemlig Humor. Han havde derved særlige 
Evner til at skabe Kontakt med Publikum, og da han tillige var 
meget hjælpsom, var han meget populær blandt Gæsterne. Til Maren 
kom i Aarenes Løb mangen Mor, som ønskede sin Datter i Lære i 
Køkkenet, og adskillige af Slægtens unge Piger mindes med Tak
nemmelighed Læreaar i Husholdning hos hende.

Maren var fra 1912—16 Medlem af Kolding Byraad som Repræ- 
tant for Venstre. Et Blad skrev om hende, da hun var bleven valgt, 
at det vel nærmest var som Kvindesags-Repræsentant. Det passede 
hende ikke. „Hvad bilder de sig ind?” sagde hun. „Jeg staar frit. 
Naa, vi faar se!” Der var valgt 2 Kvinder for Venstre, 1 for Højre 
og 2 for Socialdemokratiet. Maren kom i Udvalgene angaaende Fat
tigvæsen, Børneforsorg og Folkekøkken. Hun gik med Lyst og Iver 
ind i Arbejdet og lagde meget bestemte Meninger for Dagen.

Engang havde hun faaet en af de andre ikke-socialistiske Damer 
med til at stemme sammen med Socialdemokraterne i en Sag, vist
nok angaaende en Strejke. Hun holdt i dette Tilfælde med de strej- 
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kende. Der blev stor Opstandelse i Byraadssalen, og næste Dag rin
gede Borgmesteren og vilde give de formastelige en Omgang. Der
anden Dame havde givet sig til at græde, men over for Maren fik 
han ikke mange Ord indført. „Jeg er frisindet,“ sagde hun, „og for
beholder mig min Ret til selv at tage mit Standpunkt.” Ved næste 
Byraadsmøde var der lagt i Kakkelovnen til hende. Straks efter 
Mødets Aabning begyndte Borgmesteren at tale om Fru Markus- 
sens Standpunkt. Men saa skar Marens Stemme igennem: „Maa jeg 
spørge — er det det, her er Møde om i Dag?” „Nej, Gudbevar’s!” 
sagde Borgmesteren. „Skal vi saa ikke hellere gaa over til Dagsorde
nen”, sagde Maren. Og saadan blev det. Men næste Dag stod der i en 
Avis, at Fru Markussen havde faaet en „Næse” af sin Gruppe. Om- 
gaaende Opringning til Borgmesteren med bestemt Forlangende om 
et Dementi: „Jeg har ingen „Næse” faaet og modtager ingen, og 
jeg forlanger, at De sørger for, det kommer i Avisen.“ Næste Dag 
meddelte Borgmesteren i Avisen, at der ikke var bleven givet Fru 
Markussen nogen „Næse”.

Hun tog i øvrigt mangen Dyst med Socialdemokraterne, og da 
Borgmesteren senere skulde forlade Byen, udtalte han, at Fru 
Markussen var det eneste „Mandfolk”, der var tilbage i Byraadet. 
Hun gjorde et omfattende Arbejde for Byens Sygehus, der netop da 
moderniseredes og udvidedes, og fortsatte som Formand for Besty
relsen, efter at hun var udtraadt af Byraadet. Hvor hun kunde, 
arbejdede hun for Friskolerne.

For baade hende og hendes Mand var det en stor Glæde, at Sønder
jylland kom tilbage til Danmark. De fulgte H. P. Hanssen-Nørremølle 
i næsten hele hans Politik. Dog vilde Maren have Flensborg med. 
Til Gengæld havde Peter været Modstander af Salget af Dansk- 
Vestindien.

De nærmeste Venner i Kolding var Folkebladets Redaktør, Chr. 
Nielsen og hans Hustru Mathilde, som de havde kendt helt fra Ung
domsdagene paa Nygaard. I øvrigt havde de aldrig nogen personlig 
Omgangs- og Vennekreds i Kolding paa den Maade som i sin Tid i 
Dons. Maaske skyldtes det, at de allerede i den daglige Virksomhed 
kom i Berøring med saa mange Mennesker.

De gjorde alt for deres Børn. Sønnen Ejnars Død i 1895, ikke længe 
efter Indflytningen til Kolding, og senere i endnu højere Grad

125



Johannes’s lange, haabløse Sygdom*) og Død i 1926 tog haardt paa 
dem. Men selv under svære Tider kunde Peders humoristiske Sans 
lyse op, og der behøvedes ofte kun en lille træffende Bemærkning 
fra ham til at kvikke Johannes op. Peder kunde sætte et helt Selskab 
i Humør — undertiden paa Bekostning af Maren, som ikke havde 
faaet Humorens Gave. Hun kunde da se helt himmelfalden ud, naar 
de øvrige lattermilde Familiemedlemmer lo: „Hvad sagde jeg nu, 
der var morsomt?“ spurgte hun saa. Ja, de var meget forskellige, 
Maren og Peder Markussen. Og de kunde nok tage „en lille Holm
gang“ nu og da. Men de kunde ikke undvære hinanden, og de holdt 
trofast sammen i godt og ondt.

I deres sidste Aar var de rørende søde mod deres — om man saa 
maa sige — hjemmeværende Børn og Børnebørn. Peder, der var 
en saa stor Børneven, at der daarligt nok maatte rettes paa Bør
nene for ham, og Sønnen Knuds Datter, Agnete, var et kendt Par 
paa Byens Gader. Han var sund og rask indtil et halvt Aar, før 
han døde. Saa begyndte hans Hjerte at genere ham, og han maatte 
ofte staa stille og tage en Pille. Han døde af Hjertesvaghed i Forbin
delse med en Lungebetændelse og blev begravet den 18. Maj 1935, 
kun 4 Dage, før de kunde have fejret deres Guldbryllup.

Marens største Glæde i det Par Aar, hun overlevede Peder, var 
Samværet med den lille Agnete. Aften efter Aften sang hun Aften
sange for den lille og fik til Gengæld de smaa Arme om sin Hals, 
samt Forsikringen: „Farmor, jeg kan saa godt lide dig!“ Maren talte 
da ofte om, at nu havde hun da ogsaa vundet et lille Barns Kær
lighed. Det havde, mente hun, ellers altid været hendes Mand, de 
som smaa havde holdt mest af. — Til sidst fik hun Koldbrand i det 
ene Ben; men hendes Død skyldtes vistnok nærmest Alderdom og 
Opslidthed, selv om hun til det sidste havde et stærkt Hjerte.

Medens Sønnerne Ejnar og Johannes ligger paa Aagaard Kirke- 
gaard, blev Peder og Maren Markussen begravet paa Kolding Søndre 
Kirkegaard.

*) Det var, ligesom for Ejnars Vedkommende, Tuberkulose, som mentes at 
stamme fra tidligere Beboere af „Pederslyst”.
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Maren og Peder Markussens Efterkommere:

6 Børn: A. — F.
A. INGER NYGAARD MARKUSSEN. F. 19/4 1886 i Dons. Frk. Vrigsteds 

Skole, Kolding, og Kolding Latinskole (Præliminæreksamen 1902). Hus
holdning.

RASMUS CHRISTIAN POULSEN (kaldet Christian) 16/5 1906 i 
Aagaard Kirke. Sagfører i Svendborg. F. 29/10 1871. Søn af Gdr. Jens 
Christian Poulsen og Hustru Johanne f. Rasmussen, Lyngby, Østjylland. 
Mangeaarigt Medlem af Svendborg Byraad som Repræsentant for Venstre, 
Formand for Svendborg Avis’s Bestyrelse, Medlem af Østifternes Kredit
forenings Repræsentantskab etc. D. 13/5 1944. Begravet i Svendborg.

7 Børn: 1 — 7.
1. JOHANNE MARIE POULSEN. F. 26/3 1907 i Svendborg. Ida Holsts 

Realskole. Svendborg Statsgymnasium (Studentereksamen 1925). Askov 
Folkehøjskole 1927—28. Eksamen som lægeaut. Massøse og Sygegym- 
nast fra Teilmanns Kursus, Kbhvn. 1933.

HENNING KORNERUP JØLVER 19/5 1934 i Skt. Nikolaj Kirke, 
Svendborg. Hovedbogholder. F. 7/3 1907 i København. Søn af Grosserer 
Poul Stefani Jølver og Hustru Lovise f. Kornerup Bang. Bankuddan
nelse i Svendborg Bank. Kasserer i Københavns Handelsbank til 1947. 
Ejendomsmægler-Eksamen, Translatørskolens Bogholder-Eksamen. Fra 
1947 Hovedbogholder ved De forenede Jernstøberier, Frederiksværk.

3 Børn: a—c.
a. INGER BIRGITTE JØLVER. F. 16/4 1938 i København.
b. BODIL VIBEKE JØLVER. F. 31/7 1940 i Hellerup.
c. KIRSTEN CAMILLA JØLVER. F. 20/5 1946 i Hellerup.

2. MAREN ELISE POULSEN, kaldet Lise. F. 27/4 1909 i Svendborg. 
Askov Folkehøjskole 1930—31. Husholdningslærerinde-Eksamen fra Det 
Suhrske Husholdningsseminarium, Kbhvn. 1936.

KNUD ANDERSEN 3/7 1937 i Skt. Nikolaj Kirke, Svendborg. 
Landretssagfører. F. 26/8 1912. Søn af Revisor Anders Peter Andersen 
og Hustru Karen f. Møller, København. Studentereksamen fra Chri-
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stianshavns Gymnasium. Juridisk Embedseksamen, København, 1935. 
Forretning i Odense.

3 Børn: a — c.
a. HANS ANDERSEN. F. 11/9 1938.
b. NIELS ANDERSEN. F. 10/6 1941.
c. JENS ANDERSEN. F. 8/2 1944.

3. MARKUS FINN POULSEN, kaldet Finn. Landsretssagfører. F. 30/10 
1910 i Svendborg. Studentereksamen fra Svendborg Statsgymnasium 
1929. Juridisk Embedseksamen, København, 1935. Forretning i Svend
borg. Fra Maj 1948 Medlem af Folketinget (som Følge af fhv. Social
minister S. P. Larsens Død).
æ ULLA VIBEKE LERCHE-THOMSEN 17/2 1940 i Skt. Nikolaj Kirke, 
Svendborg. F. 25/7 1918 i Svendborg. Datter af Tandlæge Ove Nicolaj 
Blom Lerche-Thomsen og Hustru Kaja Frandsen f. Rathje.

4 Børn: a — d.
a. JENS CHRISTIAN POULSEN. F. 27/4 1941.
b. SUSANNE POULSEN. F. 4/5 1943.
c. ANNE POULSEN. F. 27/8 1946.
d. BIRGITTE POULSEN. F. 27/8 1946.

4. CHRISTIAN BENT POULSEN, kaldet Bent. Landsretssagfører. F. 10/7 
1912 i Svendborg. Svendborg Statsgymnasium (Studentereksamen 1931). 
Juridisk Embedseksamen, København, 1937. Fra 1942 Forretning i 
Svendborg. Som Deltager i Modstandsbevægelsen under Verdenskrig II 
i tysk Koncentrationslejr 1944—45.
eo ELLY LARSEN 5/5 1939 i Herlufsholm Kirke. F. 17/7 1914 i Næst
ved. Datter af Direktør Vilhelm Larsen og Hustru Karen Eleonora 
f. Andersen.

2 Børn: a — b.
a. LARS BENT POULSEN. F. 5/3 1946.
b. LISBETH POULSEN. F. 3/8 1947.

5. SVENN ADAM POULSEN, kaldet Svenn. Landsretsagfører. F. 20/9 1914 
Svendborg. Svendborg Statsgymnasium (Studentereksamen 1931). 
Juridisk Embedseksamen, København, 1939. Forretning i København.

BIRTE SEHESTED LARSEN 2/11 1940 i Frederiksværk Kirke. 
F. 22/10 i Brederød. Datter af Direktør Poul Sehested Larsen og Hustru 
Vera f. Gratwohl, Gundestrup.

2 Børn: a — b.
a. ERIK POULSEN. F. 29/9 1941 i København.
b. BENTE POULSEN. F. 19/7 1944 i København.

6. INGER CHRISTINE POULSEN, kaldet Inger. F. 1/7 1917 i Svendborg. 
Haahrs Skole 1923—28. Svendborg Statsgymnasium 1928—35 (Studen-
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tereksamen). Engelsk Højskole i Woodbroke 1937. Husholdningsskole 
i Sorø 1938—39.

JOHANNES FREDERIK EMMERIK VEDEL 27/1 1940 i Skt. Nikolaj 
Kirke, Svendborg. Landsretssagfører. F. 29/8 1913 i Terslev ved Sorø. 
Søn af Proprietær Nissenius Emmerik Lucian Høegh-Guldberg Vedel 
(f. i Canada) og Hustru Karen f. Bonnesen fra Horbelev, Falster. 
Forretning i Svendborg.

3 Børn: a — c.
a. INGER VIBEKE VEDEL. F. 4/10 1941.
b. ANDERS FREDERIK VEDEL. F. 15/3 1944.
c. SØREN CHRISTIAN VEDEL. F. 8/11 1945.

7. ELSE KATHRINE POULSEN, kaldet Else. F. 15/3 1924 i Svendborg. 
HANS FRIIS 29/10 1947 i Skt. Nikolaj Kirke, Svendborg. Forpagter 

af Frigaard, Kollund. F. 11/3 1917 paa Lundsgaard ved Kerteminde. 
Søn af Gdjr. Søren Gregers Jørgensen-Friis og Hustru Ingeborg Petra, 
f. Hansen, Ringsgaard, Ulbølle.

B. SVEND NYGAARD MARKUSSEN. Civilingeniør. F. 27/12 1887 i Dons. 
Kolding Latin- og Realskole (Præliminæreksamen 1903). Ved Landvæsen 
1903—07. Adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt 1908. Bygningsinge
niør-Eksamen 1914. Gentofte Kommunes Ingeniørkontor 1914—15. 1916—30 
ansat hos Ingeniør Axel Hermansen, Ingelstad, Sverige, ved Afdelingerne 
i Petrograd, Våxid, New York, Bruxelles og Helsingfors. 1930—36 selv
stændig i Helsingør. Fra 1936 Indehaver af Ingeniørfirmaet Markussen & 
Kristiansen, København, (Speciale: Industrianlæg), startet i Kompagni
skab med Ingeniør, cand. polyt. Aage Kristiansen, som imidlertid Aaret 
efter Starten udtraadte af Firmaet for at overtage en Stilling i Finland. 
Bopæl: Emilievej 10, Charlottenlund.

ELSE EMILIE WALD CHRISTIANSEN, kaldet Else, 1/6 1929 i Skt. 
Marie Kirke, Helsingør. F. 16/1 1903 i Helsingør. Datter af Handelsgartner 
Jasper Wald Christiansen og Hustru Anna Katarina Wilhelmine Jul f. 
Hansen.

2 Børn: 1 — 2.
1. HANS CHRISTIAN MARKUSSEN. F. 3/5 1933 i Helsingør.
2. NIELS PEDER MARKUSSEN. F. 6/9 1934 i Helsingør.

C. JOHANNES NYGAARD MARKUSSEN. F. 11/8 1889 i Dons. Studenter
eksamen fra Kolding Latinskole 1907. Juridisk Embedseksamen, Køben
havn, 1922. D. 13/11 1926 i Kolding. Begravet paa Kirkegaarden i Aagaard.

1 Barn: 1.
1. POVL MARKUSSEN. F. 23/3 1911 paa Frederiksberg. (Søn af 

NIELSINE KIRSTINE LYKKE, Overassistent i København, f. 10/11 
1886). Forchammersvej Skole (Mellemskoleeksamen 1926). Efterslægts
selskabets Skole (Studentereksamen 1929). Cand. phil. 1930 Kbhvn.,
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Assistent i Københavns Telefon-Aktieselskab. Særlige Interesser: 
Musik og Sang. (Medlem af Studentersangforeningens store og lille 
Kor). Deltager i Modstandsbevægelsen under 2. Verdenskrig. Hentet 
af Gestapo i sit Hjem Natten mellem den 24. og 25. Oktober 1944 og 
dræbt i Gestapo-Hovedkvarteret i Shellhuset, København, Dagen efter. 
Begravet i Mindelunden i Ryvangen, Hellerup.

Poul Markussen.

Foruden i Ryvangen findes Povl Markussens Navn paa Mindeplader 
i Efterslægtsselskabets Skole, Hyrdevangen 62, Kbhvn. NV, og i Tele
fonhuset i København.

I et Mindeblad, som hans Ar
bejdsfæller sendte hans Hustru, 
anføres af en Tale, som Ingeniør 
Chr. Dam, hans nærmeste over
ordnede, holdt ved en Mindehøj
tidelighed for ham i Telefonhuset 
den 28. Oktober 1944, bl. a. føl
gende: „Alle forfærdes vi over 
det frygtelige, at et rigt udrustet 
Menneske, en Mand i sin Ung
doms stærke og muntre Kraft, 
her brat er gaaet bort paa en 
utrolig Maade fra det Virke og 
de Mennesker, han holdt af. Med 
Markussen har vi mistet en af 
vore bedste Kræfter, en straa- 
lende, alsidig menneskelig Be
gavelse, en flittig og selvstæn
dig Arbejder i loyalt Samarbej
de til alle Sider. Vi vil alle 
savne hans herlige, gode Sind, hans Humør og Lune, som skaffede 
ham Venner overalt, vi vil savne hans glade og friske Munterhed, som 
i Forbindelse med hans fine danske Dannelse gjorde det til en Nydelse 
at være sammen med ham, i Arbejde som ved festlige Lejligheder“. ..

I Efterslægtsselskabets Skoles Aarsskrift for 1944/45 citeres oven- 
staaende med følgende Tilføjelse:

Ære være Povl Markussens Minde.

MARGARETHA CHRISTIANE ERLANGSEN (kaldet Grethe) 12/5 
1933 i Skt. Matthæus Kirke, København. F. 28/12 1906 i København. 
Datter af Slagtermester Poul Emil Erlangsen og Hustru Laurine 
Margrethe.

D. EJNAR NYGAARD MARKUSSEN. F. 13/9 1890 i Dons. D. i Jan. 1895 i 
Kolding. Begravet paa Kirkegaarden i Aagaard.
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E. OLAV NYGAARD MARKUSSEN. Landsretssagfører. F. 15/11 1892 i Dons. 
Studentereksamen fra Kolding højere Almenskole 1910. Juridisk Embeds
eksamen, København, 1923. Dommerfuldmægtig i Esbjerg 1923—27, i Varde 
1927—35. Beskikkelse som Underretssagfører 1931, som Auktionsleder i 
Varde 1935, som Landsretssagfører i Varde 1939, som Anklager i de særlige 
Sager efter Lov af 1/6 1945, som beneficeret Sagfører 1945. Særlige In
teresser: Politik og Historie. Bopæl: Frisvadvej 42, Varde.

ELSE BODIL OVE-PETERSEN 31/12 1923 i Kolding Kirke. F. 22/3 
1898 i Ringsted. Datter af Distriktslæge Ove Vilhelm Petersen og Hustru 
Cecilie f. Jespersen.

3 Børn: 1 — 3.
1. INGE NYGAARD MARKUSSEN. F. 26/12 1924 i Esbjerg.
2. AASE NYGAARD MARKUSSEN. F. 29/8 1926 i Esbjerg.
3. OLE NYGAARD MARKUSSEN. F. 12/8 1931 i Varde.

F. KNUD NYGAARD MARKUSSEN. F. 14/3 1901 i Kolding. Realeksamen 
1917. Lærling hos L. J. Baagøe, Kolonial en gros, Svendborg, 1917—21. 
Købmandsskolen, København 1921—22. Volontør i Berlin og New York. 
Medhjælper paa Kolding Højskolehjem 1925—32 og Bestyrer af samme 
1932—45. Senere Medindehaver af Fabriksvirksomhed i Hejlsminde.
oo ANDREA BOTHILDE PETERSEN 24/5 1930 i Kristkirken, Kolding. 
F. 1/4 1904 i Kolding. Datter af Købmand Andreas Petersen og Hustru 
Ingeborg f. Ravn.

4 Børn: 1 — 4.
1. AGNETE NYGAARD MARKUSSEN. F. 30/7 1931 i Kolding.
2. JØRGEN NYGAARD MARKUSSEN. F. 12/7 1934 i Kolding.
3. PEDER NYGAARD MARKUSSEN. F. 4/7 1942 i Kolding.
4. POVL NYGAARD MARKUSSEN. F. 12/12 1943 i Kolding.
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(Anne) Margrethe Hansen Nygaard 
og

Hannibal Petersen.

4/1 1847 — 5/8 1911. 8/5 1862 — 26/12 1944.

Næst efter Maren kom Margrethe i Søskendeflokken. Og det er 
ganske morsomt i Erindringen at genkalde sig Billedet af netop disse 
to Søstre som Par betragtet: Maren, den altid kampklare, og Mar
grethe, den altid smilbetonede. Man kunde passende sammenligne 
dem med Brødreparret Giulio (kaldet „Nat”) og Filippo (kaldet 
„Dag”) i Drachmanns „Renæssance”. Hver paa sin Vis charmerende 
Mennesker.

Margrethe var uden al Tvivl Søskendeflokkens mildeste Medlem. 
Folk, der kun har kendt hende forholdsvis flygtigt, husker hende 
først og fremmest for hendes „overvættes Mildhed”, som en af dem 
har udtrykt det. Og vi, der stod hende nærmere, kan kun bekræfte,
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at det var et meget væsentligt Træk i hendes Væsen. Hun var i 
Samvær med andre praktisk talt altid venlig og smilende paa en 
saa ligefrem Maade, at man umiddelbart forstod, det var helt igen
nem ægte og ment, at det bundede i et inderligt godt Hjerte og i 
Kærlighed til Næsten.

Det var i og for sig bemærkelsesværdigt nok, at hun hele sit Liv 
igennem kunde bevare dette bestandigt uformørkede Smil, for hun 
maatte igennem saa mange svære Sygdomsperioder — og ogsaa 
igennem Perioder, hvor hendes Kaar var saa beskedne — at det 
vilde have været forstaaeligt, om hun nu og da kunde være bleven 
lidt bitter paa Tilværelsen. Det er dog ogsaa muligt, at netop disse 
hendes Genvordigheder ligefrem kan have underbygget hendes med
fødte Mildhed og Evne til Forstaaelse. I hvert Fald blev denne Evne 
sikkert med Aarene mere og mere hendes Styrke.

Allerede som stort Pigebarn blev hun hjemsøgt af en lammende 
Hoftebetændelse, som i et Par bandt hende til Sygelejet, og hun skal 
i den Periode jævnligt have været stærkt nedtrykt over Udsigterne 
med Hensyn til Helbredelse. En Specialist i Odense maatte raad- 
spørges, og bl. a. maatte hendes Broder Hans til Odense for at hente 
et særligt Apparat til elektrisk Behandling af den syge Hofte. En 
Sommer fik hun desuden en svær Mavebetændelse, og en Overgang 
mente hendes Læge, at hun ikke kunde ventes nogen Sinde at blive 
i Stand til at bestille noget. Saa galt gik det da heldigvis ikke. Selv 
Hoftesygdommen fortog sig efterhaanden saa meget, at hun ikke 
senere viste Tegn af større Betydning paa Mén deraf. De første Aar 
efter Sygdommen maatte hun dog nøjes med at beskæftige sig med 
Haandarbejde.

Efter som Barn at have gennemgaaet den hjemlige Friskole og 
være bleven konfirmeret i Ollerup kom hun nogle Aar senere paa 
Jørlunde Højskole (Morten Pontoppidan), hvor hun bl. a. indledede 
det hele Slægten omfattende Venskab med den senere Redaktørfrue 
i Ringkøbing og Kolding, Mathilde Nielsen. Det var i 1883.

Da hun var kommet hjem fra Jørlunde, blev hun forlovet med 
Friskolens Lærer, den 15 Aar ældre Hannibal Petersen, hos hvem 
hun selv havde gaaet i Skole det sidste Aar, før hun blev konfir
meret. Hannibal var kommet til Friskolen i 1875, samtidig med, at 
den blev flyttet til Vester Skerninge. Han var Søn af Sogneforstan
der, Møller og Gaardejer Andreas Petersen og Hustru Ane Medine 
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f. Spangsberg, Spangsbjerg Mølle ved Esbjerg, senere Obbekjær ved 
Ribe. Der er om Moderens vidtforgrenede Slægt tidligere skrevet to 
Slægtsbøger, „Slægten Spangsberg af 1667” og „Familien Spangs
berg af 12. Juli 1871”. Hannibal havde taget Lærereksamen 1869 ved 
Jelling Seminarium, en Tid været Højskolelærer i Sønderholm ved 
Nibe og i Jelling fundet sin første Hustru, Ingeborg Nielsen, som 
imidlertid døde ret snart efter at have født ham en Søn, Sigurd 
Petersen (der blev Togfører ved D. S. B. med Bopæl i København). 
En Broder til Ingeborg, den af Skikkelse om Digteren Drachmann 
mindende Martin Nielsen, blev i 1880 Gaardbestyrer for Mads 
Hansens Enke og Børn paa Sterregaard og vedblev at være det til 
sin Død mange Aar senere. Mads Hansens Børn gik i Skole hos 
Hannibal Petersen.

Efter i nogle Aar at have staaet ene med sin lille Søn og haft en 
Søster som Husbestyrerinde, var det, at Hannibal blev forlovet med 
Margrethe og saaledes gift ind i den Slægt, hvis Skole han havde 
valgt at ofre sin Livsindsats, skønt han med sin udmærkede Eksa
men og fremragende Evner som Lærer let kunde have faaet et mere 
lønnende Embede i den almindelige Skole. Brylluppet fandt Sted 
den 8. Oktober 1885 med Vielse i Ollerup Kirke.

Endnu i 13 Aar fortsatte Hannibal som Lærer i Vester Skerninge 
Friskole, som den hed efter i 1875 at være bleven flyttet til en selv
stændig Bygning paa en af Dyrlæge Rasmus Skov skænket Grund 
ved Skelbækken mellem Ulbølle og Vester Skerninge. Til Kredsen 
hørte foruden Familien paa Sterregaard ogsaa bl. a. Komponisten 
Hans Hansens Slægt (Komponist af bl. a. Melodien til Mads Hansens 
Sang „I vor Barndom vi hørte Kartovernes Brag,“ som en dansk 
Journalist engang skal have hørt spillet af Vagtparaden i Berlin) og 
Koids Svoger, J. P. Lebæk. Men den var ikke stor. Medlemmerne 
betalte efter Evne samt sendte nu og da Levnedsmidler til Lærer
familiens Forbrug, saa Lønnen kunde kun blive meget beskeden. 
Hannibal maatte — foruden at være idealistisk indstillet — hjælpe 
paa det med bl. a. Føring af Mejeri- og Foreningsregnskaber.

For Margrethe var det sikkert lidt svært at komme fra en stor 
Gaardhusholdning til disse Kaar i Friskolen. Men da den af Mads 
Hansen oprettede Sangforening engang paatænkte at holde sine 
Øvelses-Sammenkomster i Skolen og tilbød Betalingen i Form af 5 
Øre pr. Petroleumslampe pr. Aften, sagde hun alligevel Nej Tak
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under Hensyn til det med Lokalebenyttelsen forbundne Rengørings
arbejde. En anden Gang var det galt med Taget, og hun forlangte 
at faa det istandsat. Det trak noget ud; men omsider maatte Besty
relsen dog til det, for som et Medlem, Slagter Morten Pedersen (Hans 
Hansens Svigersøn) paa sin pudsige Maade sagde: „Vi bliver satme 
nødt teet. Ellers vil Margrethe ette vær’ her. Og saa rejser Hannibal 
med!“

Men en væsentlig Grund til, at de blev der saa længe, var natur
ligvis den, at de paa saa mange Maader følte sig personligt knyttet 
til Kredsen. Der var for det første Tilknytningen til Margrethes 
Barndomshjem. Men ogsaa i Særdeleshed med Dyrlæge Rasmus 
Skovs Familie stod de i et nært Venskabsforhold. De første Aar 
fejrede de f. Eks. Juleaften sammen med Familien i Dyrlægegaar- 
den, og de to Familier støttede hinanden paa mange Maader.

Som Lærer og Pædagog var Hannibal højt værdsat af hele Kred
sen, hvad hans Elever den Dag i Dag ved at fortælle om — saaledes 
den nu 70-aarige Hans Frederik Nielsen, „Hedely” ved Ringe (Søn 
af Søren Nielsen, kaldet Kurvemager, Vester Skerninge), som ogsaa 
nok har været en særligt opvakt Elev; han er ikke saa lidt af et 
Opfindersnilde og var allerede som Dreng med paa de Omraader, 
som særligt interesserede Hannibal: Matematik og Astronomi. Han 
fortæller bl. a.:

Hannibal begyndte Skoledagen med en af Ingemanns Morgensange, 
f. Eks. „Morgenstund har Guld i Mund“ og fremsagde derefter Tros
bekendelsen. Saa sang vi „Gaa da frit enhver til sit” — og følte os paa 
sikker Grund. Saa var det i Almindelighed Bibelhistorie, han fortalte, 
og hvad det angaar, var han vel ikke anderledes end andre af de 
gamle Friskolelærere; for efter hvad der fortælles, var de alle Mestre 
i det Stykke. Vi var i alt Fald levende med, og jeg husker, at jeg gerne 
genfortalte, naar jeg kom hjem.

Efter Frikvarteret var det gerne Regning, og det var jo hans Speciale. 
Saa fik han den lange Pibe tændt og det ene Ben over det andet, og 
naar Avisen saa kom, saa nød han Timen lige saa fuldt som vi andre 
— for jeg synes, det gik af sig selv ... Hans Evne til at interessere 
os var vidunderlig. Skrivning og Grammatik blev det ikke til saa meget 
med, og alligevel var vi dog vist ikke just daarlige til Retskrivning. 
Læsning arbejdede han mere med, og en Gang imellem havde vi spæn
dende Læsekonkurrencer, hvor Pigerne bedømte Drengene og omvendt.

Hans Fortællinger af Danmarkshistorien fængede ikke som Bibel
historien, men det kan jo have været Jordbunden, der ikke var mod-
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tagelig hos mig. Derimod tør jeg næsten nok sige, at Geografi kunde 
han ikke faa os til at lære — uden een Gang, da han rigtigt skam
mede os ud; saa lærte jeg de tyske Byer paa Ramse, saa jeg aldrig 
har glemt dem siden ... Sangen blev jeg glad ved i min Skoletid. Ved 
Middag sluttede vi med f. Eks. „Elsk din Næste, du Kristensjæl.”

De sidste Aar af min Skoletid fik vi en 3. Klasse med Naturhistorie, 
Litteratur, Botanik, Astronomi m. m., men fik ikke just meget ud af 
f. Eks. Litteraturen. Vi var 4 — 5, som havde en Time Matematik 2 
Gange ugentlig efter Skoletid — til Kl. 4—5; men da han saa gik helt 
op i det Fag, blev det til 530, hvad jeg dog tog med Ro, selv om det 
ikke var morsomt Vinterdage at gaa den lange Vej i Mørke og ene.

Af særlige Begivenheder husker jeg ikke meget — alt gik saa roligt. 
Dog husker jeg, at da Peder R. Møller havde skrevet i „Morgenbladet“: 
„Man bygger Forter“ osv., og Kaptajn Brun, Svendborg, havde svaret 
med: „Forbandet du, hvis Blindhed gør dig glad ... forbandet alt, 
hvad der opdrog dig til Had”, saa gjorde det et stærkt Indtryk, da 
Hannibal i Bibeltimen sagde, at „det kun var Guds Forbandelse, der 
betød noget — og ikke, at man blev forbandet af en Mand i Svendborg.” 
En anden Gang, da han havde faaet at vide, at Johannes Nygaard efter 
at være bleven skammet ud, fordi han ikke vilde med paa Skolebil
ledet, havde sagt: „Det ryster vi af os’“, understregede han næste Dag, 
at naar han havde sagt noget, var det „sandelig“ ikke for, at vi skulde 
„ryste det af os“.

Men det er vist ikke værd, jeg breder mig over disse Bagateller — 
lad mig blot anføre et Par Linier, som jeg skrev, da vi rejste Stenen 
paa hans Grav:

Myndig og mild du vore Synder tugted. 
Straffen blev bragt af vor Samvittighed; 
sikkerlig det frugted mer, end vi ved.”

Efter 23 Aars trofast Arbejde i Friskolens Tjeneste fik Hannibal 
i 1898 tilbudt Stillingen som Bogholder ved Fyns Tidende, hvor 
Margrethes Broder Peder netop ved den Tid avancerede til Jørgen 
Pedersens Medredaktør. Det var dog ikke Peder, men Jørgen Peder
sen, som foreslog det. Naturligvis tog Hannibal og Margrethe med 
Glæde mod dette Tilbud; det var jo en Opgave, der laa særdeles 
godt for ham.

Gagen var heller ikke her overvældende stor: 1800 Kr. aarligt til 
at begynde med. (Den naaede i hans sidste Aar op paa 4.000 Kr.). 
Men en Kommunelærer fik endnu paa den Tid kun 11-1300 Kr. aar
ligt. Hannibal fik for øvrigt ogsaa her et Par Timers Ekstraarbejde, 
idet han paa Fyns Tidendes Kontor modtog Indbetalinger til Fyns 
Landbosparekasse.
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Fra Tiden i Odense er der en pudsig lille Historie, i hvilken Hanni
bal spiller Hovedrollen — i en Stil, som ingen Professor i Astronomi 
kunde have præsteret bedre: En stjerneklar Aften kom han med sin 
Kone spadserende hjem ad Skibhusvej, hvor de boede, og hvorfra 
der dengang var fri Udsigt til Nyborgbanen. Hannibal gik ivrigt op
taget af at udpege de forskellige Stjerner — indtil han pludselig 
blev staaende og udbrød:

„Men---------- der er en dér--------hvad er nu det for en? — Den 

Margrethe Hannibal Petersen 
som 80-aarig.

kender jeg sandelig ikke!”
„Men det gør jeg,” sagde Mar

grethe, „for det er Signallygten 
ovre paa Banen!”

Hvoraf man kan slutte saa me
get som, at hari aabenbart maa 
have været ganske fortrolig med 
de rigtige Stjerners Placering og 
Navne.

13 Aar var der levnet Hannibal 
til Arbejdet paa Fyns Tidende. 
Han døde efter en Operation for 
Mavekræft i 1911 og blev den 10. 
August begravet paa Vester Sker- 
ninge Kirkegaard. J. P. Lebæk 
fremhævede ved Jordfæstelsen 
hans Uegennyttighed, Nøjsomhed 
og Trofasthed; Pastor (senere Bi
skop) Rud dvælede ved bl. a. hans 

inderligt kristne Tro, og vi andre kan bekræfte Rigtigheden heraf 
i Mindet om Familielivet i den faste Bopæl paa Skibhusvej, hvor 
Hannibal f. Eks. altid holdt Bordbønnen i Hævd. „Onkel Hannibal”, 
som han altid kaldtes af sin Kones Slægtninge, var et elskeligt Men
neske, endnu mere afholdt inden for Slægten end udenfor, og det 
vil sige en Del. Paa hans Grav satte hans Elever en smuk Natursten 
med de to grundtvigske Verslinier:

Ja, tal nu sandt om smaat og stort 
og jævnt om alt det høje!

For Margrethe var Savnet af ham sikkert længe meget tungt at 
bære. Ægteskabet havde trods den betydelige Aldersforskel været 
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meget lykkeligt. Imidlertid havde hun nu alle sine Børn voksne 
og gennem hele sin Enkestand mindst en af dem boende i Hus med 
sig, hvad naturligvis betød en stor Støtte for hende. I 1926 flyttede 
hun med sin Støn fra Skibhusvej (32, 2. Sal th.) til Læssøegade i 
det smukke Villakvarter ved Hunderupvej og i 1928 ind i egen, ny
opført Villa, Engvej 28, i samme Kvarter. Et fortjent hyggeligt og 
komfortabelt Hjem fik hun her at tilbringe sin Livsaften i. Men 
lutter Solskin blev det i øvrigt ikke. Paa sine gamle Dage maatte 
hun atter igennem adskillige svære Sygdomsperioder med Svag
heder i skiftevis Mave, Nyrer, Galde og Lunger. To Gange maatte 
hun paa længere Sygehusophold, og Overlægen erklærede, at det 
hele stammede fra, at hun engang som ung havde haft gastrisk 
Feber. En halv Snes Aar før hun døde, fik hun en Svækkelse af 
Ligevægtsnerven og en Bristning i det ene Øjes Nethinde, hvilke 
Svækkelser hun siden maatte døje en Del med.

Det blev en svær Galdeblærebetændelse med Bughindebetændelse, 
der medførte Døden paa Skt. Joseph-Søstrenes Hospital. Men sit 
gode Humør, sit smilende Væsen og sit lyse Sind bevarede hun til 
det sidste. „Hun har,” sagde Hospitalets Oversøster efter hendes Død, 
„været til stor Opbyggelse for os herude — ved sin Ro og sin Klar
hed”. 33 Aar overlevede hun sin Mand. Den 29. December 1944 blev 
hun begravet paa Kirkegaarden i Vester Skerninge.
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Margrethe og Hannibal Petersens 
Efterkommere:

4 Børn: A — D.
A. INGEBORG PETERSEN. F. 13/9 1886 i Vester Skerninge. Vester Sker-

ninge Friskole. Nørregades Friskole, Odense. Roskilde Folkehøjskole. 
Lærerinde ved Odense Fagskole.

EJNAR PETERSEN REFER 8/5 1914 i Valgmenighedskirken i Odense. 
F. 27/9 1881 i Sønderholm Sogn (Jylland). Søn af Skoleinspektør i Nibe 
Peter Kristian Petersen Refer og Hustru Emma Charlotte f. Lange. Nibe 
Realskole (Præliminæreksamen 1903). Lærereksamen, Ranum Seminarium 
1907. 6 Feriekursus i København. Realskolelærer 1907—09, Vikar ved 
Markedsgades Pigeskole, Randers, 3 Mdr. 1909. Vikar i Nordby, Fanø, 
2’/2 Aar. Andenlærer paa Skoleskibet „Viking” 1912—13. Enelærer ved 
Hjortlund Skole pr. Filskov nær Vejle 1913—46. Derefter Bopæl i Over- 
holluf pr. Odense.

3 Børn: 1 — 3.
1. AASE REFER. F. 9/3 1915 i Hjortlund. Hjortlund Skole.

FINN THYGESEN 26/4 1941 i Thomas Kingo-Kirken, Odense. 
Billedskærermester i Odense. F. 23/12 1914 i Nyborg. Søn af Købmand 
Carl Christian Georg Thygesen og Hustru Amanda Helene f. Larsen.

1 Barn: a.
a. GORM REFER THYGESEN. F. 14/4 1944 i Odense.

2. BENT REFER. Skovfoged. F. 14/11 1918 i Hjortlund. Hjortlund Skole. 
Alm. Skovfogedeksamen fra Gunderslevholm Skovfogedskole 1940.
Assistent paa Brattingsborg Skov- og Jagtdistrikt 1940—43. Derefter 
Skovfoged ved Hedeselskabets flyvende Korps.

3. KNUD REFER. F. 6/7 1930 i Hjortlund. Hjortlund Skole. Studerer 
Musik ved Blindeinstituttet.

B. HANS ANDREAS HANNIBAL PETERSEN, kaldet Hans eller Hans Han
nibal. Overlærer. F. 6/7 1888 i Vester Skerninge. V. Skerninge Friskole,
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Nørregades Friskole, Odense. Alm. Forberedelseseksamen, Giersings Real
skole, Odense, 1905. Askov Sløjdskole. Lærereksamen ved Odense Semi
narium 1909. Forskellige Kursus. Lærer ved Ryslinge Højskole 1910—11. 
Forskellige Vikarpladser. Kommunelærer i Odense fra 1916. Overlærer 
sammesteds fra 1947.

C. ANNA PETERSEN. Lærerinde. F. 8/5 1890 i Vester Skerninge. Vester 
Skerninge Friskole, Nørregades Friskole, Odense. Lærerindeeksamen fra 
Odense Seminarium 1911. Lærerinde ved Eskildstrup Skole pr. Kassemose 
nær Bogense.

D. THYRA PETERSEN. F. 21/8 1893 i Vester Skerninge, Nørregades Fri
skole, Odense. Askov Folkehøjskole 1917—18. Kontorassistent paa Fyns 
Tidendes Kontor 1911—36.

ALBERT CASPERSEN 6/6 1936 i Odense Valgmenighedskirke. Forret
ningsfører. F. 4/7 1899 i Odense. Søn af Hmd. Carl Caspersen, Bellinge, 
og Hustru Marie f. Andersen. — Freltofte Skole, Handelsskolen, Odense, 
1916. Kontorassistent hos De forenede Automobilfabriker 1914—18, hos 
Thomas B. Thrige 1918—22, hos Fyns Tidende 1922—28. Bogholder samme
steds 1928—36. Forretningsfører sammesteds fra 1936. Bestyrelsesmedlem 
i Venstres Ungdom for Odense og Omegn 1926—28. Kasserer for V. U.s 
Veteranforening for Odense og Omegn fra 1942.
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X.

Christen Hansen Nygaard
°g

Karen Marie f. Sørensen.

10/12 I860 — 14/3 1923. 2/1 1865 — 3/2 1947.

Christen, den yngste i Flokken fra Nygaard, blev — ligesom den 
ældste, den 22 Aar ældre Niels — i nogen Grad præget af sin Place
ring i Rækken. Han var og blev sin Mors og sine ældre Søstres, 
navnlig Sines, Kæledægge, hvad senere hans Kone nu og da ankede 
lidt over, selv om det ogsaa for deres Vedkommende blev til et sær
deles lykkeligt Ægteskab. Dermed være dog ikke sagt, at han som 
Barn fik væsentligt videre Spillerum for Spilopper, Forsyndelser og 
Nykker end sin ældre Søskende. Hans Moder var lige saa lidt over for
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ham som over for de andre mere blind for Nødvendigheden af en 
Opdragelse efter faste Linier, end at hun huskede, hvor Stregen gik.

Havde han været paa gale Veje, blev han tugtet, mildt, men be
stemt. Saaledes da han engang som Barn havde været i det unge, 
adgangsforbudte „Mors Syltekirsebærtræ” og var kommet for Skade 
at brække en af de større Grene. Der var dog det formildende Mo
ment, at han — højst ulykkelig over det skete — af egen Drift gik 
til Bekendelse. Det har hans Moder naturligvis vidst at værdsætte 
som et Vidnesbyrd om, at hendes opdragende Indflydelse paa ham 
ikke var forblevet uden lovende Virkninger.

Da han selv kort Tid før sin Død i 82 Aars Alderen fortalte denne 
lille Episode fra Barndomsaarene, var det med Taarer i Øjnene ved 
Erindringen om hendes Maade at tage Sagen paa. Han satte hende 
meget højt og havde i fuldt Maal vist hende sin Taknemmelighed 
bl. a. ved at besøge hende hyppigt og stadigt gennem alle Aarene, 
lige til hun døde.

Som ganske lille havde han engang været med hende til Barsel
gilde hos en Nabo, hvilket havde tiltalt ham saa meget, at han paa 
Hjemvejen spurgte: „Skal vi ikke ogsaa snart have Barselgilde, 
Mor?” „Nej, min Dreng,” svarede hun tørt, „jeg tror, vi har haft 
Barselgilder nok!”

Ogsaa Christen gik naturligvis i Friskolen. Først hos sin Svoger, 
Morten Markussen, og dernæst hos sin — som det senere skulde 
vise sig — tilkommende Svoger, Hannibal Petersen. Han berømmede 
sidenhen altid dem begge for deres Evner som Lærere. Efter at være 
bleven konfirmeret af Brandt i Ollerup, var han mest hjemme som 
Karl paa Gaarden, dog med Afbrydelser: I November 1883 kom han 
paa Jørlunde Folkehøjskole, men maatte afbryde Opholdet der alle
rede ved Juletid for at melde sig i Odense til Aftjening af sin Vær
nepligt som Dragon. Han avancerede til Underkorporal, men blev, 
som han selv har sagt, til Gengæld snydt for et rigtigt Højskole
ophold. Vinteren 1889—90 var han paa Dalum Landbrugsskole og 
blev snart derefter forlovet med Karen Marie Sørensen, Datter af 
daværende Fæster af Taasinges største Bondegaard, Vejlegaarden, 
Niels Sørensen og Hustru Anne, født Lolk.

Karen Maries Moder var død ung som Følge af Brystkræft, 
og Marie, som hun mest kaldtes paa Fyn, havde derfor tidligt maattet 
indstille sig paa at staa for sin Faders Husholdning og tage sig af 
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Rønnekær sg aard, set fra Sydvest, fra Skovstien.

sine to yngre Brødre. Men udgaaet fra et særdeles musik- og sang
elskende (og -dyrkende) Hjem, som hun var, havde hun dog faaet 
Tid til at lægge sig efter Klaverspillet. Hun gik den lange Vej — 
vel en halv Snes Kilometer frem og lige saa mange tilbage — til 
Svendborg til Undervisning i baade Klaver og Sang hos Fru Tuxen, 
indtil Adgangen dertil betydeligt lettedes ved, at hun kom til 
Højskolehjemmet for at faa yderligere Uddannelse paa Hushold- 
ningsomraadet hos Marie Hansen Nygaard. Det var her, hun traf sin 
tilkommende Mand — umiddelbart efter, at hun, under Henvisning 
til, at hun aldrig vilde gifte sig, havde faaet sin Fader til at forære 
sig et Flygel! Hun var i Besiddelse af en nydelig Sangstemme og 
dertil en virkelig udmærket Evne til at bruge den paa udtryksfuld 
Maade. Dette har naturligvis været stærkt medvirkende til at be
snære hendes sangglade Fader med Hensyn til Flygelets Anskaffelse, 
skønt han i Regelen fortrinsvis interesserede sig for Sønnerne.

I Sommeren 1884 havde hun været paa Vejstrup Folkehøjskole 
(Jens Lund) og Vinteren 1889—90 var hun paa Askov, hvor Ludvig 
Schrøder var Forstander, men hvor hun med særlig Interesse fulgte
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de to musikalsk indstillede Personligheder blandt Lærerne, H. Nutz- 
horn og Jakob Knudsen. Den sidstnævnte havde hun mange Aar 
senere en enkelt Gang, da han som Foredragsholder var i Vester 
Skerninge, Lejlighed til at modtage i sit Hjem, og han demonstrerede 
da bl. a. sine fortrinlige Færdigheder ved Flygelet.

Den 21. Juni 1893 — Maren Hansdatters Fødselsdag — fejredes 
Christens og Maries Bryllup paa Vejlegaarden med en Fest, som 
de, der var med til den, siden har fortalt om, saa vi andre nu 
og da har været ved at beklage ikke at have kunnet være med. Der 
var rejst et stort Telt i Gaardens Have, og Festen strakte sig over 
3 Dage.

De nygifte overtog nu Driften af Nygaard, idet det var Tanken, 
at de efterhaanden helt skulde overtage Gaarden, og der imidlertid 
var bleven indrettet en særlig Lejlighed til de gamle. Men da det 
kom til Stykket, kunde man, som tidligere omtalt, ikke inden for 
Søskendekredsen enes om Prisen. Nygaard gik derfor i Begyndelsen 
af 1894 over paa fremmede Hænder, og Christen og Marie flyttede 
midlertidigt til Vejlegaarden. Her blev deres første Barn født, og 
3 Uger efter Fødselen i 1895 flyttede de til den imidlertid købte 
Rønnekærsgaard i Vester Skerninge Søndermark, en god, lille Gaard 
paa 38 Tdr. Ld. (senere ved Tilkøb udvidet til et Par og fyrre Tdr. 
Ld.). Prisen var 30,000 Kr., hvoraf der udbetaltes 15,000 Kr.

Prioritetsgælden var altsaa efter Tidens Forhold ret stor, og da 
de ikke siden modtog noget Familietilskud, og Konjunkturerne indtil 
videre ikke var overvættes gunstige, var det i de første Aar ikke 
mere end, at det lige kunde løbe rundt. Christen tog med megen 
Iver fat paa at forbedre Gaardens Drift. Hans Udbytte af Dalum- 
Opholdet satte tydelige Spor. Driften blev paa flere Punkter omlagt 
og forbedret. Navnlig Besætningen blev forbedret ved Indkøb og 
vedblev gennem Aarene at være en Pryd for Gaarden. Der blev 
bygget om, og en Række store Tjørnehegn mellem Markerne blev 
ryddet — et Vidnesbyrd om den Udvikling, der var sket i Synspunk
terne, siden Hans Nielsen begyndte paa Nygaard med at plante Hegn 
mellem Markerne. Mange store Sten blev fjernet fra Markerne, og 
der blev ogsaa gaaet grundigt til Værks med Jordbehandlingen. 
Christen, der i sine unge Aar havde været en udmærket Gymnast 
— Pigerne paa Vejlegaarden havde ved hans første Besøg sagt om 
ham, at han saa ud, som havde han et Kosteskaft gennem Ryggen 
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Rønnekærsgaard, Parti fra Gaardspladsen.

— gjorde sig under Rydningsarbejdet selv bemærket med over
ordentlige legemlige Kræfter.

Gaarden ligger kun 10 Minutters Gang fra Kysten, og Christen var 
ligesom sin Fader jævnligt paa Fisketure og, naar der var Havis, paa 
Aalestangning. Han var ogsaa Jæger og nød de store Jagtdage i Sel
skab med ligesindede Naboer. Efter nogle Aars Forløb anlagde han 
selv en smuk Have, som han indkasserede mange Komplimenter for, 
medens det i nogen Grad ved saadanne Lejligheder glemtes, at det 
var hans Kone, der sørgede for Anlægets Vedligeholdelse.

Marie var egentlig ikke den fødte Gaardmandskone; dertil havde 
hun for mange andre Interesser — i det hele taget en Natur, som i 
nogen Grad pegede andetsteds hen. I første Række var det, som 
allerede nævnt, Musikken og Sangen. Hun komponerede nette, smaa 
Melodier, en Evne, der muligvis godt kunde være bleven udviklet 
til noget mere. Hun havde en ret udviklet Interesse for Litteratur; 
endvidere — og ikke mindst — Natursans i en Grad, som ikke er 
almindelig for Landbokvinder. Hun elskede og nød intenst en Tur
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til Skov eller Strand, naar der kunde blive Tid til det. Men det skal 
siges, at hun gav Afkald paa meget i saa Henseende for at kunne 
give sin Livsopgave, hvad der tilkom den. Klaverspillet og Sangen 
maatte efterhaanden skydes til Side og sygne hen af Mangel paa 
Vedligeholdelse. Aftenturen ad Skovstien maatte jævnligt opgives 
til Fordel for Opfyldelsen af de huslige Pligter, og hun blev af
gjort sin Mand en solid Støtte med Hensyn til at „kaste Ævnerne 
av i de nærmeste Krav”, som det hedder hos Bjørnson.

Christen var udadtil ikke meget fremtrædende. I et Par Perioder 
var han Medlem af Sogneraadet og i længere Tid endvidere Medlem 
af Sygeplejeforeningens og Foredragsforeningens Bestyrelser. Han 
var imidlertid en Mand af særdeles megen sund Fornuft og bl. a. 
med et skarpt Blik for mere fremtrædende Folks virkelige Person
lighedsværdi bag den ydre Fremtræden. Han fulgte nøje med i 
Politik og andre Samfundsspørgsmaal og havde megen Evne til selv
stændig Stillingtagen paa Grundlag af grundig Overvejelse og i 
Regelen ud fra maadeholdne Synspunkter. Han var stærkt præget 
af den aandelige Indstilling i den Kreds, han var udgaaet fra, og 
det tør nok antydes, at han f. Eks. tog haardt fat, da der engang 
var Tale om at faa en grundtvigsk Præst til Sognet, og en Hus
mand og Nabo, med hvem han i øvrigt stod paa den bedst mulige 
Fod, og som han kom sammen med selskabeligt, i den Anledning 
bemærkede, at „vi vil ikke have noget med Sekter her” (!). Ligesom 
hans Forældre og den øvrige Slægt paa Egnen havde de løst Sogne- 
baand til Ollerup Kirke og var flittige Deltagere i Højskolens Efter- 
aarsmøder. Men hans Styrke laa ellers i det rent nøgterne, medens 
Marie mere repræsenterede Følelsen og Fantasien. Hun var i aande
lig Henseende utvivlsomt den mest levende af de to, og Opholdet 
paa Askov havde givet hende betydelige Impulser. Hun evnede ogsaa 
at anvende det. Tilbageholdende, som hun var af Naturen — for 
øvrigt ligesom sin Mand— gik hun ret stille med det; men over 
for sine nærmeste kunde hun lægge en overbevisende, aandelig 
Slagkraft for Dagen, og paa dem øvede hun dermed stor Indflydelse.

Christen og Marie supplerede saaledes hinanden fortræffeligt. 
Begge var de i Regelen meget afholdte af deres Medhjælpere paa 
Gaarden — hun, naar hun havde Piger, der var paa Bølgelængde 
med hende, ligefrem elsket. Men ogsaa han var meget værdsat af 
sine Folk, og med nogle af dem bevarede han Forbindelsen hele sit 
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Fra Rønnekærsgaards Have.

Liv igennem. Dette gælder i Særdeleshed Hans Fr. Nielsen, der som 
ganske ung havde tjent 4 Aar hos hans Forgænger i Gaarden og 
derefter var et Par Aar paa Søndergaard i Ulbølle, men da han 
hørte, hvem der havde købt Rønnekærsgaard, søgte tilbage dertil 
og blev der i 8 Aar (1897—1905), indtil han giftede sig. Han for
tæller, paa Opfordring, herom i et Brev til mig bl. a. følgende:

„Først var det jo vældigt spændende, da den „moderne Tid” holdt sit 
Indtog paa Rønnekærsgaard, hvor „gamle Stine”s Traditioner (helt fra 
Hoveritiden) havde været holdt i Hævd; men vi mærkede hurtigt, at 
de nye, „fine” Folk var lige saa jævne som de foregaaende; det var 
blot paa en anden Maade: Før Høvlebænkspladen paa Dagligstuebordet, 
og alle drev Husflid, Kvinderne ved Rokken — nu Sang, Musik og Højt
læsning i den bedste Stue. — Noget af det første, der imponerede mig 
ved din Fader, var hans Kræfter til at vælte Sten op af Jorden; hvor 
vi ellers var 2—3 Mand med Stænger, klarede han det ene ved at sætte 
Brystet imod. Men ogsaa paa anden Maade: Ved en Serie Foredrag, som 
afholdtes paa Kroen med en Mand, der havde forstaaet at gøre sig en 
hel Del bemærket, som Foredragsholder, var din Fader straks klar 
over, at han var en Fidusmager, og Tiden gav ham i uhyggelig Grad 
Ret. — Og for mig, som var opvokset i det gammelgrundtvigske Milieu,
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var det en hel Omvæltning at komme under Pontoppidansk-Jakob 
Knudsensk Paavirkning; men det var ikke alene paa det aandelige Om- 
raade, jeg blev radikalt paavirket; ogsaa i Bedriften skete der en væsent
lig Ændring med din Faders Overtagelse af Gaarden — med Ombygning 
af Stalde og Udvidelse af Besætningen: Indkøb af Avlsdyr o. s. v. — 
Du nævnede ved hans Begravelse, at han vel ikke just var nogen ud
præget dygtig Landmand. Det var han absolut som ung; men jeg fik 
Indtryk af, at han med Aarene for en Del tabte Lysten. (Hans 
Landbrug var altid i fin Orden, og Besætningen fortrinlig. Men 
han var mere akkurat end driftig. H. N.). Mens jeg var der, „skændtes“ 
vi tit om Arbejdet, naar vi ikke altid var enige om Udførelsen, og 
jeg glemmer aldrig det Storsind, han viste en Dag, da jeg harvede 
noget meget klumpet Brakjord, og jeg paastod, at det var nytteløst, 
og han saa kom og løste mig af, idet han sagde, at det jo maatte 
være kedeligt for mig at arbejde med, naar jeg mente saadan. Mon 
ikke den manglende Lyst skrev sig fra hans Beskedenhed? Jeg havde 
tit Følelsen af, at han undervurderede sine Evner, naar jeg under
tiden fik noget betroet, som retteligt tilkom „Manden i Gaarden”. — 
Hans Taknemmelighed fik jeg et Bevis for, da han forærede mig den 
gamle Tærskemaskine som Tak for min „Passen Maskiner paa Rønne- 
kærsgaard”.

Efterhaanden kom der bedre Tider for Landbruget og dermed 
ogsaa for Familien paa Rønnekærsgaard; men til Gengæld kom der 
paa anden Maade nogle svære Aar, da Marie i sin ellers bedste 
Alder blev angrebet af en Nyrestenslidelse, hvis smertefulde Anfald 
gentog sig hyppigere og hyppigere. Christen viste her en aldrig svig
tende, beundringsværdig Beredvillighed med Hensyn til ved natlige 
Anfald at staa op og trods Kulden — det var paa Landet ikke Skik 
at have fyret i Soveværelset — gøre, hvad han formaaede, for at 
bringe hende Lindring. Det var tydeligt, at det tog en hel Del ogsaa 
paa ham. En Operation burde have været foretaget, men kom ikke 
alvorligt nok paa Tale, før det var for sent, og Marie døde derfor, 
kun 56 Aar gammel. Hun blev begravet paa Kirkegaarden i Vester 
Skerninge.

Havde hendes langvarige, smertefulde Sygdom, som det øjensyn
ligt var Tilfældet, taget meget paa Christen, saa tog dog Savnet af 
hende ulige mere paa ham, der for det første aldrig havde været 
nogen udpræget Selskabsmand, og for det andet nu var begyndt at 
tabe paa Hørelsen, saa han fik sværere ved at opretholde sin Myndig
hed over for sine Medhjælpere. Ud fra Ønsket om at se Gaarden 
bevaret i Familien, havde jeg, skønt jeg ikke siden Drengeaarene 
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havde været ved Landbruget, en Overgang Planer om at overtage 
den; men da Udsigterne for Landbrugserhvervet paany tegnede meget 
daarligt, og jeg ikke var kapitalstærk, blev Tanken opgivet. Efter 
en kort Periodes Forsøg paa selv at føre Bedriften videre, fandt 
Christen i 1928 Anledning til at sælge, og Prisen blev 70.000 Kr.

„Den sidste Mohikaner“.— Christen 
ved Odense Aa den sidste Sommer, 

han levede.

Han flyttede over til sin Datter og Svigersøn i Taastrup ved Kø
benhavn og i 1942 med dem tilbage til Fødeøen, til Brobyværk.

Han fik en rolig og betrygget Alderdom, men ældedes efter sin 
Kones Død ret hurtigt. Et stort Gode for ham var det, at han for
stod at faa en hel Del ud af Tiden gennem Læsning. Han læste i 
sit Otium overordentlig meget, selv den nyeste Skønlitteratur, men 
kastede sin en Overgang navnlig over Studiet af Grundtvig. Saaledes 
holdt han sine aandelige Interesser vedlige. Men efterhaanden kom 
det til at knibe ogsaa med at se, og i sine sidste Aar i Brobyværk
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gik han derfor over til en fanatisk Efterstræbelse af Gedder og Krebs 
i Odense Aa. Endnu den sidste Krebsesæson, han oplevede, forøgede 
han sine Rekorder paa dette Omraade.

Imidlertid var hans Konstitution gennem en Aarrække bleven 
undergravet af de hos Søskendeflokkens mandlige Medlemmer 
almindelige Blærebesværligheder. Han var dog meget stolt af, at 
han naaede at fylde 80 Aar. Han naaede ogsaa de 82, men døde saa 
kort efter paa Sygehuset i Faaborg som den sidstlevende af Flok
ken fra Nygaard og som den sidste her i Landet af hele dette Led 
af Nygaard-Kredsen. En smuk Februardag med haard Frost blev 
han stedt til Hvile paa Vester Skerninge Kirkegaard ved Siden af 
sin Hustru, hvis Minde han bestandig havde holdt højt i Ære, ja, 
ligefrem fejret paa hendes særlige Dage, og hvis Grav han stadig 
havde betænkt med en yderst omhyggelig Vedligeholdelse.
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Marie og Christen Hansen Nygaards 
Efterkommere:

2 Børn: A — B.
A. HANS NYGAARD. Afdelingschef i World Friendship Association (Ver

dens-Venskabs-Forbundet), København. F. 13/2 1895 paa Vejlegaarden, 
Taasinge. Havde oprindelig Mellemnavnet Hansen, men har med kgl. Be
villing afskaffet det efter et forgæves Forsøg paa at faa det erstattet med 
Christensen (Christens Søn). Vester Skerninge Friskole. Ollerup Folkehøj
skoles private Børneskole. Studentereksamen fra Svendborg Gymnasium 
1914. Cand. phil. 1915. Uddannelse som Journalist ved Holbæk Amtstidende 
og Sorø Amtstidende, Slagelse. Korrespondent til forskellige skandinaviske 
Dagblade fra København, Berlin, Genéve og Paris (bl. a. Dagbladet „Kø
benhavn” fra Berlin i første Halvdel af Tyverne). Henimod Slutningen 
af Tyverne en Overgang Forpagter af Rønnekærsgaard. Derefter Redak
tionssekretær eller Medredaktør ved forskellige Blade, bl. a. Vendsyssel 
Folkeblad (Fællespressen) og Landbo-Værnet. Nogle Aar i Trediverne 
eget Korrespondance- og Oversættelsesbureau i København og interesseret 
i Turisme. Under 2. Verdenskrig ansat i Statens Telefoncensur under Mini
steriet for offentlige Arbejder. (Afsked som Følge af Bruddet med Okku
pationsmagten). Samtidigt (anonymt af Hensyn til Ansættelsen i Cen
suren) i 5 Aar Redaktør af og meget skrivende Medarbejder ved Bladet 
„Skatteborgeren“, men har i øvrigt af flere Grunde gennem adskillige 
Aar været paa Vej bort fra Journalistikken. Fra 1947 Medarbejder i 
W. F. A. og i Begyndelsen af 1948 nogle Maaneder i Paris for paa den inter
nationale Ledelses Vegne at forberede en Reorganisation af W. F. A. i 
Frankrig. Bopæl: Kirkevej 3, Birkerød.

BRITA OLOFSDOTTER BURMAN 29/11 1923 paa Raadhuset i Göte
borg. F. 16/2 1898 i Stockholm. Datter af Direktør Olof Andersson og 
Hustru Bertha f. Burman. Som helt ung Sekretær i det brasilianske Kon
sulat i Göteborg. Længere Studieophold i London under 1. Verdenskrig. 
Efter Krigen Uddannelse i Damekonfektion fra Letteverein, Berlin. Diplom 
fra Københavns Tilskærer-Akademi. Var i en Aar række Afdelingsleder
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(Snitmønstre) i Magasin du Nord og Standard Mønsterforretning, Køben
havn.

B. ANNA MARGRETHE HANSEN NYGAARD, kaldet Anna. F. 30/1 1900 
i Vester Skerninge. Vester Skerninge Friskole. I Husholdningslære paa 
Kolding Højskolehjem.

CARL EMIL MIKKELSEN 16/9 1921 i Vester Skerninge Kirke. Post
mester, Løjtnant af Reserven. F. 1/2 1893 i Ærøskøbing. Søn af Postmester 
Søren Mikkelsen og Hustru Christine Martine f. Jeppesen. Præliminær
eksamen Ærøskøbing 1908. Posteksamen 1912. Korneteksamen 1916. Post
assistent i Vester Skerninge 1917—25, i Taastrup 1925—42 (de sidste Aar 
Overpostassistent). I Taastrup nogle Aar Medlem af Sogneraadet. Fra 1942 
Postmester i Brobyværk.

1 Barn: 1.
1. KAREN MARIE MIKKELSEN, kaldet Karen. F. 6/10 1923 i Vester 

Skerninge. Taastrup Realskole. Kursus i Kjole-Modeltegning, Teknisk 
Skole, København. Telefonistinde-Uddannelse, Ordrup Central.
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Maren Hansdatter og hendes Gæster paa 90 Aars-Dagen i 1910.

Staaende øverst, fra venstre: Peder Markussen, Hannibal Petersen, Helga Jakobsen, Konditor Hans Søndergaard, Svend
borg, Gdr. Rasmus Skov, V. Skerninge, Sigurd (Hannibal) Petersen.
Staaende paa Stenbroen, fra venstre: Jens Nygaard, Chr. H. Nygaard, Maren Nygaard, P. H. Nygaard, Maren Nygaard, 
Inger Poulsen, Anne Skov, Morten Markussen, Mine Mikkelsen (Søndergaard), Rigmor Skov, Fru Hans Søndergaard, 
Marie Christoffersen, f. Skov, Magnus Skov, Mathilde Nielsen, Gdr. Søren Mikkelsen (Søndergaard), Johs. Skov, Hans 
Hannibal Petersen, Karla Nygaard, Johs. Nygaard.
Siddende fra venstre: Maren Markussen, Marie Nygaard (Svendborg), Johanne Marie Poulsen, Sine Nygaard, Maren Hans
datter, Anne Markussen, Margrethe (Hannibal) Petersen, Maren Skov, Fru Sigurd Petersen (m. Adoptivdatter), Sigrid Skov. 
Siddende paa Stenbroen, fra venstre: Knud Markussen, Hans Nygaard, Arne Skov, Ingrid Skov, Ejvind Skov, Anna Ny
gaard, Frede Nygaard, Thyra (Hannibal) Petersen, Anna (Hannibal) Petersen.
Omtrent Halvdelen af Slægten var fraværende, navnlig de yngre Medlemmer.



2
Hans Christensen; f. 10/1 1781 i Vejstrup; d. 1/7 1868 paa Kohavcgaard i Vejstrup. 87•/•j Aar gi.

3
Ane Nielsdatter; f. 10/7 1782 paa Spillemosegaard i Vejstrup; d. 21/1 1 1875 paa Kohavegaard. 93 gi.

Viet 21/1 1809.

Christen Hansen. Johanne Margrethe Hansdatter. Niels Hansen.
1

Maren Hansdatter. Hans Hansen. Peder Hansen. Karen Hansdatter.
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Og lad os saa rette Blikket fremefter —

En Hilsen til Slægten fra en Repræsentant for 
dens tredje Led, for det Led, som ved forenede Kræf
ter og med Støtte af enkelte af det følgende har 
muliggjort denne Bogs Tilblivelse.

Gennem Verden gaar en evig Klang 
af Fanfarer paa godt og paa ondt.
Uden Ophør bølger Kampens Gang 
og gi’r Genlyd ind i Hvermands Dont.
Der er Lærdom i det ondes Magt: 
det skal prøve den gode Viljes Værd. 
Stundom nye Styrker maa ud paa Vagt, 
ud til Bods- og Pilgrimsfærd.

Under Verdenskriges tunge Aag 
har vi trællet og savnet og lidt.
Vi har set, hvor Lidenskab i Kog 
kan befordre Ondskabs Mareridt.
Det er Tid at ta’ et Basketag 
for en ny, for en bedre Aand paa Jord.
Vi vil skabe Tro til en nyfødt Dag.
Vi vil Handling fremfor Ord.

Vel vi ved, at Ukrudt spirer let, 
og at Hveden maa dyrkes med Flid. 
Der er trange Kaar for sandt og ret; 
der er Ukrudts Kraft i Nag og Nid. 
Tag først Kampen i dit eget Sind! 
Det er Vilkaaret for et Resultat.
Kend dig selv, før du fører Kampen ind
i Forsamling og i Stat!
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Alt for stærk en Tro til eget Værd 
griber jævnligt forvirrende ind. 
Farisæeraand kan være svær 
at slaa ned til Gavns i eget Sind. 
Du kan aldrig vide, du har Ret; 
det er, hvad man kan haabe paa og tro. 
Men bli’r ærlig Vilje blot aldrig træt, 
er der Haab om, det vil gro.

Der vil vanke Skrammer paa din Vej 
og en Genklang af Raabet: Korsfæst!
Vær dog rank, men tænksom — glem blot ej: 
det er svært at skelne værst fra bedst.
Kun Personligheders Kæmperad, 
skabt af Hærdningen til et ydmygt Selv, 
giver Haab for Tidsaandens Lutringsbad 
under Tankens Himmelhvælv.

Kampen er vor Lod paa denne Jord, 
men vort Maal er at lutre dens Sjæl.
Bort med Blodrus og med Brodermord! 
Mere Haandslag, mindre Støvlehæl!
Lad os tale sammen, taalsomt, frit, 
prøve paa at forstaa hverandres Kaar! 
Da først har vi ikke forgæves stridt. 
Da først er der Haab om Vaar.

H. N.
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