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HERRE, DU HAR VÆRET VOR BOLIG
FRA SLÆGT TIL SLÆGT . . .
Sal. 90, t.

Hvor Slægtens Vugge stod, det vides ej,
Aarhundreder har taaget denne Vej,
Min Stammefaders Byrd og Stand
var vel den jævne Danemand.

I Sagas store Bog er lidet gemt,
af mine Fædres Værk er meget glemt,
men Konge, Folk og Fædreland
de tjente tro i hver sin Stand.
Om bugtet Slægtens Veje ofte gik,
i Tiderne Forbindelse den fik
med Kirkemænd og Bispestav,
med Herreslot og Vaaning lav.

Den Mønt, som gennem Skillings-Essen gaar,
vel ej Guldmøntens Glans og Storhed faar;
men liden Mønt sit Værd dog har,
fordi den Kongens Billed bar.

Gud give kun, at jeg i al min Færd,
om end dets Stempel kun fik Skillings Værd,
det altid klarligt kendes maa,
jeg Jesu Billed bærer paa.
HAM BØR AT VOKSE, MIG AT FOR
RINGES.

Johs. 3, 3 a.

MINE FORFÆDRE
MIN FADERS SLÆGT

in Tiptipoldefader hed Gorm Nielsen og var fra Skalbjerg,
Vissenbjerg Sogn, Fyn, født 1699; men desværre er Vissen
bjergs Sogns ældste Kirkebøger brændt, saa der kan ikke herfra
faas nærmere Oplysninger. Da Gorm Nielsen var 34 Aar, fæstede
han en mindre Gaard, kaldet „Brøjtenborg“ i Tommerup Sogn, og
samtidig blev han af Grev Chr. Rantzau til Brahesborg ansat som
Skovfoged eller Opsynsmand ved Højsholt Skov, der grænser op
til Brøjtenborg paa Vejen fra Knarreborg til Tommerup Station.
Skoven ejes endnu af Brahesborg, hvorimod Fæstegodset er overgaaet
til Selveje.
Gorm Nielsens Fæstebrev indledes ifølge Brahesborg Fæstepro
tokol saaledes: „Christian Rantzau, græve til Asdahl, Hammelmose,
Rosenvold, Herre til Waldberg, Brahesborg, Knabstrup og Gundested, Ridder af Elephanten, Hånds kongl. Maist geheime Conferentsraad og Cammerherre; samt Statholder i Norge, gør vitterlig at
have stæd og fæst, som jeg hermed stæder og fæster til Gorm
Nielsen af Skalbjerg i Vissenbjerg Sogn et af mine Huse i Høisholtskov beliggende, Brøitenborg kaldet, o. s. v.“ Fæstebrevet er under
skrevet af Christian Rantzau i Christiania 24. Oktober 1733.
Paa Brøjtenborg kunde holdes „2 Bæster, 4 Køer, 10 Faar og
8 Svin“. Den aarlige Afgift var 8 Rigsdaler, og saa skulde Gorm
Nielsen „flittig og vedbørlig tilsee til mine (Grevens) Creaturer,
som fra min Gaard Brahesborg om Sommeren i Højsholt Løcker
paa Græsningen indlades. Med Skoven haver hånd og Opsigt og
Tilsyn, at derudi ej noget til upligt hugges, lidet eller stort, uden
min Tilladelse, ja ej selv noget hugger. Dersom nogen ulovlig Skov
hug skover, skal hånd Gerningsmanden navngive eller forskaffe for
at bøde efter Forordningen.“
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Indfæstningen var 40 Rigsdaler til Greven og 4 Rigsdaler til
Fogeden, som hed H. Bus.
Gorm Nielsen boede paa Brøjtenborg indtil sin Død og blev be
gravet paa Tommerup Kirkegaard 27. Februar 1764. Han var gift
tre Gange. I andet Ægteskab blev han 1730 gift med Maren Jørgensdatter, født 1694, begravet 25. Januar 1743 paa Tommerup Kirke
gaard. Der var tre Børn i dette Ægteskab: Christian, født 1731,
Jørgen, døbt 9. Maj 1734 og Niels, døbt 5. Maj 1737. Kirkebogen
har Navnet „Niels“ for den sidste Søn, men ellers kaldes han
„Anders“. Fæsteprotokollen har ogsaa Navnet Anders, saa det maa
Forældrene formentlig have kaldt ham. Præsten har mulig et fejlt
Navn i Kirkebogen, hvor det maaske er skrevet efter Hukommelse.
Gorm Nielsen tredie Hustru hed Ane Marie Hansdatter, og paa
en Egebjælke i Brøjtenborgs østlige Længe ses endnu indhugget:
„A. N. O. 1750—G. N. S.—A. M. H. D.“
Den næstældste Søn i andet Ægteskab, ovennævnte Jørgen Gormsen, er min Tipoldefader. Om hans Barndom vides intet udover, at
han fik Stedmoder, da han var 9 Aar. Næste Gang, jeg har truffet
hans Navn, er i Barløse Kirkebog, hvor der er indført, at han tro
loves 17. April 1767 og viet 30. October 1767 til Rasmus Pedersens
Enke, Anna Hansdatter i Barløse. Hun var dengang 31 Aar (født
1736). Hendes første Mand havde den Gaard i Fæste, som nu har
faaet Navnet „Damgaarden“, Matrikel 17 af Barløse By, og ifølge
Fæstebrevet var Hartkornet dengang 6 Tdr. 1 Skp. 2 Album. Ved
Giftemaalet fæstede Jørgen Gormsen Gaarden paany for en Indfæstning af 50 Rigsdaler.
Anna Hansdatter døde efter tre Aars Ægteskab og blev begravet
paa Barløse Kirkegaard 14. September 1770. Jørgen Gormsen giftede
sig anden Gang 3. December 1770 med Karen Pedersdatter, Egerup,
Gamtofte Sogn (født 1744, død 24. Septbr. 1829). I sidste Ægteskab
var 4 Børn. Den ældste Søn Gorm Jørgensen er døbt 3. Søndag i
Advent 1771.
Ved Skifte 17. Juni 1801 afstod Faderen Gaarden til Gorm Jør
gensen, imod at han skulde udrede Aftægt til Forældrene og give
dem „en sønlig Begravelse“. Jørgen Gormsen døde 2. Novbr. 1817
og er begravet paa Barløse Kirkegaard.
Sønnen Gorm Jørgensen fik altsaa Faderens Gaard i Barløse i
Fæste 1801, og 10. Juli samme Aar holdt han Bryllup med Pigen
Johanne Christensdatter, Datter af Forpagter Christen Pedersen,
paa Hovedgaarden Orelund, Sandager Sogn. Denne Gaard ejedes
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af Grev Christian Rantzaus Søn, Carl Adolph Rantzau paa Brahesborg, hvor Christen Pedersen havde været Rideknægt, og andet vides
ikke om Christen Pedersens Hjemsted, Fødsel eller Ungdomsaar.
Om min Oldemor Johanne’s Fødsel staar følgende i Sandager
Kirkebog: „Dom Oculi (3. Søndag i Fasten) 10. Marts 1776 var
Christen Pedersens paa Orelund hjemmedøbte Børn i Kirke; en Søn
Carl Adolph Christensen, frembaaren af Jomfru Adeler, Hushol
derske paa Brasborg (Brahesborg), en Daatter Johanne, frembaaren
af Michel Ladefogeds Kone ved Brasborg, Børnene var Trillinger.
Fadderne var Claus Bang, Smeirup (tidligere Skytte paa Brahesborg),
Peder Hansen, Lars Pedersen, Sandager, Jeppe Hansen og Niels Buk
paa Næs. Moderen gjorde Barsel 25. Februar og fødte 3 Børn, hvoraf
den sidste, en Datter Ane Marie, døde 8. Marts.“
I Ægteskabet mellem Gorm Jørgensen og Johanne Christensdatter
fødtes Sønnen Carl Adolph Gormsen, døbt i Hjemmet 8. Marts 1802
og fremstillet i Barløse Kirke 11. Marts s. A., baaret af Barnets
Moster fra Orelund.
Gorm Jørgensen døde 22. April 1831, og hans Hustru, Johanne,
døde 28. Januar 1835.
Carl Adolph Gormsen, min Bedstefader, var Forældrenes eneste
Barn, efterat en Søster Maren (født 1804) var død i 1829. Efter den
almindelige „Rækkenavngivning“ skulde min Bedstefader have haft
Navnet Jørgen; (hvilket Navn jeg saa formentlig ogsaa havde faaet);
men den nære Forbindelse, der i disse Aar var mellem min Slægt
i Barløse over Orelund med Brahesborg, har medført, at ikke blot
Forpagter Christen Pedersens Søn fik Navnet Carl Adolph, men> og
saa min Bedstefader og jeg kom til at bære samme Navn. Ejeren
af Brahesborg var i de Aar Grev Carl Adolph Rantzau, og der er
ingen Tvivl om, at det er Grevens Navn, der er overført til vor
Familie som et saakaldt Patronatsnavn (Skytshelgennavn, Velynder).
Endnu kan dette Navn spores i flere af vor Slægts Sidelinier.
Forøvrigt er der et „Sagn“ om, at min Slægt paa Fædrenes Side
har haft Forbindelse eller Tilknytning og mulig er i Familie med
Digteren H. C. Andersens Slægt. Hvor megen virkelig „Historie“
der ligger i „Sagnet“ kan næppe udredes nu, blandt andet fordi
Odense Sankt Hans Kirkebog i en Del Aar i Fortiden er ført meget
ufuldstændigt, idet vedkommende Kirkebogsfører, formentlig Præ
sten, kun indførte foretagne Daabshandlinger for de mere „promi
nente“ Familiers Børn!
Forbindelsen med H. C. Andersen skulde være gennem „Pommer-
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slægten“, en i Odense kendt Haandværkerslægt, mest Skomagere.
Blandt H. C. Andersens Forældres Omgangskreds var nemlig ogsaa
Pommerslægten. Om de var i Familie, eller det kun var Bekendt
skab, ved jeg ikke. Da H. C. Andersens Fader var Skomager lige
som flere af „Pommerne“, kan det være det fælles Haandværk, som
har ført dem sammen.
Af Brahesborg Skifteprotokol ses det, at ved Skiftet efter min
Tip-Tipoldemoder Maren Jørgensdatter den 13. Februar 1743 er til
Stede som Værge for de tre Børn, hun havde i Ægteskabet med
Gorm Nielsen, „mødt velagtede Peder Nielsen Pommer af Odense“.
Han benævnes her som Børnenes Morbroder.
Andet Steds nævnes Peder Nielsen Pommer som Maren Jørgen
sens Halvbroder; hvilket maaske er mere sandsynligt, da Søsteren
har Navnet „Jørgensdatter“. En svag Mulighed er der maaske ogsaa
for, at der skulde have staaet „Farbroder“ i Stedet for „Morbroder“,
saa Gorm Nielsen og Peder Nielsen var Brødre?
Om Peder Nielsen Pommer kan endvidere oplyses, at han døde
5. Maj 1762, 80 Aar gi. Det synes, at han da ejede Huset i Hans
Jensens Stræde „ved Siden af von Vestens Haveport“ (Løveapothekets Have), muligvis var det det nuværende Nr. 3 i Strædet.
Desuden ejede han vistnok ogsaa det Hus i Ramsherred, hvor hans
første Kone døde 1752. Peder Nielsen Pommer var ogsaa Pengeudlaaner, bl. a. ses det af Brahesborg Skifteprotokol, at han havde
laant sin Svoger (eventuel Broder?) Gorm Nielsen (min Tip-Tipoldefar) Penge.
Peder N. Pommers første Ægteskab var barnløst, men i andet
Ægteskab var Sønnen Niels, der var 5 Aar, da Faderen døde.
I Set. Hans Kirkebog staar, at ved H. C. Andersens Daab i 1805
bar Jomfru Pommer Barnet. Hun hed Frederika Pommer, var født
1789 som Datter af Skomager Jørgen Pommer. Om det var paa
Grund af Slægtsskab mellem H. C. Andersens Forældre og Familien
Pommer, eller det kun var Bekendtskab, der var Aarsag til, at Jom
fru Pommer bar H. C. Andersen til Daaben, ved jeg ikke.
Frederika Pommer blev senere gift med Skomager Hans Jørgen
Larsen, der døde i September 1868. Da H. C. Andersen i 1868 var
i Odense, besøgte han den gamle Skomager H. J. Larsen, som da
boede paa Fredrik VII’s Stiftelse.
Noget mere eller nærmere kan jeg ikke oplyse om Slægten Pom
mer og en eventuel Tilknytning til H. C. Andersens Slægt, men da
mange af dens mandlige Medlemmer har været Skomagere og haft
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Bopæl i Hans Jensens Stræde og Ramsherred, er der intet mærke
ligt i, at der var Forbindelse mellem H. C. Andersens Forældre og
Pommerslægten.
Da H. C. Andersens Fødested ikke med Sikkerhed kendes, er det
vist ikke udelukket, at han kan være født i en „Pommer“s Hjem,
og at Jomfru Frederika Pommer derved blev hans Gudmoder. Om
Aarsagen saa var Slægtskab eller Bekendtskab, kan næppe udredes.
Dermed staar eller falder det, om der var og altsaa ogsaa endnu
er Slægtsforbindelse gennem Pommerslægten mellem H. C. Andersen
og min Slægt. I al Fald er der Forbindelse ved „Blodets Baand“
mellem Pommerslægten og mig.
„Sagnet“ herom bliver næppe nogensinde til „Historie“, men et
„Sagn“ kan leve længe.
Min Bedstefader, Carl Adolph Gormsen, blev konfirmeret 2. April
1815 og har i Kirkebogen følgende Vedtegning: „Kundskab, ud
mærket god, Opførsel ligeledes“. Han blev efter samme Bog vakcineret 28. August 1811 af Christen Jørgensen, Smed i Barløse. Efter
Oplysninger, jeg som Barn har faaet ad mundtlig Vej, var min
Bedstefader en særdeles velbegavet Mand, med en ikke ringe Kund
skabsmængde. Blandt andet havde han faaet samlet en ikke lille
Bogsamling, som desværre er forsvundet. Jeg har set hans Haandskrift, og den var for en Datidens-Bonde meget smuk.
Da hans Fader, Gorm Jørgensen, døde, blev der afholdt Skifte
1. Juni 1831, og Gaardens hele Indbo vurderedes til 255 Rigsdaler.
Skolelærer Jochumsen, Barløse, beskikkedes til Laugsværge for Enken.
Efter hendes Død holdtes der et Møde i Baag Herreds Ret, og her
frasiger Sønnen sig Fæsteretten til Gaarden i Barløse den 6. Marts
1835. Dermed gik „Damgaarden“ ud af vor Families Besiddelse.
Aarsagen kendes ikke nu, men det er sandsynligt, at de for Land
bruget trange Tider har været Skyld i, at Sønnen ikke har kunnet
skaffe den nødvendige Indfæstningssum.
Omkring 1830 havde Carl Adolph Gormsen faaet overladt 3—
4 Tdr. Land af sin Svigerfaders, Mads Andersens Gaard, der den
gang var beliggende midt i Barløse By, lige over for den gamle
Skole. Gaarden er for længe siden nedbrudt og genopbygt paa den
til Ejendommen hørende Jord Øst for Byen, og Vest for Barløse
Mølle „Kadasgaarden“.
Paa den lille Jordlod, som var blevet Carl Adolph tildelt af
Svigerfaderens Udlod ved „Midtergyden“, opførte han et Stuehus
af stampet Ler, hvorimod Ladebygningen var Bindingsværk med
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Bedstefaders Hus i Barløse. Mit Barndomshjem.

lerklinede Risvægge eller med ubrændte Lersten i Tavlene. Nu er
Huset ombygget, men omkring 1920 var alt endnu i det væsentlige
som i min Barndom, naar undtages de nødvendige Reparationer som
Tid efter anden var paakrævet.
Efterat Bedstefader havde faaet Huset bygget færdigt, blev han
23. November 1831 viet til Pigen Maren Madsdatter, døbt 5. Søndag
efter Paaske 1808. Hun var en Datter af Gaardfæster Mads An
dersen og Hustru Karen Nielsdatter, Barløse. (Karen N. blev som
Enke senere gift med den vestfynske Digter (Rimer) Lars Larsen
Mygind, der i nogle private Notater er omtalt i en af Barløse Sogns
Kirkebøger som Sange- og Viseforfatter).
Det var ingen „Herreborg“ de to unge flyttede ind i 1831. Saa
vidt jeg kan skønne, var der dengang tre Stuer, som alle tre havde
hele Husets Bredde. Storstuen var længst mod Øst, saa kom Daglig
stuen, der ogsaa kaldtes „Sengekammeret“ og endelig kom Køkken
med aaben Skorsten og Forstue, hvor Indgangsdøren var. Sidstnævnte
Del var eller blev senere ved en Mur skilt i to Rum. Alt var hvid
kalket. Endelig var der Bryggerset med Grubekedel og stor Bageovn.
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Ladebygningen havde fire Rum, Loen, to Kornrum og Stalden
med Brænderum o. s. v.
Foruden med den lille Jordlods Drift arbejdede min Bedstefader
tillige en Del ved Tømrer- og Snedkerhaandværket. Der var syv
Børn i Ægteskabet, og min Fader, Gorm Carlsen, født 29. December
1836, var den tredie ældste. Bedstefader døde 28. Decmber 1853
kun 51 Aar gammel, og Bedstemoder sad Enke indtil sin Død
16. Februar 1878. Saa vidt jeg kan forstaa, maa det tit have været
lidt trangt i det lille Hjem paa Barløse Mark efter Bedstefaders
Død, og Fader kom da ogsaa til at tjene paa Gaarden „Barløseborg“ før sin Konfirmation, men trods dette naaede han at blive en
af Barløse Skoles dygtigste Drenge. Han havde Nummer 3 i Skolen
ved Konfirmationen, og dengang var Børnene anbragt efter Dygtig
hed og Flid. Præsten, Pastor Møller, flyttede ham imidlertid, da han
i nogen Tid havde gaaet til Konfirmationsundervisning, op som
Nummer 1, og han kom saaledes til at „staa øverst paa Kirke
gulvet“ paa Konfirmationsdagen, hvilket betragtedes som en Ære i
de Dage.

MODERS SLÆGT
Medens det af de hidtil til Raadighed staaende Kilder ikke har
været muligt at føre min fædrene Linie længere tilbage end til 1699,
ved man derimod Besked om den mødrene Slægt helt tilbage til
1 533 °g 1 535 endda paa tre Linier, der til sidst samler sig i Moders,
Dorthea Jensdatters Person. Den ældste Linie er fra Gaardmand Jep
Knudsen, som boede paa Store Tobo i Brylle Sogn 1533. Fra hans
Datter, gift med Anders Nielsen, St. Tobo, død 7. Marts 1603, føres
Linien gennem Gaardmand Iver Larsen, Hestholm, Gamtofte Sogn,
begravet 12. Juni 1802, ned til min Mormor Anne Hansdatter
Skiødt, Datter af Gaardmand i Egerup, Hans Hansen Skiødt (eller
Skøtte), død 2. April 1817. Muligvis har han selv eller hans Fader
været Skytte.
Den anden Linie udgaar fra Borgmester Jacob Reiitze og Hustru
Catharina Laue, Gollnow i Nord-Tyskland. Deres Søn, Mathæus
Reiitze, var Præst i Rostock og senere Hof præst, død 1602. Dennes
Søn David Reiitze var Magister, Dr. theol., Hofpræst og senere
Biskop i Stettin. Han døde 11. August 1634. Biskoppens Søn, Ma
thæus Reiitze blev Præst i Ryslinge paa Fyn, hvor han døde 17. Juni
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1690. Fra Pastor Reiitze i Ryslinge gaar Linien gennem Johan
Diderich Steenbritz, der boede paa Hovedgaarden Klarskov, Marslev Sogn i 1694 og til Hans Adolf Høeg, Kvartermester ved Grev
Laurvigens Regiment og derfra til min Mormor Anne Hansdatter
Skiødt, død 21. Marts 1825.
Den tredie Linie begynder med Præsten Knud Jensen Digsmed,
der 1535 var Sognepræst i Haarby Sogn paa Fyn en Mils Vej fra
Assens. Han døde 1572. Efter foreliggende skriftlige Optegnelser
om Digsmedslægten har det været en meget kraftig og selvbevidst
Slægt, der var som Konger i Sognet. En Digsmed var Præst ved
Domkirken i Odense i 1585.
Fra Knud Digsmed gaar Linien fra Fader til Søn og Sønnesøn,
der efter hinanden blev Præster i Haarby Sogn. En Datter, Inger,
af den sidste Digsmedpræst blev gift med den efterfølgende Sogne
præst i Haarby, fire Generationer af Slægten efter hinanden havde
saaledes Hjemsted i Haarby Præstegaard. En Søn af Inger Digsmed
og hendes Mand, Søren Andersen, Nakskov, giftede sig 8. Oktober
1690 med Pigen Johanne Nielsdatter og fik med hende Gaarden
„Store Thobo“ i Brylle Sogn.
Herfra gaar Linien til Gaardmand Jens Nielsen fra Brahetrolleborg Gods. Han giftede sig med Hans Nielsens Enke paa Dannesbogaard (eller Damsbogaard) i Bellinge Sogn, Ane Cathrine Paulsdatter, gift 1761, og derfra føres Slægten videre til min Morfar
Jens Andersen, Gaardejer i Nordby, Kærum Sogn, død 20. April
1880. Navnet Dannesbogaard og Damsbogaard skifter i de skriftlige
Optegnelser, og dette hidrører sikkert fra Læse- eller Skrivefejl.
Efter Gaarden har nogle af Slægten taget Navnet Dannesbo, og
andre benytter Navnet Damsbo, saaledes Damsboerne i Dreslette
Sogn og paa Herregaarden Flenstofte med flere. Indremissionær
Jens Damsbo tilhørte denne Slægtsgren.
Min Moder fødtes i Nordby, Kærum Sogn, i den østligste Gaard
11. Marts 1825, og Moderen, Anne Hansdatter Skiødt, døde i Barsel
seng den 21. Marts. Efter mundtlig Overlevering, som min Moder
har fortalt, skyldtes dette Dødsfald en uhyggelig Fejltagelse. Paa
Assens Apothek var blevet udleveret en forkert (giftig?) Medicin,
og dette opdagedes først for sent paa Apotheket. Der blev straks
fra Assens sendt en Rytter til Bedstefaders Gaard, saasnart Fejlen
var opdaget paa Apotheket; men inden Rytteren naaede Nordby,
havde Mormor taget den farlige Medicin, og dette blev Døden for
den unge, kun 24-aarige Hustru, og Moder tillige med hendes to
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Mine Forældre.

Aar ældre Broder, Rasmus, senere Gaardfæster i Balslev under
Wedellsborg Gods, blev derved tidlig moderløse.
Efter sin Konfirmation opholdt Moder sig i nogle Aar i Hjemmet
i Nordby, men tog senere ud for at „se andre Skikke“. Efter at
have haft Pladser i Assens og København kom hun 1860 til Østergaard i Munkebo Sogn som Kammerjomfru hos Fru Kaptajn Schmidt.
Tre Aar senere blev hun og Fader, der var Kusk paa Østergaard,
viet i Munkebo Kirke 15. Marts 1863, hvorefter de flyttede til
Odense. Her arbejdede Fader en Tid i Ludvig Dæhnfeldts Gartneri.
En kort Tid boede mine Forældre i Vindegade, men flyttede snart
til Overgade Nr. 17, hvor de boede, indtil de rejste til Barløse 1866.
Disse tre Aar i Overgade, hvor Fader og Moder fik deres egent
lige første Hjem, stod altid for dem, og vist især for Moder, som
en særlig lykkelig Tid, skønt der ogsaa kom mange tunge og trange
Dage. Her døde en lille Pige, som kun var nogle Maaneder gammel,
og hvad der ikke mindre kastede Skygger ind i det lille Hjem, var
Faders Indkaldelse under Krigen i 1864.
Fader var i sin Tid paa Sessionen udskrevet til Hestgarder, men
kom til Nyborg til 3die Jægerkorps og var Soldat her 1859—60,
hvor Kronprins Frederik (Fr. VIII) i de Aar gjorde Tjeneste. Me
dens Fader var Soldat i Nyborg, var han som Fanevagt i København
for af Fr. VII at modtage en Fane til 3die Jægerkorps. Da Kong
Frederik den Syvende var død paa Lykkesborg Slot 15. November
1863, maatte Danmark kort efter mobilisere Hæren, og Fader, der
J. C. A. Carlscn-Skiodt: Erindringer. I.
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dengang var 27 Aar, var blandt de første, som blev indkaldt til
Fanerne. Det har sikkert ikke været helt let at faa sagt Farvel til
Hjemmet i Odense, men Pligten kaldte, saa der var intet Valg.
Denne Afsked fra Hjemmet maa være foregaaet 27. eller 28. No
vember (altsaa ca. 14 Dage efter Kongens Død); thi det første Brev,
der foreligger fra Faders Haand, er dateret Nyborg, 29. Novbr. 1863,
og maa været skrevet omtrent straks efter Ankomsten til Nyborg,
da hans Regiment, der under Krigen var 19. Infanteriregiment, næste
Morgen 30. Novbr. Kl. 5% skulde sejle med Skib til Flensborg, og
videre derfra gik Rejsen til Husum og Meldorf. Den Brevveksling,
som førtes mellem Fader og Moder under det trange Aar 1864, skal
ikke nærmere medtages her, men jeg synes, at jeg bør citere nogle
Linier af et Par Breve, fordi disse maaske bedst og skønnest tegner
et Billede af de kære to. Længere Uddrag af Brevene (ialt 45 Breve)
er forøvrigt optaget i Professor Karl Larsens Bøger „Under vor
sidste Krig“, „Et Folk i Krig“ og „Vort Folk 64“, og Professoren
skriver herom, at „ømmere, finere og bedre kan Kvinder ikke føle,
end disse Almuekvinder gør det“.
I Slutningen af Faders Brev af 29. Decbr. 63 ønsker han, at „Her
ren vil holde sin beskærmende Haand over dig, og at Herrens Engel
maa omsvæve dig, og at du, min udvalgte, maa bære dette med
Taalmodighed til den Dag, da Herren vil føre mig tilbage til dig,
min udvalgte og bedste Ven paa Jorden. Dog, jeg haaber med Guds
Hjælp, at det ikke skal vare saa længe, og da vil min Hjemkomst
blive lige saa glædelig, som min Bortrejse var bedrøvelig ... Til
Slutning hilses du tusinde Gange fra din oprigtige og kærlige Ven...“
Brevene gaar flittigt mellem Fader og Moder, — undertiden to
Gange i Ugen. Juleaften skriver Moder: „Medens de andre morer
sig, da skal min Fornøjelse være at skrive til dig. Gud give, du
var saa nær, at jeg kunde tale med dig, da var der jo ingen større
Glæde for mig ...
Min kæreste Ven, sig mig, hvad din Juleaftensmad bestod af.
Jeg har i Dag købt et Fireskillings-Hvedebrød og deraf spist et
Stykke til en Kop Kaffe, og jeg var ligesaa tilfreds med det, som
de andre med deres rige Maaltider. I Morgen skal jeg have Suppe...“
„I Dag har vi faaet Penge igen. (Det var Penge, der uddeltes af
en Indsamlingskomité til Støtte for de indkaldte Soldaters Hustruer
og Børn). Du kan tro, kære Ven, at det var underligt for mig, hver
Gang jeg skal hente Penge. (Det var svært for Moder at modtage
Penge paa den Maade). Jeg kunde ikke skjule mine Taarer i Dag„
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og da jeg stod dernede, spurgte en af Herrerne (maaske Købmand
Urban Hansen(?), som Moder nævner i et andet Brev), om jeg havde
nylig hørt fra Manden. O, min kæreste Ven, Gud give, at den Dag
snart var oprunden, da du bestandig maa blive hjemme hos mig.

Min Fader som Soldai. 1864.

Vore lykkelige Dage var kuns faa; men Gud kan jo gøre dem dob
belt glade og lykkelige, naar du kommer hjem til mig igen. Der
er maaske mest godt tilbage for os, end vi selv kan forudse .. .“
Under og efter Tilbagetoget fra Dannevirke naaede Brevene i
næsten en Maaned ikke frem, men er gaaet tabt, og da var det
svært for Moder. Hun „gjorde sig de mangfoldigste Tanker,“ ...
og hun „har hørt og spurgt alle Vegne, men alt forgæves indtil i
2*
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Dag, da jeg gik paa Hospitalerne i Odense, og endelig fandt jeg
en Mand fra (19. Regiments) 6. Kompagni, som sagde, at han havde
talt med dig for otte Dage siden, og da var du rask. Du kan tro,
min kære Ven, at det lettede godt paa mig.“
Efter at Dannevirkestillingen var opgivet, kom 19. Regiment til
Fredericia, hvor Fader var en Tid, ogsaa under Bombardementet,
og senere flyttedes hans Regiment til Mors. Herfra skriver han i
et af sine Breve: „Jeg takker Almagtens Gud, fordi han endnu
til denne Dag har bevaret mig fra, hvad der kunde skade mit
Helbred, og holdt sin beskærmende Haand over mig, og mit Ønske
er blot, at Freden snart maa komme, og at jeg Igen maa forenes
med dig, og at vi ikke mere skal skilles, førend det er den alvises
Vilje ... for igen at forenes i det andet Liv, hvor hverken Krig
eller Sorg vil fængsle vore Hjerter; men der evig leve i Fred, en
Fred, som ikke findes paa denne syndefulde Jord.“
Den Fred tror jeg, at Fader og Moder nu har opnaaet for Jesu
Skyld hjemme hos Herren.
Fader talte ikke meget om Krigen; men nogle Oplevelser har
han fortalt, og da jeg som Barn lyttede hertil, gjorde de et stærkt
Indtryk paa mig. Saaledes fortalte han, at i den Tid, Hæren laa
ved Dannevirke før Krigen blev erklæret, var Soldaterne enten til
Øvelse eller paa Arbejde, og for altid at være parat, blev de ogsaa
af og til, naar de om Natten laa i Halmen og sov, „blæst ud“ og
skulde da stille paa Alarmpladsen i feltmæssig Paaklædning. En
saadan natlig Mønstring gik sjældent stille af, da det kun var en
„tænkt“ Fjende, der stod foran Voldene. Spillopmagerne i Afde
lingerne lod det da ogsaa regne med Vittigheder, og saa snart den
korte Øvelse var forbi, kunde Soldaterne igen sove videre i Halmen.
Men saa kom der en Nat i Begyndelsen af Februar, hvor der igen
blev „blæst ud“ (slaaet Alarm). Nu var Krigen erklæret, og det
var en virkelig Fjende, de maaske skulde møde og kæmpe imod.
Da der den Nat, — en taaget Vinternat, — blev kommanderet:
„Lad med Skarpt“, var der paa Alarmpladsen „stille som i en Kirke“,
sagde Fader. Den Nat var der ingen Plads for Vittigheder og Spøg.
Det var Alvoren, der da lagde sig over Sindene. Nu var Billedet
helt forandret, og der hørtes kun Kommandoordene og Ladestokkens
faste Slag, naar Spidskuglerne hamredes ned i Bunden af Taprif
lerne. Snart kunde der ventes, at de dødbringende Kugler vilde
suse dem om Ørene.
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Et Par Dage senere kom Opbrudet fra Dannevirke og Tilbage
toget. En Del af Hæren kom til Dybbøl og en anden Del gik Nord
paa. Faders Regiment kom til Fredericia.
Det Tilbagetog fra Dannevirke i Mulm og Mørke kunde Fader
aldrig glemme, stærkt fædrelandssindet, som han var. Den Gang til
bage, syntes han, var en ydmygende Vandring, — selv om det var
en klog Nødvendighed. I Modsætning til mange andre, saavel i
Hæren som udenfor denne, havde Fader, der straks efter Indkal
delsen var blevet udnævnt til Underkorporal, den Opfattelse, at
Tilbagetoget var desværre uundgaaeligt, „ellers havde de Allierede,
Tyskere og Østerrigere taget os allesammen, da vi var for faa og
vore Vaaben for daarlige,“ som han udtrykte sig. Jeg har hørt
Fader meget kraftigt forsvare Overgeneral de Mezas Handlemaade
angaaende Tilbagetoget. Fader taalte Felttoget godt og var nok kun
„Kvartersyg“ en Dag i hele Perioden, skønt han, saa vidt jeg husker
det, fra sidst i Januar og til 9. Maj, da Vaabenhvilen begyndte,
ikke var af Klæderne eller i Seng. Strabadserne kunde Fader taale,
men selve Krigen, Mysunde, Tilbagetoget fra Dannevirke hin Fe
bruarnat, og Tiden ved Kolding og Fredericia, havde gjort et stærkt
Indtryk paa hans følsomme Sind. Fra Krigen hjembragte han to
smaa Salmebøger, som desværre er forsvundet, og et Nyt Testamente,
jeg endnu ejer. Disse tre Bøger havde været hans Følgesvende under
hele Krigen. Han havde ogsaa afskrevet 2—3 af de Sange, som
brugtes i de Dage: „Tak for din Daad“, „Jens var aldrig bange, men
der var for mange“, og „Han drog fra Danmarks grønne Sletter“,
om der var flere, husker jeg ikke. Jeg læste dem som Barn, men
nu er de ogsaa gaaet tabt — desværre.
Betegnende for Faders nationale Sindelag, saaledes som Tankeindstillingen var i de Dage, var, at medens han kun havde gode
Ord at sige om de østerrigske Soldater, hvem han beklagede, at de
var sendt herop, og ogsaa kunde finde sig i at have Tyskerne som
Modstandere eller Fjender, saa var Slesvig-Holstenerne ham en slem
Torn i Øjet. De havde svigtet deres gamle Fædreland og Kongen,
og dertil kom, at Gang paa Gang deserterede der Soldater hjemme
hørende i disse Landsdele, særlig fra Holsten.
„Naar vi ved Morgenappellen fik nyt Feltraab, vidste vi, at en
eller flere var løbet over om Natten,“ sagde Fader med Bitterhed
i Stemmen. Ligeledes fortalte han, at da hans Afdeling havde for
ladt en By i Holsten, hvor de havde været indkvarteret, kunde
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Mit Fødested. Overgade 17, Odense.
(Som det var 1946).

Soldaterne se, da de var kommet udenfor Byen, at Oprørsflaget,
det slesvig-holstenske Flag, blev hejst mange Steder. Den Slags Til
dragelser stemte ikke de danske Soldater venligere overfor SlesvigHolstenerne. Vagten ved Dannevirke var for et dansk Sønderjylland
til Ejderen.
Efter Hjemkomsten fra Krigen boede mine Forældre fremdeles i
Overgade 17 i Odense, og her fødtes jeg de 40 Ridders Dag, 9. Marts
1866. Helst vilde de vistnok vedblivende være blevet i Odense;
men Faders Moder i Barløse kunde ikke klare sig med det lille Hus
og Driften af samme, og de besluttede sig derfor til at rejse til
Barløse ved i.Maj 1866. Jeg var forinden blevet døbt i St. Knuds
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Kirke 22. April og var kun 7 Uger, da mine Forældre tog Ophold
i Barløse. Huset havde hidtil været Fæste under Brahesborg; men
da Moder havde faaet sin Mødrenearv fra Gaarden i Nordby, købtes
Huset, og samtidig blev der foretaget nogle nødvendige Repara
tioner.
I dette Hjem boede Far og Mor indtil 1899, da de flyttede til
os paa Krogsagergaard ved Odense.

BARNDOMSTIDEN
1866—1880
det lille beskedne Hjem, som Bedstefader havde bygget, — „Huset
med de smaa Ruder“, — henlevede jeg fjorten lykkelige Barndomsaar, og her gik jeg, — som Børn vel ofte gør, — og drømte
mine skønne Barndomsdrømme om den Fremtid, jeg ventede mig
saa meget af. Senere lærte Livet mig at slaa af paa Drømme
billedernes Herlighed og bryde Luftkastellerne ned, — eller maaske
rettere, de sank ganske stille i Grus af sig selv.
Mit Barndomshjem var lille og gammelt, mange af Ruderne var
solbrændte, Taget mosgroet, og nogle af Væggene var slemt skæve,
og endnu var der i min Barndom et blyindfattet Vindue; men
tidligere havde der været flere, saa vidt jeg har forstaaet.
Dog alle disse Mangler kunde jeg slet ikke opdage. Jeg havde det
saa uendelig godt; Fader og Moder gjorde alt, hvad de formaaede,
for at „Reden“ kunde være lun for mig. I de sidste halvhundrede
Aar har Hjemmet været paa fremmede Hænder; men af og til med
Aars Mellemrum tog jeg Vejen forbi Huset, og jeg kunde da, —
trods mine hvide Haar, — staa stille og med oprigtig Glæde og Tak
se paa den ældede Bygning og paa Marken, der stødte op dertil.
I 1947 gik jeg derud for endnu engang at se det kære gamle
Barndomshjem, da jeg ikke havde været der de sidste halve Snes
Aar. Men det blev mig en stor Skuffelse. Det gamle Hus var helt
forsvundet, og paa Pladsen var rejst smukke moderne Bygninger.
Dette havde ingen Interesse for mig, og da jeg lod en Bemærkning
falde herom til den nuværende Ejer, sagde han, at det ny Hus var
da kønnere og bedre end det gamle. Heri maatte jeg give ham Ret;
men bare ikke for mig.
Mit Barndoms Drømmeslot var borte!
Men Marken og Gyden med de høje, levende Hegn og med de
mange Popler og Pil paa Rad langs Siderne, var der da endnu, og
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de har ogsaa deres Minder. Her har jeg leget, let og grædt, og i
ensomme Tider har jeg i Skjul af Hegn og Jorddigerne bedt til min
himmelske Fader. Det har skiftet mellem Latter og Alvor, mellem
Sol og Graavejr; men Hjemmet var et forunderligt Fristed.
Legekammerater var der ikke mange af der langt borte fra Byen;
men en af Naboerne havde en Dreng, der hed Niels Peder, og skønt
han var i/4 Aar yngre end jeg, blev han alligevel min gode Kam
merat og Legebroder. Tilmed kunde jeg som en Slags Skolemester
fortælle ham om, hvad jeg havde lært i Skolen, da jeg var kommet
saa langt. Jeg mindes endnu, at jeg en Dag, da vi laa ude i Vej
grøften, holdt et længere Foredrag for ham om den rige Mand og
Lazarus. Naar denne Lignelse var blevet min Tekst, var det sikkert,
fordi Alvoren i Fortællingen havde gjort et mægtigt Indtryk paa
mit Barnesind. Hvor meget min Legekammerat fik ud af det, véd
jeg ikke, men jeg er noget bange for, at han paa det Tidspunkt
manglede Forudsætning for at kunne „tage imod“.
Jeg er heller ikke nu i Tvivl om, at min egen Forstaaelse af
denne alvorlige Fortælling var meget ringe, selv om den havde gjort
et dybt Indtryk paa mig i Otteaars-Alderen. Men jeg fik Afløb for
mine Tanker ved at gøre min Kammerat bekendt med den bibelske
Fortælling.
Senere holdt jeg meget af at fortælle Historier for Kammeraterne
— ogsaa undertiden for voksne. Det, jeg fortalte, var dels, hvad
jeg havde læst, dels hvad jeg havde hørt andre fortælle af mærke
lige Tildragelser eller Oplevelser, selv om de tit lød fast utrolige
om Mestertyve og andre mærkelige Begivenheder. Men samtidig
satte jeg mange Gange mine egne Tilføjelser til, og jeg tror nok, at
Fortællingerne derved blev endnu mere fantastiske og usandsynlige.
Denne Evne til at fortælle har aldrig siden helt forladt mig;
men jeg har søgt at faa det fortalte lagt ind i et mere solidt Spor,
end dengang da Barnefantasien tog Magten.
Fra de første fire, fem Barneaar husker jeg ikke ret meget; men
der er dog nogle Ting eller Begivenheder, som endnu sidder fast
i Erindringen. Naar jeg kom i min lille Seng ved Aftenstid, lærte
min gode Moder mig at folde mine Hænder og bede Fadervor.
Tillige lærte hun mig Salmeversene: „Bevar, o Gud, i Nat“, „Nu
lukker sig mit Øje“ og „Bed, o Jesus, bed for mig“. Efterhaanden
lærte jeg flere Salmevers, og saa snart jeg efter Luthers Katekismus
havde lært Luthers Morgen- og Aftenbøn, benyttede jeg dem i mange
Aar; men jeg er endnu i Dag min kære Moder taknemmelig for den
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ubetalelige Rigdom, som tidlig blev lagt ind i min Barnesjæl, og som
har faaet mere Værdi for mit Liv, end jeg vel selv er klar over.
Barnemindet rækker langt, og hvor er det velsignet at have gode
Barneminder.
Fader gik hver Dag paa Arbejde. Han var i de Aar Kusk og

Midtergyden med de levende Hegn.
Den første Bygning er Laden af mit Barndomshjem
med Kastanietræet ved Laagen.

Havemand paa Gaarden Barløseborg, som dengang ejedes af Gods
forvalter, senere Justitsraad, Schaldemose, og da Fader gik tidlig om
Morgenen og først kom hjem efter, at jeg i Reglen var kommet i
Seng, saa jeg meget lidt til ham undtagen om Søndagen. Moder, der
maatte forestaa Husets og Markens daglige Drift med Koen, Faarene,
Grisen o. s. v., var travlt optaget Dagen lang; men saa besøgte jeg
flittig Farmor, der boede i sin egen Stue i den østlige Ende af Stue
huset. Vi var i Reglen gode Venner, og hun havde god Tid til at
tage sig af mig. Her tilbragte jeg mange Timer, for hun kunde
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fortælle om, hvordan det var gaaet til i gamle Dage baade i Sognet
og i Omegnen. Tillige kunde hun mange Historier, og jeg husker
endnu, at jeg var meget optaget af hendes Fortællinger, blandt
andre om „Robinson“. Farmor lagde Trykket paa anden Stavelse;
men det forringede ikke Historiens Værdi. Hun ejede forøvrigt en
Bog om denne „Robinson Cruso“, og nogle farvetrykte Billeder
i Bogen havde min udelte Beundring. Desværre er den gamle Bog
forsvundet.
En Begivenhed husker jeg tydeligt fra denne Tid, og hører med
til noget af det, jeg bedst endnu erindrer. Den 7. Oktober 1870
blev der født en lille Søster, som hjemmedøbtes 6. November, da
hun var syg. Hun græd meget, og jeg maatte undertiden vugge hende,
hvad jeg ikke syntes meget godt om. Det staar helt tydeligt for mig,
den Dag, da Præsten kom for at hjemmedøbe hende. Hun døde tre
Dage efter Daaben. Jeg erindrer ligeledes den Søndag Morgen, da
Naboerne, sammen med Fader, kom og tog den lille Kiste og bar
den op til Kirken. Men nogen dybere Forstaaelse af det hele havde
jeg selvfølgelig ikke.
Jeg havde dengang, — hvilket jeg endnu har som ældre, — stor
Kærlighed til Dyr, særlig til de smaa Lam og til Katte. Derimod
havde jeg vældig Respekt for Grisen, hvem jeg engang aflagde et
uanmeldt Besøg inde i dens Sti. Den har formodentlig ikke syntes
om Visitten, eller ogsaa var jeg kommet i et ubelejligt Øjeblik, for
den gik angrebsvis til Værks over for mig, saa jeg i største Hast
maatte flygte over Plankeværket med Tabet af min ene Træsko!
En anden Ting, der staar ganske klart for min Bevidsthed fra
disse Aar, var Arbejdet med at læse og skrive, og jeg har nok be
gyndt herpaa i fem, seks Aars Alderen, Dengang maatte dette For
arbejde ske i Hjemmet, og før Skolegangen begyndte. Jeg havde
vistnok ikke særlig Vanskelighed ved at lære disse Ting; men jeg
erindrer saa tydeligt, at nogen stor Lyst havde jeg dog ikke. Jeg
begreb heller ikke, hvad Nytte det var til.
Den ABC, jeg begyndte med, havde paa Bindet et Juletræ og
farvelagte Billeder paa en Del af Bladene, og selv om disse Billeder
nok kunde være fornøjelige at se paa, saa var det dog ikke noget
for en rask Dreng at sidde i længere Tid og sige: b—a ba, b—e be,
b—i bi o. s. v.; men der var ingen Vej udenom, og saa maatte det
tages med.
Denne Begyndelsesramse lærte jeg vist snart udenad; men dermed
var Sagen ikke klaret, thi naar flere Bogstaver stod ved Siden af
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hverandre, sagde de jo noget andet. Dog — Øvelse gør Mester, —
og inden jeg var syv Aar, kunde jeg baade læse og skrive; men
nogen stor „Mester“ blev jeg vist aldrig i disse Ting. Fra denne min

første Læsebog, som desværre ogsaa er forsvundet, (kun et enkelt
Blad er opbevaret,) erindrer jeg endnu nogle af de Billeder, der
var knyttet til de første Bogstaver, og hvor der stod:
„Tinden i ylaen sig dykker og svømmer,
Baaden og Æroen man bygger af Tømmer.
Chineseren vil paa Citronen smage,
Drengen lader opstige sin Drage.“
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Da jeg var færdig med ABC’en, maatte jeg tage fat paa „Hall
agers Læsebog“, der paa mange Maader var en god og fornøjelig
Bog baade for mindre og større Børn. Heri blev jeg gjort bekendt
med, at der ikke ålene var Forskel paa gotiske og latinske Bog
staver; men at der ogsaa inden for hver Gruppe var forskellige
Faconer paa Tegnene. Blandt andet kunde det nok volde nogen
Besvær at kende Forskel paa b og d. Men efterhaanden gik dette
dog ind i min Barnebevidsthed, og da var jeg blevet saa klog.
Ligeledes husker jeg klart den store Stormflod, der 13. November
1872 anrettede megen Skade paa Vestfyn foruden andre Steder
og ikke mindst paa Lolland og Falster. Ved Føns paa Fyn druknede
en ung Mand, ligesom ikke faa Husdyr satte Livet til. Det gjorde
et stærkt Indtryk paa mig, da Fader, som var i Assens Dagen efter,
kom hjem og fortalte, at Folk havde sejlet i Baade i Byens Gader.
Da jeg blev lidt større, saa jeg kunde trave med Moder, naar hun
havde Ærinde til Kirkebyen eller andet Steds, begyndte jeg at
skønne, at „Verden var meget større“ end vor Mark og Have samt
nærmeste Omegn med de indhegnede Gyder og de høje Skelhegn
mellem Markerne. Disse Hegn betog forøvrig i høj Grad Udsigten
for en lille seks, syv Aars Purk.
Jo, Verden var meget større, og Forholdene i Livet langt mere
indviklede, end jeg hidtil havde været klar over. Paa en af disse
Udflugter ud i den store Verden kom jeg til at opleve noget, som
1 en Periode optog mig stærkt. Det var et Besøg hos Sognets Væver,
Niels Andersen, eller som han altid kaldtes, Niels Væver. Foruden
at være Væver passede han Kirkegaarden og „ringede Solen op
og ned“.
Moder kartede og spandt den Uld, vore Faar leverede, og af dette
Garn fabrikerede Niels Væver det Tøj, vi alle gik i, og derfor var
han for mig dengang en meget vigtig Person. I et Rum i hans Hus
ved Vejen efter Aarup stod tre store og vistnok ret klodsede Træ
væve, og under vort Besøg der var min Opgave især at beundre og
nærmere at undersøge disse Maskiners mærkelige Mekanisme.
Hvad Trændegarn, Islæt og Spoling var, kom jeg snart nogen
lunde til Klarhed over; men det med den „letbenede“ Skytte, der
fløj fra den ene Side til den anden, var meget mere indviklet. Senere
opdagede jeg, at ogsaa ved en Væv kunde der være „Høg over
Høg“, for da jeg engang hos en Væver i Nærheden af Assens saa
noget som kaldtes „Flyveskytten“, og saa, at denne „Skytte“ havde
endnu mere Fart paa, dæmrede det for min Barnebevidsthed, at der
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var noget, som var mere kunstfærdigt end Niels Vævers solide Væve.
En lignende Opdagelse gjorde jeg ogsaa i disse Aar paa et andet
Omraade.
Jeg kendte og beundrede Moders Spinderok, som jeg desværre ikke
maatte røre, for ikke at bringe det spundne Garn i Ulave; men det
var svært altid at huske Forbudet, og det hændte da ogsaa, at jeg
nogle Gange fik et Slag over Fingrene af den snurrende Ten, naar
Moder spandt, og det hjalp bedre end mange Ord paa Hukom
melsen om ikke at røre Rokken.
Da jeg engang i Faurskov Mølle, hvor der i de Aar var Spinderi
og Stampeværk, havde set, hvorledes der af en Maskine, som blev
betjent ved Haandkraft, kunde spindes paa en halv Snes Tene paa
een Gang, forstod jeg lidt af, at Moders snurrende Rok var en
Undermaaler af en gammeldags Slags.
Da min Skolegang begyndte i 1873, blev der mindre Tid til
„Driverlivet“, saa meget mere, som jeg, da jeg blev større og fik
lidt flere Kræfter, maatte hjælpe Moder med mange Ting især om
Sommeren. Min lille Mor var skrøbelig i mange Aar, og naar Fader
de fleste af Aarets Dage var paa Arbejde paa Barløseborg, blev
der god Brug for den lille Haandsrækning, jeg kunde yde, naar jeg
ikke var i Skole. Som oftest var det Koen, „den Brogede“, der
skulde passes, og den skulde passes godt, da den gav Mælk og
Smør, og naar Smørret solgtes i Assens, kom der lidt Penge til Huse,
og det var nødvendigt; thi selv med den allerstørste Sparsomme
lighed, — og som Administratorer af de smaa Midler var baade
Fader og Moder rene Mestre, da mange Aars Øvelse havde givet
dem stor Færdighed heri, — saa kunde det dog ofte knibe med at
faa Pengene til at strække til. Men det var ikke noget slemt at
passe Koen, da jeg som oftest tog mine Bøger med, og i „Pauserne“
kunde jeg ligge mageligt og lunt og læse i Læ af de levende Hegn.
Med Hensyn til Sport og Friluftsliv havde jeg det i den sidste
Del af Barneaarene omtrent som de gamle Nordboere, der drev
Jagt og Fiskeri. (Jeg kan dog ikke sige, at jeg „levede“ af Jagt
og Fiskeri). Som Jagtvaaben benyttede jeg Bue og Pil, naturligvis
først og fremmest, fordi Oldtidens Mennesker havde gjort det samme,
men ogsaa fordi det var et billigt Vaaben, jeg selv kunde fabrikere.
Som Pilespids kunde til Nød benyttes et Søm, men helst anvendte
jeg et Hønseben eller lignende, som jeg kløvede; thi det havde de
gamle Nordboere gjort. Naar Kornet om Efteraaret var kørt hjem
fra Markerne, var det et rent „Nomadeliv“ at strejfe rundt i de
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store Marker i nogle Timer og samtidig spise de dejligste Brombær,,
der voksede alle Vegne i Hegnene eller i Udkanten af Kratskovene.
Lidt senere hen paa Aaret, naar Brombærrene var forbi, var der i
Reglen Overflod af de herligste brune Nødder i de mange Hassel
hegn. Mens jeg omtaler disse spiselige Ting, maa jeg ogsaa nævne,
at der tidligere paa Aaret, førend „Jagten“ gik ind, var Steder paa
Grøftevoldene, hvor der kunde plukkes smaa røde Jordbær, der saa
blev trukket paa et Græsstraa for senere at blive spist. Ah, hvor
de smagte herligt. Jeg har senere spist mange Sorter Jordbær, men
næppe nogen, som i Velsmag kunde staa Maal med Bærrene paa
Grøftekanterne ved Barløse.
Men tilbage til Jagtturene. Jeg skød aldrig noget; men min Barnefantasi var tilfredsstillet.
Gav Jagten ikke Udbytte udover Brombærrene og Nødderne, gik
det bedre med Fiskeriet. I Omegnen af vort Hjem var der nogle
Moser og Kær, hvori der var Karusser, men det var meget vanske
ligt at faa dem til at „bide“, ligesom jeg heller ikke er sikker paa,
at der var Fisk i alle de Vandhuller, hvor jeg kastede Fiskekrogen
ud. Det hændte dog, at jeg et Par Gange fik en lille Karusse, 4—5
Tommer lang, med hjem, og fik Moder til at stege den. Jeg tror
aldrig, at jeg nogensinde før eller senere har spist en Fisk, der
smagte saa godt, som dem jeg fangede i Simon Pedersens Mose.
Mine fleste Fisketure gik dog til Puge Mølleaa. Her var ganske vist
ingen Karusser, men der var Overflod af Hundestejler, og de var
mere villig til at „bide“. Der var blot den „aber derbei“ ved
Hundestejlene, at dem vilde Moder ikke stege, da de var for smaa;
men saa blev de udsat i nogle Kær til Fremavl!
Disse mine ensomme Barndomsudflugter i den frie og frodige
fynske Natur gav mig ogsaa paa anden Maade varige Indtryk i
mit Barnesind.
Naturens Storhed, Verdensrummets Uendelighed og de Millioner
af lysende Stjerner ved Aftentid kunde nok give et Barn noget at
tænke paa. Men ogsaa paa det jævne og i det hverdagsagtige var
der meget, der fangede Barnefantasien.
Langs Veje og Gyder blomstrede fra tidlig Foraar Hvidtjørn^
de blaa Syrener, de rødhvide Hybenroser, hist og her stod en Guld
regn, en Snebolle, samt Hæg, Hyld og den blomstrende Tornblad.
Der kunde ogsaa findes Benved med sine sære firkantede Grene og
røde Frugter, dertil kom de vilde Kirsebær og Skovæblerne (Skovrutter). De sidste var noget sure, men var man ikke Kostforagter,,
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lod de sig spise. Og hvad var der saa ikke af Planter i Moser,
Damme og Søer. Inde i de stille Skove var der baade Raadyr,
Harer og Ræve, men det kunde ogsaa træffe sig, at jeg paa en
saadan Vandring over Mark og i Skov mødte baade Snoge og
Hugorme, som jeg vidste, jeg maatte tage mig i Agt for. En Slange
er alle Vegne en Slange.
Ind imellem Bakkerne og langs Engene snoede sig den altid rin
dende Puge Aa, hvorimod Smaabækkene tørredes ud i Sommertiden.
Ogsaa det kunde nok give et Barn noget at grunde over. Mærkeligt
med den Puge Mølle Aa, hvor Vandet Aar efter Aar stadig løb og
løb, og dog blev Aaen aldrig tom. At den paa sin Vej slog saa
mange Bugter i Stedet for at løbe ligefrem, hvor ikke Bakkerne
spærrede, har vel ogsaa nok givet mig noget at spekulere paa, lige
som jeg ofte har staaet og med Beundring set paa, at den samme
Aas Vande, hvori jeg fiskede og badede om Sommeren, satte det
store Vandhjul ved Puge Mølle i Bevægelse, saa Kværnene inde i
Møllehuset snurrede og malede Kornet under Bulder og Brag.
I et Menneskes Liv er ingen Bagateller, alt er medindtaget i Guds
Raad og Plan, — at Mennesket ved sin frie Vilje kan gribe ind og
krydse Herrens Planer, er en anden Side af Sagen. Hverdagens smaa
Ting i Barneaarene er med til at „danne Manden“. Naar jeg nu
som ældre tænker tilbage paa de lykkelige Barndomsdage i det lille
og noget stille Hjem, saa synes jeg at forstaa, at de her omtalte
Barndomsindtryk af den frodige vestfynske Natur i Baag Herred
har maaske betydet mere for mig, end jeg selv kan overse eller
forstaa.
Fra Kirkebakken eller fra andre Højdepunkter, som der er saa
rigeligt af paa Vestfyn, er der en storslaaet Udsigt til Lille Bælt
med Øerne Baagø og Brandsø, samt over til Sønderjylland, hvor
Skamlingsbanken med den høje Mindestøtte rager op.
I min Barndom tilhørte Sønderjylland ikke Danmark; men jeg
har ofte staaet paa de vestfynske Bakker og set ud over Havet til
det omstridte Land, som min Fader ogsaa havde kæmpet for, og
som han undertiden fortalte om. Ikke underlig, at jeg allerede som
Barn følte mig som Dansk og Kongetro, og at Sønderjylland for
mig var dansk Land, røvet af Tyskerne. Ved Solnedgang kunde her
være et pragtfuldt Farvespil, naar Himlen farvedes gyldenbrun,
og Solen glimtede over Lille Bælt eller „trak Vand“, som Beboerne
kaldte det paa den Egn af Fyn, naar det regnede i det fjerne ud
over Havet.
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Barløse Kirke.

Paa flere Marker i Nærheden af vort Hjem laa endnu den Gang
nogle Oldtidsgrave eller Kæmpehøje, og mindst fem eller seks blev
i disse Aar udgravede og sløjfede, desværre uden sagkyndig Under
søgelse. Paa Barløsegaards Mark laa tre eller vistnok fire Gravhøje,
som jeg saa blev sløjfede i 70’erne. Ligeledes var jeg Vidne til, at
Stenhuggeren kløvede og tilhuggede to lange Overliggere eller Dysse
sten til Ledstolper. Disse Sten var fra en anden Mark lidt sydligere.
Højene paa Barløsegaards Mark kaldtes „Kragehøjene", og de
var af betydelig Størrelse. I Nærheden af Kragehøjene var der paa
den mod Syd vendte Bakkeskraaning en Kilde, der gav Vand hele
Aaret, og det Vand var efter vi Børns Opfattelse vidunderlig vel
smagende. Vandet fra Kilden fortsatte sit Løb ned i Lavlandet til
„Folkemosen“, d. e. Folkets-vie-Mose, Folkets hellige Mose. Paa den
høje Kirkebakke har sikkert i Oldtiden været et Offersted eller
Gudehov, og syd for var Kilden, den hellige Mose og Gravhøjene.
Fra Kildebakken har i mer end hundrede Aar været bortkørt Grus,
og flere Stensætninger — rimeligvis Oldtidsgrave — er Tid efter
anden blevet afdækkede, men ikke nærmere undersøgt. Alle disse
Fortidsminder fortæller om, at Vestfyn har i fjerne Tider været
stærkt befolket.
At jeg ogsaa paa Markerne fandt nogle smukke Oldtids Stenkiler,
J. C. A. Carlsen-Skiødt: Erindringer. I.
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som jeg solgte til en Opkøber for i Krone, skal blot tilføjes som en
Oplysning. Bedstemor fortalte forresten, at det var „Tordenkiler44,
og at de var kommet ned paa Jorden ved et Lynnedslag. Den Op
fattelse af „Tordenkilerne44 var Bedstemor dog ikke ene om, den
var ret gængs i de Tider. Men da Fader fortalte mig noget andet
om Stenkilerne, kom jeg til at tvivle paa Bedstemors Kundskaber
paa det Punkt. Alle disse Oplevelser medvirkede til, at jeg tidlig
ikke alene fik Øjet opladt for vort Fædrelands Skønhed, men ogsaa
begyndte at interessere mig for de historiske Minder.
Kan hænde, at denne lidt ensomme men dog saa rige Barndoms
tid gjorde mig til noget af en Drømmer i Barnetrøjen, ... kan ogsaa
hænde, at jeg ikke helt har faaet disse Barndomsindtryk rystet af
mig endnu.
Men det ønsker jeg heller ikke.

Om Efteraaret og Vinteren, naar Jagten og Fiskeriet maatte ind
stilles, tog jeg fat paa Husflidsarbejdet, og det var mange forskellige
Ting, jeg lavede eller forsøgte at lave. Vindmøller og Vogne var
min mindste Kunst. I en Periode slog jeg mig paa Skibsbyggeriet,
„de danskes Vej til Magt og Ros44, og engang havde jeg faaet en
hel Flaade samlet. Det var dog alle fredelige „Handelsskibe44.
Mærkelig nok har jeg aldrig bygget et „Krigsskib44, og det var dog
ikke fordi, jeg var Antimilitarist, vel snarere fordi jeg aldrig havde
set et saadant Skib, hvorimod der i Havnen ved Assens var Over
flod af de andre.
Da jeg blev lidt ældre og læste noget mere, stødte jeg ogsaa paa
dette mærkelige Redskab, „Evighedsmaskinen 44, „Perpetuum mobile44,
der har sat mange Hjerner og Hænder i Bevægelse. Jeg spekulerede
en hel Del paa den Indretning, og jeg talte ogsaa med Fader derom;
men han kunde ikke give mig nogen Vejledning til at faa dette
store Problem løst. Jeg fik dog aldrig paabegyndt Arbejdet med
denne Maskine; men nøjedes med at lave en Tegning(!), hvorefter
den vilde komme til at bestaa af et Vandmøllehjul i Forbindelse
med en Sprøjte (Trykpumpe). Naar en saadan Mekanisme engang
var sat igang, skulde den efter min Mening kunne fortsætte ved den
Kraft, den selv udviklede. Sprøjtens Vand skulde drive Vandhjulet,
og Vandhjulet saa igen holde Sprøjten i Drift. Uheldigvis for mig
og for Menneskeslægten fik jeg aldrig den Maskine bygget, og
Tegningen er forsvundet! Men saa slap jeg ogsaa for Skuffelsen.
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For mig glippede det store Problem, og nu maa en dygtigere tage
fat paa Opgaven. Et „Perpetum mobile“ er stadig ikke bygget!
Derimod havde jeg engang en „Automobil“ eller vel rettere en
„Cykel“ i Arbejde. Den skulde have fire Hjul, men dog ikke drives
ved Motor og Benzin efter Nutidens Mønster, for saadan Driv
kraft kendte man ikke I de Tider. Nej, den skulde gaa eller løbe
ved Haandkraft; men den blev aldrig bygget færdig ... desværre.
Undertiden blev dog noget færdiglavet. Jeg fik saaledes fabrikeret
cn enkeltvirkende og senere en dobbeltvirkende „Brandsprøjte“.
Aarsagen hertil var, at min Lærer læste privat Fysik med mig, og
i den benyttede Bog var der Tegninger af disse „Tingester“ med
„Klapper og Pumper“, og da jeg saa læste om, hvorledes de ar
bejdede og virkede, tænkte jeg, at saadanne maatte jeg ogsaa kunne
fabrikere.
Den enkeltvirkende Sprøjte fik jeg ret hurtig lavet, og den arbej
dede godt, hvorimod den „rigtige“ dobbeltvirkende Brandsprøjte
med to Pumper og Slange med mere, kun vilde virke stødvis, da
jeg havde glemt, at faa „Vindkedelen“ indarbejdet i Systemet. Men
dette sidste havde jeg vist heller ikke kunnet magte.
Altsaa var der en betydelig Brist i dette „videnskabelige“ Arbejde.
Men Tanker og Hænder arbejdede med Opgaverne, — og saa kom
der noget „Børneværk“ ud deraf, og til mere eller andet kunde det
heller ikke blive.

Selv om jeg i min Barndom havde en noget ensom og stille Til
værelse borte fra den mere urolige Landsby, savnede jeg dog intet.
Vel havde jeg ikke megen Lejlighed til Samleg med andre jævn
aldrende Kammerater, men saa meget mere Tid fik jeg til mine
Bøger og øvrige Sysler. Jeg var glad for mit Hjem og holdt meget
af mine Forældre, og saa var det maaske slet ikke saa galt selv at
skulle finde Veje og Midler til at udfylde Fritiden. Leg fik jeg nok
af i de Dage og Tider, jeg var i Skole.
I de lange, lyse Sommeraftener gik jeg undertiden ud ad Vejen
for at tage imod Fader, naar han kom fra Arbejde, og da kunde
vi rigtig snakke sammen paa Hjemvejen. Vinteraftenerne tilbragte
jeg derimod inden Døre i Selskab med min elskelige, lille Mor. Hun
havde faaet en efter de Tider fortrinlig Skoleundervisning i Ebberup
Skole hos den ældre Lærer Pedersen, der endog lærte de større Børn
at synge efter Noder! Moders Kundskaber kom mig til megen Nytte.
Hun kunde en Mængde Sange og Fortællinger udenad, og naar
3*
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hun, efter at Lyset var tændt i Stuen, kartede, spandt, strikkede
eller syede (Moder var aldrig ledig), saa sang hun ofte for mig.
En af disse Børnesange fra hendes Skoletid synes jeg fortjener at
opfriskes, selv om den nu er glemt.
Lystig vi synge og springe og lege,
udenfor Regnen paa Ruderne slaar,
her har vi lune og skærmende Vægge,
:|: Kærlighed sørger for Barndommens Aar! :|:

Fader og Moder maa skaffe os Brødet,
ingen kan leve af Løjer og Sang;
Barndommens Tid bør ej være forødet,
:|: Børnene bliver dog voksne engang. :|:
Glade vi ville i Skolen os samle,
regne og skrive og stave os frem,
engang, naar Fader og Moder er gamle,
:|: tjene vi Brødet til os og til dem! :|:
Sangen er vel ikke noget Stordaadværk; men jeg mindes den
endnu med Glæde. Den maa være mindst 150 Aar gammel.
Men Moder havde ogsaa andet at fortælle fra sine Skoledage.
Hun kunde saaledes gengive ordret udenad hele den store Feltherre
Daniel Rantzaus Tale til Hæren forud for Slaget ved Svarteaa 1561.
Hvormange mon kan præstere det i vore Dage. Jeg kan det ikke,
selv om jeg kender Talen.
Moder kunde ogsaa hele Balles Lærebog udenad foruden en Del
Salmer. Hun havde gaaet til Konfirmationsforberedelse hos Pastor
Blædel i Assens (Kærum Sogn var dengang Anneks til Assens), og
den Undervisning hos Pastor Blædel (Fader til Pastor Blædel ved
Garnisons Kirke, København), havde haft en ikke ringe Betydning
for hende.
Dette med Balles Lærebog kom ogsaa mig til Gavn, da vi i Bar
løse Skole dengang endnu benyttede den Bog.
I Skoletiden lærte jeg nye Sange, som Moder ikke kendte, og jeg
forsøgte da til en Afveksling at synge dem for hende, naar hun
havde sunget sine for mig, men her maatte jeg døje den Tort, at
Moder undertiden lo ad mig. Sagen var nemlig den, at naar jeg
ingen Melodi kendte til nogle af mine Sange, lavede jeg Melodierne
selv paa staaende Fod, og de var nok mer end slemme, og hvert
Vers havde sin Melodi!
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En stor Oplevelse for mig var, da jeg Juleaften 1874 — otte Aar
gammel — af Fru Schaldemose, Barløseborg, blev indbudt til Jule
træ. Jeg havde aldrig før set et saadant pyntet Træ, da vi selv
følgelig ikke havde Juletræ i mit Barndomshjem, ligesom det slet
ikke var almindeligt paa Landet dengang. Vi nøjedes med Risen
grøden og Æbleskiverne eller Praasekagen, og bagefter sang eller
læste vi Julesalmerne.
Men den Jul kom Fader pludselig hjem og hentede mig, og det
hele blev en stor Overraskelse, da vi ikke vidste noget derom i
Forvejen. Naa, jeg kom ved Moders Hjælp hurtig i Tøjet, og saa
spadserede jeg sammen med Fader og med store Forventninger til
mit første Juletræ. Jeg blev ikke skuffet, og desuden fik jeg i For
æring en Billedbog udgivet af Chr. Richardt og G. Rode, hvilken
Bog jeg endnu vogter omhyggelig paa.
Af og til kom jeg ogsaa til Assens, og da blev Havet, Skibene,
Kirken, Kirkegaarden, Jødekirkegaarden og Skovanlægget med
„Sophiekilden“ nøje undersøgt, ligesom jeg næsten altid smagte paa
Kildens Vand.
Et Par Gange var jeg til Sommermarked i Assens, hvor jeg fik
den store Nydelse at se „Kunstberidere“, Sækkevæddeløb, Dukke
teater m. m., og samtidig høre Gadesangerne synge „den sidste ny
Vise“ til Melodien: „Peter Skjødt i Barndomsalder“; Visen kostede
vistnok 10 Øre; men var næppe mere end 5 Øre værd.
Naar jeg lejlighedsvis var med Fader i Købstaden, tog vi ind
til Købmændene Niels Munk og Fr. Plum, hvor vi handlede. Der
drak vi Kaffe, og jeg saa med Forundring paa den smukke, gamle
Købmandsgaard, der altid har haft og endnu har en fremtrædende
Plads i Byen.
Det er altsammen smaa Oplevelser, ubetydelige i sig selv, og vel
for andre ganske værdiløse Hverdagsoplevelser, men for mig var
det dengang noget meget mere. Det var Barnet, der lærte lidt af
den store Verden at kende.
Da jeg senere hen som ældre i 17 Aar kom til at repræsentere
Assens By og Kreds i Folketinget, fik jeg paany Forbindelse med
den Plumske Købmandsgaard, og fra denne min Rigsdagsperiode
mindes jeg med Glæde og i Taknemmelighed mit Samarbejde med
nu afdøde Købmand Th. Plum.

Vinteren kunde vel nok være lidt lang der ude paa den afsides
Egn; men jeg husker aldrig, at jeg kedede mig. Fader havde foræret
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mig et Par billige Skøjter, og naar Isen var stærk paa de nærlig
gende Damme eller Moser, saa blev Skøjterne flittigt brugt, selv
om Moder tit ikke var rigtig glad for, at jeg alene tog paa disse
Isture. Det havde da ogsaa nær gaaet galt en Dag. Jeg kom gaaende
med Skøjterne i Haanden og gik hurtig ud paa „Stærmosen“s Is,
som jeg troede var tilstrækkelig stærk; men pludselig brast Isen, og
jeg sank i det kolde Vand. Heldigvis fik jeg Armene ind paa den
faste Is, og med noget Besvær kom jeg ret hurtig op af Vandet og
kravlede ind til det faste Land med Tabet af Skøjterne. Disse blev
dog senere fisket op; men siden da havde jeg en vis Respekt for
den Mose, hvor Siv og Star gjorde Isen usikker.
Naar jeg i Dag tænker paa denne Begivenhed, hvor jeg laa i
„Stærmosen“s iskolde Vand og arbejdede paa at komme op, da er
det, som ser jeg en usynlig Englehaand rakt ud og griber om min
egen lille, skælvende Haand. Der var ingen Mennesker i Nærheden
af Mosen, og der var ikke kort Vej til nærmeste Beboelse, saa det
var tvivlsomt, om nogen kunde have hørt mit Raab.
En anden Oplevelse en Vinternat, da jeg var 12—13 Aar, minder
mig om det samme. Jeg havde været til en Sammenkomst i Kirke
byen, og det var blevet langt ud paa Aftenen, før jeg begav mig
paa Hjemvejen. Under almindelige Forhold kunde Vejen passeres i
Løbet af en halv Times Tid; men uheldigvis blev det den Aften
et forrygende Snevejr og Storm. Dette havde jeg ikke ænset, saalænge jeg var inden Døre, men da jeg kom uden for, fik jeg rigtig
Uvejret at mærke, saa jeg maatte vel bruge den dobbelte Tid til
Hjemturen, som jeg skulde gaa ganske ene.
At det bed i Næse og Kinder fik endda være, men værre var det,
at den dybe Sne og Snedriverne paa de smalle indgrøftede Veje
gjorde mig træt, da jeg var naaet omkring Halvvejen. Saa begyndte
det at arbejde i min Barnehjerne, om jeg ikke kunde komme Vejen
lettere over ved at gaa ind over Markerne, hvor Sneen sandsyn
ligvis delvis var føget bort.
Fra Tanke gik jeg til Handling. Med megen Møje kravlede jeg
over Jordvolden og gennem det levende Hegn, hvorpaa jeg lod mig
glide ned paa den anden Side af Diget. Men herved kom jeg, saa
at sige, fra Asken og i Ilden. Sneen var ganske rigtig føget bort fra
den aabne Mark; men havde derefter lagt sig som et dybt Snelag
eller som et højt Bjerg op imod Hegnet, og i denne bløde Snedynge
sank jeg nu ned, saa Sneen næsten lukkede sig over Hovedet. —
Nu oplevede jeg noget mærkeligt eller maaske rettere noget men-
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neskeligt naturligt. I Stedet for at blive forskrækket, følte jeg det
nærmest som en Behagelighed at ligge der godt gemt i den bløde
Sne, og tilmed beskyttet imod den skarpe Blæst, saa jeg kunde nok
tænke at hvile mig lidt der.
Mon det ikke ofte er under lignende Følelser, at Mennesker om
kommer i Snestorm. Dette tænkte jeg dog ikke paa den Aften; men
det arbejdede i min Tanke, at jeg maatte skynde mig hjem; thi
Fader og Moder ventede jo paa mig. Saa sled jeg mig med Møje
ud af Sneen og kom ind paa Marken. Lidt senere var jeg hjemme,
hvor mine Forældre med Ængstelse havde ventet paa mig.*)
Her tænker jeg ogsaa, at det var en god Engel, som vækkede
mig, da jeg laa saa blødt og halvt sovende i den kolde Sneseng.
Disse smaa Oplevelser staar nu for mig i et helt andet Lys, end da
jeg som Barn oplevede dem, og saa tænker jeg, at Brorson har Ret:
„Jeg gaar blandt Engle, hvor jeg gaar, de skal mig vel bevare“.
Men Sneen kunde ogsaa være velkommen. Naar den havde lagt
sit hvide Dække over Bakker og Dale, blev der kælket ned ad de
stejle Skrænter, som der ikke er Mangel paa i Vestfyn. Det gik saa
med susende Fart ned ad Bakke, og selv om den lille Slæde under
tiden væltede, saa var der blødt at falde i den hvide Sne; ... men
puh, uha, ... hvor var det træls at faa Slæden op paa Bakketoppen
til næste Tur!
Men Foraaret var dog nok den herligste Tid. Naar Lærkerne sang,
medens de steg op imod den blaa Himmel, naar Stærene fløjtede
og saa kælent hen efter Stærekassen i det gamle Æbletræ, naar
Graaspurvene kvidrede lystigt under Straatagets Hellefag, og naar
Gulspurven sammen med Tornskaden, Drossel og Solsort havde
travlt med at bygge den ny Rede i Gydernes Hegn, da var det
fynske Foraar kommet.
Og saa kom Travlheden i Marken. Der blev pløjet, harvet, og
Foraarssæden blev lagt; ogsaa vor lille Mark blev tilsaaet, og saa
gik vi og ventede paa Høsten. Det betød meget for os, om vi fik
en god Avl paa det lille Areal, og det fik vi som oftest. Lidt længere
hen i Forsommeren kom Høsletten, og hvor var vi glade, naar vi
fik flere Høstakke paa Rad. Fader slog Græsset om Aftenen, naar
han kom fra Arbejde, og naar det var tjenlig dertil, satte Moder
og jeg det i Stak.
*) Denne lille Begivenhed har jeg brugt som Grundlag for min Fortælling: »Din
Fader venter paa dig.«
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Kornhøsten var alligevel den skønneste Tid. Saa tog Fader fri
nogle Dage, for Kornet maatte vi have bjerget godt. Naar Rugen
og Hveden skulde køres ind i Laden, blev der foran Ladedøren
bredt nogle store Lærredstykker eller Sække, for de Kærner, som tab
tes, skulde omhyggelig samles op. Det var jo Brødkorn, og det maatte
ikke spildes. Jeg husker ikke, at saadant blev gjort, naar Byg og
Havre kørtes ind. Da vi ikke havde Heste, blev alt Hø og Korn
kørt ind paa en Hjulbør eller paa en Trækvogn, og meget forsigtig
blev det altsammen behandlet, det gjaldt om, at saa lidt som mulig
gik tabt.
Som tidligere nævnt boede Farmor hos os indtil sin Død i 1878,
— altsaa til jeg var 12 Aar. Jeg besøgte hende ofte, og hun havde
god Tid til at snakke med mig. Da jeg havde begyndt min Skole
gang og kunde læse fra Bladet, læste jeg ofte for hende og mest
af Salmebogen. Ved den Tid kom jeg med Fader og Moder i Kirke,
og da jeg havde overværet nogle Gudstjenester, opstod den Tanke
hos mig, at jeg vist ogsaa kunde prædike ligesom Præsten, — om
end mindre godt selvfølgelig. Men nu kom den Vanskelighed, at jeg
ingen Tilhørere havde, hvilket Præsten dog kunde glæde sig ved,
selv om det til Tider var smaat nok med Besøget i Kirken, og
prædike uden Tilhørere syntes jeg ikke, der var noget ved. Paa den
Tid kendte jeg ikke Fortællingen om den fromme Munk, der præ
dikede for Dyrene, da Menneskene ikke vilde høre ham. Havde jeg
vidst Besked herom, kunde jeg have benyttet den Udvej at prædike
for Faarene og Lammene. Men saa maatte Farmor være „Tilhører“.
Jeg skrev mine „Prædikener“ i en lille Bog, og saa læste jeg dem
op for min „Tilhører“, og jeg maa sige, at i Reglen hørte Farmor
paa mig med stor Taalmodighed.
Jeg har opbevaret en halv Snes af disse skrevne Prædikener. Den
første er over Evangeliet til Midfaste Søndag, 25. Marts 1876 og
handler om Bespisningen af de 5000 i Ørkenen.
Denne lille Prædikesamling egner sig absolut ikke til at „ud
komme i Trykken“, men Undskyldningen maa være den, at jeg da
kun var 10 Aar. Desuden har vi vist nok af Prædikebøger i Øje
blikket!
Ved samme Tid begyndte jeg ogsaa at skrive Vers. De to første
„Digte“, hvoraf det ene handler om Fugle og Dyr, og det andet
om Hjemmet, dengang da Fader var i Krigen, er endnu i Behold.
Til disse „Digte“ er jeg blevet inspireret af min Moders Fortæl-
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linger, da hun ofte fortalte mig om Naturen og om den Tid, da
Fader var ved Hæren, og de er begge, saa vidt jeg kan skønne af
de gamle Optegnelser, skrevet i Efteraaret 1875.
Den første „Salme“ er skrevet 12. Februar 1876. Den staar i den
gamle Bog nedskrevet saaledes: „Mel.: Herre jeg har handlet ilde.
Du, min Herre og min Fader,
Du, mig ene frelse kan,
Du, som alle Synd forlader,
Du, som frelser alle Mand.
Du mig ene frelse kan
Jesus Christ min Frelsermand.

Du, min Frelser og min Fader,
Du, som alle frelse vil,
Du, som alle Synd forjager,
Dig vi alle bede til.
Og saa vi med Glæde stige
Op til dig i Himmerige.
Nu, o Fader ved din Naade
Du os alle raade maa,
Alle til det gode raade
Og paa Syndens Vej ej gaa.
Og den brede Vej ej finde,
Som de fleste har isinde.“
Fra mit niende Aar til min Konfirmation skrev jeg flere „Digte“
— mest „Salmer“, — af disse er ca. 60 endnu opbevarede. Efter
min Konfirmation blev min Produktion vel nok lidt bedre i Kvalitet,
men Kvantiteten svandt meget betydeligt ind, og der blev ofte lang
Tid imellem, at jeg skrev Vers.
Da Prinsesse Thyra den 21. December 1878 holdt Bryllup med
Hertugen af Cumberland, skrev jeg 12 Fireliniers Vers som Lyk
ønskning. Jeg læste Versene for Fader og Moder, og da de begge
mente, at det kunde nok gaa an at sende dem, og de vel ogsaa
vilde unde mig den Fornøjelse, afskrev jeg dem saa pænt, som jeg
kunde, og under mit Navn føjede jeg til „12%Aar“; dette skulde
saa være en Forklaring over Indholdets Mangler. Efter at Brevet var
omhyggeligt forseglet, skrev jeg uden paa „Til Kongen“ og travede
saa de 5 Kilometer til Turup, hvor der var Brevsamlingssted, og
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afleverede Brevet der. Om det nogensinde naaede frem til Hs. Maje
stæt, vides ikke, men en Dag nogen Tid efter Brylluppet kaldte
Moder paa mig og sagde: „Der er en Hilsen til dig fra Kongen.“
Jeg saa glad forundret paa hende. Jo, hun havde i Avisen læst den
Tak, Kong Christian den Niende havde udsendt gennem Bladene
til alle dem, som havde sendt Hilsen og Lykønskning i Anledning
af hans Datters Bryllup, og mellem disse var altsaa ogsaa jeg. Tænk,
Danmarks Konge sendte mig en Hilsen og Tak!
I Slutningen af April 1880 fik jeg mit første Digt trykt. Moders
Fader, Gaardejer Jens Andersen, Nordby, Kærum Sogn, var død,
og i Anledning af hans Begravelse 29. April skrev jeg fire Vers;
hvoraf det første lyder saaledes:

„Herrens Engel fra Guds Trone
Steg nu ned til Støvets Land
For at sætte Livets Krone
Paa den gamle, trætte Mand,
For at føre ham, der længe
Var saa træt af Livet her,
Op til Paradisets Enge,
Hvor der skønt og yndigt er.“
Jeg læste Versene for Moder, og da hun havde godkendt dem,
fik jeg mit Søndagstøj paa og spadserede til Assens med dette vig
tige Dokument i Lommen for om muligt at faa det trykt i „Assens
Avis“. Jeg havde faaet meget nøjagtig Besked om, at Bogtrykkeren
og Redaktøren, „gamle Karup“, der udgav „Assens Avis“, boede
lige for Enden af Østergade. (Den gamle Gaard er nu nedbrudt).
Det var med bankende Hjerte, jeg aabnede Porten ind til den mæg
tige Mand, „der kunde sætte Ting og Personer i Avisen“. Nu
skulde altsaa Dommen fældes over mine Vers, og jeg var ganske
klar paa, at Redaktør Karups Dom betød meget mere end Moders.
Jeg havde paa Vejen bedt meget om, at det maatte gaa godt, og
det gik godt.
Dengang havde jeg ikke meget Mod til at gaa ind i fremmede
Huse og tale med nogle mig ubekendte Personer; men Redaktør
Karup tog meget venligt imod mig lille Bondedreng, der kom med
fire Vers paa et Stykke Papir og bad om at faa dem optaget (gratis)
i Avisen. Han tog imod mit Papir og læste Versene. Jeg tænker
ikke, at de imponerede den venlige, ældre Mand, men han forstod
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mig vist og lovede ogsaa, at de skulde komme i Bladet. Men saa
spurgte han mig ud om, hvad jeg skulde være og meget andet, og
jeg mindes med Tak endnu den Samtale med Redaktør Karup.
Det er den eneste Gang, jeg har set og talt med den Mand; men
jeg gik glad hjem efter at have faaet mit Ærinde udrettet.
Et Par Dage efter stod mit „Digt“ virkelig i Assens Avis, —
tænk engang! Jeg har siden dengang faaet adskilligt trykt og op
taget i Aviserne; men næppe har jeg nogensinde været saa glad
derfor, som da disse fire Vers stod trykt i Assensbladet, der den
gang udkom fem Gange om Ugen med fire Sider hver Gang.
Mine Vers, der alle kun var barnlige ubehjælpsomme „Rimerier“,
var „Salmer“ for mig selv og var Udtryk for de Barnetanker, jeg
i min noget ensomme Tilværelse gik og tumlede med. Jeg havde
den Lykke tidlig at blive et bedende Barn, og naar jeg om Mor
genen ene travede den lange Skolevej, gik jeg meget af Vejen og
bad min himmelske Fader om at hjælpe mig med Skolefagene, og
hvad der ellers laa mig paa Hjerte, og at han hørte mig og hjalp
mig, derom er jeg ikke i Tvivl i Dag. Dette barnlige, uafklarede
Gudsforhold var mig til Hjælp paa mange Maader; f. Eks. husker
jeg ikke, at jeg nogensinde bevidst har bandet, hvilket desværre
var ret almindeligt især mellem Drengene der i Byen, — ja, jeg
erindrer ogsaa at have hørt Piger bande. De hørte Ederne i Hjem
mene, og i mange Tilfælde var det af deres Fader, — maaske ogsaa
af Moderen, — de havde lært det.
Afgjort bekendende kristeligt var mit Hjem ikke i min Barndom,
men der raadede kristelig Fromhed og en ubetinget Tro paa Gud.
Vi gik i Kirke, og Fader og Moder gik regelmæssig til Alters; men
det dybere Gennembrud for dem begge kom først, efter at jeg var
kommet hjemmefra i 1880.
Fra Kirken og fra Præstegaarden udgik i min Barndomstid ikke
meget af aandelige Livsrørelser. I det hele taget har Barløse Sogn
i en stor Del af det nittende Aarhundrede haft lidet arbejdende
eller ringe Præster. Pastor Peter Sørensen, der blev kaldet til Bar
løse i 1835, blev snart indviklet i en Række Processer, dels med
sin Degn Christian Jochumsen, og dels med flere af Sognets Beboere.
Anklagepunkterne mod Pastor Sørensen var ikke færre end 29. Nogle
af de alvorligste synes at have været, efter hvad Retsprotokollen
oplyser, „at han en Søndag, efter at Slutningsbønnen var læst i
Kordøren, medens Mændene endnu stod i deres Stolestader, gik ned
fra Alteret og kastede en Toskilling i en Mands Hat med de Ord:
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„Der har du din Almisse igen; kom ikke oftere til Alteret med din
Toskilling.“ „At han afskedigede sine 14 Konfirmander i Sommeren
1836 med 14 Ørefigner, 1 pro persona, da nogle af dem ikke kunde
deres Lektie.“ „At han lyver, giver Attester for Gunst; at han er
herskesyg, hidsig, grov; at han ikke har Menighedens Agtelse og
Yndest, o. s. v.“
Degnen var „kun“ anklaget paa 19 Punkter, men flere af dem
var ogsaa alvorlige nok. Overfor et Ligfølge, der var samlet i Vaabenhuset, førend Præsten kom til Stede, fremkom han med for
argelige Udtalelser, „der ledsagedes af græsselige Eder“. Endvidere
hedder det, „at han forsømmer Undervisningen, at han er kivagtig
og hævngerrig, at han bruger Børnene til sin egen Tjeneste i Skole
tiden“ m. fl.
Man vil kunne forstaa, at hverken Skolegangen hos Degnen eller
Konfirmationsforberedelsen hos Præsten kan have været af en særlig
dybtgaaende Natur. Præst og Degn var saa suspenderet i de 8 Aar
Processerne varede fra 1836—44, og ved Højesteretsdommen 1844
fik de begge Afsked med Pension.
Fyns Biskop Faber afholdt Visitats i Barløse 22. Juli 1836 og
forsøgte at mægle i Stridighederne, men dette mislykkedes helt. Bi
skop Faber har i Kirkens Embedsbog nedskrevet en længere Beret
ning om denne Visitats Forløb, og den er meget betegnende ogsaa
for Biskoppens kirkelige Indstilling. Han skriver bl. a.:
„Den Maade, hvorpaa han (Præsten) dadlede en Forseelse af
Læreren i Kirken, viser, hvormegen Opmærksomhed og Selverken
delse, der endnu behøves, for at det skønne Maal kan naas og pryde
Lærdommen med et smukt Eksempel; først herved virke Kirke og
Skole til sand Velsignelse. Dette er vor Pligt som Gejstlige, mod
Menigheden, mod Fædreland og Konge, mod vor Mester og Lærer
Jesus Kristus, mod Gud, Alkærlighedens Kilde.“
Efter at Biskoppen var rejst, har Pastor Sørensen tilført Embeds
bogen en Efterskrift, hvor han kalder Biskoppens Protokoltilførsel
for Vaas og Hjernespind, for Øretuderi og Bagvaskelse, som „Bi
skoppen med største Villighed har laant Øre til“, og slutter med
at skrive: „Saa vedstaar jeg, at Biskoppen lyver, indtil han beviser
sit Paasagn“.
Dette korte Uddrag af en Præsts Virksomhed i de 9 Aar, han
var Sognepræst for Barløse Sogn, tegner et meget mørkt Billede af
Kirkens aandelig Forfald i den rationalistiske Tid. Det var ikke
underlig, at der blandt store Dele af Befolkningen raadede megen
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kristelig Vankundighed og liden Agtelse for Præstens, Kirkens og
Skolens Gerning.
Efter Pastor Sørensens Afskedigelse blev Embedet besat med
Hans Hartvig Møller fra 1844—80. Han var ogsaa vel nærmest
Rationalist, og Kirkebesøget var i hans Tid meget ringe. Tilmed
havde han den kedelige Vane at komme for sent til Gudstjenesterne,
skønt de i hans Tid var ansat til først at begynde Klokken 10%.
De faa troende Mennesker, der var i Sognet, gik ikke meget i Kirke,
da de ikke syntes, at de fik aandelig Føde for deres Sjæle, og de
ligegyldige i Sognet mødte heller ikke, naar Klokkerne kaldte.
Dertil kom, at Pastor Møller ofte prædikede imod de „Hellige“.
De stærke Livsrørelser, der i i82o’erne bredte sig ud over Fyn
ved Tømrermanden Christen Madsen i Bregnør ved Kerteminde
og hans Medarbejdere, bl. a. Gaardejer og Folketingsmand Anders
Larsen, Gamborg, naaede ogsaa til Barløse Sogn. Christen Madsen,
der var for Fyn, hvad Hans Nielsen Hauge havde været for Norge,
fik kun en kort Arbejdsdag paa 8 Aar, fra 1821—29; men han fik
i den korte Tid Lov til at udrette store Ting for Guds Rige; endda
han ogsaa en Tid maatte vandre i Fængsel.
I disse Aar til henimod Midten af Aarhundredet bredte Troslivet
sig over store Dele af Fyn mest ved Lægprædikanternes Vidnes
byrd, sammen med enkelte Præsters Arbejde.
I Barløse Sogn blev flere Familier vakte og omvendte sig til Gud,
og blandt disse var en Tømrer Lars Gormsen og hans Broder Gaardmand Morten Gormsen og hans Hustru. Der gaar endnu en For
tælling paa Egnen om en Samtale mellem M. Gormsen og Præsten,
da de en Dag mødtes paa Vejen. „Jeg hører, Morten,“ sagde Pastor
Møller, „at du har sagt om din Præst, at jeg ikke prædiker den
rette Vej til Himlen,“ (eller saadan noget lignende). Morten Gorm
sen indrømmede, at han havde sagt saadant og mente sig berettiget
dertil. „Ja, men det er jo forfærdeligt, Mand, det er Synd mod den
Helligaand, paa Knæ, Morten, og bed din Præst og Sjælesørger om
Forladelse.“ Men Morten saa paa Præsten og svarede tørt: „Det
kan jeg ikke, Hr. Pastor, jeg tror ikke, at det er Synd mod den
Hellligaand. Jeg har desuden hørt, at den Synd kan ikke fortrydes.“
Saa blev der ikke mere ud af den Samtale.
Men ude i Sognet var der flere, som fik deres Gennembrud i de
Aar og blev bekendende Kristne. De samledes omkring i Hjemmene
til Helligforsamling, hvor de læste Luthers Prædikener og sang Bror
sons Salmer. Jeg har selv flere Gange sammen med mine Forældre

46
været med til disse Forsamlinger. Formanden for det lille Samfund
var Erik Jørgensen, som ejede Stuegaarden i Nærheden af Myllerup.
Han havde tidligere været et rent Verdensmenneske og ivrig Violin
spiller, der tog ud og spillede til Gilderne paa Egnen; men da han
havde haft sit Møde med Gud, lagde han Violinen til Side og, saa
vidt jeg ved, brugte han den aldrig mere. Den havde for ham været
en særlig Fristelse. Til de gudelige Forsamlinger, hvor forskellige
Lægprædikanter talte, kom der efter Forholdene mange Mennesker,
saa flere Stuer i Hjemmene, hvor Møderne holdtes, kunde være
propfulde af Tilhørere. Der kom ogsaa Folk til Møderne fra Nabo
sognene. Thi Guds Ord var dyrt i de Dage paa den Egn.
De troende samledes regelmæssig til Samtalemøder, hvor Guds
Ord blev læst og drøftet, eller der blev læst en Prædiken.
Den forannævnte Tømrer Lars Gormsen byggede sig senere et
Hus paa en Mark, der grænsede op til Faders Mark, og vi var i
mange Aar gode Naboer, og dette kom til at betyde meget for
mine Forældre.
Fra et Samtalemøde i Lars Gormsens Hjem, da jeg vel var 16—
17 Aar, og den gamle Tømrer var højt oppe i 8o’erne, husker jeg,
at han sagde saa stærkt og levende: „Nu har jeg tjent Jesus i snart
70 Aar, og jeg har aldrig fortrudt det.“ For mig var dette et al
vorligt og vigtigt Vidnesbyrd. Der er altsaa noget, som aldrig for
trydes.
I 1876 blev en ung, nidkær Præst, Theodor Demetrius Ferdinand
Mathiesen kaldet til Søby-Turup Sogne. Sidstnævnte er Nabosogn
til Barløse. Han samlede mange om sin Prædikestol, ligesom han
ofte holdt Bibellæsning i Skolerne. Ogsaa fra Nabosognene kom i
disse Aar mange til hans Gudstjenester og Møder, selv om Vejen
tit kunde være lang. Fader og jeg har saaledes været til Møde i
Turup Skole.
De troende og vakte begyndte nu at gaa oftere til Alters og ikke
blot de to Gange om Aaret efter Konfirmationerne, som ellers var
det almindelige. Men dette vakte stor Forundring blandt Verdens
mennesker, og gav dem noget at snakke om. Jeg hørte engang vor
Skrædder sige om en af dem, der gik jævnlig til Alters: „Han maa
være en meget stor Synder, siden han har Behov at gaa saa ofte
til Skrifte og til Alters.“ Jeg tænker, at den flittige Altergæst ogsaa
har ment om sig selv, at han var en stor Synder, der trængte til
at faa den Hjælp, Nadvermaaltidet giver, men det forstod Skræd
deren ikke.
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Saaledes tænkte de mange vantro og ligegyldige Mennesker, og
saaledes blev der set paa Bevægelsen i de Dage; et almindeligt aandeligt Livsrøre, hvor Mennesker gjorde Alvor af deres Kristendom,
var ret ukendt, og Verden forstod det ikke.
Allerede i 1883 blev Pastor Mathiesen forflyttet til Haraidssted
paa Sjælland, og selv om flere Mennesker var blevet vakt ved hans
Forkyndelse og øvrige Arbejde, syntes det, som om den dybtgaaende
Vækkelse ikke naaede at komme i de Aar. Flere af dem, i hvem den
stærke Forkyndelse havde „rusket“, faldt igen tilbage til det gamle
Liv. Men da „Sigtningen“ kom, og Avnerne var skilt fra, viste det
sig, at der ogsaa var Kerner iblandt.
Guds Ord vendte ikke tomt tilbage, og de smaa troende Kredse
paa Vestfyn var blevet styrkede.
Pastor Møller vilde intet have at gøre med Samfundet i Barløse
Sogn; han betragtede de „hellige“ nærmest som Sekterere. Da han
var død i 1880, mødte Tømrer Lars Gormsen til hans Begravelse
paa Barløse Kirkegaard sammen med flere af Sognets Beboere. Bag
efter sagde en af Lars Gormsens Trosfæller til ham, at han ikke
rigtig forstod, at han mødte ved Begravelsen, da Pastor Møller altid,
saalænge han var deres Præst, havde modarbejdet Samfundet og
holdt sig fjernt fra dem.
„Det er rigtigt, hvad du siger,“ svarede Lars Gormsen, „men Pastor
Møller har været vor Præst, og han har i mange Aar betjent mig
ved Herrens Nadverbord, derfor vilde jeg vise ham den sidste Ære.“
Her var noget af det rette Jesu Kristi Sindelag, det Gud kan
velsigne.

Fra Kirkens og mange Præsters Side blev der i denne Tidsperiode
arbejdet lidt eller intet for at vække og nære det kristne Trosliv.
Præsten var Statens Embedsmand; men ud over de kirkelige Forret
ninger havde han næsten ingen Forbindelse med Sognets Folk. Det
var de troende Samfund, der var som friske Oaser i den aandelige
Ørken, og det var ogsaa fra disse Samfund, der i Sognene blev
drevet Mission.
Heraf kunde der tegnes et meget mørkt Billede i vor danske
lutherske Kirkes Historie i det nittende Aarhundredes aandelige
Forfaldsperiode.
Der foreligger dog ogsaa Beretninger fra den Tid om Steder, hvor
Evangeliets Lys skinnede ud fra Kirkens Prædikestol ved Præsternes
Forkyndelse, og hvor Basunen gav en tydelig Lyd. Her skal blot
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nævnes Præsterne Vilh. Birkedal i Ryslinge, Hans Agerbek i Espe
og Østerhæsinge, Mads Melby i Asperup og Balslev i Haarslev. Der
har ogsaa været andre, som var rette Guds Sædemænd; men det
synes at have været langt imellem dem, og ofte maatte de troende
gaa flere Mil for at høre en levende Forkyndelse. En Præst kunde
sidde tredive, ja halvtreds, Aar i Embedet, og der var lige saa
aandeligt dødt, da han traadte fra, som da han kom dertil.
Den aandelige Vækkelse, som i den sidste Halvdel af forrige Aarhundrede gik hen over Vestfyn, og hvoraf Barløse Sogn ogsaa blev
stærkt berørt, var først og fremmest en Lægmandsbevægelse, men
med en stærk kirkelig Grundtone og Henvisning til Kirken, trods
Søndagsgudstjenesternes ofte fattige Forkyndelse. I Vækkelsernes
Tid kom der nyt Liv i de gamle Samfund, der havde holdt den
aandelige Ild vedlige ved fælles Opbyggelse ved Luthers Prædikener
og Brorsons Salmer. Disse to var Hovedkilderne, foruden selvfølgelig
Bibelen, eller, — da den ikke var i Hvermands Eje, — det Nye
Testamente. Men i flere Hjem fandtes ogsaa andre Opbyggelses
boger, som Arndts „Sand Kristendom“, forskellige Andagtsbøger
(„Bøyes Skatkiste“, „Gylden Skatkiste for Guds Børn“, „Grossners
Skatkiste“, m. fl.). Nogle af disse var tænkt som en daglig Andagts
bog med et Stykke til hver Dag i Aaret. En Bog, der blev brugt
en Del paa Vestfyn, var „De bedendes aandelige Kjæde“, af Sogne
præst, Magister Hans Jacobsen Hvalsøe i Sandager.
En anden lille Bog, som var noget udbredt og blev læst af mange,
var „Hjertespejlet“. Efter en Udgave fra 1868, trykt i Christiania,
er Bogens Titel: „Menneskets Hjertes Spejl fremstillet i ti Figurer
over den indvortes Tilstand og Beskaffenhed, enten det er et Guds
Tempel eller et Satans Værksted.“ Denne lille, barnlig-enfoldige
Bog har sikkert givet mange og vel især Børn og ganske Unge et
stærkt Indtryk.
Mange af den Tids Præster, der var rationalistisk paavirkede,
forstod ikke de jævne, troende og søgende Mennesker, som derfor
maatte gaa deres egne Veje. Mange Gange var det ikke bedre med
Biskopperne.
En meget betegnende Begivenhed, der er karakteristisk for adskil
lige Præsters Stilling til det frie kirkelige Arbejde i Sognene efter
Midten af forrige Aarhundrede, medtages her for at vise, hvorledes
Forholdene var mange Steder, naar der arbejdedes paa at vække
Livet blandt de Navnkristne. Denne Modstand fra flere Præsters
Side, især imod Lægfolkets Arbejde, holdt sig længe.
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Efter Opfordring fra nogle Mennesker i Stige, Lumby Sogn ved
Odense, havde Præsterne Vilh. Birkedal, Ryslinge, og Viborg i
Rynkeby ved Kerteminde, lovet at tale ved en Gudstjeneste i Lumby
Kirke 24. Juni 1851, og i den Anledning skete der Henvendelse
til Sognepræsten, Provst Hald, om Lumby Kirke maatte benyttes.
Men den Tilladelse vilde Provst Hald ikke give. Han ansaa en
saadan Optræden i hans Menighed for urigtig, og „jeg finder det i
det hele taget ønskeligt at virke ene og uforstyrret her ..skrev
han som Svar paa Birkedals Henvendelse.
Der skulde frem for alt være Ro i Sognet.
Da Mødet ikke kunde blive i Kirken, blev det afholdt hos enGaardmand i Stige, og begge de nævnte Præster talte ved den Lejlighed.
Men dermed var Sagen ikke ude af Verden. Provst Hald klagede
til Biskop Engelstoft og krævede, at Præsterne Birkedal og Viborg
skulde afgive det Løfte, at „de aldrig mere vilde hindre ham i hans
Embedsførelse paa den Maade, som de nylig havde gjort/4
Biskoppen sendte Sagen til Erklæring hos de to Præsters Provster,
Engelbreth og Heiberg, der begge udtalte sig imod det „af Præsterne
Birkedal og Viborg foretagne Skridt44. Biskoppen sluttede sig til
Provsterne og sendte saa Sagen til Ministeriet. Det var Madvig, som
i de Aar var Kultusminister, og da baade Provster og Biskop alvorlig
havde misbilliget, at de to Præster talte Guds Ord i et privat Hjem
i et fremmed Sogn, saa gik Ministeren ogsaa imod, men hans Skri
velse er meget betegnende. Ministeriet skrev vel, at „man ikke kan
billige Sognepræst V. Birkedals og Sognepræst, Magister Viborgs
Optræden i den foreliggende Sag44; men det blev ikke forbudt de
to Præster at holde saadanne Møder i andre Sogne, og dermed
havde Ministeriet til en vis Grad givet baade Biskoppen og de
anklagede Præster Ret. Saaledes kan kun det kgl Kancelli svare!
Forøvrigt havde Grundloven af 1849 givet Folket Forsamlings
frihed; men dette synes ikke paa det Tidspunkt at være gaaet op
for Provst Hald og adskillige andre Præster.

Da Pastor Ipsen blev Præst i Assens 1886, samlede han saa mange
om sin Prædikestol, at den store Kirke i Reglen var fyldt, noget
der ikke er sket udenfor Ipsens Præstetid i de sidste 100 Aar. Fra
hele Omegnen søgte de troende, de vakte og andre til Assens Kirke
om Søndagen, selv om de maatte gaa baade en og to Mil frem og
tilbage. Ogsaa fra Barløse gik flere i disse Aar til Assens Kirke.
Pastor Ipsens klare og troværdige Tale om Synd og Naade, om
J. C. A. Carlsen-Skiødt: F>indringer. I.

«
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Omvendelse og Tro var himmelsk Manna for de hungrende Men
neskehjerter. Ipsen udgav ogsaa flere Bøger, saaledes: „De helliges
Taalmodighed og Tro“, „Forklaring over Johannes’ Aabenbaring“,
„Udlægning af de tre Trosartikler“, m. fl. Disse Bøger blev solgt
og læst i stort Antal omkring i Hjemmene, og da især i de smaa
Samfundskredse.
Nogle Aar, før Ipsen kom til Assens, havde Indremissionær Hans
Chr. Beck begyndt at arbejde her paa Fyn. Nidkær og brændende
var han for sin Herres Sag. I ham fik Fyn en ny Christen Madsen.
Hans Chr. Becks Arbejde i omkring tyve Aar kom til at sætte
dybe Spor her paa Fyn og da særlig paa Vestfyn. I hans Arbejds
tid blev de fleste Missionshuse byggede paa denne Egn, og Livet
blomstrede frem. I Becks og Ipsens Tid begyndte ogsaa Sommer
møderne i Højsholt Skov ved Tommerup. Disse Møder samlede
hver Gang store Skarer, undertiden 6—7000 Mennesker. Ordet
prædikedes, og Salmesangen lød hen under de gamle Bøgetræers
Kroner. Dengang kom mange med Toget, da Biler og Cykler endnu
var ukendt, og det kunde volde Banen en Del Besvær at transportere
dem alle; men man tog det med godt Humør, og fra de stuvende
fulde Kupeer lød Sangen, medens Toget „sagte rullede afsted“. Man
kørte ikke med Lyntog dengang.
Efter saadanne Møder var det, hvorom der var blevet talt, et
Samtaleemne mellem Egnens Beboere, og der er ingen Tvivl om, at
disse store kristne Folkestævner med Møder baade Formiddag og
Eftermiddag har været mange Mennesker til Hjælp i deres Salig
hedssag. Naar Mænd som Vilh. Beck, Axel Busch, Edv. Nyborg,
Mads Lind og Hans Chr. Beck talte, da var der Ører, der lyttede.
Tilladelsen til at benytte Højsholt Skov til Missionsmøder var
en personlig Tilladelse, givet til Pastor Ipsen af Kammerherre Carl
Adolph Treschow, Brahesborg, og da Ipsen døde, blev Tilladelsen
taget tilbage, og nu afholdes Møderne i Tommerup Højskoles Have.
Sommermødet samler endnu mange Tilhørere, men dog betydelig
færre end tidligere. Men denne aandelige Bevægelse eller Vækkelse,
der fra 70’erne til hen i 90’erne rørte Vandene paa Vestfyn, (for
uden andre Steder paa Fyn), satte mange Steder blivende Spor, og
det næste Slægtled har trofast holdt fast ved det, de modtog fra
Gud ved Forældrenes og Samfundenes Arbejde.
Som tidligere nævnt var min Barndomstid for mig en dejlig Tid.
Der var en Herlighed over disse Aar, som jeg ikke har fundet noget
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andet Steds senere, — syntes jeg, — endda Herren har været for
underlig god imod mig hele Livet. Det var vel kun et lille Hjem;
men Faders og Moders Kærlighed og Omsorg for mig var rørende.
Jeg saa ogsaa deres Flittighed og Sparsommelighed, og disse to vær
difulde Egenskaber har været af stor Betydning for mig. Da der
kun var faa Penge til at købe for,
blev næsten alt det Tøj, vi brugte,
„hjemmelavet“. Dette Tøj var vel
ikke altid meget „fint“, men det
var stærkt, og det passede godt
for en rask Dreng. Dertil kom, at
Moder havde en enestaaende Evne
til at lappe og istandsætte gam
melt Tøj. Denne Evne er vist paa
Vej til at uddø i Nutidsslægten.
Naar vi derimod skulde ud, til
Byen eller paa Besøg, satte Moder
en Ære i, at jeg skulde være pæn
i Tøjet, og derfor havde jeg altid
noget, som hed „Søndagstøjet“.
Undertiden maatte jeg benytte
brugt Tøj, fordi det var billigere.
Jeg havde saaledes engang faaet
et Par brugte Skaftestøvler; men
jeg syntes, .de var prægtige, og saa
havde de Skafter, hvad der var noget helt andet end de Sko, jeg
almindeligvis ellers benyttede. Jeg var maaske endda lidt forfængelig
af disse Skaftestøvler, selv om de kun var „brugte“; men hvis For
fængeligheden har meldt sig, saa fik jeg erfare, at „Hovmod staar
for Fald“. Da Støvlerne var syet til en anden og større Fod end min,
var de nok et Par Tommer for lange, og Resultatet blev derfor, da
jeg havde gaaet en Tid med dem, at „Næserne“ bøjede sig opad.
Dette opdagede jeg dog ikke selv, eller regnede ikke med at dette
vilde forringe deres Værdi. Men en Dag var der en større Dreng,
der leende siger: „Sikke nogle Støvler du har, de vender jo Næserne
lige op imod Skyerne.“ Da kunde jeg ogsaa se, at her var noget galt,
og samtidig var det, som hele Glansen gik af Støvlerne. Min Barneglæde var med et ødelagt, hvad dette fortræffelige Fodtøj angik. Jeg
havde dog gaaet og glædet mig saa meget ved de dejlige Skaftestøvler.
4
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Og saa var der oven i Købet een, der tillod sig at le af mig og
mine Støvler!
I min Barndom var det Skik, at Karlene i Sognet „red Fastelavn“.
Undertiden „red“ de dog ikke, men „gik“ Fastelavn, og jeg for
moder, at Aarsagen var den, at Gaardmændene ikke gerne vilde
overlade deres Heste til det Brug en kold Vinterdag. Enten der blev
redet eller gaaet Fastelavn, var Deltagerne udklædt i brogede Drag
ter, og Dagen igennem gik Turen saa fra Hus til Hus, hvor de
spiste og drak; og mens de sang og skraalede, samlede de Penge
ind til Aftenens og Nattens Gilde.
Vi Børn travede med rundt en Del af Dagen, og vi syntes vel
nok, at det var morsomt at se paa, men i Virkeligheden var de unge
Mænd meget daarligt tjent med disse Fastelavnsløjer, der gav An
ledning til Drikkeri og anden Raahed. Det var en syndig og slet
Indledning til den hellige Fastetid, hvorfor de troende i Sognet
selvfølgelig holdt sig borte fra disse verdslige Fester.
En Festlighed af en hel anden Art i disse Aar var den saakaldtc
„Medaljefest“. Veteranerne fra Krigene 1848—50 og 1864 havde
faaet en Erindringsmedalje tildelt i 1876, og i den Anledning sam
ledes Befolkningen i Sognet sammen med de gamle Soldater først
i Kirken, hvor Sognepræstens Søn, Kapellan Hartvig Møller talte.
Derefter marcheredes der til Thaarup, hvor der i en Gaard var
Spisning og Dans. Alt til Ære for Veteranerne. Den unge Pastor
Møller deltog baade i Spisningen og i Dansen sammen med Vete
ranernes Hustruer, der ogsaa var indbudt.
Den Fest blev der snakket længe om i Sognet.
Derimod blev en Takkeskrivelse til Kongen for Medaljen ikke
afsendt fra Barløse Sogn, fordi et Flertal ved et Møde i Barløse
Skole om Sagen ikke vilde være med, da „de var i Opposition til
Kongen og hans Regering!“ Men Medaljen vilde de nok have!
En af mine mange Barndomsfornøjelser var at komme med den
tidligere omtalte Niels Væver (eller hans Søn) op i Kirketaarnet,
naar Solen blev „ringet ned“, eller naar der blev kimet til Høj
tiderne. I det sidste Tilfælde kunde jeg undertiden opnaa den store
Ære at faa Lov at kime med den lille Klokke.
Gudstjenesterne, Kirken og Kirkeklokkerne spillede meget ind i
min barnlige Fantasi. Naar jeg var med mine Forældre i Kirke om
Søndagen, undredes jeg tit over de mærkelige Helligdagsklæder,
Folk mødte i. Mange af Mændene kom i Frakker, der efter Skræ-
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dersnittet syntes at høre en meget fjern Fortid til, men der er ingen
Tvivl om, at de var Udtryk for Landsbyskræderens bedste Kunst.
De ældre Kvinder kom sædvanligvis med et hvidt Lommetørklæde
og Salmebogen i Haanden. Dengang kom, som andet Steds omtalt,
Præsten i Barløse Sogn til meget ubestemte Tider. Kirkegængerne
fik saa at vente, indtil Pastoren mødte, og Ringeren havde faaet
Ordre til ikke at ringe, før Præsten viste sig paa Kirkegaarden.
Der var den Skik, at Mændene ventede uden for Kirken, og saa
snart Klokken „ringede sammen“, løftede mange paa Kasketten
eller Hatten. Det samme gjorde Fader ogsaa, naar han hjemme gik
ved sit Arbejde, og Aftenklokken ringede; saa stod han et Øjeblik
stille og løftede Kasketten. Dengang forstod jeg ikke rigtigt, hvad
det betød; men i Dag forstaar jeg det bedre.
Var det Overtro, eller var det stille Bøn, maaske kun et Suk,
der var dog noget om det, at nu gik Tankerne opad, — og for
nogles Vedkommende vel helt ind for Guds Trone. Hvor meget
eller hvor lidt det nu end betød, synes jeg alligevel, at det var
langt bedre, end naar Klokkernes Kalden gaar de mange ganske
uænset forbi i vor „oplyste“ Tidsalder.
Jeg fik ogsaa tidlig lært, — men jeg husker ikke af hvem, —
at slaa Kors for mit Bryst og sige „i Jesu Navn“, naar Morgen- eller
Aftenklokken ringede. Saa fast sidder dette fra Barneaarene i mit
Sind, at jeg som ældre næsten uvilkaarlig gør det samme endnu
undertiden. Vel kommer den Følelse eller Trang mest frem, naar
jeg færdes ude i stille, landlige Omgivelser, der har Lighed med
Barndomsaarenes. Inde i den travle, stærkt hastende By med Lar
men og Uroen er det vanskeligere for de Tanker at faa Raaderum.
Men alt dette fortæller, at Barneminder rækker langt, og dette
gælder vist baade de gode og de mindre gode Minder.
Om Barløse og Barndomstiden der har jeg engang skrevet følgende
Sang:
„Herligt ligger et Sogn mellem Bakker og Skov,
der fik Bonden fra Oldtid Hjemstavn,
Markens Muld den blev dyrket med blankslidte Plov,
og som Barløse Sognet fik Navn.
Højt paa Bakken, hvor engang et Gudehov laa,
blev der bygget det hvide Guds Hus,
og mens Tiderne svandt, saa det Slægterne gaa,
men selv trodsed’ det Stormens Sus.
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Hist paa Skrænten bag Kirken der ligger en Lund,
det er Præstens, med Have og Gaard,
er end Bygaden bugtende skæv og lidt rund,
dog saa herligt et Syn vi der faar.
Hus og Gaarde de ligger som Perler paa Rad
langs med Gaden fra Syd og til Nord,
og ved Sommertid Blomsterne smykker den Stad,
i hver Have staar Roser i Flor.

Omkring Vestgrænsen gik der i Fortid en Fjord,
paa hvis Bølger Smaabaadene laa,
og mod Sønden langs Skellet sig Puge Aa snor,
den faar Møllerens Hjul til at gaa.

Langs med Vejene blomster i levende Hegn
røde Roser, Syrener og Tjørn,
og fra Skolen i Byen der høres en Regn
af glad Jubel fra legende Børn.
Denne Skole den var mig en Glæde og Fryd,
og med Tak jeg end tænker her paa,
den var gammel saavist, men det var jo en Dyd,
da med Træsko vi der maatte gaa.
I den herlige Egn har jeg løbet saa let
over Marker, i Skov og ved Aa,
og jeg fandt aldrig siden en skønnere Plet,
men mon andre kan dette forstaa.

Ud fra Bakkernes Top har jeg spejdet mod Vest
paa de skummende Bæltbølger blaa,
her jeg drømte som Barn om en guldskoet Hest,
hvorpaa jeg skulde Ridetur faa.
Men jeg lærte i Livets tit fygende Blæst,
at i Modvind man sagte maa gaa,
hvad af Gud jeg fik givet, det tjente mig bedst,
ad hans Vej jeg det største kan naa.“
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Men Dagene gik, og disse 14 lykkelige Barndomsaar nærmede
sig Afslutningen. Hen paa Efteraaret 1879 begyndte Konfirmations
forberedelsen, og næste Foraar første Søndag efter Paaske, den
4. April 1880 skulde jeg konfirmeres. Til Foraarskonfirmationen
var vi det Aar 3 Drenge og 8 Piger; men da de Børn, som skulde
konfirmeres til Mikkelsdag, efter den Tids Skik ogsaa „gik til Præst“
om Vinteren, var Flokken noget større.
Sognepræsten, forannævnte Hans Hartvig Møller, var nu gammel
og affældig, og ham saa vi overhovedet slet ikke, og hans Søn, den
„unge Møller“, der i nogle Aar var Faderens Kapellan, havde faaet
andet Embede (sidst var han Sognepræst i Føllenslev i Nordsjæl
land fra 1887 til 1914); men i Stedet for var antaget som ny Ka
pellan Pastor Vilhelm Hansen, der senere i mange Aar var Valg
menighedspræst i Balle ved Bredsten paa Vejleegnen.
Pastor Hansen var gift og fik derfor ikke sit Ophold i Præstegaarden, men boede i det saakaldte „Enkesæde“, der engang i For
tiden var opført som Bolig for Præsteenker, og her foregik Under
visningen af Konfirmander, saa vi fik ingen Forbindelse med Præstegaarden.
Der er ikke Tvivl om, at det blev en Vinding for os Børn, at
det var Pastor Hansen, som forberedte os til Konfirmation, og i al
Fald fik denne „Præstegang“ stor Betydning for mig. Den aandelige
Grund i mit Barne-Sjæleliv var lagt i Hjemmet og i Skolen, og
denne Vinter blev der bygget videre derpaa.
Vi gennemgik en Del af Apostlenes Gerninger, og vi begyndte
altid Timerne med Sang og Bøn. Jeg holdt meget af Pastor Hansen,
og jeg tror ogsaa nok, at han holdt lidt af mig. Han talte engang
med Fader om, at jeg egnede mig, — eller havde nogle Evner, —
for Studeringer, men da mine gode Forældre ikke magtede at skaffe
de nødvendige Midler til den fortsatte Skolegang, saa kunde dette
ikke lade sig gøre. Siden hen har jeg mange Gange tænkt, at Loddet
for mig var vist kastet rigtigt nok, skønt jeg i de følgende Aar ofte
grundede over dette uløselige og for mig uudgrundelige Problem i
Tilværelsen. Jeg havde dengang stor Lyst til at have fortsat med
Læsningen, og mit Ønske var engang at blive Præst. Dette naaede
jeg aldrig, Kjole og Krave fik jeg ikke, — men maaske blev jeg
Præst paa en „anden Maade“, og blev jeg det ikke, saa er Skylden
alene min.
Vinteren gik over, Foraaret kom, og den første Søndag i April
skulde Konfirmationen være i den gamle, hvidkalkede Barløse Kirke.
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Vi Konfirmander vilde nok gøre det lidt festligt for os selv, og
derfor pyntede vi Kirken nogle Dage før med Grønt og Gran.
Blomster havde vi vist ikke mange af paa den Aarstid, men vi
gjorde det nu alt efter bedste Evne, for festligt syntes vi, det skulde
være i Kirken den Søndag. Det var vor egen store Festdag.
Saa en Dag var vi hos Præst og Lærer for sidste Gang for at sige
Farvel. Vi bragte vort Offer og fik Vin og Kager begge Steder,
som det var de Tiders Skik, og vi fik gode Ord og varme Ønsker
med paa Vejen.
Den følgende Søndag kom saa Konfirmationsdagen. Mine kær
lige, gode Forældre havde anstrængt sig for, at jeg kunde faa helt
nyt Tøj af „Købstadklæde“, hvilket var første Gang at saadant
skete. Hidtil havde jeg mest klaret mig med det, som Moder i
Forening med Niels Væver fabrikerede.
Jeg syntes vistnok, at jeg var fin den Dag, og jeg tror nok, at
jeg kunde ikke helt lade være at tænke en Del derpaa.
Gaardmændenes Børn kørte til Kirken, men da Fader ingen Heste
havde, spadserede vi alle tre. Det blev brugt dengang, at vi „stod
paa Kirkegulvet“ efter Dygtighed og Kundskaber, og jeg var derved
øverst af Drengene. Det tænkte jeg vist ogsaa paa.
Jeg var meget barnlig bevæget den Dag, og jeg forstod lidt af
Højtidsdagens Alvor og Hellighed. Jeg tror ogsaa, at der var noget
af et lille, skrøbeligt Barns Redelighed og Sandhed i mit Sind, naar
jeg foran Herrens Alter lovede min Frelser at blive i min Daabs
Pagt, indtil min sidste, salige Stund. Trods alle Nederlag baade
forud og siden efter, er jeg ikke i Tvivl om, at det den Søndag var
mit højeste og inderligste Ønske at høre Jesus til for bestandig, —
og forud var jeg gaaet „afsides“ og havde bedt derom.
Hvordan dette Konfirmationsløfte er blevet holdt og efterlevet
i de mange Aar, der er gaaet siden den Stund, det kender han, som
kender mig bedre, end jeg selv gør.
Konfirmationsdagen forløb ellers godt, og jeg oplevede en skøn
Højtidsdag. I Hjemmet havde min lille Moder gjort det saa festligt,
som hun kunde med de beskedne Midler, der stod til hendes Raadighed. Saavidt jeg husker, havde vi ingen Gæster den Dag; men da
vi meget sjældent havde saadanne, savnede jeg dem heller ikke ved
den Lejlighed. Det vigtigste var jo ogsaa det, der foregik i Kirken,
og der var den Dag temmelig mange Kirkegængere.
Ved Overhøringen fik vi i Fællesskab nogle Spørgsmaal, og hvert
Barn læste derefter et Salmevers udenad, hvortil Præsten knyttede
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I Konfirmationstøjer.

et enkelt Spørgsmaal. Vi skulde selv i Forvejen vælge det Vers, vi
gerne vilde fremsige, og da vi havde frit Valg, valgte jeg:

„O Gud ske Lov, det hjemad gaar,
did op, hvor Faderhuset staar
højt over Kors og Grave,
hvor Himmelbroderen, Guds Søn,
jo har beredt en Plads saa skøn
for dem, som Hjemve have.“
Senere har jeg undertiden tænkt paa, at det vel kunde synes
mærkeligt, at jeg, af de halvhundrede eller flere Salmer, som jeg
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paa den Tid havde lært udenad, havde valgt netop denne, hvis
alvorlige om end saa skønne Linier, ikke rigtig kan kaldes „Barne
tanker“ for en livlig og glad Gut paa 14 Aar, hvis Tanker dog
ogsaa nærmest drejede sig om Jordelivets mange Krav og om en
Fremtid, hvoraf jeg ventede mig saa meget. Men Dagens Alvor,
Afgangen fra Skolen og dermed et Farvel til nogle uendelig gode
Barndomsaar, der aldrig kom tilbage mer, hvortil ogsaa kom Tanken
paa den hellige Gud, har nok medvirket til, at jeg valgte dette
Salmevers.
Siden da har denne Salme været mellem dem, som er blevet mig
kærest. Jeg kunde ønske, at det Vers, der paa min Konfirmations
dag talte til mig med noget af Tonen fra Himlen, engang sammen
med hele Salmen maatte blive sunget over min Kiste, — for sidste
Gang hernede.
Ja, Gud ske Lov, det hjemad gaar!
Barløse Kirke, min Barndoms Kirke, hvori min Konfirmation
fandt Sted, har altid staaet for mig som et herligt Guds Hus, med
rige og dyrebare Minder. Den gamle Kirkebygning fra Middel
alderen hører uløselig med til de skønneste Billeder fra min Barn
domstid. Ja, den kan slet ikke undværes i Barndomsbilledet.
Det blev derved for mig en særlig Højtidsdag, da jeg 48 Aar
efter min Konfirmation af Sognepræsten, Pastor Alf. Blume, (senere
Provst) fik Lov til at tale i Kirken ved Formiddagsgudstjenesten
21. Oktober 1928. Pastor Blume havde Altertjenesten. Søndagens
Evangelium var Joh. 4, 34—42 om Markerne, der er hvide til Høsten.
Det var med en forunderlig Følelse og med en dyb Taknemmelighed
til Gud, at jeg den Dag kunde aflægge et Vidnesbyrd fra den Kirkes
Prædikestol.
Da jeg som Barn løb omkring paa disse Steder, tænkte jeg ikke
paa, at jeg nogensinde kunde komme til at staa paa den Prædikestol,
da den almindelige Vej dertil var spærret for mig, fordi min Faders
Pengepung var for ringe. Men ad underlige Veje kunde min him
melske Fader give mig denne Adgang. Jeg takker i mit Hjerte Provst
Blume, fordi han ikke alene den Dag; men flere Gange siden gav
mig Tilladelse til at tale i min Barndomskirke. Det var for mig
altid Højtidsstunder, selv om jeg gik dertil med Ængstelse i min
Sjæl.
Der kunde være meget mere og andet at fortælle om disse herlige,
lyse Barndomsdage ude i den stille, men naturskønne fynske Lands-
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byverden med de runde Bakker, de flade Marker, de grønne Enge
og de sagte klukkende Aaer og Bække.
Der var for mig i de Dage „Eventyr“, „Mystik“ og „Luftspejling“
over det altsammen. Senere lærte jeg at se mere nøgternt paa det
hele. Men alt dette fra Barnets eventyrlige Verden, og som endnu
gemmes i mine Tanker og i mit Sind, har sikkert ingen Værdi for
andre. Derfor tier jeg dermed og gemmer Resten.
Nogen Tid efter at jeg var kommet i Lære paa Herregaarden
Billeskov, sendte jeg mine Forældre følgende Vers, som et Udtryk
for, hvad Hjemmet havde været for mig:

Farvel til Barndomsaarene.

Ak, de blide Barndomsdage
svandt som Sol i Aftenrød,
nu kun Mindet er tilbage
om den Kærlighed, de bød;
det var Dage fri for Smerte
i et godt og kærligt Hjem,
altid frydes vil mit Hjerte,
naar jeg tænke kan paa dem.

Ja, Farvel da Moder, Fader,
som mig værned i de Aar,
og naar jeg jer nu forlader,
I mig ej af Tanke gaar.
Ja, fordi jeg ud maa drage,
Tanken dog der hjemme er,
hvor den bliver alle Dage,
thi det bedste er dog der.

Ja, o Gud ske Lov! Jeg mindes
kan med Glæde disse Aar,
der, skønt nu de svundne findes,
levende dog for mig staar,
aldrig, aldrig kan jeg glemme,
jer, I gode Barndomsaar,
i mit Hjerte har I hjemme,
I mig ej af Minde gaar.

Saa Farvel, Forældre kære,
som mit Hjerte nærmest stod;
aa! hvor var der godt at være
hjemme hos I kære to;
og hvad var det vel, som skabte
Hjemmet der saa hyggelig:
Kærlighed som ej I tabte
nogensinde imod mig.

Nu Farvel alt ude, inde,
og Farvel, du lille Plet,
jeg vil gemme hvert et Minde,
dem jeg ikke glemmer let,
Nej, I plantet er herinde
i mit unge, varme Bryst, —
Barndomstid og Barndomsminde,
dejlig Klang og liflig Røst.

Men ved det Farvel, jeg byder,
til de svundne Barndomsaar,
til mig da det Budskab lyder:
nu du ud i Verden gaar;
nu skal jeg saa faa at prøve,
hvad mon Verden give vil,
tit den mig maaske vil røve,
det mit Haab jeg sætter til.
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Dog jeg véd, hvad ej kan glippe,
hvad der aldrig rokkes kan,
og ham vil jeg aldrig slippe
Jesus Krist, min Frelsermand.
Og om Verden mig vil falde
mørk og trang og vanskelig,
naar kun ham jeg vil paakalde,
letter Byrden han for mig.

Og jeg véd, vi ej for stedse
bundne er til Støvets Dal,
hver en Møje Gud tilvisse
os engang gengælde skal,
og hvis ej det sker hernede
under dette Stjernetag,
i den store Helgenskare
vil det ske paa Herrens Dag.

De sidste fire Linier er laant fra Salmen „Herrens Venner ingen
sinde“, og hele Sangen er for andre vist meget lidt værd, men den
er Udtryk for, hvad en stor Dreng følte i 14—15 Aars Alderen,
og hvad han havde at sige om sit gode Barndomshjem og til sine
kære Forældre.
Disse rige, lyse Barndomsminder er ikke blevet afblegede, selv
om „Solen har brændt mig“, gennem Aarene, og de er ikke falmede
selv nu ved mit Livs „Løvfaldstid“. Det er næsten saaledes, at disse
fjerne Fortidsminder straaler stærkere nu, da Stregerne paa Solskiven
varsler for mig om, at det gaar mod Aftentide.
Nu forstaar jeg langt bedre, end da jeg som Barn løb derhjemme,
hvad det Hjem, som Fader og Moder dannede, har betydet for mig.
Der lærte jeg at folde mine Hænder, og aldrig har jeg hørt mine
Forældre bruge ukyske eller grimme Ord. Fader var ikke Afholds
mand i Ordets nuværende Betydning; men han brugte aldrig Spiritus
eller Brændevin til daglig; ogsaa det har været mig et godt Eksempel.
Tillige saa jeg deres Flid, Nøjsomhed og Taknemmelighed ogsaa
for de smaa Kaar, som blev dem givet. Jeg saa ogsaa deres Glæde
for hvert lille økonomisk Fremskridt.
Alt dette betragter jeg som noget værdifuldt, det har det i al
Fald været for mig.
Derfor kan jeg af hele mit Hjerte sige: „Gud være lovet og
takket for mit gode Barndomshjem og for de skønne Barndomsog Ungdomsminder!
Mange Aar senere skrev jeg denne Sang om:

„M it Barndomshjem.
Jeg mindes en Vaaning, — det dejligste Sted,
med Lys og med Fred og med Herlighed;
til Loftet var lavt og Stuerne smaa,
og Ruderne grønne, solbrændte graa,
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Taget var frønnet, de mosklædte Straa
dog lunede godt om den ældede Vraa,
og Mindet jeg gemte, hvor end jeg kom frem;
thi her var mit sollyse Barndomshjem.
Hen langs med Huset gaar Gyden forbi,
og ud over Marken sig bugter en Sti,
ved Vejen staar Popler og Pil paa Rad,
mens Sollyset vifter og gyldner hvert Blad.
Og der har jeg leget med Latter paa Kind,
og der har jeg jublet med Barnesind;
de Tider og Timer min Sjæl har i Gem;
thi her var jo bygget mit Barndomshjem.

Om Dagen jeg leged paa Mark og i Eng,
naar Aftenen kom, i min lille Seng
min Moder mig gemte, forunderligt blødt,
og aldrig jeg siden har sovet saa sødt.
Var Hjemmet end ringe, for mig dog et Slot,
og aldrig det syntes mig snævert og smaat,
hvad Tiden end blegned, dog aldrig i Glem
gik dette velsignede Barndomshjem.
Paa Marken, som gav os det daglige Brød
og Foder til Koen og Kalven saa sød,
der saa jeg min Fader sig arbejde træt;
thi Dagen var lang i Saatid og Slæt.
Naar Høsten saa kom med Kornet paa Rad,
da saa jeg, hvor Fader og Moder var glad,
og Takken kom frem fra Hjerternes Gem,
da rige vi var, om lille vort Hjem.

Vidt har jeg faret, og meget jeg saa,
Ryggen blev bøjet og Haarene graa;
Slotte, Paladser med Taarne og Tind
saa jeg, og Storheden fyldte mit Sind.
Men aldrig jeg traf saa dejligt et Sted,
her var det, som hele Naturen var Fred,
der fandt jeg Trøsten, naar Dagen var slem;
thi her var mit fredfyldte Barndomshjem.
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Nu sidder jeg her, som den modne Mand
og drømmer om Barndommens Vidunderland;
jeg ser gennem Ruden paa Solskivens Gang,
at Timerne skrider, var Dagen end lang.
Da tænker jeg paa, hvor Guds Godhed er stor,
jeg takker for Hjemmet, for Far og for Mor;
men dybest og stærkest det bryder dog frem:
Tak Herre, min Gud, for det himmelske Hjem.“
Saaledes synger og tænker jeg i Dag, da Haaret er blevet hvidt,
og Armen har mistet sin Ungdomskraft.
Og saa tænker jeg med stor Glæde paa Hjemmet her oven til,
mens det sagte klinger i min Sjæl: „O, Gud ske Lov, det hjemad
gaar“, — Salmen fra min Konfirmationsdag for over 65 Aar siden.

SKOLEDAGENE
1873—1880

a jeg 9. Marts 1873 var fyldt 7 Aar, maatte min Skolegang
begynde fra 1. Maj s. A. Jeg havde levet mine første syv
Aar ret ensomt og afsondret borte fra Kirkebyen og var kommet
meget lidt sammen med andre Børn, saa det var med ikke ringe
Forventning, jeg imødesaa den Tid, da jeg skulde besøge Sognets
„Universitet“ i syv Aar, en Tid, der paa mange Maader blev be
tydningsfuld og indholdsrig for mig, — ja vist meget mere, end jeg
dengang forstod.
Jeg skulde egentlig have mødt i Skolen første Gang den første
Mandag i Maj Maaned; men Moder ansaa ikke en Mandag for
nogen god Dag at begynde paa, og hun fortalte mig, at fra de Aar,
hun havde haft Pladser i Assens, vidste hun, at naar Skibene derfra
om Foraaret gik ud paa Langfart, begyndte de ikke paa en Mandag.
Altsaa mødte jeg først om Onsdagen, hvilket havde til Følge, at alle
de andre ny ankomne Børn var indskrevet i Skolens Protokol, og
jeg kom derfor til at sidde allernederst og fik Nr. 33. Saamange
Drenge var vi, og da der var 27 Piger, — alle fra 7—10 Aar, —
saa forstaar man, at det var store Klasser. Ja, der var endda Aar,
hvor Børnetallet var ca. 70 i en Klasse. Dog kunde Datidens Lærere
med Lethed magte en saadan Flok; men selvsagt maatte Undervis
ningen lide derved.
Jeg kom altsaa til at sidde nederst, og een skal jo altid være den
sidste. Dette gjorde forøvrig mindre til Sagen, og jeg tror ikke, at
jeg følte noget mærkeligt eller nedværdigende deri dengang. Senere
hen — ogsaa efter at jeg havde forladt Skolen, — har jeg desværre
mange Gange følt, hvor stærkt de „øverste Pladser“ kunde friste,
og hvor det ofte var svært at være tilfreds med de nederste.
Næste Aar efter Eksamen om Foraaret rykkede jeg op paa Nr. 9
Pladsen, saa jeg havde intet at beklage mig over dengang, — og
det samme gælder ogsaa for Aarene efter Skoletiden og indtil i Dag.
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Der var kun 2 Klasser i Skolen; yngste Klasse, der i daglig Tale
kaldtes „De Smaa“, og ældste Klasse, der som Regel omfattede
Børnene fra 10—14 Aar, og benævntes „De Store“.
Skolebygningen i Barløse var formentlig opført omkring Begyn
delsen af det 19. Aarhundrede, men der havde forud været en anden
Skolebygning beliggende omtrent paa samme. Sted, dog nærmere
Gaden. Denne Sognets første Skole var sandsynligvis bygget ved
Aar 1740, fordi alle Sogne ifølge kgl. Befaling da skulde have en
Skolebygning. Tidligere foregik Undervisningen i private Hjem eller
i Kirkens Vaabenhus.
Da Fyns Biskop Jacob Madsen visiterede i Barløse 10. August 1589
blev Kirketjenesten (og Undervisningen) besørget ved en Løbedegn
fra Assens Latinskole; men i 1674 er Hans Voller (Volder) Sogne
degn i Barløse og altsaa bosiddende i Sognet, og — selv om man
ikke nu ved noget nærmere derom, — er det muligt, at der allerede
dengang har været en Skolestue ved Degneboligen. Blandt de navn
kundigste af de efterfølgende ældre Degne var Hans Casper Bendixen, der var Skoleholder i Sognet fra 1776 og Degn fra 1779. Han
var født 1745 og gjorde Tjeneste i Kirke og Skole i 40 Aar.
Casper Degn var oprindelig Tjener eller „Løber“ hos Grev
Rantzau paa Brahesborg, og da han begyndte at blive lidt ældre
og skulde have sit eget Hjem, blev han gift med Grevens Huse
jomfru og fik først Skoleholderembedet i Barløse, og den 21. Maj
1779 faar han ved Collats af Biskop Ramus tillige Degnetjeneste
ved Kirken.
Casper Degns Kundskaber var, kan man skønne, smaa; men Kra
vene var heller ikke store dengang. Derimod skildres han af en af sine
Eftermænd, J. L. Korch, som „en gemytlig Mand med et godt Hoved
og meget nævenyttig“. Medens Sognets Børn var til Undervisning,
stod han, Læreren, i Skolestuen og „drejede eller naadlede“ med
mange Ting, og naar et Barn mente at kunne Lektien, gik det hen
til ham for at blive hørt. Hvis Barnet saa kunde ramse det bestemte
Stykke op, sagde Casper blot: „Videre“; thi han havde travlt med
Værktøjet, saa der var ikke Tid til lang Snak; kunde Barnet derimod
ikke sine Ting, fik det et Rap af et „Rokkeben“, eller hvad der
var nærmest ved Haanden, og saa den Besked: „Om igen“.
Degnelønnen var ikke stor, saa Casper maatte se sig om efter
Ekstraindtægter, da hans Børneflok var ret stor.
Som et Eksempel paa hans „gode Hoved“ fortælles, at da han
en Dag sad paa en „Træbul“ (Træstamme) ude ved Vejen iført en

hvid (ufarvet) Kofte og en broget Hue, kom et fornemt Herskab
kørende forbi, hvorfor han rejste sig op og tog sin Hue ærbødigt af.
„Hvad hedder denne By?“ spurgte en af Herrerne paa Vognen.
„Balles (Barløse), Deres Excellence.“
„Hvem er I, gamle Far?“ spurgtes der videre.
„Højstkommanderende i Balles. Jeg kommanderer over Børnene
og disse igen over Forældrene.“
„I er altsaa Skolemester.“
„Ja, til Tjeneste, Deres Excellence,“ svarede Casper med et dybt
Buk. Han havde ikke forgæves været Løber i mange Aar hos Greven
paa Brahesborg.
Hans Casper Bendixens kvikke Svar ved denne Lejlighed ind
bragte ham en Belønning af en Specie (4 Kr.).
Jeg har medtaget disse Smaatræk, der er typiske for Undervis
ningen i mange Almueskoler for et Par Hundrede Aar siden.
Den Skolebygning, hvori Undervisningen foregik i min Barndom,
var naturligvis betydelig bedre end den første, men den var alligevel
gammel og lidet moderne. Gulvet var af almindelige smaa gule
Mursten, og da disse Mursten efterhaanden blev meget slidte, fordi
vi alle, Læreren som Børnene, gik med Træsko, hændte det ikke saa
sjældent, at en Gulvsten gik i Stykke og forsvandt. Der opstod da
et Hul i Gulvet, men den Sag tog ingen sig nær, hverken Læreren,
Sogneraadet eller Børnene. Midt i Skolestuen, der havde hele Husets
Bredde i den vestlige Del af Bygningen, stod en stor, gammel Jern
kakkelovn med et langt Rør hen under Loftet over til den østlige
Side af Lokalet, hvor Skorstenen var. Dette Rør var ofte utæt, saa
Løbesoden dryppede ned i Stuen, og der maatte derfor hænges Blikdaaser under Sammenføjningerne. Kom disse „Dryp“ uanmeldt, da
skulde de Børn, det gik ud over, flyttes, indtil Skaden var af
hjulpet. Men den Slags smaa Ubehageligheder var Bagateller og
bragte ingen særlig Forstyrrelse i Idyllen eller i Undervisningen.
Skolelokalet opvarmedes udelukkende ved Tørv, som leveredes fra
Sognets Moser og var mer eller mindre gode. Transporten fra Sko
lens Tørvehus og ind i Skolestuen besørgedes daglig af Drengene.
Skolebordene var gamle, lange Borde med skraa Bordplade;
Bænkene, der var fastgjorte til Bordene, var uden Rygstød og skulde,
hvad Højden angik, passe baade til de smaa og de større Børn.
Moderne Tomandsborde var ganske ukendte. Disse Borde stod i
lange Rækker tværs over Skolestuen, og paa hver Bænkerække sad
Side om Side 10—12—14 Børn. Ved Aarhundredets Begyndelse
J. C. A. Carlsen-Skiødt: Erindringer. I.
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1800 var der omkring 40 Børn i hver Klasse, men efterhaanden
voksede Sognets Indbyggertal og dermed ogsaa Børnetallet, saa der
1875 var 60—70 Børn i hver Klasse. Men da Skolelokalet ikke vok
sede eller udvidede sig, maatte der indsættes nye Borde, og Børnene
pakkes tættere sammen, men ogsaa dette lod sig gøre. Sogneraadet
vidste Raad for den Slags Smaating. Først henimod 1880 var de
højere Skoleautoriteter blevet klar over, at det var nødvendig at
lade opføre en Skole i den østlige Del af Sognet, hvorved Børne
tallet deltes.
Naar der sad indtil 14 Børn paa en Bord- og Bænkerække, kunde
det nok undertiden knibe med den nødvendige Arbejdsro især i
Skrivetimerne; men det gik ogsaa, om end mindre godt. I disse gamle,
umalede Borde havde fra langt tilbage i Tiden Børnene, — i al
Fald Drengene, — skaaret deres Navnes Begyndelsesbogstaver, saa
baade Bordpladen og Hylden neden under var oversaaet med Bog
staver, der skulde dække over et Navn. Men som Aartierne gik,
vidste ingen, hvem disse Navnebogstaver gjaldt. De blev efterhaan
den til lutter ukendte Soldater. Da jeg i ældste Klasse var naaet op
til at blive Nummer 1, skar jeg ogsaa en Dag mit Navn i Bord
pladen. Det skulde staa paa denne Hædersplads, mente jeg. Drenge
laver Drengestreger, og alle Tiders Drenge ligner hinanden. Nu er
Bordene og dermed Navnene nok gaaet i Kakkelovnen for længe
siden.
Paa Skolens Vægge hængte nogle gamle Landkort, der ikke var
blevet til efter de sidste Krige med de ny Landegrænser; Grænsen
laa fast! Endnu i 1880 viste Danmarkskortet, at Hertugdømmerne
var en Del af vort Fædreland. Men Kortene kunde godt bruges
derfor. Endvidere var Væggene overhængt med store Papkort med
saavel de gothiske som de latinske Bogstaver. Jeg ved ikke hvorfor,
da de i de syv Aar jeg besøgte Skolen aldrig blev brugt; men nu
var de engang hængt op, og da ingen tog dem ned, blev de hængende
og samlede Støv.
I det ene Hjørne af Skolestuen stod en Reol med Læsebøger og
med Plads til Børnenes Skrive- og Stilebøger, samt nogle Skriftlæs
ningstabeller. Tidligere havde „Hjorths Læsebog“ været benyttet,
og nogle Rester fandtes ogsaa endnu paa Hylden. Da jeg gik i yngste
Klasse, brugte vi „Birchs Læsebog“, og senere anskaffedes „Matzens
Læsebog“ og „Musebogen“. I ældste Klasse anvendes „Berlins Læse
bog“. Endvidere fandtes paa Boghylden nogle Nye Testamenter og
to meget gamle og meget lidt brugte store Bibler. Testamenterne
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blev undertiden benyttede i ældste Klasse, hvorimod jeg ikke erin
drer, at der blev læst mere end en Gang i Biblerne i de syv Aar, jeg
besøgte Skolen. Der blev den Dag læst om Josef, da han var i
Fængsel i Ægypten, efter at være solgt af sine Brødre til de om
rejsende Handelsfolk eller Slavehandlere.
Den gamle Skole blev i 1936 solgt til en Arbejdsmand, og en
Dag Aaret efter tog jeg ind til den ny Ejer, dels for at se min
Barndoms Læreanstalt; men ogsaa og mest for om mulig at købe
nogle af de gamle Bøger, hvis der skulde ligge saadanne paa Loftet.
Desværre kom jeg lidt for sent; men det lykkedes mig dog ved denne
Lejlighed at redde bl. a. 6 gamle Skoleprotokoller fra omkring 1830
til 1914. De laa henkastet paa Skolens Loft mellem en Mængde anden
„Ragelse“. Ved Undersøgelse af denne „Affaldsdynge“ fandt jeg —
foruden de nævnte Protokoller — ogsaa nogle Eksemplarer af nyere
Læsebøger; hvorimod alle Læsebøger fra den ældre Tid, Kort, Skrift
læsningstavler, Forskrifter m. m. var forsvundet. Det var jo især
de ældste Ting, som havde min Interesse.
Da jeg spurgte den ny Husejer, om han vidste, hvor alle disse rare
Ting var blevet af, svarede han, at han havde hørt, at en hel Del
gamle Papirer og Bøger ved Skolens Nedlæggelse var blevet nedgra
vet i Haven. Ak! tænkte jeg, var du dog bare kommet et Aar før!
De hygiejniske Forhold i Skolen stod i de ældre Tider en Del
tilbage for, hvad vi i vore Dage anser som nødvendigt i et Skole
lokale. Som nævnt, var Skolestuen i den vestlige Del af Bygningen
og havde Vinduer af forskellig Slags til alle tre Sider. Læreren havde
Beboelse i den anden Halvdel af Bygningen, der bestod af en lang
straatækt, eenetages Længe. Noget af Bygningen var Bindingsværk
og noget Grundmur, hvilket viser, at den var opført til forskellige
Tider. Foran Indgangen til Skolestuen var en lille firkantet Forstue,
hvor Drengenes Kasketter blev anbragt paa nogle Hylder. Skiftesko
var dengang en ukendt Luksusgenstand. Gulvet i Skolestuen blev
kun fejet med en Kost hver Lørdag Aften, men ikke vasket.
I de sidste Aar, jeg gik i Skolen, var Murstensgulvet blevet saa
medtaget, at det maatte fornyes, og Sogneraadet vedtog da, —
vistnok i 1878 — at erstatte Murstenene med et Bræddegulv. Vi
Børn syntes vel nok alle, at nu boede vi fint.
Men Rengøringen blev den samme foreløbig; der fejedes med
Kosten en Gang om Ugen.
Da jeg i 1873 holdt mit Indtog i Barløse Skole, var Johan Lud
vig Korch Lærer. Han var født 1814 i Ulbølle, hvor hans Fader
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Peder Jensen (Korch) var Sognedegn. Bedstefaderen, — Stamfaderen
til den dygtige og kendte Slægt, — var Husmand og Kurvemager
i Køng, Baag Herred, og blev kaldt Jens „Korre“ (vestfynsk Ud
tale for Kurv); men da Sønnen Peder, der skildres som en meget
velbegavet ung Mand, ved Grev Reventlows Hjælp kom paa Brahetrolleborg Seminarium, forandrede han Navnet „Korre“ til Korch.
I Aarene fra 1836—1844 rasede, som tidligere nævnt, en Proces
epidemi i Barløse Sogn, hvori baade Sognepræsten Sørensen og
Degnen Christian Jochumsen var indblandet, hvorfor J. L. Korch
var blevet konstitueret som Lærer og Kirkesanger. Da Præsten og
Degnen ved Højesteretsdommen i 1844 blev afskediget, ansattes
Korch i Embedet. Han tog sin Afsked i 1879 og døde 1888.
Johan Ludvig Korch var paa mange Maader en mærkelig Mand.
Han havde tidligere været en for sin Tid dygtig Lærer af den gamle
Slags; men da jeg i 1873 kom i Skolen, var Tiden gaaet fra ham,
og hans Arbejdsevne var betydelig nedsat. Tilmed havde han faaet
anden Svaghed, som større Børn nok kunde opdage. Han gik den
gang under Kendingsnavnet, „Den gamle Degn“, skønt han kun
var 60 Aar.
Hans Kristendomsundervisning var rationalistisk præget, og han
forstod slet ikke „Læserne“ eller „de hellige“ i Sognet, og han for
talte os Børn, at vi Mennesker kunde ikke blive hellige. Hvordan
han vilde forklare Paulus’ Brug af dette Ord, fik vi ikke at vide.
Paa den anden Side havde han Tillid til Gud.
En Dag vilde han høre, om alle i Klassen kunde Fadervor, og da
der saa var en større Pige, der ikke havde lært Bønnen, sagde han
til hende, der heller Ikke var dygtig i andre Fag, trods ellers ret
gode Evner: „Det er derfor, at det gaar saa daarligt for dig, Hanne,
at du ikke kan dit Fadervor.“ Ved en anden Lejlighed opfordrede
han os til hver Dag at „læse“ Luthers Morgen- og Aftenbøn, som
de findes i hans lille Katekismus. Da han laa syg forud for sin Død,
valgte han selv de Salmer, han ønskede sunget ved Begravelsen.
Mellem disse var en af Biskop Plum (Nr. 214 i Konventsalmebogen,)
der begynder saaledes:
„Korsets Død min Jesus døde,
Ham, hvis Liv var uden Brøde,
Ham forfulgte Vold og Svig;
Se ham dømt, forladt af sine,
Se hans Kval og føl hans Pine,
Alt, o Sjæl, han led for dig.“

En Del af Børnene i Barløse Skoles yngste Klasse 1874.
De tre voksne Personer er Gamle Korch, Fru Korch og Sønnen Ernst Korch.
Den tredie Dreng fra højre i første Række er Forfatteren.

Naar jeg mindes disse og andre Træk fra min gamle Lærers Liv,
kan jeg vel ikke lukke Øjnene for hans Svagheder, som alle kunde
se; men alligevel tænker jeg, — trods den ydre noget ru Skal, —
at han rakte efter den ene Frelsens Klippe, den Jesus, „som døde
Korsets Død“. Det var maaske særlig i de sidste Aar, at han mere
barnligt søgte den Vej.
Godt er det, at Jesus kan se det, — ogsaa det søgende Sind, —
som vi Mennesker ikke kan opdage.
J. L. Korch var tillige Kirkesanger, og da der i de Dage ikke var
Orgel i Kirken, var det tit ikke helt let at lede Sangen, eller rettere
at synge Salmerne, da Menigheden, — der var dengang ringe Kirke
gang, — ikke sang meget med. Jeg husker saaledes en Fasteguds
tjeneste, jeg overværede, da jeg var 12—13 Aar. Det var en Onsdag
Formiddag, og mange var der ikke mødt. Den gamle Degn besørgede
den Dag Kirkesangen, som ellers var overtaget af Sønnen Ernst
Korch, der var Hjælpelærer. Vi sang Salmen: „Jesus, dine dybe
Vunder“, den halve Salme forud og den anden Halvdel efter Præ
diken. Degnen stod i sin „Stol“ ved Siden af Alteret og slog Takten
med Foden, saa det kunde høres helt ned i Kirken. Dette er det
eneste, jeg i Dag erindrer fra den Gudstjeneste; Prædikenen husker
jeg intet af; men det hele har ikke varet ret længe heldigvis, da
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det var ved Vintertide, og der var koldt i Kirken, som dengang
ikke kunde opvarmes.
Men jeg maa tilbage til min Skolegang. Det var med nogen Æng
stelse, jeg holdt mit Indtog i den gamle Skole hin første Onsdag
5. Maj 1873; men det blev en Indgang til en herlig Tid for mig.
Præst og Degn var dengang, — mere end nu, — i Befolkningens
Bevidsthed Rangspersoner, saa det var ikke saa mærkeligt, at jeg,
en bitte syvaars Gut fra et Husmandssted ude paa Bymarkerne, var
lidt beklemt om Hjertet, da jeg første Gang skulde stedes for den
mægtige Mand, den gamle Degn J. L. Korch, om hvem jeg havde
hørt saa mange Historier, ogsaa om at han tævede Børnene. Jeg
havde enkelte Gange set ham paa Afstand, men aldrig talt med
ham, før jeg kom i Skole.
For at hjælpe mig over Begyndelsesvanskelighederne, havde Mo
der, der altid vilde gøre det saa godt, som hun evnede det, for sin
lille Dreng, faaet en større Dreng fra Byen til at tage mig med den
første Dag. Jeg havde saa faaet min Mad, — den havde Moder
trolig sørget for, — foruden mine Bøger, — indpakket i et, saa
vidt jeg husker, blaat Bomuldsklæde (senere fik jeg en Lædertaske),
og saaledes udrustet travede jeg den halve Times Vej til Skolen.
Mine Bøger bestod af Bibelhistorien med den lange Titel: „Thonboes
bibelske Historie med Anhang forøget af A. K. Holm, Provst i
Holmens og Garnisons Provsti, Sognepræst for Bremerholms Menig
hed, R. af D. og D. M., nu i tiende Oplag gennemset og tildels om
arbejdet af Dr. N. Faber, Biskop over Fyns Stift og A. C. L. Heiberg, Sognepræst i Lunde.“ (København 1836). Jeg tror nok, at jeg
nogle Gange spekulerede paa, hvad „Anhang“ var for noget, men
senere viste det sig, at „Anhanget“ (Kirkens Historie) var ret in
teressant at læse. Endvidere medbragte jeg Salmebogen og Biskop
Balles „Lærebog i den evangelisk-christelige Religion“. Denne Bog
begynder saaledes: „Det er højst vigtigt for os Mennesker, at vi
lære at kende Gud, da vi ellers ikke kunde forstaa, hvorledes Verden
er blevet til. Vi vidste heller ikke, hvad Haab vi turde gøre os om
vor Tilstand efter Døden, og havde ingen sikker Hjælp i vor Nød
at forlade os paa.“ Denne Børnelærebog er blevet stærkt kritiseret,
og vel ikke helt med Urette; men for mig har den haft en ikke ringe
og god Betydning. Vel er det sjette Kapitel om „Pligterne“ det
største; men Bogen har ogsaa et fjerde Kapitel om: „Jesus Christo
vor Frelser“. Foruden disse tre vigtige Bøger havde vi ogsaa et Par
smaa Sangbøger og Luthers lille Katekismus. Bibelhistorie, Lærebog
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og Katekismus skulde i de 7 Aar læres ordret udenad foruden en
Del Salmer. I ældste Klasse brugtes ogsaa andre Bøger ved Under
visningen, som Danmarkshistorie, Geografi m. fl.
Den Dreng, der tog mig med den første Skoledag, hed Lars eller
Lars Peder, og han instruerede mig forud nøje om mine Pligter og
øvrige Optræden. Blandt andet gjaldt det om, naar Degnen spurgte
om mit Navn og min Alder, da at have Svaret paa rede Haand.
Da Lars saa eksaminerede mig forud, og jeg sagde, at jeg var 7 Aar
den 9. Marts, spurgte han, om det var i Fjor. Dette Spørgsmaal
bragte mig noget i Vildrede, og jeg har sikkert grundet en Del der
over og var sandsynligvis kommet til det Resultat, at da det var
nogen Tid siden, jeg havde holdt Fødselsdag, maatte det have været
i Fjor. Da jeg saa fik Spørgsmaalet stillet af Lærer Korch, svarede
jeg fredigt, at jeg var 7 Aar den 9. Marts i Fjor. Korch svarede
tørt, at det var vel nok i Aar, og da de større Drenge senere dril
lede mig med dette Svar, gik det op for min lille Barnehjerne, at
jeg havde dummet mig. Men det blev ikke det sidste urigtige Svar,
jeg gav paa mine Læreres Spørgsmaal. Jeg var som Barn meget
blød af Sind, og dette Svar, sammen med Drengenes Drillerier, gav
mig adskillige bitre Timer.
Da den gamle Degns Arbejdsevne, som omtalt, var lille og Børne
tallet stort, fik vi Begyndere vor Undervisning nærmest ved de
større Børn; de ældre Drenge blev anbragt ved Siden af de yngre,
og saa læstes der i „Kor“. Naar de 60 Børnestemmer tog fat sam
tidig „med kraftig Røst“, saa gav det Genlyd viden om. Ved Skriv
ning, der i Begyndelsen foregik paa Tavle, og ligesaa i Regnetimerne,
udtoges der „Bihjælpere“, som skulde assistere ved Undervisningen.
Ellers maatte vi se at arbejde selv og faa noget bestilt hjemme.
Her havde jeg udmærket Hjælp i Fader og Moder, og jeg gjorde
da ogsaa saa god Fremgang i det første Skoleaar, at jeg, — som
tidligere omtalt, — rykkede op fra Nr. 33 til Nr. 9.
En Dag i 1874, da jeg altsaa var otte Aar, kom en ung, smuk
og høj Mand ind i Skolestuen sammen med den gamle Degn. Jeg
havde aldrig set den Mand før; men fik snart at vide, at det var
Sønnen, den unge Ernst Korch, der kort i Forvejen havde taget
Lærer-Eksamen ved Gedved Seminarium og nu skulde være Hjælpe
lærer hos Faderen. Den unge Lærer blev straks af Faderen forevist
nogle af de flinkeste Elevers Arbejder i Skrivning, og blandt andre
fik jeg ogsaa den Ære, at min Tavle, hvorpaa jeg havde afskrevet
et Stykke efter Balles Lærebog, blev forevist. Lærer Ernst Korch
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blev min gode Ven for hele Livet, en Mand jeg føler mig i stor
Taknemmelighedsgæld til. Det blev et stort Gode for mig, som for
hele Skolen, at den „unge Korch“ kom til at undervise os, og derved
fik jeg yderligere Lyst til Skolearbejdet.
E. Korch var Faderens Hjælpelærer fra 1874, ja var allerede i
disse Aar den egentlige Leder af Skolen, og ved den gamle Degns
Afgang i 1879 fik han Embedet, som han bestyrede i 47 Aar indtil
Maj 1921. Fader og Søn kom saaledes til at lede Undervisningen i
Barløse Skole i næsten 90 Aar.
De forskellige Fag i Skolen voldte mig egentlig ikke nogen Van
skelighed, naar blot jeg arbejdede med mine Bøger, gik det ret
let for mig. Det eneste Fag, som gav mig nogen Bekymring, var
„Skønskrivning“, hvori jeg aldrig naaede til at præstere noget sær
ligt smukt. Jeg husker, at jeg prøvede alle mulige Penne, som vi
kunde købe hos Høkeren i Byen for to Øre Stykket; men efterhaanden gik det op for mig, at det var ikke Pennen, men Haanden,
der holdt paa Pennen, som der var noget galt ved. Regning faldt
mig derimod meget let, og inden det første Aar 1873 var til Ende,
var jeg kommet igennem Tabellen og havde faaet begyndt paa
„Regnebog af N. Jensen, Klokker ved St. Knuds Kirke i Odense.
Dannebrogsmand.“ Saaledes stod der uden paa Bindet.
Denne Bog havde som Motto: „Lær Barnet Hovedregning uden
Tavle; men aldrig Tavleregning uden Hoved.“ Mottoet maa vist
siges at være godt; men nogle af Stykkerne kunde ellers nok berede
et syv, otte Aars Barn nogle Spekulationer. For Eksempel Nr. 87 i
„Subtraction i ubenævnte Tal“, der lød saaledes: „Jens Jæger skjød
af 84 Graaspurve, som sadde i et Træ, de 18; hvor mange blev sid
dende i Træet?“
Her klarede man det ikke med at fradrage 18 fra 84; thi Facit
bogen havde o, for der blev nemlig ingen siddende. Det var en
Faldgrube, man helst skulde langt uden om! Den første Regnebog
var endnu efter gammel Mønt; men næste Aar, 1874, fik jeg den
ny Udgave af samme Forfatter. Senere hen blev Chr. Hansens
Regnebøger benyttet.
Jeg kom ret hurtig igennem den første Regnebog — med hele
Tal, — og jeg gik saa i den Tro, at jeg nu maatte begynde paa
„Bogen med Brøk“; men da jeg henvendte mig til „den gamle Degn“
herom, var han forbavset over, at jeg i den Alder var færdig med
første Del, og mente, at det sad ikke fast nok, hvorfor han til min
store Sorg ganske kort og uden nærmere Undersøgelse gav mig Ordre
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til at regne hele Bogen igennem en Gang til. Naa, herved var intet
at gøre; men havde det gaaet i Trav første Gang, saa gik det nu
i Galop, og snart var jeg færdig med anden Gennemgang. Men be
lært af Erfaringen gik jeg nu med min Anmodning om at fortsætte
med II. Del til den unge Korch, og han gav Tilladelsen. Han for
stod mig bedre.
Fra mit niende Aar og til min Konfirmation fik jeg Lov til at
besøge Skolen hver Dag. Samtidig gav den unge Lærer Korch mig
en udvidet Undervisning ogsaa i Fag, som Børnene ellers ikke ar
bejdede med. Dette kom til at betyde noget for mig, da jeg ad den
Vej fik Kundskaber, jeg ikke vilde have faaet. Jeg er min gamle
Lærer meget taknemmelig, fordi han saa venligt hjalp mig at faa
disse Aar udnyttet saa godt, som det under de beskedne Forhold og
Kaar lod sig gøre. Vi gik ellers kun i Skole hveranden Dag.
Disse Skoleaar fik megen Betydning for mig. Jeg elskede min
Skole og min Lærer, og det var mig en Sorg, naar jeg maatte for
sømme Skolen, fordi der var et og andet i Hjemmet, jeg maatte
hjælpe Moder med. Den unge Korch gjorde alt for at lære mig saa
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meget som muligt. I Regning naaede jeg vist længst, jeg kom saaledes inden min Konfirmation et godt Stykke ind i Chr. Hansens
Regnebog, 4. Del, for Seminarier. Naar jeg havde regnet Stykkerne,
blev de skrevet ind i en „Zifferbog“, og disse Bøger har jeg endnu
i Behold. Den sidst førte viser, at jeg, foruden nogle blandede Op
gaver bl. a. fra Lærereksamen, naaede gennem Ligninger med flere
ubekendte og et Stykke ind i „Kvadratiske Ligninger“.
Jeg fik ogsaa i Skoletiden en Del Kammerater, som jeg var glad
for, og for enkeltes Vedkommende holder Kammeratskabet endnu.
Denne Skolegang og megen Stillesidden, — selv om jeg i Fritiden
fartede ud over Marker og Skove, — gjorde vistnok sit til, at jeg
voksede kun lidt, saa jeg ved min Konfirmation var en lille bleg
Fyr, der vejede 40 Kilo.
Det var ikke blot Kundskaber, jeg fik i de 7 Skoleaar, men jeg
fik det, som var bedre. Igennem Religionstimerne kom jeg paa barn
lig Vis nær til Gud, og den Udenadslæring, som vi maatte præstere,
har ikke for mig været nogen Hindring for at komme til Gud. Jeg
er netop glad og taknemmelig for, at jeg som Barn fik saa meget
lært udenad og ikke mindst af Salmer og Skriftsteder. Men for dem,
der havde svært ved at lære udenad, var det vistnok en Plage, og
til dem blev der ikke taget skønsomt Hensyn. Alle skulde lære det
hele ordret.
Det var særlig den unge Korchs Religionstimer, der var gode for
mit Barnehjerte. Faderens Timer i det Fag havde et noget andet
Præg.
Eksamensdagene Foraar og Efteraar var altid imødeset med stor
Spænding. Den Dag mødte jeg i mit fineste Tøj og i Reglen med
10 Øre i Lommen, og for disse Penge kunde jeg frit købe, hvad jeg
ønskede hos Høkeren. Det gav naturligvis en Del Overvejelser at
faa dette Beløb administreret paa en fornuftig Maade. En Del af
Pengene skulde bruges til Wienerbrød og Brystsukker; dette var paa
Forhaand givet.
Hvad den anden Del skulde bruges til var ikke saa lige en Sag.
Et Aar var jeg letsindig nok til, som nogle af mine Kammerater
gjorde, at købe min første Cigar. Den kostede 2 Øre; men det
ærgerlige var, at jeg kun fik røget ganske lidt af den, saa mere
end en Øre maatte jeg kaste bort, og det medførte endda andre
Ubehageligheder for mig.
Mens jeg er ved Cigaren, kan jeg tilføje, at jeg indtil omkring
mit 18. Aar gjorde flere Forsøg paa at lære at ryge; men det lyk-

75

kedes aldrig. Erfarne Mænd paa dette Omraade har fortalt mig,
at ved Energi og Udholdenhed kan man komme over det for Be
gyndere kritiske Punkt og naa dertil, at Tobakken smager godt!
Denne Energi og Udholdenhed har jeg ikke været i Besiddelse af
— altsaa; men det har ikke sin Grund i, at jeg ikke begyndte tidlig
nok, og endda en Dag ofrede en Femtedel af hele min Kapital til
dette Forsøg, der totalt mislykkedes.
Eksamensdagene var ikke blot spændende Festdage for os Lands
bybørn; men de var tillige Skoletidens store Dage, som jeg altid
gik til med en vis Ængstelse. Da kom Præsten og Sognets „Mænd“,
og vi maatte være vort Ansvar bevidst. Den gamle Pastor Møller
husker jeg ikke meget til, da han dengang var ret affældig, det var
Kapellanen, hans Søn, som afsagde Dommen. Forud for en af mine
sidste Eksaminer sagde Læreren Ernst Korch, at jeg skulde ikke
møde med Regnestykker, som omhandlede Ligninger, da ingen af
„Mændene“, undtagen Præsten, kendte den Regningsart. Jeg valgte
saa Regnestykker om Flader og Legemer i Stedet, men jeg er ganske
sikker paa, at de fleste af de Mænd i Skolekommissionen, der skulde
bedømme mine Opgaver, forstod lige saa lidt Beregninger af „Keg
ler“, „Kugler“, „Pyramider“ o. s. v., som de forstod sig paa Ligninger
med to eller flere ubekendte. Enkelte kunde kun med Besvær skrive
deres Navn.
Eksamensdagen gav — som nævnt — Alvorstanker. Jeg har fra
den Tid opbevaret nogle Vers, jeg skrev forud. Jeg skal medtage
nogle Linier, selv om de er meget ubehjælpsomme.
Da jeg var n Aar, skrev jeg:
„I Dag jeg til Eksamen træder,
O hjælp mig ved din Helligaand...“

Og i næste Vers staar der:
„O hjælp mig kære Herre,
at naar af Skolen jeg gaar ud,
at jeg blandt dine Børn maa være
og holde dine store Bud.
O følg mig, hvor end jeg gaar hen,
du være skal min bedste Ven.“
Saa gik Tiden, og jeg kom til det sidste halve Aar, der deltes
mellem „Skolegang og Præstegang“. Den Dag, da vi Konfirmander

var i Skole for sidste Gang, var der nogle af Børnene, der var i
straalende Humør, fordi de nu var færdige med Skole og Under
visning. Jeg tror, jeg havde Taarer i Øjnene den Dag, og i al Fald
var det mig meget svært at forlade Skolen og Bøgerne, men Livets
haarde Virkelighed krævede det. Før vi Børn den Dag tog Afsked
med Lærer E. Korch, holdt han en lille Tale til os og sagde bl. a.
omtrent saadan, „at naar Skolen maatte aflevere et Hold Børn,
var det for ham, som skulde han afgive noget, han holdt af og
havde været glad for at arbejde med.“ Dette forstod jeg, det var
som talt ud af mit eget Barnesind, og det er vel derfor, at jeg endnu
saa tydeligt erindrer det.
Da jeg var Soldat i 1887 og blev udtaget til Korporalskolen,
ønskede Kompagniet et Eksamensbevis efter sidste Eksamen fra den
Skole, vi Befalingsmandselever havde gaaet i. Dette, mit eneste
Eksamensbevis, gemmer jeg endnu, og det ser saaledes ud:

„Ifølge Barløse Skoles Examensprotokol fik Jens Carl Adolph
Carlsen, Barløse Mark, ved Efteraarsexamen i nævnte Skole 1879
følgende Karakterer: Læsning ug, Religion ug, Regning ug, Retskriv
ning ug, Fædrelandshistorie og Geografi ug, samt for Flid og Op
førsel ug.
Jeg tilføjer som mit private Vidnesbyrd, at J. Carl A. Carlsen
var en ualmindelig flink og dygtig Elev, som baade ved Flid og
Paapassenhed ialt, samt ved sin i det hele meget rosværdige Op
førsel var en Pryd for Skolen, hvorfor jeg stedse vil mindes ham
med Glæde og Kærlighed.
Barløse Skole, 27. August 1887.
E. Korch.
Denne Udtalelse af min gamle, nu afdøde Lærer er noget meget
værdifuldt for mig endnu, selv om det ikke betyder noget paa
Kundskabens Vægtskaal. Den minder mig om lyse, gode Barndoms
dage.
Naar mine Skoleaar blev rige og lykkelige for mig, saa er Grun
den nok ikke, at jeg først mødte i Skolen om Onsdagen i Stedet for
om Mandagen; nej, naar disse Aar gav mig personlig et saa godt
Udbytte, skyldtes det, foruden min flinke Lærers Bistand, at jeg paa
et tidligt Tidspunkt fik god Hjælp i Hjemmet af mine Forældre,
og at de gav mig Tiden til Arbejdet med mine Bøger. Men mest,
— og herom er jeg ikke i Tvivl, — hjalp mig Faders og Moders
Bønner for deres Dreng. Ad den Løngangssti fik jeg den allerbedste
Hjælp.

LÆREAAR
1880—1886

det sidste Aarstid før min Konfirmation havde vi hjemme ofte
drøftet, hvad min Livsgerning skulde være; men det var ikke
helt let, hverken for mine Forældre eller for mig, at træffe det Valg.
Helst vilde jeg have fortsat med Skolegang og Læsning; men af
økonomiske Grunde lod det sig ikke gøre, saa den Vej maatte paa
Forhaand opgives, — til stor Sorg for mig. Fader talte om, at jeg
muligvis kunde faa Plads som Skriver paa et Dommerkontor eller
lignende, og i denne Forbindelse var der vistnok nærmest tænkt
paa det nu nedlagte Wedellsborg Birkekontor. Paa den Maade kunde
der blive en lille Mulighed for, at jeg maaske senere naaede frem
til at faa Eksamen som dansk Jurist. Moder mente derimod, at da
jeg var lille og meget spinkel af min Alder, vilde et stillesiddende
Liv paa et Kontor ikke være heldig for mig, hvorimod et Friluftsarbejde var jeg bedre tjent med, da mit Legeme derved vilde blive
kraftigere, hvilket jeg nok kunde trænge til paa det Tidspunkt.
Det er dog siden blevet bedre med Vægten!
Ud fra denne Betragtning, som ikke helt kunde afvises, spurgte
Moder, om jeg ikke havde Lyst til at blive Gartner, og hvis jeg
senere kunde faa en vellønnet Plads paa en Herregaard, var det jo
ikke saa galt. Det med Lysten hertil var nu ikke saa meget bevendt;
men Resultatet af vore Forhandlinger blev alligevel, at Fader og
jeg en Dag spadserede til Herregaarden Billeskov, for at forhøre
om der var Brug for en Gartnerelev. Gaarden, der dengang beboedes af Baron Julius Wedell Wedellsborg, laa en halv Mils Vej
fra mit Hjem, og dette, at Afstanden ikke var større, havde vel
ogsaa været medbestemmende til, at vi forhørte om Plads paa det
Sted.
Havens Arbejde lededes i disse Aar af en ung Gartner H. Chr.
Hansen, den senere kendte Ejer af Gartneriet „Stormly“ i Vanløse
ved København. Der var netop Plads for en Elev, (det var vist
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næppe tilfældigt), og inden Fader og jeg forlod Gaarden, var jeg
antaget fra i. Maj 1880.
Det var ikke nogen imponerende Stilling, jeg her gik ind til.
Jeg skulde spise og opholde mig i Borgerstuen sammen med Gaardens
andre Folk, hvoraf der var en 10—12 mandlige og 5—6 kvindelige
i alle Aldre og — i alle Kvaliteter. Min Løn var det første Aar
40 Kroner. Nu var Vejen saa foreløbig fastlagt for mig, og jeg
maatte se at blive en dygtig Gartner. Indtil videre var alle andre
Veje spærret for mig.
Billeskov var en gammel Adelsgaard, men ikke særlig stor, ca.
300 Tønder Land, nu i vore Dage noget mindre, da en Del er ud
stykket til Husmandsbrug. Ladebygningerne var gamle og bindings
værksbyggede, kun den store Kornlade, nu nedbrudt, var ret im
ponerende, af en tidligere Ejer opført af svært Egetræ, saavel ind
vendig som udvendig. Paa en Bjælke over Ladens Port var ind
hugget: „Wilhelm Frid. Farhorst. Anna Johanne Hviid. 1748
Den uanselige Hovedbygning er i et Stokværk med tre Kviste og
opført 1796. Den første Hovedbygning var opført 1577 af Steen
Bille. Som en Mærkelighed ved den nuværende Hovedbygning kan
nævnes, at Baron Wedell lod den store Havestue i den sydlige Del
af Bygningen udstyre med Vægmalerier udførte af Maler Niss fra
Assens (den ældre), Fader til den bekendte Kunstmaler Thorvald
Niss. Disse Vægmalerier er senere blevet tildækkede med Tapet,
maaske ogsaa ødelagte. Til Gaarden hørte 115 Tdr. Land Skov.
Wilhelm Farhorst (el. Farenhorst) og Hustrus Kister staar i
Kerte Kirkes sydlige Tværfløj.
Efter Konfirmationen gik jeg ikke i Skole og tilbragte derfor de
sidste tre Uger af April hjemme. Søndag den 11. April var jeg
første Gang Gæst ved Herrens Nadverbord sammen med mine For
ældre og de andre Konfirmander.
Men Tiden, første Maj, da jeg skulde bryde op fra Hjemmet,
nærmede sig. Faders Soldaterskrin, hvori jeg skulde have mit Søn
dagstøj og andre Sager, blev malet op, og Moder havde efterset mit
Arbejdstøj, saa den Side var i Orden.
Men saa var der Afskeden.
Det var noget svært for os alle tre den sidste Dag. Om Aftenen
var vi samlede, og jeg læste da højt en lille Fortælling, som jeg
havde fundet i et Børneblad. Den handlede om Vedbendplanten
(Vintergrønt), der jo har den Egenskab, at dens Blade altid er friske
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og grønne, enten det er Vinter eller Sommer, ja selv under Sneen
har de den grønne Farve.
Jeg erindrer ikke nu Enkelthederne i Fortællingen; men Anven
delsen for os var den, at saaledes skulde Kærlighedsforholdet mel
lem os tre vedblivende være, altid friskt, grønt og levende under
alle Forhold. Dette var ogsaa mit dybeste og inderligste Barneønske.
Lørdag i. Maj hen paa Eftermiddagen gik Moder og jeg til Bille
skov, da Fader var paa Arbejde og altsaa ikke kunde gaa med mig.
Mit Skrin med Tøjet blev først hentet næste Dag.
Saa begyndte jeg da min Læretid. Alt var nyt og fremmed og
optog mig stærkt, og jeg kom derved lettere over Adskillelsen fra
Hjemmet, selv om jeg mange Gange længtes saa usigeligt efter mine
Bøger og efter mit elskede Hjem.
Det er nok det, man kalder Hjemvé. Jeg tror dog næsten, at det
kneb nok saa meget for mine Forældre og især for Moder, der nu
Dagen igennem gik ganske ene i Stuerne i Hjemmet.
Arbejdet i Haven tog jeg med godt Humør, selv om det under
tiden næsten oversteg mine smaa Kræfter; men meget vanskeligere
for mig var det at færdes blandt Folkene paa Gaarden og især at
høre paa deres Tale. Jeg havde gaaet saa fredeligt derhjemme, og
selv om jeg naturligvis ikke havde kunnet undgaa endda ofte at
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høre Mennesker bande eller fortælle slibrige Historier, saa var
Luften i „Karlekamrene“ og i „Borgerstuen“ ofte forfærdelig uren
og forpestet; og naar jeg tænker paa de tre Aar, jeg tilbragte her,
forstaar jeg, hvilken Betydning den daglige Omgangskreds har for
de unge. Der var ogsaa pæne Karle og Piger paa Gaarden; men det
var svært ikke at blive sløvet, saaledes som Tonen var, naar vi kom
sammen i Fritiden.
Den „ny Verden“, som jeg mødte her, var saa overvældende for
mig; det var som en Stormflodsbølge, der skyllede hen over mit
barnlige Sjæleliv. Jeg havde en god Læremester i Gartner Chr. Han
sen, og han blev mig til uvurderlig Hjælp i disse vanskelige Aar.
Mit Forhold til min himmelske Fader blev aldrig afbrudt, og Fa
dervor slap jeg ikke, men ved 15 Aars Alderen kom der en van
skelig Sløvhedsperiode over mig, saa jeg helst vilde være fri for
at tænke paa Gud og hans hellige Bud; dog dette kunde jeg hel
digvis ikke blive.
Gartner Hansen gik ret flittigt i Kirke, hvad næsten ingen andre
gjorde paa Gaarden, hverken høj eller lav, og naar jeg om Søndagen
fik Lov at gaa hjem, sagde han undertiden til mig, at hvis jeg vilde
i Kirke, maatte jeg godt være fri fra Morgenstunden af; jeg havde
ikke megen Lyst til at søge Kirken i denne vanskelige Periode; men
jeg vidste, at Hansen Dagen efter vilde spørge, om jeg saa var i
Kirke, og derfor var der ingen Vej uden om, tilmed da jeg altid
meget gerne vilde hjem. Det var en Fest for mig at tilbringe mine
Frisøndage hjemme hos Fader og Moder, og jeg vilde helst være der
saa sent hen paa Dagen som muligt. Men der var den Vanskelighed
om Vinteren, naar det blev mørkt, at Vejen, der kun var en smal
Skovvej, gik gennem baade Barløseborgs og Billeskovs Skove. Jeg
var ikke helt dristig ved at gaa ad den skumle, mørke Vej alene;
men saa kunde min kære Fader bringe det Offer at gaa med mig,
til jeg kom paa den anden Side af Skovene og kunde se Billeskov.
For ham betød dette, at han fik en hel Mil at gaa, blot for at jeg
kunde være nogle faa Timer mere hjemme. Jeg skulde ellers gaa,
før Mørket faldt paa.
Skønt Fader, der havde de lange Arbejdsdage, nok kunde trænge
til lidt Hvile om Søndagen, saa er jeg dog sikker paa, at det var
intet Offer for ham at gaa med mig. Jeg forstod det vel ikke tilfulde dengang; men tog det næsten som noget selvfølgeligt. Nu for
staar jeg det bedre. Saaledes kan en Fader og Moder ofre sig for
Børnene uden at kræve Gengæld.
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Jeg kom som et gudhengivent, bedende Barn til Billeskov, og min
lille Barnetro var et godt Værn for mig; men i det andet Aar kom
jeg, som nævnt, ind i denne mærkelige Sløvhedsperiode, som jeg
selv nu ikke rigtig kan forstaa. Jeg lærte hverken at drikke eller
at tage Guds Navn forfængeligt, — Gud bevarede mig for disse
udvortes Ting, — men der var nok til at forurene min Barnesjæl,
og den daglige urene Luft sløvede min aandelige Sans, saa jeg tit
glemte at gaa Bønnens Vej.
Gartner Hansen opdagede denne Forandring og forstod den Fare,
jeg her havde at kæmpe med, og som en Modhjælp opfordrede han
mig til at tilbringe en Del af min Fritid paa hans Værelse i Stedet
for i Borgerstuen. Han gav mig ogsaa god Læsning, bl. a. den fra
Tysk oversatte Ahnfeldts „Menneskelivet“. Der var ikke meget af
Bøger at vælge imellem dengang. Naar jeg tog imod min Principals
venlige Opfordring, var det dog ikke, fordi „Lysten drev Værket“,
men fordi jeg vidste, at han ønskede det saaledes.
Men saa skete der noget helt nyt for mig, og som er blevet mig
til Velsignelse for hele Livet. Ja, jeg synes nu, at det næsten gik
mig dengang, som da Gud sendte Engle til Loth for at redde ham
ud af Sodoma. Det var i al Fald Gud, der greb ind og vækkede
mig. I Nabosognet Tanderup var der kommet en ny Præst, den
senere saa bekendte Provst Tobiesen (sidst Præst i Flemløse), og i
de sidste to Vintre, jeg var paa Billeskov, holdt han Bibellæsninger
i Kirken over Efeserbervet. Tobiesen var en veltalende Prædikant,
og fra hele Omegnen kom Folk til hans Kirke. Ved Bibellæsningerne
om Aftenen var Kirken som Regel helt fyldt.
Gartner Hansen opfordrede mig til at gaa til disse Bibelmøder,
hvortil ogsaa nogle andre fra Billeskov kom i disse to Vintre. Straks
havde jeg ingen Lyst; men jeg gik alligevel, og det varede ikke
længe, før det interesserede mig at høre denne veltalende Præsts
alvorlige Prædiken og Bibelforklaring.
Men, Jesus, den gode Hyrde, var ogsaa i Kirken, og han talte
saadan til mig, at jeg den sidste Vinter fik, — hvad jeg kunde
kalde, — min Damaskustime. Gud mødte mig med sin favnende
Kærlighed og vakte mig op af min Sløvhedstilstand. Det var Efeserbrevets 5. Kapitel, hvori Ordet, om at købe den belejlige Tid,
findes, der særlig talte til mig, og saa stærkt blev jeg grebet heraf,
at jeg ogsaa maatte tale med nogle af mine Medtjenere derom. Efter
den Oplevelse behøvede min Læremester ikke at opfordre mig til
at gaa i Kirke; thi nu bad jeg selv derom. Det var ikke længere
J. C. A. Carlsen-Skiødt: Erindringer. I.
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en veltalende Præst, jeg gerne vilde høre; men nu var det den gode
Hyrdes Ord, jeg længtes efter at lytte til. I Tanderup Kirke fik jeg
min Vækkelse eller maaske rettere en Fornyelse af mit barnlige
Gudsforhold. Det afklarede Gennembrud kom først næste Aar under
mit Ophold i Odense.
Angaaende mine aandelige Oplevelser i Tanderup Kirke synes jeg,
at jeg maa meddele lidt mere.
Noget af det, der først bragte mig til at følge Provst Tobiesens
Udlægning med særlig Opmærksomhed, var en Aften, da han talte
om Djævelens frygtelige Magt over Mennesker. Maaske var det
knyttet til Ordet i Kapitel 4, Vers 27: „Giver ikke Djævelen Rum.“
Naar Djævelen kaldes „denne Verdens Fyrste“, forklarede Præsten,
var det maaske fordi Gud, — forinden Djævelens Fald, — havde
givet ham denne Fyrsteplads, og da Djævelen ikke har anerkendt
Herrens Vredes Dom over ham og „de Engle som syndede“, kan
han (Luk. 4, 6) sige til Jesus ved Fristelsen i Ørkenen: „Dig vil jeg
give denne Magt og Rigernes Herlighed; thi den er mig overgiven,
og jeg giver den til hvem, jeg vil. Dersom du vil tilbede mig, skal
den helt tilhøre dig.“ I samme Forbindelse oplyste Præsten, at
de første Vers i vor Bibel: „I Begyndelsen skabte Gud Himlen og
Jorden, og Jorden var øde og tom,“ kunde ogsaa oversættes saaledes: „I Begyndelsen havde Gud skabt Himlen og Jorden, og Jor
den var blevet øde og tom.“ Dette blev ogsaa sat i Forbindelse med
Djævelens, denne Verdens Fyrstes Magt.
En saadan Bibelforklaring kunde nok fange en ung videbegærlig
Mands Forstand, men da Præsten kom tilOrdene: „Lad ingen raaden
Tale udgaa af eders Mund“, „bedrøver ikke Guds hellige Aand“,
„Vaagn op, du som sover og staa op fra de døde, og Kristus skal
lyse for dig“, da blev der talt til mit Hjerte og min Samvittighed,
og Kristus kom til at lyse for mig igennem Ordet.
Jeg har senere tænkt paa, at saadan er vor himmelske Fader
overfor os, hans tit saa troløse Børn. Han lader intet Middel ufor
søgt. Først talte han til min Forstand, for siden at tale til mit
Hjerte. Det var Historien om den gode Hyrde om igen: „Han søger,
indtil han finder ...“
Jeg tænker ofte paa Pastor Tobiesen med stor Taknemmelighed.
Medens jeg var paa Billeskov læste jeg „Husvennen“, udgivet af
N. C. Rom, som en af Folkene holdt. Ved at læse disse jævne, folke
lige Fortællinger vaagnede igen min „Forfattertrang“. Jeg begyndte
paa en eller vistnok paa to Fortællinger, men de blev aldrig skrevet
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helt færdige, og der blev ikke mere ud af min Skribentvirksomhed
dengang. Jeg var da 16—17 Aar.
Den fortsattes først mange Aar senere.
I disse Aar holdt jeg det af Forstander Niels Kirkegaard, Køng
Højskole, udgivne Ugeblad „For Hjemmet og Skolen", (senere blev
Titlen forandret til „Hjemmet og Ungdommen"). Jeg holdt Bladet
i mange Aar, Indholdet var sundt og godt folkeligt. Jeg stod ogsaa
i disse Aar af og til i Brevveksling med Forstander Kirkegaard,
der paa mange Maader var en særpræget Mand. Han skrev selv
en Del Noveller, og flere af dem blev trykt i Bladet.

I 1882 skete der forøvrig en Forandring paa Billeskov. Baronens
Broder, Lensgreve Carl Wedell paa Wedellsborg, døde barnløs, hvor
efter Baronen ophøjedes til Lensgreve og overtog Grevskabet. Han
døde dog allerede næste Aar, og det havde til Følge, at Gartneriet
nedlagdes paa Billeskov.
Men bortset fra dette skulde jeg alligevel efter tre Aars Ophold
der have mig en anden Læreplads i Foraaret 1883, og jeg vilde helst
til Odense, hvor jeg var født. Det lykkedes ogsaa, og jeg blev an
taget til fortsat Uddannelse hos Handelsgartner Chr. Olsen, Vester
bro. Jeg fik der i Gartneriet eget Værelse, og naar jeg noterer dette
med Værelset, er det fordi, det fik særlig Betydning for mig i det
Aar, jeg boede der. Nu kunde jeg lukke min Dør og være helt
alene, naar jeg ønskede det, i Modsætning til Billeskov, hvor vi
var 5—6 Mennesker paa samme Værelse, og dette kunde ofte være
ubehageligt og til Tider meget uroligt.
I den første Tid, jeg var i Odense, følte jeg mig meget ene og
fremmed i den store By, hvor jeg kun kendte nogle enkelte Men
nesker. Arbejdet i Gartneriet faldt mig ikke besværlig, nu da jeg
var godt trænet i legemligt Arbejde, og Gartner Olsen var en human
Arbejdsgiver, saa i Dagtimerne gik Tiden godt. Anderledes var det
derimod, naar Aftenens Fritimer kom.
Jeg holdt fremdeles Bladet „For Skolen og Hjemmet", men da det
jo ikke kunde udfylde den ledige Tid, maatte jeg se at finde andre
Veje og andre Midler til paa en god Maade at benytte Fritiden.
Paa Pensionatet, hvor jeg spiste, traf jeg en ældre Karl, som gjorde
mig opmærksom paa Højskolehjemmet i Dronningensgade, hvor der
ikke blot fandtes et folkeligt Bibliothek; men hvor netop i det Aar
ogsaa en Sal var blevet indviet til Kirke.
I denne Kirkesal prædikede Pastor Fr. Nygaard regelmæssig, og
6*

«4

den kendte Morten Eskesen var Kirkesanger. Lejlighedsvis blev der
prædiket af andre Præster, ligesom der ogsaa holdtes Foredrag over
forskellige Emner. Det var en god og lærerig Benyttelse af Tiden,
og jeg var glad for at komme der. Frøken Karen Jørgensen, som
ledede Højskolehjemmet, var en udmærket Kvinde, der tog sig godt
af os unge.
Mellem de jævnaldrende Kammerater, som jeg traf her, var blandt
andre ogsaa den senere bekendte Gartner Mose, som paabegyndte
det store Gartneri i Glamsbjerg, og blev en af de ledende Mænd
indenfor den grundtvigske Kirkekreds der paa Egnen. Selv om vore
Veje i kirkelig Henseende siden skiltes, saa vedblev vi at være per
sonlige gode Venner, — det gode Kammeratskab holdt hele Livet.
Som nævnt var der et godt Bibliothek paa Højskolehjemmet, saa
der var nok at læse i, og da dette netop var noget for mig, benyttede
jeg det ret flittigt i den Tid, jeg kom der.
Det var i de bevægede, stærkt politiske Aar, og der blev ogsaa
paa Hjemmet drøftet Politik, stundom endda meget ivrigt. Kampen
stod jo i de Aar mellem „Højre“ og „Venstre“, mellem Estrup og
Berg. Jeg erindrer endnu en meget varm Debat mellem Pastor Nygaard og Morten Eskesen en Søndag efter Gudstjenesten. Eskesen
vilde have Estrup for Rigsretten, medens Nygaard, der var den
roligste, mente, at det ikke vilde føre til noget at benytte den Vej.
Da Eskesen brugte meget stærke Ord, brød Nygaard pludselig af
med Bemærkningen: „Vi bør maaske ikke tale Politik her.“ Nygaard
gik frem og tilbage paa Gulvet i Præstekjole under Samtalen.
Skønt jeg var glad for at komme paa Højskolehjemmet og meget
gerne overværede Pastor Nygaards Gudstjenester, var det alligevel
saaledes, at i min aandelige vakte, men endnu noget uafklarede
Tilstand var den gode folkelige Tone, som var den væsentlige paa
Hjemmet, mig ikke nok; min Sjæl længtes efter noget andet og
mere. Dog er jeg ikke i Tvivl om, at den Tid, jeg tilbragte blandt
den grundtvigske Vennekreds, ogsaa var med i Guds Plan for mig
og har været med til at danne min Udvikling.
Saa blev Missionshuset „Bethania“ færdigbygget og indviet 1883
i Juni Maaned. Her søgte jeg nu hen, og de Ord, der lød der af
Præsterne Johansen, Johannes Møller og Indremissionær H. Chr.
Beck foruden mange andre, fik den stærkeste og dybeste Betydning
for mig. Det blev en rig Tid for mig. Der var i de Aar stor Til
slutning til Møderne paa „Bethania“, hvor der hver Søndag Efter
middag kunde samles saa mange, at begge Sale var fyldte. Her blev
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ogsaa holdt Møder for unge Mænd, og blandt dem fik jeg snart nogle
gode Venner og Kammerater. Vi blev hurtig en lille Kreds af unge
Mænd, der med Kordegn Axel Nielsen som Leder, samledes Man
dag Aften. Nogen Tid i Forvejen havde Indremissionær H. Chr.
Beck begyndt at samle enkelte unge Mænd til Bibelsamtale hos
Snedker Lyng i Nedergade, men efter at „Bethania“ var blevet
indviet, henlagdes Møderne dertil. Den 19. November 1883 var vi
12—15 unge Mænd, som under Bøn og i Jesu Navn stiftede en
„Ynglingeforening“, der senere fik Navnet „Kristelig Forening for
unge Mænd“. Pastor Johansen, Sognepræst ved Vor Frue Kirke,
blev Foreningens første Formand, men Kordegn Axel Nielsen over
tog snart Ledelsen og dermed ogsaa Formandsposten. Det var kun
en ringe Begyndelse, — uden Brask og Bram, — men Foreningen
blev grundlagt paa Klippen Jesus Kristus, og Foreningen har haft
en forunderlig Vækst indtil Nutiden. Nu ejer den den store Byg
ning paa Klosterbakken i Nærheden af Domkirken.
Den Vinter fik jeg mit aandelige Gennembrud og fandt Hvile i
Troen paa mine Synders Forladelse. Nu blev Baandet mellem min
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Frelser og mig knyttet inderligere og fastere, knyttet paa en anden
og dog paa samme Maade som i mine Barneaar: „Jeg ved mig ikke
andet til Salighed og Frelse end Jesus Kristus og ham korsfæstet.“
Siden da er der tit slidt og vristet paa det Baand mellem den hel
lige Gud og mig, den store Synder; men det har holdt, det har
aldrig bristet; og det er min Bøn: „Herre, lad det ogsaa holde det
sidste Stykke af min Pilgrimsvej, ja lad det holde gennem Evig
heders Evighed.“
„Bethania“ blev et godt Tilflugtssted for mig i det Aar, jeg var i
Lære i Odense.
Med Gartneriet gik det godt; men Trangen og Lysten til Bøger
og Læsning var ikke blevet mindre efter mit aandelige Gennem
brud. For mine smaa Sparepenge købte jeg mig nogle Bøger, saaledes en Naturlære, en Naturhistorie, en Verdenshistorie og en tysk
Læsebog, og saa læste jeg i min knappe Fritid. „Jeg sled med mine
kære Bøger.“
Men det gik snart op for mig, at ved dette „Selvstudium“, vilde
det blive vanskeligt eller umuligt at naa frem. Saa en Aften tog jeg
Mod til mig og gik til Latinskolen i Graabrødrestræde for at tale
med daværende Rektor Petersen om denne for mig saa vigtige og
alvorlige Sag. Jeg var af Naturen meget tilbageholdende og und
selig, og jeg forstaar endnu i Dag ikke rigtig, at jeg lille Bonde
dreng havde Mod til at gaa den Gang; men jeg havde lagt Sagen i
Guds Haand paa barnlig Vis, og derfor gik jeg.
Rektoren var ikke at træffe den Aften. Om dette bragte mig i
Vildrede, husker jeg ikke; men jeg gik næste Aften igen, og da traf
jeg Rektoren. Jeg havde ikke meget Mod; men Rektoren tog saa
rart, venligt og forstaaende imod mig og talte en Tid med mig om
Sagen. Jeg kunde maaske nok faa en Friplads paa Skolen, mente
han; men hvis der ikke var nogle gode, velhavende Mennesker,
som vilde hjælpe mig med Opholdet, troede han ikke, det kunde
nytte at tænke paa at komme den Vej frem. Han spurgte mig blandt
andet, om jeg ikke kunde tænke mig at blive Lærer, da den Vej var
kortere og billigere, — men det var ikke det, jeg havde tænkt. Jeg
forstod saa godt den venlige Rektors Forklaring, men da jeg ingen
velhavende Mennesker havde i Baghaanden, var jeg ogsaa klar over,
at Latinskolens Døre ikke vilde gaa op for mig. Da Dommen var
fældet, og Rektoren gav mig Haanden til Afsked, kunde jeg ikke
holde mine Taarer tilbage, og skønt jeg søgte at skjule dem, op
dagede han min Bevægelse, og sagde saa varmt og venligt: „Jeg
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iorstaar godt, at det er svært at faa et Afslag/4 og hertil føjede han
nogle trøstende Ord.
Jeg gik saa tilbage til mit lille Værelse og til min Arbejdsplads.
Der var ingen andre, som dengang fik noget at vide om mit Besøg
paa Latinskolen, — heller ikke til Fader og Moder omtalte jeg det,
da det kun vilde have bedrøvet dem, at de ikke kunde hjælpe mig
til det, jeg saa gerne vilde.
Min Samtale med Rektor Petersen førte ikke til det, som jeg
allerhelst vilde i de Dage, men hans Ord til mig og den Venlighed,
han modtog mig med, gjorde mig godt, og jeg tænker endnu med
Taknemmelighed paa den Aften.
Og Guds Vej for mig var Naadens Vej... ogsaa da jeg fik et
Afslag.
Under mit Ophold i Odense holdt Odense borgerlige Skyttelav
Skydning og Fest 21. August 1883, og da var der Stads og Halløj
i Gaden og den halve By var paa Benene i „Dagens Anledning“.
Efter Beretning i Fyns Stiftstidende var der stor Frokost i „Teltet“,
og her dirigerede Byens Borgmester Etatsraad Koch, en Mand, der
kom til at øve stor Indflydelse paa Byens Udvikling i en lang Aar-
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række. Han talte og takkede de „kære Skyttebrødre, den velvise
Magistrat og det smukke Borgerskab.“
Der blev holdt mange Taler, bl. a. talte Gartner N. P. Rasmussen,
yngste Oldermand, for Biskop Engelstoft og mindede om den In
teresse Biskoppen havde for Odense By og for det borgerlige Skyt
telav.
Biskop Engelstoft takkede og oplyste i sin Tale, at det borgerlige
Skyttelav var meget ældre end fra 1704, som i Almindelighed reg
nedes for Stiftelsesaaret, idet der i en Beretning hedder, at der i 1650
bortsolgtes 16 Lispund (128 Kilo) gammelt Jern, der henlaa paa
Raadhusets Loft og havde hørt til „Papegøjen“. Biskoppen sluttede
med at udbringe et Leve for det gode Borgersind.
„Papegøjen“ var den Fugl, som Skyttebrødrene skød til Maals
efter. Velkendt er Talemaaden: „At have skudt Papegøjen!“ (At
have faaet en Gevinst).
I Skyttelavsfesten 1883 deltog mange af Byens førende Mænd,
og „Fyns Stiftstidende“ noterer, at 400 Gæster deltog i Festlig
hederne paa Raadhuset om Aftenen.
Jeg havde aldrig overværet en saadan Forestilling, der i de Tider
næsten satte hele den forholdsvis lille By paa den anden Ende,
derfor laa det ligefor, at jeg, saasnart Arbejdet i Gartneriet var
til Ende, sluttede mig til den store Folkemængde, der havde taget
Opstilling paa Fortovet i Søndergade og Vestergade for at se, naar
Skyttebrødrene efter vel udført Dagværk holdt deres Indmarch i
Byen fra „Heden“, den nuværende Søndre Boulevard, hvor Skyd
ningen foregik.
Denne Indmarch gik ikke stille af. Først kom Musikkorpset med
Horn og Trommer, og derefter fulgte Smedelærlingene (eller Smede
drengene, som de kaldtes dengang), bærende Skiven, og ovenpaa
denne var anbragt en af de mindste Lærlinge. Det gik med Musik,
Sang og Skraal, saa det gav Genlyd i Gaden, og saa „lystigt“ gik det
til, at Smedemestrene nogle Aar senere fandt sig foranlediget til at
forbyde deres Lærlinge at deltage i Optoget paa den tidligere Maade.
Efter Musikken og Smededrengene fulgte saa „de kære Skytte
brødre“ i Marchkolonne med „Trægeværer“.
Festdagen afsluttedes paa Raadhuset og varede der det meste af
Natten.
Men den Nat blev ved en Brandkatastrofe paa en sørgelig Maade
indskrevet i Odense Bys Historie, og da dette gjorde et stærkt Ind
tryk paa mig, er den Begivenhed omtalt her.
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Da Skyttebrødrene var forsvundet ind paa Raadhuset, faldt der
igen Ro over Staden, og jeg gik tilbage til mit Værelse og i min
Seng; men henad Klokken to blev jeg vækket ved Brandalarm i
Gaderne og ved Klemten med Kirkeklokken fra Set. Knuds Kirkes
Taarn. Det var Odense Savmølle i Kongensgade, som brændte, og
efter det gamle Brandalarmerings-System skulde hele Befolkningen
vide, at der var Ildebrand i Byen. Sprøjter og Slangevogne blev den
gang trukket gennem Gaderne af Politibetjente eller af Brandfol
kene, og det gik i Løb saa hurtig, det lod sig gøre. Samtidig blev
en Betjent, — ligeledes i Hurtigløb, — sendt ud til Vandværket i
Byens Udkant med Bud om, at Vandværksmesteren skulde sætte
fuld Kraft paa Pumpeværket. Telefon var jo ukendt dengang, lige
ledes Cykler, og — Hestene i Købmandsgaarden laa og sov sødelig
paa den Tid af Døgnet.
Jeg vaagnede ved Larmen og kom i en Fart i Tøjet og saa i Løb
hen til Brandstedet, hvor Brandmandskabet og Tilskuerne begyndte
saa smaat at indfinde sig, da mange paa Grund af Skyttelavsfesten
slet ikke havde været i Seng. En Sprøjte kom da ogsaa i Virksom
hed, men da Brandmandskabet endnu ikke var mødt fuldtallig,
tilbød jeg og flere Privatpersoner vor Assistance, hvilket ogsaa blev
modtaget, saa jeg var ved „Pumperne“ til der efterhaanden kom
Afløsning, og desuden skulde jeg ogsaa være i Gartneriet Klokken 6.
Ejendommen beboedes af Savværksbestyrer Jacobsen, hans Hu
stru, fire Børn og en Tjenestepige, og skønt det var en Enetages
bygning, naaede kun Fru Jacobsen med det mindste Barn og Tjeneste
pigen at komme ud. Bestyreren og tre Børn omkom ved Branden.
Denne sørgelige Afslutning paa Skyttelavsdagen gav mange noget
at tænke paa ... ogsaa mig.
Student med. E. Bierfreund, sammen med to andre Mænd, vilde
forsøge at trænge ind i den brændende Bygning for om mulig at
komme Jacobsen og Børnene til Hjælp; men Brandinspektør Frede
riksen forbød det, da han ansaa det for livsfarligt, og hvis de tre
— eller andre — alligevel vovede Forsøget for egen Regning, vilde
han lade dem anholde. Brandinspektøren satte derefter en Politi
betjent til at passe paa, at ingen forsøgte at komme ind i Huset.
Dette Forhold gav Anledning til en Del Avisartikler. Dagen efter
Branden indrykkede de tre, som Brandinspektøren havde forhindret
i at gøre et Redningsforsøg, en Erklæring i „Fyns Stiftstidende“,
og derefter mødte Politimesteren, Brandinspektøren og Stiftsfysikus
(Amtslægen) med Moderklæringer. Andet kom der ikke ud af den Sag.
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En Maaned efter Savmøllens Brand lød der igen Brandalarm i
Byen. Det var Købmand Maegaards store Ejendom i Frederiksgade,
som brændte. Skaden ansloges til 200,000 Kr. Byens Befolkning var
blevet meget opskræmte ved disse Brande, saa meget mere som der
gik Rygter om, at den røde Hane snart skulde gale der eller der.
Der fortælles, at mange af Beboerne i den Tid sov med Tøjet paa
om Natten.
Da disse Rygter om flere ny Ildpaasættelser stadig tog vildere
Fart, fandt „Fyns Stiftstidende“ Anledning til at skrive en „be
roligende“ Artikel i Bladet, der udkom Tirsdag Eftermiddag 27.
September 1883. Der var intet som helst Grundlag for disse Rygter,
stod der at læse i det gamle, solide Blad. Bare rolig!
Kun ca. tolv Timer efter at Avisen med den „beroligende“ Ar
tikel var blevet omdelt til Byens Befolkning, blev der paany slaaet
Brandalarm. Den 28. September Kl. 4 om Morgenen var der opstaaet Ildløs i Lor. Bierfreunds Dampvæveri i Vindegade. Byg
ningerne nedbrændte til Grunden; men her gik intet Menneskeliv
tabt. Da Væveriet laa tæt ved Gartner Chr. Olsens Beboelseshus,
kom jeg igen hurtig paa Benene og i Løb hen til det ny Brandsted,
men her var intet for mig at udrette.
Tre Uger senere, den 17. Oktober, klemtede Kirkeklokken igen
til Brand, og denne Gang var det Gartner Müllers straadækkede
Ladebygninger, Nyborg Landevej Nr. 1, som brændte.
Nu fandt Byens vise Raad, eller Brandvæsenet vel snarere, at
noget maatte der gøres, og Dagen efter den sidste Brand blev der
i det nye Raadhustaarn, som lige var blevet færdig, ophængt en
særlig Brandklokke, og Brandvagten fra Set. Knuds Kirketaarn blev
overflyttet til Raadhustaarnet. Vagten i Kirketaarnet skulde Klok
ken ti om Aftenen og vistnok ved hver Time hele Natten „raabe
ud“ af Glamhullerne paa Kirketaarnet, saa Befolkningen kunde
vide, at Vagtmanden, — „Kuren“, — der vaagede over den sovende
By, selv var vaagen.
Om Vægteren ogsaa skulde raabe fra Raadhustaarnet, erindrer
jeg ikke. Derimod blev det bekendtgjort i Aviserne, at forskellige
Signaler med den ny Brandklokke vilde angive, i hvilken Retning
Branden var. Saaledes betød et Slag og derefter et lille Ophold, at
Branden var paa Landet (udenfor Byen), og paa samme Maade
angav to, tre eller flere Slag mellem hver Pause de forskellige
Retninger (Øst, Vest o. s. v.,) hvor Branden saas fra Taarnet.
Odense Raadhustaarn, der sammen med det smukke, stilfulde
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Raadhus opførtes i Aarene 1880—83, led forøvrig den kranke
Skæbne, at det første, næsten fuldførte, Taarn revnede og maatte
nedrives og opføres paany. Da de vise Fædre ikke kunde finde ud
af, hvem der havde det egentlige Ansvar for det første Bygnings
værk, blev man enige om, at det skyldtes de „klimatiske Forhold“
foruden lidt andet Smaapilleri. Dette stod i en senere Erklæring i
Aviserne. Vejret, „Elementerne“, fik Skylden, og fra den Side kom
ingen Protest. Bygherrerne var paa den sikre Side.
Men tilbage til Brandepidemien.
At „Fyns Stiftstidende“s velmente Artikel for 27. September 1883
ikke havde beroliget de opskræmte Gemytter synderlig, siger sig
selv. Der gik heller ikke mere end ca. halvanden Maaned efter
Branden hos Gartner Müller, før den ny Brandklokke kunde ind
vies. Den 11. December blev der igen slaaet Alarm, og Raadhusklokken klemtede. Der var opstaaet en farlig Brand i Odense Olie
mølle; men heldigvis blev man Herre over Ilden, inden den rigtig
fik fat i det brandfarlige Materiale.
Stiftstidende, der omtaler Branden, siger, at Raadhusets Brand
klokke indviedes ved „en mindre Brand“, og det tog den som et
godt Varsel for Byens fremtidige Sikkerhed overfor Ildsvaade.
Dette kom dog ikke til helt at slaa til; thi i Begyndelsen af Aaret
1884 nedbrændte en betydelig Del af Albani Bryggeri i Tværgade.
Hermed maa den saakaldte „Ildebrandsepidemi“ i Odense be
tragtes som afsluttet. Saa vidt jeg ved, blev Aarsagen til de mange
Ildebrande aldrig opklaret. Dengang kunde man ikke, — som i vore
Dage, — naar alt andet glippede, „formode“, at Ilden var opstaaet
ved Kortslutning!
At de mange Ildebrande, og da især Savmøllens Brand, optog
Sindene stærkt i det halve Aar, disse Brande rasede, kan ikke for
undre nogen. En Brand er altid en uhyggelig Begivenhed, og var
det endnu mere for 60 Aar siden, da Brandvæsenet og Sluknings
materialet ikke var paa Højde med Nutidens.

Efter Aftale skulde jeg kun være et Aar hos Blomstergartner Chr.
Olsen i Odense. For at faa en alsidig Uddannelse i Faget, var det
nødvendigt, at jeg ogsaa en Tid kom i Planteskole. I Foraaret 1884
kunde jeg faa Plads paa „Sydsjællands Planteskole“ ved Præstø, og
skulde derfor til Marts forlade ikke alene Odense men ogsaa Yng
lingeforeningen og mine gode Venner der.
Disse Maaneder, hvor jeg havde deltaget i Møderne paa „Bethania“,
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n3lX blevet af største Betydning for mit aandelige Livs Vækst og
Afklaring, og jeg mindes stadig den Tid med stor Taknemmelighed
baade mod Gud og Mennesker. Den sidste Mødeaften i K. F. U. M.
holdt Kordegn Axel Nielsen, som ledede Mødet, en lille Afskedstale
til mig, og til Slutning sang vi Salmen: „Hvor Gud mig fører, gaar
jeg glad, han, ikke jeg, skal raade.“
Efter et kort Ophold i mit Hjem i Barløse maatte jeg paany tage
Afsked med mine Forældre, og med den Udsigt, at naar jeg kom
til Præstø, vilde det sandsynligvis vare ret længe, før vi mødtes
igen. Med Fader tog jeg Afsked hjemme, og da han skulde paa Ar
bejde, kunde han ikke tage med mig til Stationen. Toget, som jeg
skulde med til Sjælland, gik fra Aarup Klokken fire om Morgenen,
og da jeg maatte gaa de io Kilometer til Stationen, fik vi ikke
megen Søvn den Nat. Ved min Afsked fra Hjemmet sagde Fader
paa sin kærlige Maade: „Hvis der er noget, du trænger til, saa
skriv til os derom.“ Moder derimod fulgte med mig til Aarup; men
vi talte ikke meget sammen paa Vejen, hver af os havde jo sit at
tænke paa. Da Toget holdt paa Stationen, og vi nu maatte skilles,
sagde Moder, — og jeg kan endnu efter de mange Aars Forløb
ligesom høre hendes bevægede, milde Stemme: „Farvel, og Gud
være med dig.“ Jeg ved, at disse Ord betød meget i hendes Mund,
thi bagved laa en Moders Bøn for sin store Dreng.
Saa gik Moder alene tilbage til Hjemmet, og jeg kørte videre med
Toget østpaa.
Da Vejen var lang mellem Præstø og Barløse og ikke helt billig
i Forhold til mine Indtægter, ventede jeg ikke at komme hjem paa
Besøg før tidligst til Jul. Men dette blev anderledes. En Dag i Slut
ningen af August siger min Principal til mig, at jeg kunde faa en
Uges Ferie, hvis jeg ønskede at komme en Tur til Fyn. Og det
ønskede jeg saa afgjort, og her var ikke noget at betænke sig paa.
Da jeg skulde rejse et Par Dage senere, blev der ikke Tid til at
skrive hjem og melde min Ankomst; men det betød ogsaa mindre.
Men saa var der den dyre Rejse. Jeg havde imidlertid opdaget,
at jeg i Stedet for Jernbanevejen om ad Roskilde kunde spadsere
de 2—3 Mil til Masnedsund og tage derfra med Dampskibet „Saxo“
til Assens. Det tog ganske vist noget længere Tid, da Skibet lagde
til baade i Svendborg og Faaborg, før det naaede til Assens; men
Rejsen paa Dæksplads kostede ikke meget, og saa fik jeg oven i
Købet en lang og interessant Sejltur i ukendte Farvande.
Det var jo Sommer, saa jeg kunde sagtens nøjes med Dæksplads
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den ene Nat, det drejede sig om. At jeg vilde overraske mine kære
Forældre, var kun det fornøjelige ved Turen.
Jeg traf Moder hjemme; men Overraskelsen var mærkelig nok
ikke saa stor, som jeg havde ventet. Efter at Gensynets Glæde
havde sat sig lidt, sagde hun smilende: „Jeg vidste nok, at du vilde
komme, for det saa jeg i en Drøm forrige Nat, og jeg har ogsaa
sagt det til din Fader.“ Da Fader senere kom hjem fra Barløseborg,
hvor han fremdeles arbejdede, sagde han: „Jeg havde ikke ventet
dig før Jul; men din Moder sagde rigtignok, at hun havde drømt,
at du vilde komme paa Besøg nu; men jeg tillagde det ikke nogen
større Betydning.“ Jeg forklarede saa, at Rejsetilbudet var kommet
saa sent, at jeg ikke fik skrevet forud. Jeg havde selv først regnet
med en Juleferie.
Jeg vilde vist ikke have omtalt denne Ferierejse, hvis ikke min
kære Moders Drøm paa en forunderlig Maade havde spillet ind.
Nu vil nogen vel sige, at dette hænger sammen med „Underbevidst
heden“; jeg ved det ikke, og skal ikke prøve paa at give nogen
Forklaring paa det, som ikke kan forklares, men jeg ved, at Gud
kan tale til Mennesker ved en Drøm.
Jeg var et Aar paa denne Planteskole og fik saa Plads som Under
gartner eller Medhjælper paa Gisselfeldts botaniske Planteskole i
Hesede Skov. Denne botaniske Have bestyredes af en dengang noget
svagelig og affældig Plantør, der da var passeret de 70 Aar. Plantør
Jacobsen og den botaniske Plantage var kendt viden om og fik ofte
Besøg af betydelige Mænd, saaledes havde den i min Tid Besøg af
daværende Kronprins Frederik (Fr. VIII). Da Plantør Jacobsen
havde haft en Hjerneblødning, blev Ledelsen af Arbejdet i høj Grad
overladt til mig, og derved fik jeg større Interesse for mit Fag og
fik i to Aar Lejlighed til at arbejde mere med den botaniske Side
af Faget, end der i Reglen var Lejlighed til i Handelsplanteskolerne.
Dette gav mig en Kærlighed til og Interesse for Planteverdenen,
jeg hidtil ikke egentlig havde haft. Jeg benyttede min Fritid til at
strejfe rundt i Omegnen for at finde Planter af den danske vildt
voksende Flora, og mit Udbytte var ikke helt ringe. I Søerne,
Skove, Marker, Enge og Overdrev, hvoraf der findes rig Afveksling
omkring Gisselfeldt, var der nok at søge efter og at finde. Jeg fik
i de to Aar, jeg tilbragte paa Plantagen, indsamlet henved 1800
forskellige Planter, dels fra Plantagen, dels af den vildtvoksende
Flora. De blev tørrede og opklæbede, og dette Herbarium har jeg
endnu.
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Aandeligt Liv var der ikke meget af der paa Egnen; men Pastor
Baumann, der da var Præst i Vesteregede-Braaby, var en alvorlig
Prædikant, og jeg var en flittig Kirkegænger i Vesteregede Kirke,
hvor jeg oplevede mange velsignede Gudstjenester.
I Vesteregede Skole residerede i disse Aar en ældre Skolelærer
Lindahl, og da han havde mange andre Hverv, holdt han Hjælpe
lærer. Denne var i de Aar en ung Seminarist, Jens Hansen fra
Brandelev ved Næstved, et dygtigt og velbegavet ungt Menneske,
og da han ligesom jeg førte en noget ensom Tilværelse, havde vi
begge Udbytte af vort Samvær. Det blev ikke blot et Ungdoms
bekendtskab; men et Venskab for Livet, — ja, jeg tror ogsaa fo[r
Evigheden. Ogsaa om det største, — det store Evighedsmaal var vi
fælles, og da det dengang var en lidt fattig aandelig Egn, var vi
begge glade for, at vi „fandt“ hinanden, og hertil hjalp ogsaa Pastor
Baumanns klare og dybtgaaende Prædikener. Dertil kom, at Lærer
Hansen og jeg paa flere andre Omraader havde fælles Interesser,
som Musik, Botanik med mere. Vi kom meget sammen i disse to
Aar, og i 1887 var vi begge Soldat ved 23. Bataillon. Senere blev
han Enelærer i Pederstrup ved Lov Station og Kirkesanger ved
Mogenstrup Kirke. Efter at have taget sin Afsked boede han i Haslev,
og vi brevvekslede stadig sammen, indtil han døde 1945.
Men min gamle Længsel efter Bøgerne meldte sig igen i disse Aar,
eller vel rettere sagt, det med de boglige Studier var aldrig helt ude
af mine Tanker. Jeg forsøgte ogsaa, medens jeg var paa Gisselfeldt,
at „bryde ud“, men heller ikke denne Gang førte det til det tænkte
Resultat.
Jeg satte mig i Forbindelse med Askov Højskole og brevvekslede
med daværende Lærer paa Skolen, Paul Bjerge, om Optagelse paa
det udvidede Kursus paa Højskolen. Men da jeg stod for at skulde
være Soldat, ansaa jeg det for rettest at faa den Sag til Side først,
og Forhandlingerne med Askov blev indstillede.
Var det Gud, der vidste, at den Vej var ikke den rigtige for mig,
eller var det mig, der gav for tidlig op? Jeg har senere undertiden
grundet derpaa.
Men saa fortsatte jeg med Selvstudiet. I Forbindelse med det bo
taniske Studium ved Hjælp af Professor Langes og Rostrups danske
Flora fik jeg til Laans et Par tyske Bøger om Betydningen af de
latinske og græske Plantenavne, og da jeg ogsaa i disse Aar arbej
dede en Del med fransk og tysk Sprog — skriftligt som bogligt, —
saa var min Fritid fuldt optaget, og det passede mig godt.
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Jeg begyndte mere at forstaa, at det var „Arbejdets Vej“, jeg
maatte gaa; men selv om det var Haandens Arbejde, der skulde
optage de fleste af mine Aar, saa vilde jeg ogsaa gerne stadig ud
vide mine boglige Kundskaber.
Den 25. September 1886 tog jeg paa Session i Rønnede Kro.
Lægen udtalte, at jeg var lidt spinkel af Bygning; men da der ellers
ikke var noget i Vejen, blev jeg udskrevet til Infanteriet og mødte
næste Foraar paa Sølvgadens Kaserne ved 23. Bataillons 1. Kom
pagni og fik Nr. 314. Et Nummer, der et halvt Aars Tid erstattede
mit Navn.
Den 1. Januar 1887 skrev jeg i min Dagbog:

„Hvad Aaret har til jnig af Strid,
skal mig paa Forhaand ej forklares,
i Jesu Navn giv du kun Tid,
saa skal til Fred det aabenbares.“

SOLDATERTIDEN
1887-88-89-91

en 16. Marts 1887 forlod jeg Hesede botaniske Have og tog
hjem til mine Forældre, indtil jeg den 12. April skulde melde
mig paa Sølvgadens Kaserne ved 23. Bataillon. Det var med noget
blandede Følelser, jeg gik ind ad den store Kaserneport ved Mid
dagstid hin Foraarsdag, og vi vordende Soldater fik da ogsaa straks
at mærke, at den „militære“ Tone og Tiltaleform var stærkt frem
trædende her og helt forskellig fra det Sprogbrug, vi hidtil havde
levet under.
Jeg blev ikke saa lidt forundret over den Maade, hvorpaa Ser
gent A. tiltalte os unge Mænd, der den Dag mødte for at gaa ind
i den Skare af danske Soldater, som skulde værne vort Fædreland
i Farens Stund, hvis saadant vilde blive nødvendigt. Naar jeg tæn
ker paa den „Velkomst“, vi fik af Sergenten og efterhaanden af
flere andre Befalingsmænd, undrer det mig ikke, at mange følte sig
ilde berørt deraf. Det gjorde jeg ogsaa. Mange af disse „Kraftord“
var rimeligvis Arv fra forrige Tiders „Landsknægtetid“, som den
højtpriste Kultur ikke havde kunnet tage Livet af. Jeg mener, det
er blevet noget anderledes i det tyvende Aarhundrede.
Efter som Tiden gik, blev vi desværre, synes jeg, fortrolig med
denne Tiltaleform, — Sprogblomster og Vittigheder, — som ikke
faa, baade Officerer og Underofficerer benyttede. Tit var det vel
heller ikke saa slemt ment, som Udtrykkene kunde faa een til at
tro, men hvorfor saa bruge saadanne Ord, der ikke kunde andet
end saare mange af os.
Forresten er det mærkeligt, denne utiltalende Sprogform fra fjerne
Tider har kunnet holde sig frisk og være levedygtig i Slutningen
af forrige Aarhundrede. Den var ganske unyttig og i mange Til
fælde ugudelig. Disciplinen bliver ikke bedre derved — tværtimod,
— og de unge Mænd bliver ikke flinkere Soldater; men adskillige
bliver led og ked af Tjenesten af den Grund.
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Der kunde og burde være et helt anderledes Forhold mellem
Hærens Menige og Befalingsmændene end det, jeg lærte at kende
i 1887—88 og 1889 og 1891. At der maa være Disciplin er ikke
alene naturligt, det er ogsaa nødvendig; men at dette kan opnaas
paa anden Maade, end den, der anvendtes ved det Regiment, jeg
tjente i, tror jeg. De Befalingsmænd, som brugte en anden Fremgangsmaade i de Tider, var et levende Bevis for, at en god Behand
ling og en pæn Tiltale bringer et godt Resultat. Danmarks unge
Sønner skal opdrages til at elske og værne vort Fædreland, og naar
den første Tid af Soldatertjenesten kaldes „Skoletiden“, tror jeg,
det var ikke saa daarlig en Maade ogsaa her at anvende lignende
Metoder, som nu anvendes i de fleste af vore Skoler, — god
Pædagogik.
Det Billede, jeg tegner af Soldateruddannelsen, ligger jo ca. 60
Aar tilbage i Tiden, og af Selvsyn kender jeg ikke den danske
Soldats Nutidskaar; men jeg mener at forstaa, at Forholdene har
forbedret sig siden da til Gavn for Mandskabet, Hæren og vort
Fædreland. Soldateruddannelsen maa have den store og skønne Op
gave, — foruden det rent faglige, — og lære de unge at elske deres
Land, Flag og Sprog og alt, hvad der er Dansk.
Anden Dagen efter at vi var kommet i „Kongens Klæder“, mødtes
vi med Kompagniets øverste Befalingsmand, Kaptajn Krag, inde paa
Samlingsstuen. Kaptajnen var en Præstesøn fra Gelsted paa Fyn, og
var en af vore ædleste Officerer. Om han var en troende Kristen,
ved jeg ikke, da han aldrig direkte udtalte sig derom i min Nær
værelse; men at hans Opvækst i Præstegaarden har haft Betydning
for ham, er der ingen Tvivl om. Jeg har aldrig hørt ham bande, og
af den Tale han holdt hin Dag ved vort første Møde, erindrer jeg
følgende: „Lad mig nu se, at I opfører jer saaledes her i den store
By, at I, naar I igen kommer hjem til eders Forældre, kan se dem
ind i Øjnene og sige: „Vi lærte intet slet i København i den Tid,
vi var Soldat.“ Gode Ord af en brav Officer til sine unge Soldater.
Noget anderledes faldt Oberstløjtnant Berghs Tale et Par Dage
senere paa Rosenborg Eksercerplads. Blandt andet sagde han: „Hvis
I gør jeres Pligt, skal I nok faa det godt, men hvis I ikke gør dette,
saa skal I vide, at vi har Midler til at faa jer dertil.“ Naa, han
var nu ikke saa slem, men han kunde jo nok have sagt det samme
paa en lidt anden Maade. Vi kom jo alle ude fra en Verden, hvor
vi ikke plejede at blive tiltalt paa den Maade.
En halv Snes Dage efter Indkaldelsen fik jeg en meget slem ForJ. C. A. Carlsen-Skiødt: Erindringer. I.
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kølelse med Feber, paa Grund af at vi tit blev varme under Øvel
serne, og Foraaret var koldt. Jeg kom paa Sygehuset i Rigensgade,
hvor jeg som Sygepasser blandt andre havde den senere saa kendte
Forfatter Peter Nansen, Præstesønnen fra Næstved. Jeg vilde nødig
være paa Sygehuset, da jeg saa kom „bagefter“ mine Kammerater,
og naar jeg skulde være Soldat, ønskede jeg at være „rigtig“ Soldat.
Det var ikke helt almindeligt, at en Soldat, der var kommet paa
Sygehuset, bad om at komme derfra igen, og da jeg en Dag sagde
noget til Peter Nansen om, at jeg gerne vilde udskrives, saa han lidt
forbavset paa mig, da det maaske ikke var forekommet før I hans
„Praksis“. Men en anden Dag, da Overlægen gik Stuegang, sagde
Nansen til ham: „Der ligger den Soldat, som gerne vil udskrives.“
Jeg fik ogsaa snart derefter Lov til at indtræde i Geleddet igen,
trods det, jeg ikke var helt rask.
Tjenesten kunde nok til Tider være anstrængende; men jeg har
ikke noget særligt at beklage mig over, hvad Øvelserne angik, kun
syntes jeg stadig, at adskillige af Befalingsmændene kunde nok have
været lidt mere „pædagogiske“ uden derfor at skade Disciplinen.
Jeg har mange fornøjelige Minder fra min Soldatertid; men var
ogsaa Vidne til at „Synd gik frækt i Svang“. Jeg vil ikke sige, at
Soldaterlivet lærte det unge Mandskab det stygge; mange kunde
baade bande og fortælle slibrige Historier, før de kom tii Hæren;
men jeg tror ikke, det er urigtig at mene, at der var Jordbund for
dette „Ukrudt“, hvor saa mange unge var helt overladt til sig selv
i den ret store Fritid, vi havde dengang; og her laa nok den største
Fare.
Hen paa Eftersommeren blev jeg udtaget til Underkorporal og fik
derved Tjenestetiden forlænget med et Aar. Jeg talte med Premier
løjtnant Lehmann, om jeg ikke kunde blive fri for det Aar; men
han svarede, „at det var ikke mig, der kom til at ligge for længe i
Tjenesten, det var bare alle de andre, der slap for tidlig.“ Saa gik
jeg til Kaptajn Krag med det samme Ønske; men han sagde, at „hvis
han gav mig fri, var der en anden, som blev ked af det.“ Det første
Svar hjalp mig ikke, men det sidste trøstede mig lidt. Kaptajnen
og jeg forstod hinanden.
Den 17. Oktober kom jeg paa Korporalskolen, og Vinteren gik
meget fornøjelig, særlig interesserede de teoretiske Fag mig en Del.
Vi var ialt 40 Befalingsmandselever ved Bataillonen, og da vi næste
Foraar var færdig og havde aflagt vore Prøver, havde jeg den
Glæde at staa som Nummer 1 af det Hold. Ved den praktiske
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Tjeneste ved 13. Bataillon om Sommeren derefter naaede jeg kun
at blive Nummer 3 af de nævnte 40 unge Befalingsmænd (ved
Lodtrækning).
Fra 5. April til 2. Oktober 1888 gjorde jeg Tjeneste ved 13. Ba
taillons i. Kompagni under Oberstløjtnant Borchs, Kaptajn Johansens og Premierløjtnant Gandils Førerskab.
Jeg fik en Trop paa 14 Mand at uddanne i den saakaldte Skole
tid, d. v. s. i de første 6 Uger. En Dag, da Premierløjtnant Gandil
instruerede og retledede Underbefalingsmændene, sagde han til mig:
„De, Carlsen, faar aldrig noget ud af Deres Trop, da De tager alt
for lemfældigt paa Mandskabet.“ En Underbefalingsmand skal i
visse Tilfælde ikke svare sine høje Foresatte, og det gjorde jeg vel
heller ikke; men „trak blot Geværet an og rettede mig op“, og fort
satte saa med min Metode overfor det Mandskab, som var mig
tildelt. Da vi efter de 6 Ugers Forløb havde Præsentation for
Oberstløjtnant Borch, fik jeg Karakteren mg, saa jeg blev her be
styrket i, hvad jeg slet ikke tvivlede paa, at der ogsaa i Hæren
kan opnaas et godt Resultat uden at bande og buldre. Der var kun
een Underkorporal til ved 1. Kompagni, der fik samme Karakter
som jeg, alle de andre laa lavere. Naar jeg tænker paa disse unge
Rekrutter, som paa en Maade var mig betroede ikke blot i den 6
Ugers Skoletid, men i 6 Maaneder, forstaar jeg godt nu, at jeg vist
adskillige Gange bar mig forkert ad, og ikke var for dem det, jeg
skulde og burde have været. Jeg har vel ogsaa af og til gjort en
og anden Uret, selv om jeg ikke vilde det. Det var paa mange
Maader ikke helt let at være „Korporalskabsfører“ for en halv De
ling Soldater i de Tider. Om det er anderledes i Dag, ved jeg ikke.
Sommeren ved 13. Bataillon gik saa med Eksersits, Felttjeneste og
Gymnastik samt „Læsning“, d. e. Teori med Rekrutterne, og der kan
naturligvis fortælles mange fornøjelige Historier fra en Soldatertid
paa 1% Aar. Det var f. Eks. forbudt at spytte paa Gulvet paa
Kasernen, men en Søndag ved Appellen paa Samlingsstuen var der
en Slagter, som tillod sig at overtræde dette vigtige militære Bud,
som han troede, han kunde tillade sig at gøre i Smug, skjult i Mæng
den; men Stabsergent B.’s lydhøre Øre opfangede Lyden, og han
udbrød næsten forarget: „Jeg hørte, der faldt en „Klat“, vær nu
ærlig og træd frem.“ Lidt trykket af Situationen traadte Nr. 17 et
Skridt frem foran Geleddet.
„Naa er det Dem, 17, ja, nu kan De saa som Straf, naar Appellen
er forbi, vaske en Fjerdedel af Samlingsstuens Gulv.“
7*
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De tre Fjerdedele af Stuens Gulv blev altsaa ikke vasket; saaledes
var de militære „arbitrære“ Domme (Domme uden Rettergang).
En anden Gang var der en velhavende Københavner, som meget
gerne vilde ud til en Festlighed en Aften; men da hans Papirer paa
det Tidspunkt ikke var gode, var han nægtet Nattegn til Klok
ken 24, og han maatte altsaa være i sin Seng, naar Retræten blæstes
Kl. 22. Men saa fandt han paa et Raad, som ganske vist var en
meget daarlig Udvej, selv om den syntes klogt udtænkt.
Han købte en anden Kammerat til at tage Nattegn og overlade
det til ham, saa han kunde slippe ind ad Porten Kl. 24 paa regle
menteret Maade, idet Nattegnet som Kontrol skulde afleveres til
Portvagten.
Manden, der vilde til Fest, fik Nattegnet, og den „købte“ Kam
merat skulde lægge sig i den fraværende Soldats Seng, saa den
visiterende Underofficer ikke kunde ane Uraad. Det hele var til
syneladende klogt og snedigt gennemtænkt, tilmed da ingen vidste
noget derom uden de to, der havde sluttet Forbund. Og saa gik
det alligevel galt; thi som Ordsproget siger: „Den drukner ikke,
som hænges skal.“
Klokken 22 blev der som sædvanligt visiteret paa Belægnings
stuen, men den Underofficer, som havde denne Tjeneste, opdagede
intet. Den Seng, der skulde være tom, stod urørt, og i den anden
Seng laa der en Mand; at det var en forkert Mand, eller, som det
hed „en gal Mand“, blev ikke undersøgt, saa i Underofficerens Rap
port stod, at alt var i den bedste Orden i Henhold til Lov, Regulativ
og Paragraffer, og Kasernens Folk kunde sove roligt.
Da Manden, der havde festet, henad Klokken 24 var paa Vej til
Kasernen, mødte han tilfældig den Officer, som havde nægtet ham
Nattegnet. Nu laa der et Hus, næsten som var der opstaaet Mytteri
i Afdelingen, og baade den „rigtige“ og den „gale“ Mand fik deres
Straf. Den visiterende Underofficer, tror jeg nok, kunde nøjes med
en Irettesættelse, da hans „falske“ Rapport var skrevet i „god Tro“.
Den kendte Skolemand Johannes Helms, der som Frivillig deltog
i Krigen 1848—50, fortæller morsomt i sin Bog „Soldater i Krig og
Fred“,*) om nogle Oplevelser han havde som Vagtkommandør ved
enkelte af de mindre vigtige Vagter.
Man maa være meget konservativ i Hæren, for hans Oplevelser
*) I denne Bog findes fortiden andre Digte, den kendte Sang: »Jeg elsker de
grønne Lunde.
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genkendte jeg nøjagtig 40 Aar senere. Her et Par Smaatræk. Et Par
Gange var jeg Vagtkommandør paa Skydebanerne paa Amager.
Vagtholdet var paa ni Mand, og der var tre Vagtposter. En ved
„Laagen“ (Indgangen til Banerne), en ved Skydevoldene, hvor der
skulde passes paa, at ingen kom og stjal det i disse Jordvolde ind
skudte Bly, og endelig en tredie, som jeg vist aldrig rigtig, blev klar
over, hvad det var, han skulde passe paa, og Manden paa Posten
vidste det maaske heller ikke. Han skulde bare være der, — et
eller andet Sted paa Amager.
Vagtlokalet var et gammelt Træhus (eller Skur,) (om det var fra
Christian den Fjerdes Tid, ved jeg ikke), og der skulde vi ti Mand
tilbringe 24 Timer.
Da jeg kom marcherende med mit Vagthold, var den Vagtstyrke,
vi skulde afløse, traadt an „til Gevær“ foran Vagtbygningen. Jeg
vekslede nogle Ord med Vagtkommandøren og fik at vide, „at intet
særligt var passeret paa Vagten“. Saa skete Ombytningen af Vagt
posterne, og den tidligere Vagt marcherede til Kasernen, medens vi
andre tog Lokalet i Besiddelse.
Tæt ved Vagtskuret boede i et lille Hus en gammel Sergent, der
havde Opsyn med det hele, og var Vagtkommandørens nærmeste
Foresatte, selv om han intet direkte havde med Vagttjenesten at
gøre.
Lidt efter at vi var ankommet, traadte nævnte Sergent, som hed
Olsen, ind i Lokalet og holdt, — hvad der ogsaa var højest nød
vendigt, — et Foredrag for mig om Vagtens Pligter og Ansvar, og
som noget af det vigtigste blev jeg instrueret om næste Dag at ind
sende en skriftlig Beretning til Københavns Kommandant om, hvad
der var passeret paa Vagten i de 24 Timer, da jeg var Vagtkom
mandør.
I Lokalet stod et gammelt Bord, og i det var der en Skuffe. Nu
trak den gamle Underofficer Skuffen ud og sagde: „Her ligger en
Formular til en saadan tjenstlig Indberetning, og naar De har skrevet
den af, faar jeg den til Paategning, inden De lader en Mand gaa
ind paa Kasernekontoret med den til Københavns Kommandant.“
Jeg husker ikke, om jeg gjorde nogen Bemærkning om, at der
kunde jo hænde andet paa Vagten, end hvad der stod i den gamle
Kladde, der maaske havde ligget i Skuffen baade i ti og tyve Aar
eller længere; men jeg forstod paa Sergent Olsen, at Ændringer var
ikke velsete eller kunde ikke anbefales.
Naa, Vagten gik godt. Rapporten blev afskrevet efter Kladden...
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Intet særligt hændt paa Vagten, Laagen aabent Kl. 6, Lokalet ren
gjort Kl. 8 o. s. v.; dertil kom de „staaende Mangler“ om Stolebenet,
der var knækket i Mandskabets Lokale og om Knappen, der mang
lede i Skilderkappen, eller hvad det nu var.
Saa skrev den gamle Underofficer, som Pligten bød, paa Foden
af Meldingen: „Forevist. P. Olsen.“
Derefter blev en Mand udtaget til at bringe det vigtige Dokument
ind paa Sølvgadens. Kaserne. 365 Gange om Aaret blev denne
Kladde afskrevet og afleveret, men jeg har aldrig hørt, om Mang
lerne blev afhjulpet. Men Tjenesten gik sin Gang efter Reglementet
som i Johannes Helms Dage, og dette var det vigtigste.
Den 30. Juli 1888 besøgte Kejser Vilhelm II, der som landflygtig
døde i Dorn, for første Gang København. Alt, hvad der kunde
undværes af Soldater, dannede Spalier fra Havnen, hvor de tyske
Skibe lagde til. Da Kong Christian den IX efter Modtagelsen ved
Havnen sammen med Kejseren kørte til Amalienborg, opstod der
ved Grønningen lidt Uro blandt Tilskuerne, der raabte nogle mindre
smigrende Ord efter Kejseren. Tyskernes Overfald paa Danmark i
1864 var ikke endnu glemt. Den haarde Behandling, som den dansk
sindede sønderjydske Befolkning dengang var udsat for, skulde ikke
opfordre til at byde Kejseren velkommen.
Der fortaltes (jeg var ikke selv Øjne- eller Ørenvidne til denne
lille Episode), at Kong Christian noget nervøs vinkede venligt ud
imod Folkemængden, da disse Raab lød, medens Kejseren sad stift
ubevægelig og gjorde Honnør. Forøvrigt skete der ellers intet.
Kejseren skulde rejse igen samme Aften, og vi Soldater fik Ordre
til ikke at forlade Kasernerne, da man ikke vidste, naar Kejseren
tog afsted, og vi paany skulde afgive Æresvagt. Ud paa Natten fik
vi imidlertid Tilladelse til at gaa i Seng, og først næste Morgen
fik vi at vide, at Kejseren var rejst igen uden Vagt o. s. v. Ganske
stilfærdig var han sammen med Kongen og Følge kørt til Havnen
Klokken 23—24 og afsejlet til Tyskland.

Under mit Soldaterophold i København fik jeg Lejlighed til at
høre Datidens ypperste Prædikanter, som Skat Rørdam (senere Sjæl
lands Biskop), Skousboe (senere Biskop i Aalborg), Chr. Sørensen ved
Garnisons Kirke og flere. De Prædikener, jeg huskede bedst, var
Chr. Sørensens. I disse Aar var der næsten hver Søndag nogle af
Kongehuset i Garnisons Kirke.
I Holmens Kirke havde jeg engang en lille Oplevelse ved en Af-
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tengudstjeneste, der er betegnende for den Tid. Da vi i Hæren altid
havde Parade og Appel Søndag Formiddag, var det ofte vanskeligt
uden særlig Tilladelse at komme i Kirke til Højmesse; thi her gjaldt
det, hvad Stabsergent B. engang erklærede overfor Kompagniet, at
„Kongens Tjeneste“ gik forud for „Guds Tjeneste“. Hvis den Offi
cer, der havde Paraden, vilde tage Hensyn til Gudstjenesten, stod
det selvfølgeligt i hans Magt, da han bestemte baade Tiden og Pa
radens Længde, og jeg tænker, at der maaske var enkelte Officerer,
som ogsaa dengang tog Hensyn hertil, selv om jeg ingen kendte af
egen Erfaring.
Paa Grund af disse Søndagsparader var jeg mest henvist til at
søge Gudstjenesterne Kl. 14 eller Kl. 17. Ved den nævnte Aften
gudstjeneste i Holmens Kirke, hvor Pastor Hohlenberg prædikede,
vilde jeg gerne til Alters og gik derfor op til Sakristiet, hvor Skriftemaalet holdtes. Da jeg naaede Sakristidøren, stod Kordegnen eller
Klokkeren udenfor denne og tog imod mig, — der kun var Soldaten
i Uniformen, — med Ordene: „Er De tegnet.“ Jeg maatte svare
„Nej“, den Formalitet var ikke i Orden. Om det var hans Mening
da at spærre Vejen for mig og bortvise mig, ved jeg ikke; men
Pastor Hohlenberg, der stod lige inden for Sakristidøren og derfor
hørte vor Samtale, kom straks, rakte mig Haanden og sagde: „De
er velkommen.“ Jeg kunde altsaa gaa ind, men bag ved mig brum
mede Klokkeren: „„Han“ kunde gerne have sagt det til mig først.“
Det burde jeg vel have gjort, men havde vist ikke tænkt derpaa;
desuden var det næsten umuligt for en menig Soldat eller Under
korporal at komme paa Klokkerkontoret i Kontortiden en Hverdag.
Men trods Vanskeligheden med at komme ind ad „den snævre
Sakristidør“, fik jeg en god Altergang, og det var for mig det vig
tigste. 60 Aar senere, ved Soldatermissionens Aarsmøde i København
13. Oktober 1947, var jeg igen til Alters i Holmens Kirke. Da var
det Provst, Dr. theol. Neiiendam, der forrettede Tjenesten, og jeg
maatte i Tankerne mindes Altergangen de mange Aar forud, da jeg
selv bar Soldateruniformen.
I de Tider var Kirkestolene udlejede og laasede, og da en Soldats
Lønning ikke tillod den Flothed at leje en Plads, maatte jeg dele
Kaar med saa mange andre og blive staaende paa Gangene indtil
Gudstjenesten var begyndt. Saa kom Graveren nemlig med sit Nøgle
knippe og lukkede op, hvis der endnu var Plads. Naa, det tog man
som noget, der ikke kunde være anderledes. Saa var Tiden og
Skikken.
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Heri skete til min Overraskelse en Forandring i Garnisons Kirke,
da jeg var blevet Befalingsmand. Da Graveren fik Øje paa mig,
kom han straks og lukkede mig ind og — laasede Døren igen. Jeg
ved forresten ikke, om jeg rigtig paaskønnede dette Fortrin. Men
saaledes var Kirkeforholdene altsaa i sidste Halvdel af forrige Aarhundrede i al Fald ved en Del af de københavnske Kirker.
Under mit Ophold i København fik jeg ogsaa Forbindelse med
Gaardmissionær Clausen, der havde faaet Kommandantens Til
ladelse til at holde Møder i Kasernegaarden. Det var ikke faa Sol
dater, der paa den Maade fik Guds Ord at høre, naar Clausen kom
med sine unge Hjælpere, — ofte nogle Studenter, — og medbrin
gende Salmer og Sange trykte med store Bogstaver paa en Papir
rulle, der, anbragt paa en Stang, blev løftet til Vejrs. Saa kunde
vi staa langt tilbage i Kasernegaarden og læse Ordene og synge med.
Jeg kom ogsaa nogle Gange til andre af Clausens Møder eller sær
lige Soldatermøder, som dengang holdtes paa „Bethesda“.
Ogsaa for min aandelige Udvikling blev Opholdet i København
af ikke ringe Betydning. Gud var mig naadig og hjalp mig over den
for mange Unge saa vanskelige Militærtid. Jeg har i det hele og store
ikke særlig Grund til at beklage mig over Soldatertiden i de i% Aar,
jeg var i „Kongens Klæder“, selv om der var Forhold, jeg saa af
gjort synes burde og kunde have været anderledes; men det er der
ogsaa ude i det private Liv baade hos høje og lave, — og det er
der hos mig selv. Efter min Mening kunde der have været gjort
mere fra Ledelsens Side, for at Landets unge Sønner havde følt sig
mere hjemme i Soldatertrøjen, end de fleste gjorde. Nu, tres Aar
senere, er Forholdene nok forandret noget eller maaske meget. Jeg
ved det ikke.
Da det gik op for mig, at jeg vilde komme til at „ligge“ inde i
halvandet Aar, syntes jeg nok, at det var en urimelig lang Tid, men
Tiden gik, og vi nærmede os den 3. Oktober 1888, da jeg vilde blive
permiteret. En Dag henimod Slutningen spurgte Premierløjtnant
Gandil mig, om jeg ikke kunde have Lyst til at blive i Hæren som
Underofficer, da „det er saadanne Folk Hæren trængte til,“ sagde
han. Jeg maatte svare hertil, at det kunde jeg ikke tænke mig. Det
var jo venligt sagt af Premierløjtnanten, og det kunde ikke andet
end glæde mig, at Spørgsmaalet blev stillet paa den Maade, og netop
af den Officer, der mente, at jeg tog for lemfældig paa Rekrutterne.
Underofficerernes Kaar i de Tider fristede mig ikke, og Officer
kunde jeg ikke blive, som Betingelserne var dengang. Men jeg skyl-
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der dog at sige, at ogsaa for tres Aar siden var der Underofficerer,
om hvem det med Rette kunde siges, at de ragede op og var Offi
cererne jævnbyrdige som Lærere for Rekrutterne. Jeg vil i denne
Forbindelse blot nævne Stabsergent Clemensen ved 23. Bataillons
1. Kompagni. Han havde del
taget i begge de sønderjydske
Krige og var en fuldtud Gent
leman. Betegnende for ham er
det ogsaa, at naar vi paa March
ture holdt Hvil, sad han i Reg
len ene for sig selv. Han kunde
ikke faa Plads blandt Office
rerne, og Kammerat med de
yngre Underofficerer vilde han
ikke være. Senere blev Stabser
gent Clemmensen Opsynstilfø
rende paa Garderhøjfortet.
I Forbindelse med min Sol
datertid maa ogsaa nævnes de
efterfølgende to Manøvrer. Den
første, fra 2. September til 3.
Oktober 1889, var en saakaldt
„mindre Øvelse“ i eller ved
Garnisonsbyen. 3. Regiment blev
indkvarteret i Byerne Nord for
København, og jeg boede under
hele Indkaldelsen hos Gaardejer Peder Jensen, Lundegaard
Korporal Carlsen=Skiødt.
i Buddinge. Hovedbygningen
3. Regiment, 23. Batti., i.Komp. 1889.
var en statelig to Etagers Byg
ning, som, efter hvad der blev mig fortalt, i sin Tid havde af
givet Bolig for Kong Frederik den Sjettes Elskerinde, Grevinde
(eller maaske rettere Oberstinde) Dannemand med hendes og Kon
gens 4 Børn. Den store, gamle Have med de mange Frugttræer var
et Minde fra den „kongelige Tid“.
Da jeg nu var udnævnt til Korporal, havde jeg mit eget Værelse
og boede her under hele Manøvren, der nærmest omfattede Eksercits
og Felttjeneste. Ved sidstnævnte Øvelser var vi undertiden sammen
med Garden, hvor i det Aar Kronprins Christian, senere Kong Chri
stian den Tiende, gjorde Tjeneste som Menig og gik med Tornyster
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og Gevær som vi andre, samt laa paa Marken eller i Landevejs
grøfterne og spiste Frokost.
Den sidste Manøvre fra 9. September til 6. Oktober 1891 var
„stor“ Manøvre og foregik væsentligt paa Fyn. Kongerevyen af
holdtes den 29. September paa Vejrupgaards Marker ved Marslev.
Efter Revyen kom 23. Bataillon til København og gik i Kvarter
Nord for København; men overflyttedes 3. Oktober til Sølvgadens
Kaserne. Efter Skydning paa Amager 5. Oktober, hjemsendtes det
indkaldte Mandskab 6. Oktober. Dermed afsluttede jeg min Militær
tjeneste, der ialt havde varet i 20 Maaneder.
Da. der stadig ikke havde „vist sig noget“, der kunde forandre
den Levevej, jeg var kommet ind paa, dengang jeg uddannede mig
som Gartner, slog jeg mig til Taals med den Anvisning, der ligger i
Ordsproget: „Skomager, bliv ved din Læst“. Da jeg i 1888 blev
permitteret, søgte jeg Arbejde i København, men det lykkedes ikke
at faa noget, hvorfor jeg tog hjem til mine Forældre for der at
afvente Begivenhedernes Gang. Forøvrig tror jeg nok, at jeg i det
Tidsrum var ret uklar over, hvad jeg vilde, eller rettere, hvor Vejen
gik for mig i Fremtiden. Men godt var det, at der var een, som
vidste det, og som ikke tog fejl.

GARTNER PAA TYBRIND
1889—92
a det ikke var lykkedes for mig at faa Plads straks ved Hjem
sendelsen fra Militærtjenesten i Efteraaret 1888, var det godt,
at Hjemmets Dør i Barløse stod aaben for mig, og nu kom jeg til
igen at tilbringe tre Maaneder hos mine kære Forældre. Jeg ar
bejdede her med alt muligt, og — afventede hvad Tiden vilde bringe.
Jeg holdt Jul hjemme, og det blev den sidste Julefest, jeg fik
Lov at fejre i mit lille, men herlige Barndomshjem.
I disse Maaneder stiftede jeg Bekendtskab med det lille Missions
blad „Missionsbudet“, der udgaves af Præsterne Løgstrup og Asschenfeldt-Hansen, og som mine Forældre holdt.
Bladet indeholdt paa den Tid en længere, gribende Skildring af
Missionsarbejdets Trængsler og Frugter i det af Livingstone og
Stanley omtalte Land Uganda ved Victoria-Søen i det indre Afrika.
Den Beretning greb mig stærkt, og selv om jeg ogsaa tidligere
havde hørt noget om Hedningemission, kom „Missionsbudet“ med
nyt Bud til mig om en Side af Guds Riges forunderlige Gerning,
som jeg hidtil havde været ret fremmed for. Begivenhederne i
Uganda, hvor de indfødte Kristne maatte lide Martyrdøden for
deres Tro, blev for mig den første ydre Anledning til, at jeg hele
mit Liv kom til at beskæftige mig med Hedningemission, og inden
for dette Arbejde fandt mange af mine bedste Venner saavel for
Tid som for Evighed.
Ja, underlige er Herrens Veje. Det var maaske netop derfor, at
jeg skulde om ad mit Barndomshjem i tre Maaneder.
Men jeg maatte jo se at faa Arbejde ved mit Fag, da der ikke
viste sig nogen anden Vej. Jeg meldte mig fra 1. Oktober 1888 ind
i den i 1887 stiftede Gartnerforening og fik derved Medlemsbladet
hver Uge, hvori bl. a. bekendtgjordes om ledige Pladser. Men der
var stadig ikke noget, som jeg kunde søge. Saa en Dag ved Nytaar
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1889 kom der et Brev fra min gamle Læremester, Gartner Chr.
Hansen. Han havde nu Forretning paa Vesterbrogade i København
(senere flyttede han til „Stormly“ i Vanløse), og i Brevet fore
spurgte han, om jeg ikke kunde have Lyst til at overtage Gartner
pladsen hos Enkelensgrevinde Wedell paa Herregaarden Tybrind;
og Pladsen var ledig med det samme. Jeg kendte jo godt Grevinde
Wedell, da hun og hendes afdøde Mand Grev Julius Wedell (den
gang Baron) boede paa Billeskov i de Aar, jeg var der som Elev.
Det glædede mig at faa det gode Brev fra min tidligere Principal,
og han gav mig samtidig det velmente Raad, — som den kærlige
og forstandige Mand han var, — at hvis jeg ønskede at faa Pladsen,
maatte jeg ikke, naar jeg talte med Grevinden, give det Udseende
af, at det var hende, der søgte en Gartner; men det vilde være
rigtigere, at Forhandlingerne skete under den Form, at det var mig,
der søgte Pladsen. For mit Vedkommmende var Formen ligegyldig.
Egentlig havde jeg ikke Lyst til at komme til Tybrind, hvor For
holdene i Have og Gartneri var ret beskedne; jeg vilde hellere i
større Gartnerier for at se og lære noget mere eller til Udlandet;
men da mine Forældre syntes, at jeg skulde se paa Tingene og ikke
afslaa Tilbudet paa Forhaand, og da jeg ogsaa selv var af samme
Mening, spadserede jeg en Dag de to Mil fra Barløse til Tybrind.
Jeg saa paa Haven og Boligen, talte med Gartneren, der gerne
vilde have mig dertil med det samme, da han havde faaet Plads i
England, som han skulde tiltræde, saa snart han havde faaet en
Stedfortræder til Tybrind. Jeg drøftede ogsaa Sagen med Grev
indens Kusk, Hans Jørgensen, der var et troende Menneske, og som
blev min gode, trofaste Ven lige indtil han døde for nogle Aar siden.
Jeg fik saa Foretræde for Enkegrevinden, og da vi kendte hin
anden fra tidligere Tid, saa snakkede vi om Sagerne, og Resultatet
blev, at inden jeg forlod hende, var jeg antaget.
Jeg var dog ikke helt glad for den trufne Ordning, og selv om
jeg forud havde lagt alt i Herrens Haand, kunde jeg ikke rigtig
finde Hvile i den Bestemmelse, som var taget. Da jeg kom hjem den
Dag, kunde min kære, gode Moder nok mærke dette. Hun saa paa
mig med sine gode, milde Øjne, — dette ømme Kærlighedens Blik,
hvormed en Moder kan se paa sin store Dreng, — og saa sagde
hun: „Er du ikke glad for Pladsen, Carl.“ Jeg vilde nødig bedrøve
hende og svarede derfor noget undvigende, at jeg hellere vilde have
været i et større Gartneri. „Ja, lille, kære Carl,“ sagde saa den gode
Moder, „du maa jo huske paa de smaa Forhold og det lille Hjem,
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du er kommet fra.“ Ogsaa her var jo en Sandhed i disse kærlige
Ord, som jeg senere mange Gange har tænkt paa.
Da Fader om Aftenen kom fra Arbejdet, har Moder nok sagt lidt
til ham om min noget trykkede Sindsstemning, for han lod ogsaa
nogle Ord falde for at trøste mig. Saaledes var de to kære Forældre.
Men da jeg havde sagt A, skulde og vilde jeg ogsaa sige B, herom
var overhovedet ingen som helst Tvivl hos mig, og den 14. Januar
1889 Kl. 11% tiltraadte jeg Pladsen paa Tybrind, og Dagen efter
rejste min Formand, Gartner Duus, til London.
Nu efter de mange Aars Forløb er jeg ganske sikker paa, at den
gang Gud skiftede Sporet for mig og lagde Vejen om ad Tybrind
i 1889, var det rigtigt nok altsammen. Han kendte mig, og han
valgte det rette, saa jeg fik det, der tjente mig bedst, selv om jeg
ikke dengang kunde skønne det.
Jeg fik tre gode, velsignelsesrige Aar paa Tybrind, Aar der kom til
at betyde saa uendelig meget for min Udvikling og for hele min Fremtid.
Herregaarden Tybrind ligger ret isoleret mellem de to store Skove,
Granskoven („Tybrind Banker“) imod Øst og Løvskoven („Grev
indeskoven“) imod Vest. Den var dengang en Gaard paa 7—800
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Et Hjørne af Haven paa Tybrind. (Personen er Carlsen^Skrødt).

Tdr. Land; men efter Lensafløsningen er ca. Halvdelen af Jorderne
udstykket til Husmandsbrug, og der er Vest for Grevindeskoven
henimod Kirkebyen Føns opført en hel Landsby, der har faaet
Navnet: „Skovlund“.
Tybrind var oprindelig en Landsby bestaaende af 9 Gaarde, som
Herremanden Corfitz Viffert lod afbryde i 1586—88 og oprettede
Stamhuset Tybrind. Tre Hundrede Aar efter opstod Landsbyen
paany igen, men med 20—30 mindre Hjem.
„Der er intet Nyt under Solen,“ siger den gamle Prædiker, „hvad
der var, det samme skal igen vorde.“
Da der var ret langt til de omliggende Byer: Ørslev, Rud, Føns>
Husby og Eskør, og da der i Gaardens Nærhed kun fandtes tre
Boliger, Godsets Lægebolig, Skovfogedboligen og Smedens Hus, var
vi til daglig nærmest henvist til denne snævrere Omgangskreds, for
uden Gaardens egen Befolkning, den gifte Avlsforvalter og Grev
indens Tjenerpersonale.
Mine gode Medtjenere hos Grevinde Wedell kunde der være An
ledning nok til enkeltvis at omtale, og de fortjente det; men Pladsen
her tillader det ikke.
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Dengang, (nu er det vist anderledes i vor demokratiske Tid), var
et saadant adeligt Tjenerpersonale, Kusk, Tjener, Oldfrue, Kammer
jomfru, Husjomfru, Stuepige og Kokkepige samt Gartneren, ligesom
en Stat i Staten. „Det lille Herskab“, som vi i Almindelighed
kaldtes. Flere af Personalet var „gamle i Gaarde“, ti, tyve Aar eller
flere havde de gjort Tjeneste for samme Herskab, og det var ikke
underligt, at der mellem Herskabet og det gamle Personale var et
smukt Tillidsforhold.
Paa Tybrind var i disse Aar an
sat Avlsforvalter Hans Chr. Meyer
til at forestaa Gaardens Drift. For
valteren var gift og boede i en
af Gaardens Sidelænger. Jeg kom
ikke sjældent i det Hjem, og her
traf jeg Sønnen Jens Chr. LykkeMeyer, som blev Godsforvalter og
Skovrider paa Erholm. Her stif
tede jeg ogsaa Bekendtskab med
den senere landskendte Præst og
Forfatter Carl Christensen, født i
Horsens. Det Bekendtskab, jeg i
disse Aar indledede med de to
unge Mænd, blev til et Venskab
for hele Livet, som jeg takker
Gud for.
Dengang var vi unge alle tre og fulde af Livsmod, og vi saa store
Syner i den fjerne, ukendte Fremtid. Nu er Aarene gaaet, LykkeMeyer er død, og vi andre er paa Vej til de Aar, hvor Kræfterne
svinder. Nu taler vi mere dæmpet om de „store Syner“ og glæder
os over, at ogsaa Fremtiden er i Gud Faders Haand, og at hos ham
faar vi af Naade det bedste til sidst.
Der var i disse Aar en udmærket Smedemester, Peder Hansen»
bosiddende paa Tybrind; han var et troende Menneske, og vi knyt
tede ogsaa Venskabsbaand med hinanden. Der blev af og til holdt
kristelige Møder i hans Hjem.
Men det Sted, hvor jeg under mit Ophold paa Tybrind kom
oftest, var Skovfoged Søren Andersens hyggelige Hjem, og da Fa
milien og Hjemmet kom til at betyde saa meget for mig, maa jeg
omtale dette udførligere. Søren Andersen, født 5. Marts 1818, var
en Søn af Husmand Anders Pedersen og Hustru Karen Andersdatter
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i Kræmmerholm, Fjeldsted Sogn. Efter sin Konfirmation kom han
ud at tjene hos forskellige Landmænd og blev i. November 1841
Ladefoged paa Tybrind. Ved Sessionen trak han sig fri; men blev
som „Frilodder“ indkaldt 1. Februar 1849 til Uddannelse i Nyborg

Pastor Carl Christensen, Horsens, nu i København.

og ansattes ved 4. Forstærknings-Bataillon, 1. Kompagni, Nr. 117.
Han deltog bl. a. i Slagene ved Fredericia 6. Juli 1849 °g ved Isted
25. Juli 1850. Han blev hjemsendt fra Hæren 11. Februar 1851,
hvorefter han igen overtog Pladsen som Ladefoged paa Tybrind,
indtil han fire Aar senere ansattes som Skovfoged samme Sted og
kom til at lede Arbejdet ved Tilplantningen af de store, vidtstrakte
Naaletræskove, som nu dækker de dengang øde og udyrkede Ty
brind, Hygind og Gammeldam Banker. Paa en af disse Banker tæt
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Skovfogedboligen ved Tybrind, min Hustrus Barndomshjem.

ved Landevejen fra Assens til Middelfart blev Jens Henrik Boye
henrettet den 16. August 1856, og den Banke, hvorpaa Henrettelsen
foregik, og hvor han blev begravet, kaldtes stadig „Boyes Banke“.
I de Aar, jeg opholdt mig paa Tybrind, levede der endnu mange
paa Egnen, som havde overværet Henrettelsen, og de vidste meget
at fortælle om Boyes Forbrydelser, bl. a. om et Mord, og at han før
sin Død søgte Tilgivelse hos Gud for sine Synder.
I Skovfoged Søren Andersens Hjem kom jeg første Gang et Par
Uger efter, at jeg havde tiltraadt Pladsen hos Enkegrevinden. Skov
fogeden og hans Hustru var dengang ældre Mennesker, og det var
Datteren Elisa Cathrine, som prægede og ordnede det smukke,
hyggelige Hjem. Hun havde faaet en særdeles god boglig Uddan
nelse, idet hun ikke havde gaaet i Kommuneskolen, men faaet
Undervisning privat sammen med Godslæge Jensens Datter, Holga,
paa Doktorboligen „Lilliendal“. Blandt andet havde de faaet en for
trinlig Undervisning i det engelske Sprog, saa Elisa med Lethed
læste engelske Bøger.
Her i dette Hjem kom ogsaa lejlighedsvis Lensgrevinde Mimi
J. C. A. Carlsen-Skiodt: Erindringer. I.
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Wedell, f. Knuth, fra Wedellsborg, Lensgrevens tre Børn og disses
Lærerinder, Frøken Ackermann fra Schweiz og Frøken Baggesen fra
København. Desuden kom Sognets Præst, Vilh. Sørensen (senere
Husby) og mange flere. Der var altid aabent Hus.
Herregaarden Tybrind ligger i Ørslev Sogn, Vends Herred, og
i Ørslev By laa Kirken og var Annex til Føns. Efter at jeg var
tilflyttet Tybrind, varede det forholdsvis noget længe, inden jeg
fandt Vejen til Kirken. Jeg ved ikke hvorfor. Vel var der ca. %
Mil til Kirken; men det har næppe været Vejlængden, som var
Hindringen, da jeg dengang ikke var bange for at gaa nogle Mil.
— Nu er det blevet anderledes med Gangen.
Den io. Marts 1889 var jeg saa i Ørslev Kirke første Gang ved
Gudstjenesten Kl. 13% og hørte Pastor Vilh. Sørensen, som siden
blev min faderlige, gode og trofaste Ven, indtil han lukkede sine
Øjne i Sønderaaby (Husby) Præstegaard 16. November 1911.
Vilh. Sørensen var født 27. Juni 1840 i Randers, hvor Faderen,
Verner Sørensen, var Vagtmester ved de Randers Dragoner. Efter
Krigen 1848—50 blev Vagtmesteren Toldkontrollør ved Hevringholms Strand, og ved sin Afsked udnævntes han til Kammerraad.
Vilh. S. var gift med Amalie Friis, tidligere Skolebestyrerinde i Kø
benhavn. Efter at have været Sognepræst i Taarnum og Hornbæk
ved Randers fra 1876 kom Vilh. S. i Foraaret 1882 til Føns-Ørslev,
og herfra forflyttedes han til Nabosognet Husby 1890. Jeg blev ret
hurtig personlig kendt med Pastor Sørensen. Den 24. Juli 1889 blev
der afholdt et stort Hedningemissionsmøde i Tybrind Nyskov med
Udsalg, og ved dette talte Pastor Jensen, Fjelsted-Harndrup, der i
fire Aar havde været Missionær i Santalistan, og stud, theol. Hans
Peder Mollerup, Præstesøn fra Gelsted og senere Præst ved Fri
havnskirken i København. Jeg havde assisteret ved dette Møde paa
forskellig Maade, og kort efter, 25. August, kørte jeg efter Guds
tjenesten i Ørslev Kirke med Pastor Sørensen til Præstegaarden i
Føns. Dette Besøg, hvor jeg foruden Fru Sørensen traf Pastor Sø
rensens Søster, den elskelige Emilie Sørensen, blev Indledningen til
mange gode og for mig værdifulde Besøg hos den kære Præstefamilie.
Præstegaarden, saavel i Føns som i Husby, blev som et andet Hjem
for mig.
Det kunde ikke undgaas, at Pastor Sørensen og jeg under vore
mange Samtaler ogsaa kom til at drøfte det for mig endnu ikke
helt afklarede Spørgsmaal om min Fremtid. Min gamle Lyst og
Trang til at studere var ikke ganske forsvundet, selv om jeg meget

Sognepræst Vilh. Sørensen og Hustru i Husby Præstegaardshave.

godt forstod, at da jeg nu var 24 Aar, blev Udsigterne til at kunne
bane mig en ny og anden Levevej mindre og mindre, alt som
Aarene gik.
Der blev alligevel gjort endnu et lille Forsøg, — og dette var
det sidste.
Mellem de Muligheder, som Pastor Sørensen og jeg drøftede, naar
vi behandlede dette Spørgsmaal, var ogsaa det, at jeg kunde tage
til Amerika, og der komme paa en Præsteskole. Blandt andet blev
der talt om Tranbergs Præsteskole. Netop i Aarene omkring 1890
opfordrede Tranberg i danske Aviser unge troende Mænd til at tage
paa hans Skole. Sagen blev nærmere undersøgt; men ved Henven
delse til Provst Heiberg (dengang Præst ved Vor Frue Kirke i
8*
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Odense), som håvde godt Kendskab til de amerikanske Kirkefor
hold, da han i nogle Aar havde opholdt sig i Amerika, blev jeg
fraraadet at tage paa Tranbergs Skole. Der blev ogsaa tænkt lidt
paa Dansk Missionsselskabs Skole, som i de Aar lededes af Stifts
provst Ussing. Men som Aarene gik, blev en af Hindringerne, —
min Alder — jo stadig større.
Min faderlige Ven, Vilh. Sørensen, syntes dog ikke, at vi skulde
give op lige med det samme, og det passede forresten godt med
mine egne Tanker. Det var ikke saa helt let for mig at „give op“.
For at „prøve mine Evner og min Udholdenhed“, som Pastor
Sørensen sagde, begyndte jeg at læse i min Fritid efter en mere be
stemt Plan end hidtil. Pastor Sørensen underviste mig i Matematik,
Historie, Geografi og Dansk, medens Fru Sørensen læste Tysk og
Fransk med mig, og saaledes sled vi os frem i omtrent et Par Aar.
Samtidig begyndte jeg hveranden Søndag at holde Børnegudstjeneste
i Føns Præstegaards Konfirmandstue og undtagelsesvis i Kirken, saa
nu fik jeg min Tid fuldt optaget. Dette med at samle Børnene var
noget helt nyt i Sognet. Den første Børnegudstjeneste blev holdt i
Føns Kirke Søndag 19. Januar 1890, og her talte, foruden Pastor
Sørensen, Indremissionær Mads Lind, som da boede i Odense. Ved
den næste Børnegudstjeneste, 2. Februar, talte jeg første Gang, og
Teksten var Søndagens gamle Evangelium om „Arbejderne i Vingaarden“.
Det var min „Tiltrædelsesprædiken“, og jeg fortsatte saa hver
anden Søndag Eftermiddag, indtil jeg rejste fra Tybrind. Til Børnegudstjenesterne i Præstegaardens Konfirmandstue kom der i Reglen
ogsaa nogle voksne fra Sognet, saa der var ofte en hel pæn lille
Forsamling af Tilhørere, selv om det var „de ringe Dages“ Tjeneste.
Maatte disse to Aars Virke have været til Velsignelse for nogle
af de mødte!
Børnetallet kunde være ret forskelligt om Søndagen, fra 10—30.
Ved en Udflugt for Søndagsskolebørnene den 6. Juli 1890 til Wedellsborg deltog 72 Børn foruden flere voksne. Gaardmændene fra
Sognet kørte for Børnene, saa det var et helt festligt Optog. I den
smukke Slotskirke paa Wedellsborg, hvor der var Børnegudstjeneste
den Dag, talte Pastor Sørensen, og bagefter trakterede Lensgrev
inden Børnene og de voksne med Chokolade.
Det hænder af og til nu mange Aar senere, at jeg træffer Menne
sker, der fortæller mig, at de som Børn har gaaet i min Søndagsskole
i Føns, og saadan en Oplevelse har altid været mig en stor Glæde.

Husby Præstegaard mellem Assens og Middelfart.

Flere af mine Medtjenere hos Enkegrevinde Wedell var troende
Kristne, der gerne vilde tjene Herren. Vi fik det i disse Aar ordnet
saaledes, at vi alle („det lille Herskab“) samledes til en fælles An
dagt i vor Spisestue hver Lørdag Aften.
Dette var til Opbyggelse for os selv; men saa var der den store
Avlsgaards mange tjenende faste Arbejdere, mandlige og kvindelige,
for hvem der i aandelig Henseende blev saa godt som intet gjort.
De var som lagt for vor Dør, og vi forstod, at vi maatte prøve
at gøre lidt for dem i den Retning ved at bringe Guds Ord til dem,
om dette kunde lykkes. Vi indbød dem saa til at komme til vore
smaa Andagter Lørdag Aften, hvor vi sang nogle Salmer, læste et
Andagtsstykke og sluttede med Bøn. Vi havde ogsaa den Glæde, at
der kom enkelte af Avlsgaardens Folk; men det var ellers en tør
og vanskelig Jordbund.
Det blev ogsaa ordnet saaledes, at der nogle Gange blev holdt
Møder i Borgerstuen, og som Talere kom i de Aar Indremissionærerne
Johannes Pedersen og hans Broder Peder Pedersen, som senere boede
i Middelfart.
Desuden kom Herregaardsmissionær Christensen, Odense, og en
enkelt Gang deltog Sognets senere Præst, Barf oed, men hans Tale
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var det vanskelig at faa noget ud af. Ved disse Møder paa Avlsgaarden kom saavel Forvalter Meyer samt Grevindens Tjenerper
sonale, og naar Grevindens Børnebørn, Baronesse Adane Wedell og
Louise von Buchwald, var paa Besøg hos Bedstemoderen, deltog de
ogsaa i Møderne, saa Talerne havde en ikke helt lille Forsamling
at tale for.
< Hvad der kom ud af dette lille Arbejde, ved jeg ikke, — maatte
det ikke have været helt forgæves.
Under mit Ophold paa Tybrind var der i Omegnen nogle Fa
milier, som jeg ogsaa fik Forbindelse med. Saaledes kom jeg ofte i
Hjemmet hos Engmester Nielsen, Fønsvang, hvis to Børn var flit
tige til at komme til Søndagsskolen. Jeg kom ogsaa nogle Gange
hos den grundtvigske Sognefoged Søren Jørgensen i Føns; men især
havde jeg mit „Tilhold“, naar jeg kom til Føns, hos Gaardejer Søren
Olsen, der tillige med sin udmærkede Hustru sluttede sig helt til
Indre Mission. Her i dette Hjem holdt Søndagsskolen hvert Aar sin
Julefest, ligesom Børnene herfra stadig kom til Børnegudstjenesterne
i Præstegaarden eller i Kirken. Der var ogsaa andre Familier i Føns
og Fønsskov, som stod bag ved Arbejdet for Børnene.
Stor Betydning fik mit Ophold paa Tybrind for mig, da jeg 1890
blev forlovet med Elisa Cathrine Sørensen, som jeg havde lært at
kende i Skovfogedhjemmet. Hun havde ogsaa været mig til Hjælp
ved Arbejdet i Børnegudstjenesten.
I hende gav Herren mig en god og trofast Hustru, og nu forstaar jeg, hvorfor jeg skulde til Tybrind i 1889, skønt jeg ikke havde
megen Lyst dertil.
Gud vilde give mig en god Gave i min kære Hustru, foruden alt
det andet, han gav mig i disse Aar. Hans Vej er altid rigtig.
Hvad Gartneriet angik, søgte jeg i disse 3—4 Aar at faa det
bedst mulige ud af Haven og Parken, som var mit Arbejdsfelt.
Enkegrevinde Christiane Wedell var en elskelig Dame, og da der i
visse Dele af Aaret ikke var meget at bestille, havde jeg stor Fritid
til Læsning og til Husflidsarbejdet, som jeg ogsaa syslede med, lige
som jeg drev botaniske Studier paa Markerne, paa de store Enge
samt i Skovene.
Da Opholdet paa Tybrind ikke gav nogen Fremtidsmuligheder,
søgte jeg forskellige større Pladser paa Herregaarde, Børnehjem og
lignende, men ingen havde Brug for mig, og da de Pengemidler,
jeg raadede over, var ret beskedne, var det ikke let at faa sit eget
Hjem startet.
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Elisa C. Sørensen og J. C. A. Carlsen-Skiødt som unge.

I Foraaret 1892 læste jeg i „Fyns Stiftstidende“, at en Herregaardshave var at faa i Forpagtning, og at Henvendelse skulde ske
til Sagførerne Kiørboe og Knudsen i Odense. Jeg udbad mig her
nærmere Oplysning og fik den Meddelelse, at det var Vejrupgaards
Have ved Marslev Station, der var Tale om. Gaarden ejedes af
Enkefru Brockenhuus Løwenhielm; men var under Administration i
de Aar.
Jeg rejste næste Dag til Odense og til Vejrupgaard, saa paa Haven
og Boligen, samt talte med daværende Forpagter. Haven med Bolig
kunde faas i Forpagtning paa 6 Aar mod en Afgift af 400 Kr.
aarlig. Jeg tog tilbage til Tybrind, talte med Elisa, med min Sviger
fader, med Grevinden og flere andre. Jeg bad Herren vise Vej, at
hans Vilje maatte ske; det var jo for os unge en stor Ting, som
her skulde afgøres. Den 4. Marts var Elisa og jeg paa Vejrupgaard,
og da vi syntes, at „det kunde gaa an“, selv om Forholdene ikke
var særlig fristende, — og slet ikke glimrende, — saa tog jeg samme
Dag til Odense og underskrev Kontrakten hos Sagføreren.
Den følgende Tid gik det Slag i Slag med Opbruddet fra Tybrind,
og godt var det, at der var Travlhed, da jeg vistnok ellers var
blevet helt forsagt. Det var mig svært at rejse fra Tybrind og
Egnen, hvortil jeg følte mig bundet ved stærke Baand.
Men Terningerne var nu kastede!
Mandag 14. Marts var jeg i Husby Præstegaard for at tage Af-
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sked med min faderlige Ven, Vilh. Sørensen, og det Sted, der i de
sidste Aar var blevet som mit andet Hjem. Næste Dag gik jeg til
Barløse, hvor jeg fik nogle gode Timer sammen med mine kære
Forældre.
Den ny Gartner til Tybrind, min Eftermand, kom den 18. Marts,
og dermed var jeg løst fra mit Arbejde der.
Lørdag Aften 19. Marts havde jeg den sidste Aftenandagt i Spise
stuen paa Tybrind, og den følgende Dag holdt jeg den sidste Børne
gudstjeneste i Føns Præstegaard. Da der ikke var nogen, som kunde
fortsætte dette Arbejde med Børnene, ophørte det desværre med det
samme, og det er ikke kommet i Gang siden.
Mandag 21. Marts var Elisa og jeg paa Wedellsborg for at sige
Farvel, og næste Dag tog jeg Afsked med Enkegrevinden, min gode
„Arbejdsgiver“, hvem jeg kunde takke for meget godt i disse Aar.
Dermed var saa Broen afkastet.
Næste Dags Morgen gik jeg endnu en Rundgang for at tage Af
sked med de Steder i Have og Park og med Menneskene paa Gaarden, som var blevet mig kære i disse Aar. Hen paa Formiddagen
kørte Grevindens Kusk mig til Ejby Station, og efter et Ophold i
Odense fortsatte jeg til Vejrupgaard. Det var Onsdag 23. Marts 1892.
Den Dag blev Indledningen til en lang, men ogsaa god Arbejdsdag
paa en hel anden Maade end jeg drømte om i den tidlige Ung
domstid.
„I de Dage maatte jeg bede meget,“ staar der i min gamle Dagbog.
Et Afsnit af min Livsdag var dermed afsluttet og et nyt skulde
begynde. Kun nogle Maaneder over tre Aar havde jeg tilbragt paa
Herregaarden Tybrind; men denne forholdsvis korte Tid blev af
allerstørste Vigtighed for mig selv personlig som for min Fremtid.
Tybrind blev en Krydsningsstation i min Arbejdsdag, Sporet blev
skiftet, — og Herren sørgede for, at det blev skiftet rigtigt.
Vejen kom til at gaa anderledes, end jeg selv havde tænkt. Det
blev Arbejdets Vej, jeg maatte træde; ikke op mod de store Højder;
men paa det jævne. Drømmeslottene sank i Grus, og jeg fik indtil
videre at blive ved min Spade.
Men saadant tjente det nok mig og mine bedst.

VEJRUPGAARD
1892—97
om foran nævnt rejste jeg til Vejrupgaard ved Marslev Station
i Marts 1892. Gartnerboligen var et pænt Hus med takkede
Gavle og laa nær ved Hovedbygningen inde i den store, gamle
Have, og her fik min Hustru og jeg saa vort første eget Hjem.
Det hele var noget forfaldent, da Gaarden i flere Aar havde
været under Kreditorernes Administration; men trods Forfaldet,—
der ikke kunde skjules, — var der over Hovedbygningen, Haven,
Parken, Staldene og den store Ridebane endnu noget af det gamle
ærværdige Herregaardspræg, selv om man straks saa, at „Herlig
heden“ havde kendt bedre Dage. Hovedbygningen, som endnu den
gang kaldtes Slottet, var omgivet af Grave, over hvilke der førte
to Broer. Hovedbygningen var lejet ud til en ældre Frøken Schested
Juel, og Avlsgaarden var overtaget af en Forpagter.
I 1895 købte Kammerherre Vind, Sanderumgaard, tillige Vejrup
gaard, og dette medførte, at Forpagteren af Avlsgaarden rejste bort,
og i hans Lejlighed indflyttede Godsforvalter Chr. Ejlersen. Denne
Familie og Stationsforstander Ravnkilde paa Marslev Station fik vi
en Del Forbindelse med, og de blev vore gode Naboer og Venner
i flere Aar.
Efter Ankomsten til Vejrupgaard tog jeg med godt Mod fat paa
Arbejdet. Jeg vilde gerne bygge et godt Hjem for min tilkommende
Hustru, saa hun kunde flytte hen til mig; men menneskeligt set,
laa alt i det uvisse. Indtægterne var i Begyndelsen smaa, og hvor
dan vilde Fremtiden blive. Jeg forstod godt, at det var Arbejdet,
der skulde bane Vej for mig, og derfor var det mit Haab, at naar
jeg arbejdede ihærdigt, vilde Lønnen engang i sin Tid komme.
Og den kom ogsaa.
Jeg stod i denne Sommer ofte op Klokken fire om Morgenen og
arbejdede paa den Maade et Par Timer før de andre Arbejdere
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mødte i Haven; men dette faldt mig let; thi jeg arbejdede jo for
at opbygge mit eget Hjem.
Havde jeg travlt med Arbejdet de søgne Dage, hvilede det om
Søndagen, saa hvem af Husstanden, der vilde det, kunde gaa i
Kirke. Sognepræst for Marslev-Birkende var i disse Aar Pastor
Strøm, som havde været Præst for disse Sogne i omtrent 50 Aar.
Han var i sin Tid kaldet af Kirkens Patron, Godsejeren paa Vejrupgaard, som havde Kaldsretten, indtil Grundloven af 5. Juni 1849
ændrede dette Forhold. I de Aar, vi boede paa Vejrupgaard, var
Pastor Strøm gammel og skrøbelig og havde derfor en ung Kapel
lan, Pastor Erichsen (senere Præst paa Bornholm) til Hjælp, og i
Reglen var det ham, som prædikede; men da han var ganske ung,
var hans Prædikener prægede deraf, hvilket var saa naturligt. Der
var dengang intet andet kristeligt Arbejde igang i Sognene udover
Søndags-Gudstjenesterne.
Disse Søndagstimer i Kirken var meget værdifulde for mig, og jeg
lærte i den første Sommer maaske mere end tidligere, at en Dag i
Herrens Hus er bedre end tusinde travle Hverdage. Den 18. Maj
fik jeg uventet Besøg af min faderlige Ven, Pastor Vilh. Sørensen
fra Husby. Han var saa forunderlig god og trofast, og den Sam
tale, som vi fik med hinanden den Dag, levede jeg paa i flere Dage
bagefter. Jeg fik ogsaa i Sommerens Løb Besøg af Slægt og Ven
ner, saa inden jeg ret vidste af det, var Sommermaanederne gaaet.
De var gaaet godt, og Regnskabet viste, at der var nogen Fremgang
paa Gartneriets Omraade.
I disse Maaneder rejste jeg ofte til Tybrind, da der var meget,
som min Kæreste og jeg maatte drøfte, og disse Forhandlinger blev
ikke færre, da mine Svigerforældre sammen med os havde taget
den Bestemmelse, at Elisa og jeg skulde have Bryllup 27. Oktober 1892.
Det havde sikkert ikke været helt let for Elisas Forældre at sende
deres eneste Barn bort fra Hjemmet, nu da de var til Aars, men
de vilde gøre det, som de ansaa for det rette.
I Oktober blev saa Gartnerboligen sat i nogenlunde præsentabel
Stand til at modtage den ny Husfrue, ligesom flere Møbler blev
anskaffede o. s. v. Torsdag 27. Oktober om Morgenen tidlig tog jeg
med Toget til Ejby Station og spadserede derfra de 8 Kilometer til
Tybrind.
Lidt senere tog Elisa og jeg Afsked med Enkegrevinden, og om
Eftermiddagen kørte hendes Kusk for os til Ørslev Kirke, hvor vi
Klokken 15 blev viede af Sognepræsten, Pastor Barfoed, der talte

Gartnerboligen paa Vejrupgaard.

over Efeserbrevets Kap. 4, Vers 3: „Bevarer Aandens Enhed i Fre
dens Baand.“
Efter Vielsen kørte Kusken os til Ejby Station, og vi tog med
Toget til Marslev, og lidt senere holdt vi vort Indtog i vort første
beskedne Hjem, hvor vi fik Lov til at tilbringe fem lykkelige Aar
under Guds Naade og Velsignelse. Det blev fem Arbejdsaar, men
dejlige Aar. Vi var unge og ikke bange for at tage fat, og Arbejdet
gav os Lønnen, selv om vi maatte anvende stor Sparsommelighed.
Trods Travlheden fik jeg Tid til at skrive et Digt til min Hustru;
det er dateret 12. Marts 1893.
„Naar Dagens Travlhed er forbi,
og Aftenklokken ringer,
da kommer der en dejlig Tid,
som Løn for Travlhed bringer;
der er et Sted, jeg søger hen,
hvor der er godt at være;
thi hun er der, min bedste Ven,
og hvad behøves mere.
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Og naar hun hører mine Trin,
hun kommer mig imøde,
med Glæde jeg da skuer ind
i hendes Øjne søde;
da glemmer jeg min trætte Fod,
hvert Savn kan det opveje;
da tænker jeg, hvor Gud er god,
mig hende gav i Eje.“
Saaledes kunde jeg skrive, da vi havde været gift i et halvt Aar,
og ved Guds Naade fik vi „bevaret Aandens Enhed i Fredens Baand“,
saa jeg ved vor 40 Aars Bryllupsdag, 27. Oktober 1932 kunde fort
sætte med at skrive:

„Til vor lille Mor!

Jeg ved et Hus, et herligt Sted,
vel uden Taarn og Tinder,
men der er Solskin, Hvile, Fred,
et bedre aldrig jeg finder.
Det ligger lunt i Havens Skød
inde bag Tjørnens Gemme,
naar jeg var træt, var Hvilen sød,
for der, — ja der, har jeg hjemme.

Fra Vindueskarmens Purpursol
blomstrer mig Liljer i Møde,
samt Gyldenlak, Levkøj, Viol,
med Roser, gule og røde.
Og udenfor er Fuglesang
af Spurvenes kvidrende Stemme,
did hen jeg haster med min Gang,
for der, ja der, har jeg hjemme.
Men skønnere end Fuglesang
og Blomsters brogede Blade,
ja mere værd end Mark og Vang
og Bordets bugnende Fade
er hun, som skabte Hjemmet her,
den skønneste Rose af alle;
saa god, saa ren i al sin Færd,
og hende jeg Hustru maa kalde.

Vi mødtes i den lyse Vaar,
Dagene vare saa blide,
saa gik forbi de mange Aar,
og mens blev Haarene hvide.
Men medens Ungdomstiden svandt,
lærte vi sagte at træde,
og Dag for Dag vi mere vandt
af Hjemmets rigeste Glæde.
Du lille Mor, du Hjemmets Fe,
dig vi i Aften vil prise,
du er den klogeste af os tre,
den viseste blandt de vise.
Og derfor ønsker „Dags“ og jeg
i Venners Lag for dig feste,
af dem, vi mødte paa vor Vej,
var du dog den allerbedste.

Vi hilser dig i denne Kvæld
med vore Ord og Sange,
vel ganger Dagen stærkt paa Hæld,
og Skyggerne bliver saa lange.
Men Gud, som kender ingen Aar,
han signe de kommende Dage,
og svandt end Sommertid og Vaar,
vi har dog det bedste tilbage.
Snart Højtidsdagen skifter om,
igen skal vi Hverdagen træde,
vi takker Vennerne, som kom
og delte med os vor Glæde;
men først og sidst en Tak til Gud,
som underfuldt signede Livet,
han lære os det svære Bud:
takke for alt, han har givet.“

Saaledes gik de 40 Aar. Det gik vel med Ungdomskærligheden,
som det gaar med det friske lysegrønne Løv, der kommer frem under
Vaarsolens Straaler, at Blæsten og Sommerens stærk-varme Sol giver
Bladene efterhaanden en dybere Farve; men dette gør hverken Bla
dene eller Farven ringere — tværtimod.
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Min Hustru og jeg kom i disse Aar en Del i Marslev Præstegaard.
Pastor Strøm, som en Tid havde været Landstingsmand, var en
meget kundskabsrig og elskværdig gammel Præst, og Præstegaarden
var et hyggeligt Hjem at komme i. Vi tilbragte mange interessante
og gode Timer i det Præstehjem, som vi endnu kan tænke paa med
Glæde.
Engang imellem rev vi os løs fra Arbejdet og besøgte gode, gamle
Venner paa Vestfyn, og især var vi ofte Gæster i Husby Præste
gaard. Disse smaa Udflugter var med til at give Sollys over de mere
graa Arbejdsdage.
Gud gav os ogsaa andre Glæder. Søndag den 20. Januar 1895
Klokken 11 fødtes vor lille Pige, der nogle Dage senere fik Navnet
Dagmar. Ved Fødselen var hun lille, men sund og velskabt, og da
Madam Caspersen havde faaet hende gjort i Stand og lagt hende i
den lille Kurveseng, som stod og ventede paa hende i den anden
Stue, kunde jeg af hele mit Hjerte takke den kære Gud og Fader
for hans rige GaVe til os, og jeg bad over Vuggen om dette ene,
at han vilde beskærme vor lille Pige, og at hun altid maatte være
hans Barn.
Da hun var noget sart de første Dage, blev hun hjemmedøbt
25. Januar af Pastor Erichsen. Jeg holdt hende over Daaben, og
Fru Forpagter Wolf var til Stede. Den 19. Maj blev Dagmar frem
stillet i Marslev Kirke. Jeg har i min Dagbog noteret, at hun den
4. August 1895 vejede 9% kg, og den 15. Februar 1896 gik hun
de første faa Skridt alene. Den Slags Notater hører selvfølgelig
„Familielivets Fred“ til; men da det tillige er et Udtryk for en ung
Mors og Fars Glæde og Taknemmelighed, er det medtaget her.
Den 30. September 1896 døde min Hustrus Moder ganske plud
selig af et Hjerteslag, og nogen Tid efter flyttede Svigerfader til
os paa Vejrupgaard. Vi fik dog ikke Lov til at beholde ham ret
længe, thi Aaret efter, den 31. Oktober, sov han stille hen efter
længere Tids Sygdom. De er begge begravet paa Balslev Kirkegaard.
De aandelige Forhold var ret stille i Marslev Sogn; men vi fandt
dog nogle troende Venner — ogsaa udenfor Sognet, — som vi kom
sammen med. Der var den fromme, stilfærdige Gaardejer Christian
Hansen i Birkum, Fraugde Sogn, i hvis Stuer der blev holdt Mis
sionsmøder; der var Sadelmager Petersen, Tømrer Andersen, begge
i Aasum, og Jens Marsbøl fra Marslev, som senere blev Postbud i
Odense, — og enkelte andre. Vi samledes til smaa Husandagter
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eller Samtalemøder, i hvilke vore Medhjælpere i Reglen deltog. Af
og til tog vi ind til Odense for at faa mere aandelig Næring. Saaledes deltog vi i et stort Missionsmøde 22. September 1896, hvor
Præsterne Vilh. Sørensen, Husby, Ipsen, Assens, Løgstrup, Fredericia
og Missionær i Indien N. P. Hansen talte. 10. og 11. Juni 1897 var
der stort Ungdomsstævne i Odense med Gudstjenester i tre Kirker
og i det store Ridehus. Da det var vanskeligt at faa alle de til
rejsende indkvarterede i Odense By, blev en Del sendt ud paa
Landet. Vi fik ikke mindre end 6 Personer til Indkvartering. Hvor
ledes min Hustru fik disse anbragt, ved jeg ikke; men det var jo
unge Mennesker, og det var om Sommeren, saa de maatte tage det
lidt paa Feltfod. Af vore Gæster var to fra Rødding ved Skive og
fire fra Nørre-Nissum. Af de sidstnævnte var to Døtre fra S. By
skov, og den ene af de unge Piger blev senere gift med Landstings
mand S. Rasmussen-Byskov, min gode, trofaste Ven fra min Rigs
dagsperiode, og den anden blev gift med Pastor Andreasen i Ho.
Saaledes gik Aarene paa Vejrupgaard; mest i hjemlig Stilhed.
Selskabelighed havde vi ikke Raad til, og Deltagelse i offentlige
Virksomheder havde jeg slet ikke Tid til. Det kom senere. Foreløbig
havde vi det travle Arbejde at varetage, og saa havde vi vort Hjem,
hinanden og vor lille Pige, saa vi savnede intet. Men paa den anden
Side kom vi aldrig til at føle os rigtig hjemme paa den gamle
Herregaard, hvilket nok til dels kom af, at det kun var en fore
løbig Station paa Vejen frem.
Som tidligere fortalt var Vejrupgaard under Administration, og
da Hofjægermester Vind i 1895 købte Gaarden, var jeg klar over,
at vi var færdig der, naar Forpagtningen udløb. Vi maatte derfor
se os om efter et nyt Hjem.
Naar jeg kom ad Landevejen fra Marslev og ind til Odense,
havde jeg ofte lagt Mærke til en smuk Ejendom paa ca. 16 Tdr.
Land, der laa langs med Landevejen, og da den i de Aar blev ud
budt til Salg, havde jeg i December 1895 en Forhandling med
Ejeren om Køb af Gaarden. Ejendommen „Krogsagergaard“ tiltalte
os meget; men det viste sig, at Pengesagerne ikke kunde ordnes saa
ledes, at jeg kom til at arbejde under betryggende Forhold, og der
for kom Handelen ikke i Stand dengang. Jeg saa derefter i den
følgende Tid paa Ejendomme baade i Øst og Vest, men stadig blev
ingen Handel afsluttet.
Imidlertid gik Tiden, og der maatte snart tages en Bestemmelse.
Da „Krogsagergaard“ stadig ikke var solgt, blev der indledet ny
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Forhandlinger med Ejeren. Den 13. April 1897 mødte jeg, sammen
med vor Datters Gudfar, vor gode Ven, Partikulier Chr. Sørensen
fra Odense, paa Gaarden, og Resultatet blev, at vi købte Ejendom
men, og ved Chr. Sørensens gode Hjælp kunde vi faa Pengespørgsmaalet ordnet.
„Krogsagergaard“ i Vor Frue Landsogn (nu som Korsløkke Sogn
indlemmet under Købstaden Odense) blev saa vort andet Hjem,
hvor min Hustru og jeg kom til at øve vor Gerning i 23 Aar.
Nu gik det altsaa mod Slutningen af vort Ophold paa Vejrupgaard. Arbejdsmændene arbejdede allerede løs med Havens Omlæg
ning og Gravenes Tørlægning. Vi gjorde os saa rede til Opbrud og
tog Afsked med vore gode Naboer og personlige Venner, — og med
vort første Hjem.
Det havde været gode Aar paa Vejrupgaard; vi havde høstet
Erfaringer og samtidig faaet en beskeden Løn for vort Arbejde.
Der blev givet Afgangssignal, og „Toget“ fortsatte til næste Sta
tion, som hed „Krogsagergaard“ ved Landevejen fra Odense til
Nyborg.

KROGSAGERGAARD
1897—1920

en 6. September 1897 flyttede vi fra Vejrupgaard til Krogsagergaard ved Odense-Nyborg Landevej tæt udenfor Odense
daværende Bygrænse. Vejrupgaards Have var ca. 8 Tdr. Land stor,
men omtrent Halvdelen var optaget af Gange, Plæner, Busketter
og lignende. Den ny Ejendom med 16—17 Tdr. Land fri Jord var
en anderledes stor Arbejdsmark for en ung Gartner. Der var Mu
ligheder, — om det kunde lykkes for mig at udnytte dem.
Den 22. April 1897 var ^en første Arbejdsdag paa Krogsagergaard.
„I Jesu Navn! I Dag gjorde jeg det første Spadestik paa vor ny
Ejendom. Læg din Velsignelse til Arbejdet, kære, Herre Jesus.“
Saaledes staar der i min gamle Dagbog, og paa den Maade blev
Arbejdet paabegyndt. Naar jeg efter 50 Aars Forløb i Dag ser til
bage paa de 23 Aar, i hvilke jeg personlig ledede Arbejdet paa
Krogsagergaard og tænker paa den „Løn“, som min Hustru og jeg
fik for vort Arbejde, da maa vi af hele vort Hjerte sige Tak for
disse gode Arbejdsaar. Herren lagde sin Velsignelse over vor Ger
ning, og derfor er det ham, som skal have Takken. Jeg kan i nogen
Grad gentage Patriarken Jakobs Ord, da han kom tilbage til Kanaan
efter tyve Aars Tjeneste hos sin Morbroder Laban: „Med min Stav
i min Haand gik jeg over Jordans Flod og se, nu er jeg blevet til
to Hære.“
Den Spade, hvormed jeg gjorde de første Spadestik paa Krogs
agergaard, gemmer jeg endnu. Den er meget slidt, og Skaftet er
knækket, men dette, nu ganske ubrugelige Redskab, — har frem
deles en særlig Værdi for mig.
Da den tidlige Ejer vedblev at bo paa Krogsagergaard til Sep
tember, var det Aftalen, at vi maatte benytte hans Heste til Mar
kens Drift, men da vi til vore Havebrugskulturer stadig havde Brug
for megen Hestekraft, købte vi i Juli Maaned paa Markedet i
Odense en brun og en graa Hest. De var meget billige, idet de til-
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Krogsagergaard i Vor Frue Landsogn.
(Efter Indlemmelsen i Odense Købstad, Korsløkke Sogn).

sammen kun kostede 220 Kr. I vore Dage vil man sikkert synes,
at det lyder helt utroligt, at man kunde købe to store Heste til den
Pris, og saa var de slet ikke saa ringe endda. Noget til Aars var
de jo, og vel ogsaa lidt magre. Det første lod sig ikke ændre, men
det sidste fik vi ret snart raadet Bod paa ved Hjælp af nogen ekstra
Havre, og vi klarede os udmærket i et Par Aar med disse Trækdyr.
Hestene blev ombyttet flere Gange, og i en længere Aarrække havde
vi to dejlige røde Dyr, „Prins“ og „Klaus“. Under den første Ver
denskrig kunde jeg have faaet henved 4000 Kr. for Stykket, men jeg
havde lovet Hestene, at de skulde ikke tjene i Krigen for Tyskerne,
— skønt der flere Gange var Bud efter dem. Og — en Aftale er en
Aftale, et Ord er et Ord! Mine forkælede røde Heste skulde kunne
stole paa, hvad jeg havde lovet dem. De blev ikke solgt til Krigs
tjeneste!
Da Krogsagergaard havde over 16 Tdr. Land Jordtilliggende, var
det en Selvfølge, at al Jorden ikke kunde tages ind til Gartneri og
Havebrug paa een Gang. I de første Aar blev vel en Del tilplantet
med 1200 Frugttræer; men meget af Jorden var tilsaaet med Korn,

Sukkerroer o. s. v. Den 24. Juli 1897 høstede vi den første Rug, og
2. Oktober samme Aar kørte vi det første Læs Sukkerroer til Sukkerkogeriet. Det var ogsaa i den Periode almindeligt, at vi havde
4—5 Malkekøer.
Efterhaanden, som jeg fik Havekulturerne udvidede, ophørte Suk
kerroedyrkningen, og Kornarea
lerne indskrænkedes; i Stedet for
dyrkede jeg en Tid en ret stor
Frøavl; men ogsaa den lod jeg ef
ter nogle Aars Forløb gaa ud.
Derimod gjaldt det om at faa
det egentlige Gartneri fremmet.
En Uge efter, at vi var flyttet til
Krogsagergaard, begyndte jeg paa
Opførelsen af de to første Driv
huse, og næste Aar blev yderligere
to byggede.
Det gik stadig fremad, men
med ganske smaa Skridt. Min Hu
stru og jeg var enige om ikke at
købe noget eller foretage Udvidel
ser, uden at vi forud havde tjent
Pengene. Vi vilde ikke gøre ny
Gæld eller købe paa Afbetaling;
var der noget, som vi gerne vilde
have, maatte det vente, til vi
havde Pengene og kunde betale
Familien Carlsen-Skiødt 1897.
kontant. Jeg har aldrig fortrudt,
at vi brugte denne gode Regel, som maaske nogen vil kalde gammel
dags i vor moderne Tid. Altsaa fremad, men med smaa Skridt.
Den 7. November 1898 fik vi indlagt Telefon, hvad der ikke var
helt almindeligt i de Dage. I Odense Distrikt var der dengang ca.
700 Abonnenter, nu er der over 12,000.
For bedre at faa vore Varer afsatte, da Produktionen stadig
voksede, lejede vi fra 19. Oktober 1899 en Butik i Vestergade 101.
Denne Forretning blev forestaaet af to Damer, og skønt vi i de 26
Aar, vi havde Butikken, maatte skifte enkelte Gange, var vi stadig
heldig at faa dygtige, troende Damer til at lede Arbejdet. De yngre
Medhjælpere i Butikken var ogsaa som Regel flinke, men de skif
tedes oftere.
9

Indkørslen til Krogsagergaard.
(Personerne: Carlsen^Skiødr, Datter og Hustru).

Ogsaa Omsætningen i Butikken gik i flere Aar godt fremad. Jeg
blev ikke Millionær ved Arbejdet, og det var forholdsvis ret beskedne
Beløb, vi arbejdede med efter Nutidsforhold; men vi havde dagligt
Brød uden Bekymring, og det var nok værd at takke for.
I de første Aar foregik al Vanding i Haven og i Drivhusene paa
gammeldags Maade fra en Pumpe, der betjentes ved Haandkraft;
men eftersom Gartneriet udvidedes, blev dette for besværligt. I Foraaret 1903 lod vi opføre et privat Vandværk med Vindmotor, Vandtaarn og Rørledninger til forskellige Sider af Haven.
Atter et lille Fremskridt.
Vi fik ogsaa i disse Aar Stuehuset udvidet med en Tilbygning og
en Veranda, og i 1912 byggede vi en Villa i Haven længst imod
Øst. Den er med tre Lejligheder, og skulde bl. a. afgive Bolig til
vor Formand i Gartneriet.
Foruden Heste og Køer (disse sidste bortfaldt dog lidt efter lidt)
havde vi som Husdyr en Tid en sort Puddelhund, der førte det
kongelige Navn „Rex“, og noget kongeligt var der ogsaa ved den;
men den havde ogsaa slemme Unoder. Den var god og trofast mod
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Butikken i Vestergade 101, Odense.

sit Herskab; men kunde være glubsk overfor Fremmede. Det var i
den Tid jeg var Sogneraadsformand, og der var jo mange, som da
havde Ærinde ind paa Krogsagergaard. Naar „Rex“ ikke var bundet,
hvilket den undertiden blev, eller den var i daarligt Humør, kunde
det nok hænde, at den holdt de besøgende paa Afstand; det skete
ogsaa nogle Gange, at den tog fat i et Bukseben, og en saadan Be-
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drift endte gerne med at „Rex“ fik Klø, og den skadelidte fik nogle
Kroner efter Skadens Omfang. Sagen afgjordes altid i „Mindelighed“
saavel for Hundens som for mit Vedkommende.
Undertiden gik „Rex“ paa Visitter i Omegnen, og en Dag var den
forsvundet til stor Sorg for os alle. Jeg udlovede ved Bekendtgørelse
i Aviserne en Dueør, hvis nogen kunde give Oplysning om den; men
vi hørte aldrig senere noget om Rex. Der gik Rygter om, at den
var blevet skudt af en bestemt Mand; men Rygtet blev ikke be
kræftet.
Vi fik aldrig Hund mere; men nøjedes for Fremtiden med vore
Katte, som vi ogsaa satte stor Pris paa. „Røde Mis“, „gamle Trold“,
„sorte Mis“ og mange flere var prægtige Dyr, og for at vise „Rex“s
indre gode Sindelag skal jeg tilføje, at den og Kattene levede sam
men i største Venskab, kun vilde „Rex“ nok forsyne sig først ved
Madfadet, og Kattene maatte nøjes med, hvad den levnede. De
smaa Nationer maa jo altid bøje sig for Stormagterne. Saaledes er
Menneskene, — og „Rex“ fulgte samme System. Det var saa behage
ligt og bekvemt, — blot ikke for Kattene, de smaa Nationer!
I den ret store Virksomhed, som Gartneriet paa Krogsagergaard
efterhaanden blev, har vi haft mange Medhjælpere, baade kvinde
lige og mandlige. Paa ganske faa Undtagelser nær var de alle gode,
flittige og dygtige Mennesker, om end Evnerne selvfølgelig var meget
forskellige, vi er dem meget taknemmelig for det gode Samarbejde.
Mange af disse er senere kommet i gode selvstændige Stillinger, og
det er os en Glæde, at vi stadig har Forbindelse med flere af vore
gamle Medhjælpere. En, som nu bor paa New Zeeland, har besøgt
os under et kort Hjemmeophold i Danmark, og vi udveksler Jule
hilsener med hinanden. Hvor meget vort Hjem kom til at betyde
for de unge, vi havde i vort Brød, i aandelig Henseende, kender kun
Gud, naar det Spørgsmaal skal gøres rigtigt op; men for nogle kom
det til at betyde noget, og altid havde vi den Glæde, at vore faste
Folk deltog i vore daglige Husandagter. Dette var selvfølgelig en
frivillig Sag.

9. Februar 1908 døde Pastor Vilh. Sørensens Hustru, den fint
dannede og retlinede Kvinde. Hun blev begravet paa Husby Kirkegaard den 13. Februar, og Pastor S. talte over Ordet: „Jeg tror paa
Syndernes Forladelse, Kødets Opstandelse og det evige Liv.“ End
videre blev der talt af Provst Munck, Ordrup, og Østerlandsmis
sionær Ejnar Prip, der netop havde Hjemmeophold i den Tid.

Parti af Gartneriet Krogsagergaard med Vandværk.

Nu blev vor kære Ven, Vilh. Sørensen, lidt af en ensom Mand,
selv om hans Søster havde Ophold i Præstegaarden, og i de følgende
Aar kom vi oftere til Husby. Min Hustru og vor Datter, Dagmar,
tilbragte gerne en Del af Sommerferien i det gode Præstehjem.
Tre Aar efter døde ret pludselig ogsaa Pastor Sørensens Søster,
Emilie Sørensen, min Hustrus gode Veninde. Hun blev efter Ønske
begravet paa Vivild Kirkegaard ved Allingaabro, ved Siden af sine
Forældre, Kammerraad, Toldkontrollør Verner Sørensens og Hustrus
Grave.
Pastor Vilh. Sørensen kom syg hjem fra Søsterens Begravelse, og
det viste sig at være en lille Hjerneblødning, som i hans Alder —
han var 71 Aar — maatte anses for farlig. Den 27. Marts blev jeg
gennem Telefonen bedt om straks at komme til Præstegaarden, da
han gerne vilde tale med mig om sit Testamente m. m., ligesom han
ønskede, at jeg skulde være Eksekutor i Boet, hvis han døde. Jeg
tog til Husby samme Dag, og vi fik Testamentet ordnet. Efter at
nogle Gaver var tilskrevet enkelte Personer, skulde Resten være et
Missionslegat for Østerlandsmissionen, men det kan ogsaa tildeles
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Missionærer i andre Missionsselskaber. Da Boet senere blev gjort op,
var der ca. 8000 Kr til Legatet.
Efter at have ligget nogen Tid til Sengs blev Pastor Sørensen saa
vel, at han igen kunde være oppe, ja ogsaa gaa lidt ud. Saaledes
hændte det en Dag, da jeg besøgte ham, hvilket skete ret ofte i den
Sommer, at han var saa vel, at han kunde besøge et sygt Menneske
der i Byen. Han holdt forøvrig Kapellan i disse Maaneder.
Jeg fik i den Tid mange skønne Samtaler med min faderlige Ven
under mine Besøg, og jeg kan ikke lade være at nævne nogle Op
levelser fra dette Sygeleje.
En Dag sagde han: „Jeg har ofte siddet ved andre Menneskers
Dødsleje, og jeg har da søgt at række dem det bedste, jeg kunde
bringe dem, Guds Ords Trøst og Hjælp; men det er helt anderledes
nu, da det er mig selv, det gælder.“
Ved en anden Lejlighed gentog han det Ord fra Johs. Evange
liums sidste Kapitel: „Da du var ung, bandt du op om dig selv, og
gik hvorhen du vilde, men naar du bliver gammel, skal du udrække
dine Hænder, og andre skal binde op om dig og føre dig der hen,
hvor du ikke vil.“
Til Tider var det svært for ham at mærke den hjælpeløse Til
stand, han befandt sig i, og vemodig var det at høre ham en Dag
sige ganske stille: „Jeg har aldrig rigtig tænkt over, — har maaske
heller ikke kunnet forstaa det helt, — de Ord fra Jobs Bog, hvor
Satan siger til Herren: „Slaa ham paa hans Kød.“ Nu forstod han
det Ord. Alt det andet, hvor svært det end kunde være for Job,
var udenfor ham selv, men „slaa ham paa hans Kød,“ saa giver han
tabt, var jo Djævelens Mening; men min kære Ven i Husby gav
ikke tabt. En Dag, da det kneb meget for ham, bad han om at faa
sunget: „Eja, min Sjæl ret inderlig sig fryder.“
Men saa kom Tilbagefaldet. Jeg besøgte ham Dagen før han døde,
og han var ved fuld Bevidsthed, selv om han vanskelig kunde tale.
Noget af det sidste, han hviskede frem, var: „Hils... hils,“ og lidt
efter, da jeg lagde Øret ned til hans Læber, bad han Verset fra
Kingos Aftensalme:
„Sov, da sov, i Jesu Arme,
viger alle Verdens Larme,
jeg er i min Jesu Skød,
han mig skal fra Mørket føre,
han min sidste Søvn skal gøre
salig, rolig, sagte, sød.“
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I Husby Præstegaard.
Staaende fra venstre: Missionær L. P. Larsen, Indien, Fru Sørensen, Pastor Sørensen.
Siddende: Pastor Siegumfeldt, Lyderslev, Frk.Emilie Sørensen,Carlsen-Skiødt og MissionærWinther, Japan.
(Bag paa Billedet skrev PastorSørensen: »Erindring om en god Dag«).

Gud bønhørte sin gamle Tjener. Den 16. November 1911 om
Morgenen Kl. 3 sov han stille hen efter at have været bevidstløs det
meste af det sidste Døgn.
Den 21. November var der Sørgehøjtid i Præstegaarden, før
Kisten førtes til Kirken. Ved denne Lejlighed talte Pastor Tolderlund-Hansen, Sandager, Kapellan Holger Petersen (senere Præst i
Fredericia) og jeg.
Dagen efter begravedes han paa Husby Kirkegaard ved Siden af
sin Hustru. Ved Begravelsen talte Provsterne Knudsen, Middelfart,
og Beyer, Assens, samt Præsterne Siegumfeldt, Holger Petersen og
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N. P. Hansen, Odense. Sidstnævnte som Repræsentant for Det dan
ske Missionsselskab.
Pastor Vilh. Sørensen var en betydelig Mand og havde et Missions
kendskab som faa, og som saadan var han anerkendt over hele Nor
den. Da han paa Grund af Svaghed ikke kunde deltage i VerdensMissionskonferencen i Edinburgh 1910, sendte han følgende karak
teristiske Hilsen til Mødet: „Guds Tronstol bliver aldrig omstukken.“
Det vilde jo sige, at den Konge hersker i Tid og Evighed.
Til hans Præstegaard i Husby kom Missionærer fra mange for
skellige Missionsselskaber, ikke blot danske, men ogsaa fra andre
Lande, især fra Norge og Sverige. Missionær Prip i Syrien kaldte
ham „den vise Mand fra Vesten“, og med megen Ret. Han havde
Forbindelse med mange evangeliske Missionsselskaber. Han var den,
der „vidste saa meget“. Hans mest bekendte Bog er „Missionens
Motiv, Maal og Midler“, og hans Artikler i „Nordisk MissionsTidsskrift“, som han redigerede i flere Aar, blev læst med megen
Interesse. Romantikken i Missionsarbejdet tog han Afstand fra; han
vidste, at den virkelige dybtgaaende Missionsvirksomhed maatte ske
under Bøn og Arbejde. Saaledes vil det være indtil Dagenes Ende.
Efter Vilh. Sørensens Død foretog en Komité, hvoraf jeg var
Medlem, en Indsamling for at rejse ham et varigt Mindesmærke.
For det indsamlede Beløb blev der malet et Billede af ham i Ornat,
og det hænger nu paa Frederiksborg Slot. Endvidere blev der inde
i Husby Kirke paa den nordre Væg i Skibet indsat et Sandstens
epitafium med Marmortavle, hvorpaa — foruden Navn og Dato —
staar: „Jeg troede, derfor talte jeg,“ samt et Vers af en Salme han
havde forfattet mange Aar forud under en Sygdom:
„Jeg kender et Kors, som paa Golgatha ene
sig hæver med tvende vidtfavnende Grene,
det Træ er min Trøst og dets Frugter saa søde,
thi Korset det er, hvorpaa Frelseren døde.“
Ved Hundredeaarsdagen for hans Fødsel, 27. Juni 1940, blev der
afholdt en Mindefest i Husby. Kl. 17^ var der Gudstjeneste i den
smukt pyntede Kirke, hvor Fyns Biskop, Øllgaard, prædikede, og
bagefter Gudstjenesten samledes mange af Sognets Beboere i Præstegaarden, hvor Præsterne Juul Sørensen, Bregninge, Holger Petersen,
Fredericia, og jeg talte Mindeord.
Paa hans Grav paa Husby Kirkegaard var nedlagt Blomster, bl.
a. en Palmekrans fra hans Missionslegats Bestyrelse.
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Det var svært for os at miste vor kære, trofaste Ven, men her
har vi ikke blivende Sted. Det blev vi paany mindet om ved hans
Bortgang.
Aarene gik, og mine Forældre var paa Vej til at blive gamle,
saa de vanskelig kunde magte
Arbejdet og faa den lille Ejen
dom passet. Min Hustru og jeg
blev da enige om at tilbyde dem
et Hjem hos os, og det tog de
med Glæde imod. 1899 blev
mit Barndomshjem solgt, og
Fader og Moder flyttede til os.
De trængte begge to til at faa
en Hvileplads efter en lang Ar
bejdsdag; og vi kunde nok tage
imod dem. Fader var hos os i
15 Aar, og den kære Moder
blev hos os, til hun var næsten
92 Aar. Begge var de aands
friske til det sidste. Fader kunde
lige til den sidste Sygdom sysle
med et og andet, og altid saa
han paa, hvad der tjente os
bedst. Moder magtede derimod
ikke at beskæftige sig med noget
i de sidste Aar, „men“ kunde
hun sige med et glad Smil over
Sognepræst Vilh. Sørensen, Husby,
det rynkede Ansigt, „jeg kan
da bede for I andre, — og saa sidder jeg og læser de mange Sal
mer, jeg lærte udenad i min Barndom og Ungdom.“ Baade Fader og
Moder var gudhengivne og bedende Mennesker, og derfor var det
saa værdifuldt for os at have dem i vort Hjem, selv om intet er
fuldkomment her i Verden. Fader døde Søndag 11. Januar 1914,
og Moder døde Søndag 7. Januar 1917; de sov begge stille hen en
Søndag Morgen, og jeg tror, at de for Jesu Skyld er gaaet ind
til de helliges Sabbatshvile. Det var det, de længtes efter og altid
bad om.
Men for os, der blev tilbage, var det en ny Paamindelse om, at
vi er Udlændinge og Pilgrimme. Og det kan nok give Alvorstanker;
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thi der var jo dem, som omkom paa Vejen og ikke naaede ind i det
hellige Land.
Nogle Dage efter at vi i 1897 var indflyttede paa Krogsagergaard,
fik vi Besøg af den „gamle Smed“ Søren Pedersen i Ejby. Han boede
ikke langt fra os, og jeg har søgt at tegne et Mindebillede af ham i
en lille Novelle „Kendt af den Ypperstepræst“. Hvad han vilde os
fremmede Mennesker? Jo, han havde hørt, at vi var troende Menne
sker, og nu vilde han indbyde os til at tage Plads i deres lille Sam
fund, der holdt Samtalemøde hver Uge skiftevis i Hjemmene. Den
Indbydelse tog vi med stor Glæde imod, og det blev rige Timer, vi
i disse 23 Aar tilbragte ved de stilfærdige Samtalemøder. Undertiden
blev Møderne til festlige Stunder, naar vi fik vore Præster ved Vor
Frue Kirke, Gabriel Koch, senere Biskop i Ribe, eller hans Broder
Dr. theol. L. J. Koch, senere Forstander for Diakonissestiftelsen,
med til disse Bibeltimer.
Søren Smed blev alle Dage vor meget gode Ven; han var et for
underligt fromt og ydmygt Menneske; han var ingen stor Begavelse,
men han havde en ubetinget, barnlig Tro til sin Herre og Frelser.
Jeg besøgte ham nogle Dage, før han døde, og vi forstod begge to,
at det gik nedad Bakke; men det var forunderligt opløftende for
mig at se, med hvilken Frimodighed, ja Glæde, min gamle Ven gik
Døden i Møde. „Skulde jeg være bange,“ sagde han med et stille
Smil, „jeg skal jo hjem til Jesus.“
Søren Smed var et lykkeligt Menneske, han var indbudt til Konge
sønnens Bryllup; derpaa tvivlede han ikke. Og han havde sagt ja
til denne Indbydelse. Han var kendt med den Ypperstepræst, der
for gik Porten op for ham til Faderhuset.
Der kunde være Grund til ogsaa at nævne adskillige andre gode
Hjem, som vi i Aarenes Løb fik Tilknytning til, men paa Grund af
Pladsen maa jeg indskrænke dette til tre Hjem. Det ene var Sognets
største Gaard „Gillestedgaard“, som ejedes af Proprietær Hans Pe
dersen og Hustru, to ældre Mennesker. Vi kom ofte sammen, og
selv om vi i Begyndelsen var meget forskellige, kom vi efterhaanden,
som vi lærte hinanden nærmere at kende, i et Venskabsforhold, der
holdt, indtil Døden gjorde Skilsmisse. Gennem mange gode Samtaler
med de to Venner tror jeg, at vi fik Lov til at hjælpe saavel Pe
dersen som hans Hustru til at forstaa, at „Mennesket lever ikke af
Brød alene“.
Da vi paabegyndte regelmæssige Søndagsmøder i Landsognets For-

I4i
samlingshus; førend Kirken blev bygget, var Proprietær Pedersen og
hans Hustru nogle af de mest trofaste Tilhørere. Det var ogsaa ham,
der stærkt tilskyndede at faa Kirken i Landsognet opført, og af Tak
nemmelighed over, hvad han havde faaet fra Gud ogsaa ved de smaa
Møder i Forsamlingshuset, gav han det største private Bidrag til den
ny Kirkes Opførelse. Selv naaede han ikke at se denne hans kære
Kirketanke virkeliggjort, da Kirken først blev bygget efter hans Død.
Den anden Familie var Sognefoged Peder Olsen og hans Hustru,
der ejede Rosengaarden. Det var fromme, troende Mennesker, som
gennem tunge Prøvelser og megen Sygdom var vokset i deres Guds
forhold. Olsen sad i en Aarrække sammen med mig i Sogneraadet
og var her ved mange Lejligheder min kloge Raadgiver. Han var
en besindig og forstandig Mand og en alvorlig Kristen. Skønt han
var tilflyttet fra Jylland, kom han ret snart til at indtage en frem
skudt Stilling paa Egnen. Nu er baade han og hans Hustru døde.
Det tredie gode Hjem, jeg gerne vil nævne i denne Forbindelse,
er Fabrikant Th. Nissens, Hjallesevej. Nu er Nissen ogsaa død, og
jeg savner ham. Han var den stille Mand, men en dyb, alvorlig
Kristen, og skønt han sad i en meget stor Virksomhed, havde han
altid Tid til at være der, hvor der arbejdedes i Guds Rige. Hans
ligesindede Hustru stod helt ved hans Side, og Hjemmets Dør var
altid aaben for Vennerne fra Samfundet. Fabrikant Nissen var Jyde,
og fra Ungdommen af havde han lært at værdsætte Velsignelsen ved
at have en Plads mellem troende Mennesker.

Den 27. Oktober 1917 var det 25 Aar, siden Elisa og jeg holdt
Bryllup. Herren havde været usigelig god imod os, og vi havde
faaet mere, end vi forstod at bede om. Selv om en Sølvbryllupsdag
er en Familiefest, synes jeg, at den alligevel bør nævnes, da Dagen
blev en stor Festdag for os alle. Vore Venner byggede en Æresport
over Indkørselen fra Landevejen, og tidlig om Morgenen kom Sam
talekredsen med Smedemester Chr. Hansen som Forsanger og sang
udenfor vore Vinduer: „Alt staar i Guds Faderhaand“, og samtidig
overrakte de os en værdifuld Gave. Lidt senere kom en Deputation
fra Sogneraadet og overrakte mig et Guldur med Kæde og Inskrip
tion. (Jeg var i disse Aar Formand for Raadet). Noget højere opad
Dagen kom nogle af Blaa Kors Bestyrelse i Odense, Kanalfoged
Hansen, Trafikassistent Asmussen og Politibetjent Chr. Pedersen med
et stort Billede af „Jesus som 12 Aar i Templet“. Billedet er for
synet med Sølvplade og Indskrift.
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Det strømmede ind med Gaver, Blomster, Breve og Telegrammer.
Om Aftenen samlede vi ca. 70 af vore nærmeste Venner paa det
„Ny Missionshotel“ til en festlig Sammenkomst.
I min Dagbog staar bl. a.: „Det var en skøn Fest og alt ufortjent;
maatte vi huske at takke Herren ret herfor. 25 lykkelige Aar;
maatte de kommende Aar bliver Herren mere helliget.“
Under den store Verdenskrig fra 1914—18 med alle dens Rædsler,
med Sorg og Nød i de krigsførende Lande, fik vi Lov til at holde
vor stille Sølvbryllupsfest i Venners Kreds.
Ja, der var meget at takke for.
Et Par andre Familiefester skal ogsaa lige nævnes. 15. Marts 1913
havde mine kære gamle Forældre Guldbryllup. Fader var da 76 og
Moder 88 Aar, men begge raske og helt aandsfriske. Det var en stor
Fest for de kære to. Kl. 11 var de til Alters hos Pastor N. P. Hansen,
og om Eftermiddagen holdt vi Festmiddag sammen med en Venne
kreds. Næste Dag havde vi atter en Del Gæster. Fra mange Sider,
ogsaa fra Beboerne i Landsognet, modtog de Hilsener og Gaver.
Den anden lille Familiefest var vor Datters Konfirmation. Efter
Forberedelse hos L. J. Koch blev hun konfirmeret i Vor Frelsers
Kirke 26. September 1909 og var saaledes med i det første Hold
Konfirmander, som aflagde den gode Bekendelse i den ny „Vor
Frelsers“ Kirke. To Dage senere var hun med til den fælles Altergang.

Indtil Vor Frue Landsogns Kirke blev opført, hørte Landsognet
i kirkelig Henseende til Vor Frue Kirke i Købstaden. Da vi flyttede
til Krogsagergaard, var Provst I. A. Heiberg Sognepræst. I de Aar,
de tidligere Præster J. Johansen og Johannes Møller i 8o’erne gjorde
Tjeneste ved Vor Frue Kirke, var der stor Tilslutning til Søndags
gudstjenesterne der. Ogsaa i Provst Heibergs Tid samledes mange
om hans Prædikestol. Han deltog ogsaa i Missionsmøder og har talt
i Haven paa Krogsagergaard, efter at vi var flyttet dertil.
I 1900 blev Provst Heiberg kaldet til Kristkirken i København,
og Provst Gabriel Koch, Herning, blev udnævnt til Sognepræst ved
Vor Frue Kirke. Den 12. August 1900 holdt han sin Tiltrædelses
prædiken her. G. Koch fik kun en kort Arbejdsdag i Odense, idet
han blev kaldet til Biskop i Ribe og holdt allerede Afskedsprædiken
13. November 1901. Kun 14 Maaneder fik han Lejlighed at prædike
i Frue Kirke og faa Forbindelse med Befolkningen baade i Bysognet
og i Landsognet.
Og dog blev den tilsyneladende korte Arbejdsdag ikke forgæves.
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Naar jeg mindes Biskop Kochs Arbejde og Færden i Kirken og
i Sognet i de faa Maaneder, da maa jeg tænke paa Ordet om, at
een Dag er for Herren som tusinde Aar og tusinde Aar som een Dag.
G. Koch havde en forunderlig Naadegave til at prædike letfattelig
og dog saa dybt og fængslende. Der var i hans Prædikener noget
for de lærde og de tænkende, men ogsaa den enfoldige, som maaske
næppe kunde tænke en Tanke eller en Sætning til Ende, gik ikke
tomhændet fra Kochs Gudstjenester,
hvis de selv vilde tage imod.
Der var stor Tilstrømning til Frue
Kirke i disse Maaneder, — vel den
Periode i de sidste Hundrede Aar,
hvor der har været flest Tilhørere
ved de almindelige Søndagsgudstjene
ster. Kirken har 6—800 Siddepladser,
men ofte var ogsaa Koret og Gangene
optaget af Kirkegæsterne. Skønt de
kirkelige Forretninger i Hovedsognet
og Landsognet med ialt henved 10,000
Mennesker nok kunde optage det meste
af Sognepræstens Tid og Arbejdskraft,
fik Koch ogsaa Tid til at deltage i
mange andre Møder indenfor Sogne
grænserne. For Landsognets Vedkom
mende talte han ved Friluftsmøder i
Killerup Skov og i Gillestedgaards Have samt i Forsamlingshuset,
og der var altid mange, som gerne vilde høre ham. Han kom ogsaa
gentagne Gange med til vore Samtalemøder i Hjemmene.
Første Gang han deltog i disse jævne Smaamøder, mente vi, at
han til en Begyndelse vilde have givet os en Bibelforklaring over
det Afsnit af Nye Testamente, som den Aften var Tekst; men det
ønskede han ikke.
„Nej,“ sagde han, „i Aften er jeg ikke Provsten eller Præsten,
men et almindeligt Menneske, der er kommet til Samtalemøde hos
troende Venner, og derfor skal De gaa frem, som De plejer.“
Det gjorde vi, men senere hen paa Aftenen fik vi alligevel den
Udlægning af Ordet, vi havde ventet paa og glædet os til. Han
havde en egen Evne til at lukke Skrifterne op. 18. September 1901,
— en lille Maaned før han holdt Afskedsprædiken, — var han for
sidste Gang til Samtalemøde paa Krogsagergaard.
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Saa rejste han til den større Gerning som Biskop i Ribe. Vi sav
nede ham meget i Odense.
Men ogsaa paa anden Maade fik det Betydning for Odense og
Omegn, at Biskop Koch kom til at standse ved denne By som
Mellemstation til Ribe.
Han havde i flere Aar været Forstander for Dansk Missionssel
skabs Missionsskole i Herning, og samtidig med, at han blev Sogne-

Fire Missionselever 1902.
Fra venstre: Chr. Madsen, A. Schultz, C. Christensen og L.Hagelskjær.

præst ved Vor Frue Kirke, flyttede Missionsskolen ogsaa her til
Byen. Der var paa det Tidspunkt 8 Elever paa Skolen; i det ældste
Hold var N. Kristiansen, senere Missionær i Kina og sidst Præst
paa Læsø, og Villads Hansen, der i hele sin Arbejdstid blev Mis
sionær i Indien. Disse to fik ikke megen Tilknytning til Odense, da
de kort efter tog deres Eksamen, blev ordineret og forlod Danmark.
Anderledes med det yngste Hold, som blev her i Odense i flere
Aar. Disse 6 Elever var: C. Christensen, sidst Præst I Ølby ved
Struer, Chr. Madsen, sidst Præst i Humlum ved Struer, Joh. Hagelskjær, sidst Præst i Skivum i Jylland og P. Nørgaard, der endnu
er ude paa Missionsmarken. Alle disse har i mange Aar udført et
trofast Missionsarbejde i Kina. Th. Schultz blev af Helbreds
hensyn ikke antaget til D. M. S.’s Tjeneste, men han rejste til
Amerika, hvor han først blev Præst i Biair og Lærer ved Præsteskolen samme Sted. Nu er han Præst i Wennepeg i Canada. Den
sidste Elev J. J. Vang maatte efter nogen Tids Forløb høre op med
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Læsningen, da hans Helbred ikke tillod ham at fortsætte. Han rejste
til Amerika og gik over i praktisk Virksomhed.
Foruden Forstanderen, Gabriel Koch, havde Skolen to teologiske
Kandidater som Lærere, Dr. theol. L. J. Koch, i mange Aar For
stander for Diakonissestiftelsen, og afdøde Sognepræst Fauerholdt,
sidst i Marstal. Fauerholdt og
hans norskfødte Hustru var i
en Aarrække Israelsmissionærer
i Galicien (bl. a. i Lemberg).
Efter Biskop G. Kochs Bort
rejse fra Odense blev hans
Broder L. J. Koch Forstander
for Missionsskolen, der op
hørte her, efter at det sidste
Hold Elever havde taget deres
Eksamen ved Københavns Uni
versitet.
Missionseleverne skulde i
deres Uddannelsestid ikke blot
lære Græsk og modtage en Del
teologisk Viden, — dette hørte
ogsaa med til Skolefagene, —
men de skulde jo frem for alt
være Missionærer, og derfor
var Deltagelse i Menighedsar
bejde og i praktisk kristeligt
Arbejde en meget vigtig Side
af Uddannelsen, selv om denne
Familien Carlsen-Skiødt 1900.
Side af Arbejdet væsentlig
faldt i Fritiden og om Søndagen. Det var en fortrinlig Forøgelse
— om man kan sige det saaledes — af den frivillige kristelige Ar
bejdsstyrke, som Odense fik i disse Aar, da saavel Lærerne som
Eleverne, der alle var modne unge Mænd, deltog beredvillig i de
forskellige kristelige Virksomheder.
Ingen behøver at rejse over et Verdenshav for at blive Mis
sionær, der er stor kristelig Vankundighed meget nærmere ved, og
vi kan godt anvende Jesu Ord her: „Gaa hen i den By, der ligger
lige foran eder.“
Flere af Eleverne tog Arbejdet op, hvor det hele laa i Brak. De
fik paabegyndt regelmæssige Møder i Skibhusene og i det saakaldte
J. C. A. Carlsen-Skiødt: Erindringer. I.
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Paradiskvarter af St. Hans Landsogn, et stort opvoksende Arbejder
kvarter, og selv under smaa og beskedne Former blev der udrettet
ikke saa lidt. Der blev lejet en Stue begge de nævnte Steder, og
Beboerne blev indbudt til Møderne, og efterhaanden samledes der
en lille Kreds af Mennesker, der lyttede til Vidnesbyrdet om den
gode Hyrde, der søger efter dem, som kom bort fra ham.
Undertiden kunde Besøget ved disse Møder være meget ringe.
Jeg har, som Hjælpearbejder en Søndag talt i Skibhusene for to
Tilhørere. Jeg tog den Dag Plads paa en Stol og talte jævnt og
stilfærdig over min Tekst. Saa sang vi et Par Salmer og bad sam
men. Det var for mig i al Fald ikke den ringeste Gudstjeneste,
jeg har deltaget i. Men trods Vanskelighederne blev Arbejdet fort
sat, og nu er der baade Kirke og Missionshus i det Kvarter.

Men jeg maa igen tilbage til min egen Landsdel, Vor Frue Land
sogn, med sine tre Byer, Ejby, Killerup og Biskorup. Som nævnt
hørte disse Byer i kirkelig Henseende til Vor Frue Kirke i Køb
staden, og skønt der omkring Aar 1900 var knap 1000 Mennesker
i Landsognet (nu er der ca. 3000), var det kun nogle ganske faa,
som om Søndagen indfandt sig i Kirken i Odense. Undertiden var
det ikke ti; men Vejen var ogsaa lang, særlig fra Killerup og
Biskorup.
Da Befolkningstallet var stærkt voksende, maatte der arbejdes for
bedre kirkelige Forhold; men hvorledes? Assistentskirkegaarden,
hvor Landsognets Beboerne havde Frijord, laa paa den modsatte
Side af Odense, og da der dengang hverken var Biler eller Spor
vogn, — knap nok Cykler, — var der ved Aarhundredeskiftet
blevet dannet en Komité, hvis Opgave var at arbejde for at faa
erhvervet ved Ejby en Begravelsesplads (eller Kirkegaard), hvor de
døde i Landsognet kunde jordes. Dette havde ingen særlig Interesse
for mig, skulde jeg arbejde for noget, maatte det først være for de
levende mere end for de døde. Denne Komté opløstes ogsaa snart,
uden at der var kommet noget Resultat ud deraf.
Jeg drøftede Spørgsmaalet — det ringe Kirkebesøg — med Kir
kens Præster, som da var A. Busch, sidst Præst i Vallensbæk, og
P. Barsøe, sidst Stiftsprovst i Aalborg. Resultatet af disse Forhand
linger blev, at vi paabegyndte regelmæssige kirkelige Møder i Ejby
Forsamlingshus, som vi lejede til dette Brug, saa der kunde blive
afholdt Møde hver Søndag Eftermiddag. Foruden Præsterne vilde
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Førstelærer Hindse-Nielsen og Teglværksejer (sidst Rejsesekretær
for Santalmissionen) J. Jensen og jeg tale efter Omgang.
ii. Maj 1902 holdtes det første Møde, hvor begge Præsterne talte.
Der kunde i det første Aar samles fra 30—50 Mennesker, og efter
Forholdene var jeg meget taknemmelig for denne Tilslutning.
„Men begyndt er ikke endt,“ siger Brorson i sin Salme, og selv
om Ordsproget har nogen Ret i, at al Begyndelse er svær, saa viste
det sig her, som saa ofte ved lignende Arbejder, at det er meget
sværere at holde ud Aar efter Aar, især naar Arbejdskaarene er
trange. Det viste sig snart, at det var vanskeligt for Præsterne at
tage et Møde hver Maaned, — som det var Planen, — og da der
ogsaa kom Forhindringer for Førstelæreren, blev Jensen og jeg
tilsidst ene om Arbejdet.
Men saa fik vi Hjælp af vore gode Venner, Missionseleverne.
De fandt hurtig ud til Krogsagergaard, og vi gik i Arbejdsfælles
skab. De ydede os god og værdifuld Hjælp ved Møderne i Forsam
lingshuset, hvor der lidt senere ogsaa blev paabegyndt en Børne
gudstjeneste. Ogsaa Missionsskolens to Lærere L. J. Koch og I. Fauerholdt talte lejlighedsvis ved Møderne, saa det blev muligt at holde
Arbejdet i Gang.
At holde kirkelige Møder i et daarligt bygget Forsamlingshus,
der ogsaa bruges til Dans, politiske Møder, Fester af alle Arter og
meget andet, var ikke tilfredsstillende, og derfor laa den Tanke
saa nær, om det var muligt at faa bygget en Kirke, da et Møde
alligevel ikke er en Gudstjeneste.
Da det aandelige Livs Gennembrud i forrige Aarhundrede i Land
sognet har en forunderlig Forhistorie, og da denne var det egentlige
Grundlag for, at Kirken blev opført paa det Tidspunkt, vil jeg
ogsaa omtale dette. For mig er det et Fingerpeg paa, hvorledes Gud
arbejder paa „langt Sigt“ og ad sine egne for Menneskeøjne ofte
skjulte Veje.
I Aarene 1800 og 1804 var Norges store Lægprædikant Hans
Nielsen Hauge fra Tune Sogn i Nærheden af Frederiksstad paa
Rejse her i Danmark. Om den Mand staar der i Biografisk Leksikon,
at siden Reformationen har ingen betydet saa meget for det kriste
lige Livs Vækkelse i Norge som Bondesønnen Hans Nielsen Hauge.
Danmark og Norge var jo dengang forenede, saa der var ikke noget
mærkeligt i, at Hauge ønskede at blive bekendt med de troende
Samfundskredse, som fandtes hist og her i Danmark trods den døde
rationalistiske Tid.
IO*
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Under sit Ophold her i Landet traf Hauge sammen med Sko
magersvenden Ole Henrik Svane, en alvorlig, troende Kristen, der
for sin Tros Skyld spottende blev kaldt „Biskop Svane“. Han boede
en Tid i Svendborg, men flyttede senere til Kerteminde, hvor han
sammen med Snedker Rasmus Klink ledede de gudelige Forsamlinger.
Vi ved ikke noget nærmere om Mødet mellem Hans Nielsen
Hauge og Henrik Svane, som vistnok fandt Sted paa Sjælland; men
den sidstnævnte, Svane, blev af Gud brugt til at vejlede den senere
saa bekendte Lægprædikant, Tømmermanden Christen Madsen fra
Bregnør, igennem hans aandelige Anfægtelser til Trosvished.
Efter sin Omvendelse blev Christen Madsen Leder for den ældre
fynske Vækkelse (af Verden kaldt „Kertemindesekten“), og denne
stærke kristne Bevægelse bredte sig for godt hundrede Aar siden
over store Dele af Fyn. Christen Madsen fik flere Medarbejdere.
En af disse var Gaardmand Rasmus Nielsen i Davinde, som senere
blev gift med Christen Madsens Enke. Nogle Aar efter købte R.
Nielsen en Gaard i Ejby, Vor Frue Landsogn, og her virkede han
fremdeles som Lægprædikant saavel i Odense som ud over Fyn, lige
som han afholdt offentlige Møder i sin egen Gaard.
Dette Arbejde i Landsognet førte til, at flere omvendte sig, saa
der ogsaa der blev en troende Samfundskreds.
Da min Familie og jeg flyttede til Krogsagergaard, var den gamle
Smed, Søren Pedersen Leder af Samfundskredsen. Han var som en
Patriark for os alle og havde i sin Tid arbejdet sammen med Læg
prædikanten Rasmus Nielsen. Naar jeg tænker paa Samfundsmo
derne i Landsognet og paa Kirken, som byggedes der i 1909, ser jeg
ligesom en usynlig Linie i Guds Riges Arbejde fra Hans Nielsen
Hauge til Ole Henrik Svane og derfra til Christen Madsen, Rasmus
Nielsen og Søren Pedersen. Jævne Lægfolk var de alle, men tro og
bedende Vingaardsarbejdere.
Det var Guds Vej, de gik, og derfor var den stærke Troslinie
ubrydelig. Jesu Fodspor drypper af Velsignelse til alle Tider og
alle Vegne, og de, som følger ham, bliver ogsaa til Velsignelse. Saaledes gik det ogsaa her.
Den 11. September 1904 var der det sædvanlige Søndagsmøde i
Ejby Forsamlingshus Klokken 17, og den Dag talte Missionsskolens
Lærer Irenius Fauerholdt. Efter Mødet fulgte Taleren med os hjem
tillige med Proprietær H. Pedersen og Hustru, Gillestedgaard. Efter
at vi havde spist til Aften, kom vi, — som det var saa naturligt, —
til at tale om det kirkelige Arbejde i Landsognet, og under Sam-
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Proprietær H. Pedersen, Gillestedgaard.

talen nævnte jeg, at det vilde være et stort Gode, om vi kunde faa
opført en Kirke og ansat en Præst. Der var langt ind til Frue Kirke,
og det var vanskeligt for Præsterne at faa et virkeligt og stadigt
Arbejde gjort her i de spredte Byer.
„Men er der nogen Vej frem, saa vi kan faa en Kirke bygget?“
Saadan omtrent spurgte jeg.
„Jo, det kan lade sig gøre,“ svarede Proprietær Pedersen uden
Vaklen, og denne trossikre Udtalelse blev senere, — da Vanskelig
hederne meldte sig, — mig til stor Hjælp og gav mig Frimodighed
til at arbejde videre for Sagen. Proprietær Pedersen gav senere det
største Bidrag til Kirken.
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Den Aften paa Krogsagergaard blev Slagplanen lagt for Op
førelsen af „Vor Frelsers Kirke“.
Otte Dage senere, den 29. September, samledes en mindre Kreds
af kirkelige Mennesker paa Gillestedgaard, og Resultatet af den
Forhandling blev, at der skulde ske Henvendelse til Stiftsprovst
Lutzhøft og Biskop Balslev, og derefter til Kirkeministeren.
Kirken ansloges at ville koste 30—35,000 Kr., hvoraf Staten
forventlig vilde yde Halvdelen, naar vi kunde skaffe den anden
Halvdel.
Indenfor den første Kirkekomité tegnedes straks ca. 8,000 Kr.
(hvoraf 1,000 Kr. dog ikke indgik), og blandt Sognets øvrige Be
boere blev i smaa og større Bidrag tegnet ca. 4,000 Kr., saa vi var
godt paa Vej med Sognets Part; men det blev en trang Vej frem i
de fire følgende Aar, indtil Kirkens Grundsten kunde nedlægges.
Den tilsyneladende første, varme Begejstring for Kirkesagen
kølnedes desværre paafaldende hurtig. Der skulde jo forhandles
med Kirkeministeren om Tilskud og eventuel Udskillelse af Land
sognet fra Bysognet; det var derfor nødvendigt at rejse til Køben
havn. Jeg henvendte mig til flere af de andre Komitemedlemmer
om at tage med til Ministeren; men til min store Skuffelse fik jeg
Afslag alle Vegne. Da var jeg lige ved at tabe Modet og give op.
Saa tog jeg ind til min gode Ven L. J. Koch, der ikke var i Kirke
komiteen dengang, men baade før og siden har været min Raadgiver i denne Sag. Vi drøftede Sagen i Fællesskab, og han raadede
mig saa ubetinget til at fortsætte Arbejdet. Menneskeligt set var
det ham, der paa det kritiske Tidspunkt, hvor Vognen var gaaet
i Staa, fik den i Gang igen. Jeg talte saa med nu afdøde Teglværks
ejer Jensen, og han var villig til for Sagens Skyld at tage med til
Ministeren. Den 27. Juli 1905 havde vi to Foretræde for daværende
Kultusminister Enevold Sørensen, som stillede sig meget forstaaende
og udtalte, at et Bidrag paa 12,600 Kr. fra Sognet kunde berettige
os til at faa Tilskud fra Staten. Denne Udtalelse gav nyt Haab
og Mod. Men endnu vilde Sagen ikke glide, og der kom intet Beløb
paa Finansloven i det Aar. Dog arbejdede jeg videre med Forarbej
derne. 1. September 1905 samledes Kirkekomiteen igen paa Krogs
agergaard, hvor vi forhandlede om Tegning, Overslag og Kirke
pladsen, og som Kirkens Arkitekt valgtes kgl. Bygningsinspektør
Vilh. Petersen.
I Begyndelsen af 1906 gik Komiteen med til at lade første Rate
af Bidragene opkræve (de fleste var tegnede paa 5 Aar), og glæde-
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ligt var det, at næsten alle Bidrag indgik meget villigt, selv om
adskillige voldte Vanskeligheder eller blev trukket helt tilbage, hvad
der igen sled paa Modet.
Den 7. August 1906 blev Pastor L. J. Koch kaldet til residerende
Kapellan ved vor Frue Kirke, og derved fik vi en ny og god Kraft
ind i Kirkekomiteen, og dette sporedes i de følgende Aar. Ogsaa
for det kirkelige Arbejde i Landsognet kom Pastor Koch til at
betyde meget. Samme Efteraar fik han ordnet en Adventsuge i For
samlingshuset, hvilket var noget helt nyt i Landsognet, og disse
Advents- eller Missionsuger fortsattes i de følgende Aar, og efter at
Kirken var taget i Brug, henlagdes Møderne dertil. Pastor Koch kom
ogsaa til vore Samtalemøder, hvilket baade var os en Hjælp og en
Glæde. Hans Præstegerning i Vor Frue Landsogn, der afsluttedes
1913, da han blev kaldet til Forstander ved Diakonissestiftelsen,
fik blivende Betydning for mange i Landsognet, hvor hans Arbejde
endnu mindes med Taknemmelighed.
Imidlertid laa Sagen om den ny Kirke fremdeles stille inde i
Kirkeministeriet, og en ny Deputation bestaaende af Smedemester
Chr. Hansen, Gaardejer Niels Andersen, Rosengaard, Gaardejer
Jens Madsen og jeg tog 27. Juli 1907 ind til København for igen
at forhandle med Ministeren om Statens Tilskud. Denne Gang førte
Forhandlingerne til et godt Resultat. Statens Tilskud 18,500 Kr.
kom paa Finansloven, og næste Aar 6. Juli 1908 nedlagde Biskop
Balslev Grundstenen. Ved den Lejlighed talte Præsterne Busch og
L. J. Koch. Den 5. September samme Aar hejstes Kransen.
Ved et Udsalg til Anskaffelse af Kirkens Inventar og til dens
Udsmykning indkom 1500 Kr., og Tid efter anden blev der skænket
flere værdifulde Gaver.
Alterbilledet, — malet af Joakim Skovgaard, — blev skænket af
afdøde Frøken Knudsine Hansen, Ejby. Billedet er et Mesterværk
og forestiller Jesus, der sidder til Bords i Farisæerens Hus, medens
Kvinden salver hans Fødder (Luk. 7, 36). Bag paa Alterbilledet er
senere malet: „Hun gjorde, hvad hun kunde“; men dette er vistnok
tilført uden Giverens Vidende og Ønske.
Vinkanden er skænket af Guldsmed Christiansen, Odense. Alter
dug og Altergulvtæppet er syet af Kvinder i Landsognet. En syv
armet Lysestage er en Gave fra Marie Sypige i Odense. Af de tre
Lysekroner er en skænket af Menighederne i Odense, en af Isen
kræmmer Alstrup, Odense, og en af Familien Carlsen-Skiødt.
Nu, da Kirken var blevet en Virkelighed, var der ikke saa faa,

z52

der paa forskellig Maade viste Interesse for den. Dette viste sig
ogsaa ved en større og mere regelmæssig Kirkegang.
Og dette var det bedste og vigtigste.
Kirkegaarden, som jeg anlagde og tilplantede, blev indviet 21. No
vember 1908, og Kirken indviedes 2. Maj 1909. Den blev kaldt
Vor Frelsers Kirke. Indvielsen foretoges af Biskop Balslev, og hans
Tekst var Joh. 14: „Jeg er Vejen, Sandheden og Livet“; L. J. Koch
prædikede over Joh. 16, 16—22: „... om en liden Stund“. Indviel
sen overværedes af Kultusminister E. Sørensen, Departementschef
Damkier og Kontorchef Ploug samt af Sogneraad, Menighedsraad,
Bidragydere og saa forøvrigt af saa mange, som Kirken kunde
rumme. Den har 250 Siddepladser.
I Anledning af Indvielsen havde den kirkelige Øvrighed i Odense,
efter Pastor Kochs Opfordring, indstillet Lærer Hindse-Nielsen,
der skulde være Kirkesanger og var Medlem af Komiteen, til Titlen
Kammerraad, og jeg blev indstillet til Ridder af Dannebrog; men
Departementschef Damkier, der skulde fremme Sagen, udtalte: „At
saadanne Hædersbevisninger blev kun udddelt ved Indvielse af Dom
kirker,“ og da vor lille beskedne Kirke ingen „Domkirke“ var, saa
faldt den Side af Sagen bort, og det betød ogsaa kun lidt. Det store
var, at det var lykkedes at faa rejst et Guds Hus i den stærkt vok
sende Forstad til Odense.
I min Dagbog for Kirkeindvielsesdagen slutter mine Optegnelser
saaledes: „Saa er nu det Maal naaet, som der er bedt om og arbejdet
for. Vor Frue Landsogn har faaet sin egen Kirke, et dejligt Guds
Hus. Nu staar det færdigt.
Du, Herre, vor Gud, til hvem det er indviet, velsign Ordet, der
bliver prædiket, og lad din Aand arbejde med, saa det maa ske, at
Mennesker omvendes og kommer til at tjene dig.
Det gøre du i din Naade. Amen!“
Efter at Kirken var taget i Brug, var der hver Søndag god
Kirkegang, om end noget skiftende efter Præsten, der havde Guds
tjenesten; men størst Tilslutning havde Præsterne J. L. Koch, N. P.
Hansen og Vilh. Buch. Der blev nu i flere Aar efter hinanden holdt
Adventsuge ved forskellige Præster, og da kunde Kirken Aften efter
Aften være fyldt med Tilhørere.
Da Verdenskrigen udbrød i Begyndelsen af August 1914, gik der
hen over Vor Frue Landsogn, — som mange andre Steder i Dan
mark, — en mærkelig Angst-Religiøsitet. Dette, at i Løbet af nogle
faa Dage var Krigsfaklen tændt i flere af Europas Lande, gjorde
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mange Mennesker baade raadvilde og bange. Det var, som om den
Jord, vor Hytte var bygget paa, pludselig vaklede, og mange spej
dede efter en Klippe, der kunde bære trods Stormen og Bølgeslaget.
Vi fik ordnet en Række Aftenandagter i vor Kirke i Ugen 9.—

Vor Frelsers Kirke i Odense (Korsløkke Sogn).

15. August, og hver Aften var Kirken fyldt af lyttende Mennesker.
Jeg talte en Aften over Salme 50, 15: „Kald paa mig paa Nødens
Dag, jeg vil udfri dig, og du skal prise mig.“
Det var Nødens — Angstens — Dag, og saa er det godt for det
bange Hjerte at høre om ham, hvis Rige staar i Evighed, selv om
Jordens Riger synker i Grus.
Men hvor var det vemodigt at lægge Mærke til, saa hurtig denne
religiøse Angst gik over; „Augustkristne“ er denne Bevægelse blevet
kaldt, og for mange varede denne Dragelse henimod den levende
Gud maaske ikke engang Maaneden ud. De glemte at prise Gud,
fordi han friede Danmark fra Krigens Rædsler. Snart kom der
andre Interesser, der for mange blev til en sørgelig Dans om Guld
kalven. Da Angsten var ovre, var Kristendommen ogsaa borte.
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Men Kirkesagen i Landsognet kunde ikke betragtes som ført til
Ende, før der var blevet bygget Præstegaard og ansat en Sognepræst.
De kirkelige Forretninger udførtes skiftevis af Vor Frue Kirkes Præ
ster; men for Arbejdet blandt Sognets Beboere var dette ikke til
fredsstillende. Det var ikke let at faa denne Del af Spørgsmaalet
løst, selv om Fyns Biskop Balslev varmt anbefalede, at der ansattes
en Præst ved Kirken.
„Jeg har ingen Præster, fordi der er Præstemangel,“ sagde De
partementchef Damkier, da jeg talte med ham derom.
Jeg mente, at der muligvis nok vilde melde sig nogle Ansøgere,
trods Knapheden paa Teologer.
„Saa mangler jeg dem andet Steds; der er Embeder, som har
staaet ledige i flere Aar,“ var Departementschefens Svar.
Saa sagde jeg en Dag til min Kollega i Sogneraadet, Gaardejer
Vilh. Frederiksen, Biskorup, som var valgt af Socialdemokraterne,
om han ikke vilde tage med mig ind og tale med Kredsens social
demokratiske Folketingsmand Marott, for om mulig at faa ham til
at røre ved Sagen. Vi traf Folketingsmanden paa Bladets Kontor,
og han var straks villig til at hjælpe os. Da en Del af Samtalen
baade var morsom og interessant, skal jeg gengive et Brudstykke
deraf.
Vi anførte som Grund for vort Ønske bl. a., at de store Afstande
vanskeliggjorde det kirkelige Arbejde i Landsognet.
Marott: „Kommer Præsterne da ikke ud i Landsognet og besørger
de kirkelige Forretninger.“
Jeg: „Jo.“
Marott: „Saa har Befolkningen, synes jeg; ingen Ulemper af, at
Præsterne boer her i Byen.“
Vilh. Frederiksen, der var Sognebaandsløser til Valgmenigheden
I Odense: „Beboerne kan ogsaa nok have Lyst til at se og tale med
Præsten, uden lige naar der er Forretninger.“
Jeg: „Og da begge Embeder ved Vor Frue Kirke er i første Klasse
(Kapellaniet kom senere i anden Klasse), vil de i Reglen være besatte
med noget ældre Mænd.“
Marott: „Naa ja, saa er de ikke saa mobile mere, forstaar jeg.“
Marott lovede at tale med Ministeren, og ikke længe efter fik jeg
Brev fra Folketingsmanden, at nu vilde Landsognet blive udskilt
og faa en Sognepræst ansat. Kort efter blev det ny Embede opslaaet,
og noget senere ved en festlig Sammenkomst i Ejby Forsamlingshus,
hvortil mange af Beboerne i Landsognet var mødt, blev der taget

Afsked med de to Præster ved Vor Frue Kirke, N. P. Hansen og
A. Møller.
Der meldte sig 18 Ansøgere, saa vi mærkede ikke noget til „Præstemangel“, og efter Tilbud fra Kirkekomiteen vilde Indstillingen
blive foretaget af Komiteen, (der nu ved Dødsfald og Bortrejse var
svundet ind til 4) og af Menighedsraadet (der ogsaa be
stod af 4) i Fællesskab.
Her meldte sig en ny Van
skelighed, idet fem af Med
lemmerne ønskede at faa en
Præst, der vilde samarbejde
med Indre Mission, og som
tidligere havde vist at kunne
samle Mennesker om sin For
kyndelse og ikke mindst
havde Evne til at arbejde
iblandt Ungdommen, hvilket
vi syntes, der trængtes meget
til. De andre tre ønskede
ikke en „Missionsmand“, og
for at forhindre, at en saadan blev kaldet, satte to
Gaardmænd en Liste i Gang
for en anden Præst, og denne
Liste fik ca. 75 pCt. af den
voksne Befolknings Under
skrifter, ialt 452 Navne.
Dr. theol. L. J. Koch, Praest ved Vor Frue Kirke.
Vi fra den „anden“ Side
Senere Forstander paa Diakonissestiftelsen.
satte ingen Liste i Gang, men
rejste til Børkop for at høre Pastor Vilh. Buch, der tidligere havde
været i Sekretær i K. F. U. M. og derefter Sognepræst i Sunds. Nu
var han Lærer ved Børkop Højskole. Han prædikede i Reglen to
Gange om Maaneden i Gauerslunds Kirke, og den Søndag, da vi
(to af Kirkekomiteen og to af Menighedsraadet) var taget derover,
var der ca. 400 Mennesker i Kirken, og vi fik alle det bestemte
Indtryk, at han kunde blive en god og brugbar Præst for Land
sognet. Det viste sig gennem Aarene, at vi blev ikke skuffede.
Men saa var der den Adresse med de 452 Navne. Vel blev Pa
stor Buch indstillet med 5 Stemmer og den anden Præst med 3;

men alligevel kunde det maaske være tvivlsomt, hvem Kirkemini
steren vilde tage. Teglværksejer Jensen og jeg tog saa igen til Kø
benhavn for at tale vor Sag. Kirkeminister Th. Poulsen var meget
tilbageholdende og kort i sine Udtalelser. Han sagde bl. a.: „at da
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han fornylig havde kaldet en „Missionspræst“ (den senere social
demokratiske Rigsdagsmand I. A. Hansen) til Set. Hans Kirke, saa
var der nu flere „Missionspræster“ i Odense.“ Dertil maatte vi svare,
at det kunde jo ikke hjælpe os i Vor Frue Landsogn. Departement
chef Damkier havde mere Forstaaelse af, at Landsogne, der var
knyttede til Bysogne, let blev forsømte. Men saa var der den store
Adresse, som Departementschefen viste os. Jeg svarede stilfærdigt,
at jeg var af den Mening, at efter den bestaaende Ordning var det
den indstillende og den kaldende Myndighed, som afgjorde Sagen og
havde Ansvaret, og da Jensen havde gjort opmærksom paa det
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kirkelige Arbejde, som haardt tiltrængtes i Sognet, ogsaa iblandt de
unge, saa tog Damkier Adressepakken og lagde den længere hen paa
Bordet, idet han sagde med et næsten umærkeligt Smil (jeg ved
ikke om D. rigtig kunde smile, naar han havde Møde med en
Deputation): „Den faar heller ingen Betydning.“
Den 16. Marts 1917 blev Vilh. Buch som Landsognets første
Sognepræst kaldet, og i Løbet af det første Aar blev Præstegaarden
bygget.
Buch kom snart til at staa paa en god Fod med Befolkningen.,
ogsaa i den Retning fik Adressen ingen Betydning. Tilslutningen til
Gudstjenesterne blev saa stor, at der maatte anskaffes Bænke til An
bringelse i Gangen, idet mange fra Købstaden i de Aar søgte ud
til Landsognets Kirke.
„Herren havde vendt alt til det gode“, og „Buch arbejder med
hellig Nidkærhed og Troskab“, saaledes har jeg skrevet i mine Op
tegnelser fra den Tid.
Dermed var for saa vidt mit Arbejde for at faa en Kirke rejst
og en Præst ansat i Landsognet afsluttet. Da jeg i 1904 rejste Spørgsmaalet, havde jeg næppe ventet, at Resultatet skulde blive saa godt
og komme saa hurtigt, at vi havde baade Kirke og Præst 1917.
Gud alene Æren!

Lejlighedsvis blev der holdt Ungdomsmøder i Krogsagergaards
Have, og ofte havde vi Besøg af Odense K. F. U. M.s Yngsteafdeling, dengang ledet af Kunstmaler Mygind, eller af F. D. F. Ved
et af disse Besøg talte Missionær Einer Prip til Drengene, da han
var paa Besøg hos os den Dag.
Min Hustru samlede i flere Aar unge Piger fra Landsognet om
Hedningemissionsarbejdet til Glæde for begge Parter.
I Begyndelsen af Aarhundredet var der til K.F. U. M., som da
havde faaet en Bygning i Nedergade 19, knyttet Soldatermission,
ved hvilken Løjtnant Sigurd Bjørner var ansat som Sekretær. Vi
havde i de Aar ofte Besøg paa Krogsagergaard af Bjørner og hans
Ven cand. theol. Carl Næser, ligesom K. F. U. M.s Sekretærerne,
senere Pastor Bøgild og Pastor Steenfeldt Mathiasen, ofte var vore
Gæster. Efter at Bjørner var blevet Sekretær i Helsingør, og der i
1912 blev gift med tidligere Skuespillerinde, Fru Anna Larssen,
skiltes vore Veje, da de to dannede deres eget Missionsarbejde uden
for Folkekirken. Jeg haaber, at vi kan mødes engang foran Lam-

Østerlandsmissionær Einar Prip tater til K.F.U. M.s yngsteafdeling
i Krogsagergaards Have.

mets Trone, alle frelste af Naade. Foran den Tronstol er vi alle
lige fattige. Golgatha-Korset er vort eneste Haab.

Det var ikke altid noget let Hverv at arbejde med det store
Gartneri og de mange fremmede Arbejdere, som Krogsagergaard
krævede, og det fordrede meget personligt Arbejde baade af min
Hustru og mig. Da vor Datter var blevet ansat som Lærerinde ved
en Realskole i Odense og derfor daglig maatte spadsere den 4—5
Kilometer lange Vej, laa det lige for, at vi drøftede Muligheden af
ved Lejlighed at flytte ind til Odense og saa forpagte Gartneriet ud.
Det vilde være en Lettelse for min Hustru og Datter, og jeg vilde
faa mere Fritid til andet Arbejde, hvis denne Plan blev ført ud i
Livet. Men der var jo meget at overveje forud.

VORT SIDSTE HJEM
Sommeren 1920 købte vi Villaen Nr. 40 i Læssøegade, et dejligt
Hus med lyse, rummelige Stuer, og her har min Hustru og jeg
tænkt at faa vort „Aldershvile“, naar den egentlige Arbejdsdag var
til Ende. Alt, om Herren vilde det saaledes, saa vi ikke skulde flytte
oftere, før vi skal bryde op til den sidste Rejse for at komme hjem
til vor himmelske Faders langt herligere Hus.
Vi lagde vore Planer. Gartneriet blev senere forpagtet ud til vor
mangeaarige Arbejdsformand paa Krogsagergaard, og de to Damer,
der bestyrede Butikken, kunde fortsætte under min Overledelse.
Men Fremtiden blev noget anderledes, end vi havde tænkt. Mange
af vore Planer glippede, men Guds Planer holdt, selv om vi kun
lærte hans Vej at kende fra Dag til Dag.
Saaledes er hans Skik.
Den 9. September 1920 fik jeg fra Trykkeribestyrer, Faktor Fich,
„Fyns Stiftstidende“, Indbydelse til at deltage i det konservative
Folkepartis Bestyrelses- og Opstillingsmøde den 11. September i An
ledning af de forestaaende Folketingsvalg, og efter nogle Forhand
linger, som jeg skal gøre nærmere Rede for i Afsnittet om min
politiske Virksomhed (i II. Bind), blev jeg opstillet som Folketings
kandidat i Odense Amts fire saakaldte „Landkredse“, Assens, Mid
delfart, Bogense og Otterup. Resultatet heraf blev, at jeg, der aldrig
tidligere havde været opstillet eller havde holdt politiske Foredrag,
ti Dage senere, den 21. September 1920, var valgt til Folketingsmand
til stor Overraskelse for mig selv. Saa fik jeg igen nogle travle Arbejdsaar, og rigeligt Arbejde passede mig ogsaa bedst. Arbejdet i
Rigsdagen blev en 19-aarig Periode uden Afbrydelse.
I Efteraaret 1925 udkom min første Bog, og disse to Ting, Folke
tingsmandatet og mine Bøger, gav os den Indtægt, som var nød
vendig, saa der var ingen Grund til økonomiske Bekymringer.
Det, at jeg blev Rigsdagsmand med Ophold en stor Del af Aaret
i København, hjalp os ogsaa paa anden Maade. I Foraaret 1921 fik
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vor Datter bevilliget et Aarskursus paa Statens Lærerhøjskole, og
da hun i den Anledning skulde være io Maaneder i København,
søgte vi om en Lejlighed der, og var saa heldige at faa en saadan
i Stockholmsgade 17. Den beboedes af Kunstmalerinde Clara Carl;
men da hun det Aar tog Ophold i Italien, kunde vi leje hele Lejlig
heden med Møbler m. m. Under Opholdet her den følgende Vinter
fik min Hustru og Dagmar samtidig en noget alvorlig Influenza,
og jeg sendte da Bud efter den elskelige Læge N. Chr. Schmidt, som
jeg kendte fra hans Arbejde paa det kristelige Omraade. Ved hans
første Besøg havde vi, trods Sygdommens Alvor, en fornøjelig Op
levelse. Da Dr. S. havde undersøgt min Hustru og kunde konstatere,
at der ikke var noget i Vejen med Lungerne, sagde han muntert
smilende: „Nu maa De lægge Dem ned igen,“ og saa deklamerede
han: „Tilbage lød Trompetens Skrald.“ Det var lige ved, at min
syge Hustru var bristet i Latter, trods Hovedpine og andet Ilde
befindende. Men jeg har undertiden tænkt paa, at det var maaske
ikke den daarligste Maade at omgaas Patienterne paa. Dr. Schmidt
havde i al Fald mange Aars Erfaring i det Stykke. Fra Diakonisse
stiftelsen fik vi overladt Søster Marie Hvidberg, og under hendes
gode Pleje kom begge de syge snart paa Benene igen.
Efter denne lille Afstikker til København vender vi tilbage til
Odense.
Min Hustru havde engang nogen Tid efter vort Bryllup broderet
og ladet sætte i Ramme Ordene: „Hjemme er Hvile“. Det Ord fik
dobbelt Betydning for mig. Det peger hen paa, at der er Hvile,
Sabbatshvile, hjemme hos Herren; men det siger ogsaa, at Hjem
met hernede kan give Hvile, naar man er træt. Saaledes har det
været for mig gennem mange Aar. Min Hustru gjorde alt for, at
Hjemmet kunde været et Hvilested for mig, der, efter som Aarene
gik, blev noget af „en farende Svend“, og da vor Datter voksede til,
hjalp hun med til, at vort gode Hjem blev det bedste Hvilested
for os alle tre. Medens Vejrupgaard og Krogsagergaard var Ungdomsaarenes og Manddomstidens Arbejdspladser, saa haaber vi paa,
at Læssøegade i dybeste og bedste Forstand maa blive et „Alders
hvile“.
Ved Brylluppet i Cana gjorde Jesus det Under, at den bedste Vin
blev givet tilsidst; vi beder om og tror paa, at han ogsaa for os vil
gøre det samme Under, saa han gemmer det bedste for os til sidst.
„Men Sorrig og Glæde de vandre til Hobe“. Disse Kingos Ord
har vi ogsaa oplevet, og ingen gaar vel fri for den Erfaring. Nogle
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Dødsfald er omtalt, og desuden er gennem Aarene ikke faa af vore
Venner eller Ungdomsbekendte gaaet ind bag Forhænget. Døden har
tit saa hastigt et Bud. Sygdom kom ogsaa ind over vor egen Dør
tærskel. I Slutningen af August 1915 kom Dagmar syg hjem fra
Skolen, og det viste sig at være Paratyfus. Det blev ængstelige Dage
for os; men Gud gjorde vor lille Pige rask, saa hun kunde begynde
Skolen igen efter tre Maaneders Forløb.
Juleaften 1927 blev jeg meget syg, og næste Morgen var min
Temperatur 39,9. I lang Tid blev jeg behandlet for Influenza, og
J. C. A. Carlsen-Skiødt: Erindringer. I.
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to Gange blev der taget Blodprøve, idet Lægerne (jeg blev behandlet
af to Læger) formodede, at det var Tyfus, da der stadig var ret be
tydelig Feber; men det var ikke Tyfus, og intet indvendigt Organ
var angrebet. Efter 7 Ugers Forløb blev der sendt en Blodprøve til
Statens Serumsinstitut i København, og herfra kom der den Besked,
at der var fundet Kalvekastningsbaciller i Blodet, og deraf kom
„den bølgeformige Feber“. Sygdommen var ret ukendt for Lægerne
paa det Tidspunkt; men senere er dette blevet anderledes. Jeg kom
nu paa Odense Sygehus; men hen i Marts kunde jeg udskrives, og
nogen Tid efter gav jeg igen Møde i Rigsdagen. Det varede dog
omkring et halvt Aar, inden jeg havde forvundet Sygdommen helt.
I Slutningen af Maj Maaned 1934 blev vor lille Mor syg og maatte
gaa til Sengs. Lægen blev hentet, og Undersøgelsen viste, at det var
den farlige Anæmi, den Sygdom, Lægerne tidligere ikke vidste noget
Raad for, og som da næsten altid endte med Døden. Vi fik en
Sygeplejerske til at passe min Hustru, og ved Anvendelse af de mo
derne Leverpræparater kom hun lidt efter lidt til Kræfter igen, selv
om der gik flere Maaneder, før hun kunde tage Del i Husgerningen.
Vi var alle meget taknemmelige, da vor lille Mor igen færdedes
iblandt os. Herren var os naadig og god.
I Sommeren 1939 fik jeg en Lidelse i venstre Knæ, som tilsidst
hindrede mig i at gaa, og jeg blev derfor kørt paa Odense Sygehus,
hvor jeg kom under Overlæge Schroeders Behandling. I Begyndelsen
var det svært for mig at maatte ligge stille hen, da jeg syntes, der
var saa meget Arbejde, som jeg endnu skulde have gjort. En Dag,
da jeg var „langt nede“ og noget utaalmodig, fik jeg en god Hjælp
af første Reservelæge Dr. med. Gerda Biilmann, som paa sin gode
og alvorlige Maade sagde: „De skal prøve at tænke paa alle dem,
der har det meget værre.“ Disse Ord var ikke noget nyt, jeg kendte
dem godt; men de blev ny for mig den Dag. I de følgende Dage,
naar Mismodet meldte sig, fordi jeg forstod paa Lægerne, at det
vilde tage lang Tid, før Lidelsen (nogle slappende Muskler og Nerve
bundter) var ovre, saa tænkte jeg paa Reservelægens rigtige Ord.
Efter fem Ugers Forløb kom jeg hjem igen, og i lang Tid derefter
kunde jeg kun gaa ganske korte Stykker og ved Hjælp af en Stok;
— men jeg lærte at takke for Stokken, ... der var jo mange, som
havde det meget sværere. („At takke for Stokken“, som ikke altid
er saa helt let, har jeg brugt i min Bog „Hedebonden“).
„Solskin og Skyer de følges og ad,“ siger Kingo videre i den

Dagmar Carlsen^Skiødt.

Salme, som jeg allerede har nævnt. Gud gav os ogsaa mange lyse
Solskinsdage, og herom kunde der skrives meget. Men her blot et
Strejflys:
Foruden sin Skolegerning har vor Datter i mange Aar arbejdet i
K. F. U. K. og er stadig Medlem af Bestyrelsen. Noget senere blev
hun Formand for K. F. U. K.-Spejdernes Divisionsraad.
I 1937 fik hun Opfordring til at lade sig opstille til Byraadet, og
siden da har hun været Medlem af Odense Byraad. Her har hendes
Arbejde væsentlig været i Skoleudvalget og Skolekommissionen.
Byens stærke Vækst i de sidste 25 Aar har medført stor Udvidelse
af Skoleforholdene og en stadig Forøgelse af Lærerkræfterne. Det
har været os Forældre en Glæde, at hun ogsaa har faaet Lov og
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Lejlighed til at medvirke i det offentlige Livs Tjeneste. Senere er
hun blevet Overlærer og er Formand for kristelig Lærerforening
for Fyn.
En ny og vel nok den sværeste Sygdomsprøvelse fik vi, da vor
Datter i Begyndelsen af Aaret 1940 blev syg og maatte lade sig ind
lægge paa Odense Sygehus. Trods høj Feber blev det nødvendig at
foretage en stor og livsfarlig Operation; men ved den dygtige og
omsorgsfulde Overlæge Müllers Behandling og Kunst lod Gud det
lykkes, saa vi efter to Maaneders Sygehusophold fik vor kære Datter
hjem igen. Engang for de mange Aar siden gav Gud os vor lille
Pige, der fyldte Hjemmet med sin Latter, Leg og Sang, — og nu
blev hun givet os paany. Disse Uger blev for os en Prøvelsens og
Bønnens Tid, der samledes sig om dette: Herre, ske ikke vor, men
din Vilje.“ Men en Dag gav han os Svaret: „Dit Barn lever.“
Sygdommen krævede flere Maaneders Hviletid. Vi Forældre tak
ker først for Guds Godhed imod os; men ogsaa Læger og Syge
plejerskerne, der med mageløs Omhyggelighed plejede vor syge Dat
ter, tænker vi paa i stor Taknemmelighed.
I det følgende fortæller jeg om nogle smaa Oplevelser og om en
kelte Rejser i Udlandet, alt blandet mellem hinanden. Flere af dem
er ganske ubetydelige og har vel ikke megen Interesse; men de fleste
af os Mennesker faar jo Livet sammensat af saadanne smaa Mosaik
stykker. Mange af disse har ikke megen Farve, og øver vel ikke
nogen stor Tiltrækning for andre, men disse „Mosaikstene“ er dog
alle med til at danne Billedets Helhed.
Tre Aar efter, at vi var flyttet til Læssøegade, fik jeg som Med
lem af Domkirken, Set. Knuds Kirkes Menighedsraad med en noget
vanskelig Sag at gøre.
Ved den residerende Kapellans Emil Kochs Afgang skulde der
foretages en ny Indstilling, og da Sognepræsten og Kaldskapellan n
tilsluttede sig henholdsvis „Kirkeligt Centrum“ og „Grundtvigia
nerne“, mente vi, der repræsenterede Indre Mission i Menighedsraadet, at i Henhold til Menighedsraadsloven § 37 andet Stykke
havde Indre Mission Lovens Ret til at faa en Præst, der kunde
arbejde sammen med Indre Mission. Den samme Opfattelse havde
ogsaa Flertallet af Menighedsraadet.
Indstillingen foregik i Kirkens Konsistoriesal Mandag 26. No
vember 1923, og Forhandlingerne trak længe ud. Først samledes
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Menighedsraadet med Biskoppen, som kort gennemgik Ansøgningerne
og gjorde nogle Bemærkninger om dem, som han kendte. Der blev
holdt længere Taler fra grundtvigsk og fra socialdemokratisk Side,
hvorimod Lektor Loft (Centrum) og jeg (Indre Mission) udtalte, at
vi ikke ønskede paa det Tidspunkt at deltage i den mundtlige For
handling. Der gaves saa i/4 Times Pause, og den benyttedes bl. a.
til, at alle Menighedsraadsmedlemmerne drak Kaffe i Fællesskab paa
K. F. U. M. Vi var uenige om Indstillingen, men ikke om Kaffen!
Ved den senere Indstilling fik Pastor Vilh. Buch, Vor Frue Land
sogn, ii Stemmer (Indre Mission, Centrum og Socialdemokrater),
Pastor Balling, Kaldskapellan ved Domkirken, i Stemme og Pastor
Øllgaard, Ølgod i Jylland, 3 Stemmer. De to sidstnævnte var Grundt
vigianernes Kandidater.
Den 6, December var Konsul Hartmann Sørensen og jeg hos Kirke
ministeren for at tale Pastor Buchs Sag, og samtidig var der en De
putation for Pastor Øllgaard. En Uge i Forvejen havde nogle Sendemænd for Pastor Balling været hos Ministeren.
„Det bliver ikke let for Ministeren at gøre alle tilpas,“ staar der
i min gamle Dagbog for den Dato.
Og det lykkedes heller ikke, da det i sig selv var umuligt.
Den 28. December faldt Afgørelsen, og Pastor Øllgaard var kaldet
til første residerende Kapellan ved Set. Knuds Kirke og Præst ved
Graabrødre Hospital. Denne Udnævnelse medførte en Polemik i
„Kristeligt Dagblad“ mellem Indre Missions Bestyrelse i Odense og
Kirkeministeren. Efter Samraad og Opfordring fra mine Venner
fremdrog jeg Sagen i Rigsdagen den 7. Februar 1924 og bebrejdede
Minister Appel, at han ikke havde fulgt Menighedsraadslovens § 37,
2. Stk., tilmed da Pastor Buch var den ældste Ansøger og saa vel
kendt, fordi mange fra Odense søgte om Søndagen ud til hans Kirke
i Landsognet. Jeg blev støttet af Folketingsmændene Fibiger, Vester
ager og Blang, der sagde, at „Ministeren burde i det Tilfælde havde
skønnet anderledes.“ Ligeledes udtalte- Professor Oskar Andersen:
„Jeg hører til dem, der finder, at Udnævnelsen ved Set. Knuds
Kirke var beklagelig.“ (Rigsdagstidende).
Ministerens Forsvar var, at efter „Traditionen“ burde Embedet
besættes med en grundtvigsk Præst, og desuden havde Fyns Biskop,
Rud, anbefalet at udnævne Pastor Øllgaard.
Naturligvis kom der i Folketinget ogsaa Udtalelser fra anden
Side til Støtte for Ministeren, bl. a. af Folketingsmændene Henningsen og J. Jacobsen, og Ministeren bragte senere det nye Syns-
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punkt ind i Forhandlingerne, at der var nok et politisk Moment
deri fra Indre Missions Side.
Herpaa svarede jeg, at jeg vidste ikke, om Sagen kunde faa poli
tiske Følger, da den var blevet drøftet hele Landet over; men fra
min og fra Indre Missions Side var der intet „politisk Moment“,
„havde der været det, da var Sagen først blevet draget frem ved
Finanslovens tredie Behandling lige forud for det kommende Folke
tingsvalg.“ Jeg sagde endvidere: „Nu, da Pastor Øllgaard er ud
nævnt til Embedet ved Set. Knuds Kirke, vil jeg, og jeg tror ogsaa,
at Indre Missions Samfund i Set. Knuds Sogn vil byde Pastor Øll
gaard velkommen til hans Præstegerning i Odense; der er Arbejde
nok for alle, der vil arbejde. Men derfor føler vi alligevel det skete
som en Uret, og Ministerens Svar har ikke svækket denne Følelse.“
(Rigsdagstidende).
Den 14. Februar genoptoges Debatten af Folketingsmand Chr.
Henningsen; men Udnævnelsen kunde jo ikke ændres. Aaret efter
oprettedes et andet residerende Kapellani ved Domkirken, og hertil
blev Pastor Buch kaldet; men da Lønnen her var betydelig lavere,
enedes en Del af Menigheden om at tilskyde saa meget, at Lønnen
blev lige saa høj som i det omstridte første Klasses Embede.
Ved Folketingsvalget 11. Marts 1924 gik Partiet Venstre saa meget
tilbage, at .Regeringen maatte overlades til Socialdemokraterne.
Mange mente, at bl. a. Præstebesættelsen ved Set. Knuds Kirke
havde været medvirkende til denne Tilbagegang, der først igen op
rettedes ved Valget 1926. Om det passer, ved jeg ikke, men Appel
blev ikke Kirkeminister i 1926.
Som Menighedsraadsmedlem kom jeg ogsaa med til ved den ny
Thomas Kingo Kirke at indstille Præst, Kordegn og Graver, og at
faa det nye Sogn udskilt. Indvielsen af den nye Kirke fandt Sted
22. Juni 1924. I otte Aar var jeg desuden Medlem af Provstiud
valget for Odense Købstads Provsti.
To Gange kom jeg til at medvirke ved Bispevalg. I Efteraaret
1922 var den sidst udnævnte Biskop Gabriel Koch død, efter kun
at have været Biskop over Fyns Stift i nogle Maaneder, og den
27. November 1922 samledes ca. 250 Menighedsraadsmedlemmer
tilsluttende Indre Mission paa Missionshuset „Bethania“ for at for
handle om det kommende Bispevalg. Der kom den Dag to Navne
frem, nemlig Pastor Skovgaard-Petersen og Pastor L. J. Koch. Efter
længere Tids Forhandling sluttede Mødet med Nedsættelse af et
Femmands Udvalg, der skulde forhandle med kirkelig Centrum om

en mulig Fælleskandidat, Udvalget kom til at bestaa af Præsterne
Mollerup, Odense; Biilow, Marstal; Apotheker Lassen, Svendborg;
Ingeniør Th. Nielsen, Assens, og jeg, der valgtes til Formand for
Udvalget.
Kirkelig Centrum valgte ligeledes et Femmandsudvalg, og den
6. December mødtes de to Udvalg hos Stiftsprovst Lutzhøft i Stiftsprovstgaarden til Forhandling om en Fælleskandidat.
Centrums Kandidat var Stiftsprovst Barsøe i Aalborg. Under
Mødet kom ogsaa Stiftsprovst Olsen, Ribe, paa Tale; men efter lang
Tids Forhandling enedes man om L. J. Koch, Forstander paa Dia
konissestiftelsen som Fælleskandidat for Indre Mission og Kirkeligt
Centrum. Meddelelse herom blev udsendt gennem Ritzaus Bureau.
Mandag n. December var der forberedende Møde paa Fyns For
samlingshus for alle Menighedsraadsmedlemmer i Fyns Stift. Grundt
vigianerne kaarede her Pastor A. J. Rud ved Ansgars Kirke i Odense
som deres Kandidat og ønskede ikke Forhandling om en Fælleskan
didat.
Personlig var det mig en stor Glæde at arbejde for Pastor L. J.
Kochs Valg, nu da han var proklameret som Fælleskandidat; han
var den solide, varmtfølende Prædikant, den kloge og dygtige Ad
ministrator, hvilket hans Arbejde for Diakonissestiftelsen tilfulde
havde bevist, og dertil kom, at han som videnskabelig Theolog
havde skrevet flere for den danske Kirke værdifulde Bøger. Det
sidste, syntes jeg, gav ham et betydeligt' og et særligt Fortrin til
Bispestolen, da den danske Folkekirke ikke havde mange skrivende
Biskopper, der videnskabeligt ragede op over Almindeligheden, —
deres andre gode Sider ufortalt. Den 23. Januar 1923 forelaa Re
sultatet af Bispevalget. Rud havde faaet 881 Stemmer og Koch 772.
Man mente, at det var Socialdemokraterne, som gjorde Udslaget,
idet de var opfordret til at følge Grundtvigianerne.
Naar jeg nu tænker paa disse bevægede Dage med Forhandlinger,
Opfordringer og Arbejde for L. J. Kochs Valg, som alligevel ikke
førte til det Resultat, jeg helst ønskede, saa maa jeg sige til mig
selv, at Guds Vej for Pastor Koch var nok bedre end den, jeg og
mange andre havde tænkt, thi Gud skulde bruge ham til det store
Arbejde, der i de følgende Aar blev udført paa Diakonissestiftelsen,
et enestaaende Arbejde baade udadtil og indadtil, og større og be
tydeligere, end hvad der tidligere var blevet udrettet paa den Plads
i saa kort en Aarrække. Det, som Dr. L. J. Koch fik Lov til at ud
rette her, overgaar langt, hvad mange Biskopper naaede i den Tid,
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de sad paa Bispestolen. Jeg har i denne Forbindelse, — som ogsaa
ved andre Lejligheder, — tit tænkt paa Chr. Richardts Ord i en af
hans Sange: „Ej Skæbnerne var blinde; men blinde var kun vi.“
Ved Biskop Ruds Afgang 1938 blev der paany Bispevalg i Fyns
Stift. Dette kom jeg ogsaa til at deltage i.
Efter Indbydelse samledes ca. 200 Menighedsraadsmedlemmer til
hørende Indre Mission paa „Bethania“ 26. April 1938. Pastor H. R.
Hansen, Odense, holdt en kort Andagt over Luk. 9, 51: „... han
fæstede sit Ansigt paa at drage til Jerusalem.“ Jeg valgtes til Diri
gent, og derefter begyndte Forhandlingerne. Som Stemmetallene laa,
var vi klar over, at Indre Mission kun vilde opnaa at faa Betyd
ning ved Samarbejde med andre Retninger, og vi blev enige om, at
der skulde ske Henvendelse herom til „Kirkeligt Centrum“, „Social
demokraterne“, „Grundtvigianerne“, samt til de Menighedsraads
medlemmer, der ikke sluttede sig til nogen af disse Retninger. Vi
vilde helst, om det lod sig gøre, samles om en Fælleskandidat. Re
sultatet af Mødet paa „Bethania“ blev, at der nedsattes et Tolvmands Udvalg (4 Præster og 8 Lægfolk) til at føre de fremtidige
Forhandlinger. Dette Udvalg valgte igen et Forretningsudvalg, der
kom til at bestaa af Pastor H. R. Hansen, Odense, Formand, Apotheker Lassen, Svendborg, og jeg. Som Indre Missions Kandidat
udpegedes Pastor Fabricius, Gislev. Der blev ogsaa nævnt andre,
som Generalsekretær Baun og Pastor Ege, København.
Udvalget fik Mandat til at forhandle med de andre kirkelige Ret
ninger om en eventuel Fælleskandidat, og i denne Forbindelse var
nævnt Stiftsprovst Fog-Petersen, som sandsynligvis vilde blive op
stillet fra Kirk. Centrums Side, og som havde flere Betingelser for
at kunne være Fælleskandidat. 3. Maj holdtes et nyt Møde, og her
mødte Repræsentanter fra Kirk. Centrum, Indre Mission og Social
demokraterne.
Forhandlingerne førte ikke til noget afsluttende Resultat, men
fortsattes 11. Maj paa K. F. U. M. Indre Missions Kandidat var
stadig Pastor Fabricius, og Kirk. Centrum samledes om Stiftsprovst
Fog-Petersen. Socialdemokraterne havde ikke endnu officielt udpeget
deres Kandidat.
Det endelige Opstillingsmøde holdtes 16. Maj paa Fyns Forsam
lingshus.
Da Grundtvigianerne ikke ønskede Forhandling eller Samarbejde
med de andre Grupper, men mødte med Provst Øllgaard, Asperup,
som deres Kandidat, sluttede Mødet med, at Socialdemokraterne lod

i6$

deres Kandidat Pastor Ege, København, falde, og Indre Mission
opgav Pastor Fabricius, saa Stiftsprovst Fog-Petersen blev Fælles
kandidat for alle tre Grupper. At gaa til Valg hver for sig maatte
anses som unyttigt Stemmespild, og Stiftsprovst Fog-Petersen var
den Kandidat, der kunde samle de tre Grupper.
Der var altsaa paa dette Tidspunkt kun to Kandidater at stemme
paa, og efter min Opfattelse havde Stiftsprovst Fog-Petersen de
bedste Udsigter til at blive valgt. Repræsentanterne fra de tre
Grupper havde ved Forhandling strakt sig imod hverandre.
Men senere hen paa Dagen, efter at Mødet paa Fyns Forsamlings
hus var sluttet, forandrede Valgsituationen sig pludselig. Pastor
Pontoppidan Thyssen ved Ansgar Kirke i Odense havde været
nævnt som en af Grundtvigianernes Kandidater, men var gledet ud
til Fordel for Provst Øllgaard. Nu blev han af nogle Præster, der
ikke kunde slutte op om en af de to ved Mødet opstillede Kandi
dater, proklameret som Kandidat Nummer tre til Bispevalget. Vi
var mange, der ikke kunde forstaa den Opstilling, da Pontoppidan
Thyssen ikke havde nogen Udsigt til at blive valgt. Valgresultatet
blev, at Provst Øllgaard fik det højeste Stemmetal, og at Stiftsprovst
Fog-Petersen laa op ved Siden af, hvorimod den tredie Kandidat
fik nogle faa Hundrede Stemmer.
Jeg synes ikke, at jeg kan afslutte dette Afsnit over 25 Aar som
Menighedsraadsmedlem uden at udtrykke min Glæde og Taknemme
lighed over det gode Samarbejde, der har været i Domsognets Menighedsraad i disse Aar. Vi har om flere Sager haft forskellig Op
fattelse; men i det hele og store har vi arbejdet godt sammen. Naar
dette lykkedes, skyldes det for en stor Del de to Formænds, Stifts
provsterne Lutzhøfts og Fog-Petersens gode Ledelse. Jeg ønsker her
at bringe alle Medlemmerne min personlige Tak. At vi altid har
begyndt vore Møder med Bøn og Salmesang har ogsaa nok været
medvirkende til det gode Resultat.

Der eksisterede kun et meget daarligt Fotografi af mit Barndoms
hjem i Barløse, og da jeg gerne vilde have et pænt Billede af det
Sted, som havde betydet saa meget for mig i Barneaarene, bad jeg
derfor en ung Maler at male mig et Billede af Bygningerne. Den
anden August 1929 tog Maleren og jeg til Barløse, og det blev en
meget fornøjelig Tur, som jeg skal meddele et lille Træk om.
Huset var nu beboet af en Familie, som jeg ikke kendte, og som
heller ikke kendte mig, og da vi kom til Stedet, hvor Husmoderen
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var ene hjemme, spurgte jeg, om vi maatte lade male et Billede af
Huset. Det maatte vi gerne, men lidt nysgerrig spurgte hun, hvad
et saadant Billede skulde bruges til.
„Skal det i Avisen,“ sagde hun og saa lidt tvivlende paa mig.
„Nej, der kommer det vist ikke,“ svarede jeg.
„Naa ja,“ sagde hun videre, „er der da noget mærkeligt ved
Huset her.“
„Det er saadant et pænt Hus, og De har vist nok set, at der oppe
i Tagets Kvist sidder et gammelt blyindfattet Vindue. Saadan et er
ikke helt almindeligt i Huse paa Landet,“ svarede jeg.
Vi kom efterhaanden i en fortrolig Passiar.
„Det er forresten her i dette Hus, at han, denne Folketingsmand
Carlsen-Skiødt, er født,“ forklarede hun lidt senere, „hans Forældre
har boet her i flere Aar.“
„Ja, saa,“ svarede jeg smilende, „har Carlsen-Skiødt levet her.“
Nu lo den unge Maler, og jeg maatte saa fortælle, at jeg var
denne omtalte Carlsen-Skiødt. Jeg var vel født i Odense; men mit
Barndomshjem havde meget rigtigt været der i 14 Aar. Det var
derfor, jeg ønskede et Billede af Huset.
Nu hænger det malede Billede her i min Stue. Det er ikke nogen
imponerende Bygning, men det er mit ringe — og dog saa rige Barn
domshjem. Det er Barndomstidens Trylleslot, som jeg nu som ældre
ofte har staaet stille foran og betragtet med barnlig Glæde.
I saadanne Øjeblikke kommer de tusinde Minder frem i Tan
kerne. Jeg ser paa Husets Døre og Vinduer, paa Haven, Brønden,
Træerne og alt det andet. Særlig det store Kastanietræ ved Indgangslaagen havde stor Interesse for mig i Barneaarene. I det Træs
Krone har jeg mange Gange siddet og tænkt — og set Syner langt
ude i den Fremtid, jeg ventede saa meget af.
Hver Ting, Huset, Haven og Marken har sin Historie for mig;
men det kan andre næppe forstaa, — og det kan heller ikke forlanges.
Ved min 70 Aars Fødselsdag 9. Marts 1936 blev der vist mig
en overvældende Opmærksomhed fra mange Sider, og vi modtog
mange Hilsener og Lykønskninger (Gaver, Blomster, Breve og Tele
grammer). Mellem disse Hilsener fra Venner, Foreninger, Institu
tioner og Rigsdagen var der ogsaa nogle fra Norge, Holland, Fin
land og Amerika. Fra Lohses Forlag, København, modtog jeg alle
mine til den Tid udkomne Bøger, ca. 30 Bind indbundet i „Skind
og Guld“, en Gave, som var mig meget kær.

Ved Middagen paa Fyns Forsamlingshus var vi 88 Personer,
gamle og nye Venner, Repræsentanter for det konservative Parti
saavel fra Rigsdagen som fra Odense Amt, Medarbejdere fra mit
kirkelige Arbejde, Bestyrelsen fra Den danske Gartnerforening o. s. v.
Dagen blev en uforglemmelig Festdag for os alle tre og ganske
ufortjent. Jeg følte mig baade glad og ydmyget.
125 —130 Aviser havde omtalt min Virksomhed, som jeg tit syn
tes ikke vakte megen Opmærksomhed udadtil. Det gælder jo ogsaa
mere om at være, end at synes at være.
Men Gud alene Æren! Soli Deo gloria!

Chr. Richardt var Præst i Ørsted Baag Herred fra 1876—1886,
og han havde saaledes øvet 10 Aars Præstegerning paa Fyn. 1931
var det 100 Aar siden han fødtes, og der blev i den Anledning ned
sat en Komité med det Formaal at rejse ham en Mindesten udenfor
Ørsted Kirke og Præstegaard. Proprietær Hjort, Baagegaard, var
Formand, og jeg fik Plads i Komiteen. Den 25. Maj 1933 blev Stenen
afsløret ved en smuk Højtidelighed. Kl. 14 var der Gudstjeneste i
Kirken, hvor Stiftsprovst Lutzhøft prædikede. Derefter afsløredes
Stenen, og Proprietær Hjort, Sognepræsten Wittrup og Chr. Richardts Søn, Poul R. talte. Bagefter samledes ca. 200 Mennesker i
Forsamlingshuset, hvor Pastor Carlsen, Ringe, og jeg talte. Menighedsraadet overtog Stenen og holder Pladsen vedlige i Fremtiden.
Chr. Richardt var en af Danmarks gode Digtere. Hans Salmer og
Sange vil sent blive glemt.
Aaret efter blev jeg Medlem af en anden Komité, der havde
den Opgave at faa rejst en Mindesten af en hel anden Art. Der
var nu gaaet 400 Aar, siden Danmarks sidste Borgerkrig, Grevens
Fejde, rasede her i Landet. Denne Krig gik jo i høj Grad ud over
de fynske Bønder og nogle fynske Herregaarde, og et af de Steder,
hvor de blodige Sammenstød fandt Sted, var Faurskov Banker i
Vestfyn. Man fandt det derfor rimeligt, naar der rejstes en Minde
sten for de Dages tunge Begivenheder, at den saa fik sin Plads paa
den Egn. Ved Imødekommenhed fra Kerte Sogneraads Side kunde
Stenen rejses i et Vejkryds nær det Sted, hvor Johan Rantzau som
Anfører for Adelens Folk sejrede over Bønderne. Den 23. Septem
ber 1934 Klokken 11 fandt Afsløringen Sted, og ved den Lejlighed
talte Komiteens Formand, Sognepræst Haugaard, kort, og Sogneraadets Formand S. Sørensen, Ørsbjerg Højgaard, sluttede med at

udtale, at Sogneraadet overtog Mindestenen til Fredning og Ved
ligeholdelse.
Paa Stenen, der er en høj, raa Granitsten, er indhugget: „Minde
om Kampene i Faurskov under Greve-Fejden 1534—35.“
Derunder er hugget et Kors og følgende af mig forfattet Vers:

„Guds Fred med dem som segned’
i Krigens tunge Tid,
lad Korset staa som Tegnet,
at endt er Broderstrid.
Rejst 1934.“

Kl. 14 prædikede Biskop Rud i Kirken, der var fyldt til sidste
Plads. Efter Gudstjenesten samledes mange i Forsamlingshuset til
det festlige Kaffebord. Her holdt jeg et Foredrag om Grevens-Fejde
og om Sognet. Vejret var stærkt stormende, og Regnen strømmede
ned, saa Afsløringsfesten fik ikke det Præg, som den kunde have
faaet, da Befolkningen i Sognet var ret stærkt optaget af den ikke
helt almindelige Begivenhed og mødte godt frem trods Regnen.
Nu staar Stenen paa den opkastede Jordhøj og taler til Nutids
slægten om, „at endt er Broderstrid“. Pladsen er beplantet og ind
hegnet og ligger ved Alfarvej.
„Om Menneskene tier, skal Stenene tale.“

Saalænge jeg selv ledede Arbejdet i Gartneriet, var det vanskeligt
for mig at være borte flere Dage ad Gangen, og af den Grund var
jeg i mange Aar stærkt stavnsbundet til Krogsagergaard. Jeg var
klar over, at hvis min Økonomi ikke var i Orden, vilde det spærre
for meget andet, og selv om jeg i de senere Aar, vi boede paa
Krogsagergaard, nu og da var borte i nogle Dage, var det først, da
jeg bortforpagtede Gartneriet og i de Tider, da jeg ikke var optaget
af Rigsdagsarbejdet om Sommeren, at jeg kom ud paa Rejser til
Udlandet.
I Sommeren 1932 foretog jeg en længere Rejse til Tyskland, Fran
krig, Belgien og Holland. En Rejse jeg havde meget Udbytte af.
Som Rejsefælle havde jeg min jævnaldrende gode Ven, Overgartner
Risum, København. Den 28. Maj naaede vi Hamborg, hvor vi na
turligvis besaa Hagenbecks Dyrepark, spadserede gennem Elbtunellen, der ligger 6 Meter under Elbens Bund. Senere spiste vi til
Middag i Alsterpavillonen, foran hvilken der nogle Dage i Forvejen
havde været Optøjer af Kommunister. Vi saa Mærkerne deraf, som
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Mindestenen i Faurskov om Grevens Fejde 1534—35- Ved Afsløringen 23. September 1934.
1. Sogneraadsformand Sørensen. 5. Pastor Haugaard. 8. Biskop Rud. 10. Carlsen-Skiødt.

ituslaaede Vinduessprøjter og knuste Ruder. Paa Banegaarden købte
vi „Politiken“ og „Berlingske Tidende“, som vi læste, medens vi
drak Kaffe paa „Kafe Klosterburg“. Næste Dag, Søndag, var vi i
Køln og til Gudstjeneste i Domkirken Kl. 9. Der var Nadvertjeneste
(katolsk). Godt at være i Guds Hus, selv om jeg ikke forstod meget
af Gudstjenesten, der jo var helt forskellig fra dansk Gudstjeneste;
— men da Tilhørerne knælede for Kongernes Konge, saa var dette
ikke fremmed for mig. Middagen indtog vi i Hotel „Ewige Lampe“,
og om Eftermiddagen rejste vi over Aachen og Lieges til Paris. Paa
Rejsen gennem Belgien kunde man fra Toget se flere af de store
Krigerkirkegaarde. Tunge, triste Minder fra den barbariske Krig
1914—18, der saa haardt gik ud over det uskyldige belgiske Folk
og Land. Min Rejsefælle og jeg boede i Paris paa „Victoria“ Ho
tellet, der havde en Dansker til Vært. Da der i en Rejsebog stod,
at der fandtes billige Fortovsrestauranter, tog vi en Dag ind paa
en saadan Restaurant paa Boulevard Set. Michel. Frokosten var
meget god, men den kostede ogsaa 112 Frs. eller ca. 23 danske
Kroner efter den Dags Kurs. Vi fandt ikke, at det var „billigt“ for
to Portioner Frokost — og vi kom der ikke oftere.

174
Vi besøgte en Dag Notre Dame Kirken, og ved Udgangen købte
vi nogle Billeder fra Kirken. Da vi kom udenfor, blev vi tiltalt af
en Mand, som ogsaa tilbød os Billeder af Kirken m. m.; men skønt
vi afslog hans Tilbud straks, fulgte han dog med os et Stykke hen
ad Gaden stadig ivrigt anbefalende sine Billeder. Da vi vedblivende
sagde nej Tak, trak han en anden Serie Billeder op af sine Behold
ninger og viste os. Det var utugtige Fotografier af nøgne Kvinder
o. s. v. Vi bad ham nu forsvinde, hvad han saa ogsaa gjorde; men
det gav mig et og andet at tænke paa. Den Handelsmand førte
næppe de sidstnævnte Billeder i sin „Forretning“ lige uden for Kir
kens Dør, hvis han ikke nu og da fik Kunder blandt Turisterne
ogsaa til den Slags Billeder.
„Hvor Gud bygger en Kirke, bygger Satan et Kapel.“
Mellem det meget, vi Turister maatte se i Paris, var ogsaa den
ukendte Soldats Grav under Triumfbuen, hvor den „evige“ Flamme
lyser. Der laa nogle Blomster paa Graven, og vi fik da ogsaa Lyst
til at nedlægge en Blomsterdekoration der. I en Forretning fik vi
en saadan sammensat af røde Roser og hvide Cala, og lod den for
syne med røde og hvide Baand, hvorpaa blev trykt, at den var fra
Danmark. Vi havde den Tilfredsstillelse, at mange, som passerede
under Triumfbuen, stod stille og læste Indskriften.
Et Par Dage efter havde jeg her en lille Oplevelse, som jeg synes
maa tages med. Min Rejsefælle og jeg gik om ad den Gade, hvor
Triumfbuen ligger, og da jeg saa, at det trykte Baand var næsten
dækket af nye Blomster, gik jeg hen til Graven for at faa Indp
skriften frem. Det var Regnvejr den Dag, saa jeg beholdt Hatten
paa Hovedet. (Den Dag vi lagde Dekorationen paa Graven, havde
vi selvfølgelig blottet Hovederne). Som jeg stod og ordnede Baandene, kom den vagthavende Politibetjent hen til mig og berørte
ganske stilfærdigt min Arm, idet han halvhøjt sagde: „Tag Deres
Hat af.“ Og det var jo rigtigt. Ved den ukendte Soldats Grav, han,
der gav sit Liv for sit Fædreland, der blotter man Hovedet.
En anden Dag stod jeg i Invalidekirken og betragtede Napoleons
prægtige Sarkofag, og jeg maatte da tænke: „Den Mand, der i
levende Live ikke kunde faa Plads og Land nok, maa nu nøjes med
det lille Rum i en trang Kiste, efter at han var død ensom paa
Set. Helena.“
Saa forunderlig kan Livet skifte.
„Gud ene Tiden deler, han saarer, og han heler!“
Vi besøgte selvfølgelig ogsaa den danske Præst, Pastor Lynge,
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og saa den lille franske, lutherske Kirke, hvori de danske Guds
tjenester holdtes. Ved Siden af Kirken var Lokaler for K. F. U. K.;
den var fælles K. F. U. K. for Danmark og Norge, og de lededes
dengang af den norske Sekretær, Frk. Jervell og den danske af Frk.
Schiødt-Pedersen. Ogsaa her gik Guds Sædemænd under beskedne
Forhold og saaede „Rigets Sæd“ i danske og norske Landsmænds
Hjerter. Det er en stor og god Gerning, der øves saavel i K. F. U. M.
som K. F. U. K. blandt Danske og Norske.
Vi fik ogsaa Lejlighed til sammen med et større Selskab at fore
tage Udflugter til forskellige Steder i længere eller kortere Afstande
fra Paris. Vi besøgte saaledes det store verdensberømte Frøfirma
Vilmorin-Andrieux et Cie. Det ligger i en henrivende Egn, hvor
der dyrkes flere Hundrede Tønder Land med Blomster-, Have- og
Markfrø. Fru Vilmorin modtog os, og efter at have trakteret med
en Forfriskning, holdt hun en kort, men stilfuld, festlig Tale til os.
Hun var Enke, da hendes Mand, der var med i Krigen, døde 1917
af Lungebetændelse — kun 45 Aar gammel. Den Krig krævede store
og tunge Ofre. Vi besøgte ogsaa nogle af de nærmere Byer, som
Tours, Orleans m. fl.
Ved en af disse Udflugter, (vist nok saa vidt jeg husker i Tours),
besaa vi Byens Domkirke, en mægtig Bygning, og her oplevede jeg
en lille Begivenhed, som i al Fald paa mig gjorde et vist Indtryk.
Selskabet var paa 40—50 Personer, og vi havde naturligvis Fører
med. Som vi gik Kirken rundt og hørte paa Førerens Forklaring,
kom vi ogsaa til et Alter for „Jomfru Maria med Barnet“, foran
hvilket Lysene brændte, som det er almindelig Skik i de store ka
tolske Kirker. Foran dette Alter afbrød Føreren pludselig sit Fore
drag og sammen med en anden Herre gik han hen og knælede ned
foran Alteret, hvor de blev liggende i Stilhed nogle faa Minutter,
medens hele Rejseselskabet stod i Tavshed og ventede.
Jeg tror nok, at flere af os i det Øjeblik følte eller blev mindet
om, at det gamle Guds Hus var ikke en almindelig „Museumsgen
stand“, men et helligt Sted, hvor Sindet løftes opad, og „hvor man
drager sine Sko af.“
Her i Danmark vilde en Fører vist næppe have optraadt paa den
Maade, — og vilde du, min Læser eller jeg have gjort det, om vi
havde været Fører i en dansk Domkirke. For mig var der en stærk
Bekendelse uden Ord i denne Førers Handlemaade, — selv om det
kun maaske var en Skik.
Senere gik Rundfarten til Orleans, hvor man Gang paa Gang
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blev mindet om „Jomfruen fra Orleans“. Paa Gaden, i Raadhuset
og flere andre Steder var der Statuer, Inskriptioner eller andet, der
mindede om den mærkelige unge Pige, Jeanne d’ Arc, der kom til
at spille en stor Rolle i Krigen 1428—29 mellem Frankrig og
England.
Paa Hjemvejen fra Frankrig lagde vi Rejsen om ad Belgien og
Holland til Arnhem, hvorfra vi med Bil kørte til Oosterbeek, hvor
vi besøgte vor gode danske Landsmand, Præstesønnen fra Sønder
jylland, Vilh. Carstens paa hans prægtige Landsted „Villa Svacco“.
Her havde vi et kort, men meget fornøjeligt Samvær, og der blev
Lejlighed til at drøfte baade kirkelige og politiske Spørgsmaal, som
disse nu formede sig saa vel i Danmark som i Holland i de Dage.
Fra Holland gik Tilbagerejsen over Hamborg og Padborg, og for
mig blev denne min første Udenlandsrejse sydpaa af ikke ringe Be
tydning. Naturen, Landet og Folkenes Levesæt var paa mange Maader forskellig fra det, jeg kendte fra Danmark. Deres Nøjsomhed
kunde nok give en Dansker et og andet at tænke paa. Paris med
de prægtige Bygningsværker, og Landet syd for Byen med de store
Vinmarker, de herlige, frugtbare Sletter og de mange Kirker, talte
ogsaa deres Sprog til vi Nordboere; men det gjorde ogsaa de tarve
lige Huse i Landsbyerne, der ikke nær kan staa Maal med en fynsk
Landsby i Hygge og Velvære.
I Storstaden Paris vil Turisterne især lægge Mærke til de store
Pragtbygninger, Rigmændenes Palæer, de overdaadige udstyrede
Forretningslokaler paa „Strøget“ o. s. v., og her er ogsaa nok, der
kan fange den Tilrejsendes Interesse eller vække hans Forundring.
Men Paris har ogsaa en anden Side, — en Skyggeside. Fra min
tidlige Barndom har jeg været vænnet til at staa tidlig op, — ved
„første Hanegal“, — og da jeg en Morgenstund ved Klokken 5—6
Tiden gik mig en Tur i de da stille Gader, fik jeg en hel anden
Side at se af den straalende By. Da gjorde jeg Bekendtskab med en
af Storstædernes Skyggesider, som Turisterne i Almindelighed ikke
faar at se.
Fra Beboelseshusene var der i Nattens Løb stillet en Del Affalds
spande eller Skarnkasser ud paa Fortovene, hvor de saa i den tid
lige Morgenstund blev afhentede af Skraldemændenes Vogne, inden
Solen kom for højt op, og førend den egentlige Færdsel begyndte
i Gaderne. Men endnu tidligere end „Skraldevognene“ kom der fat
tige Mænd, Kvinder og Børn, som nøje undersøgte Spandenes Ind
hold for at se, om der ikke skulde findes et eller andet, der kunde
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bruges eller maaske omsættes i Penge. Muligvis var der ogsaa spise
lige Ting i Spandene. Jeg saa den Morgen, at der endogsaa kom en
Mand med en lille Hestekærre, og jeg kunde forstaa, at han ventede
sig større Udbytte, end han formaaede at bære. Det var nok særlig
i de „fine“ Gader, at Skraldespandene blev saa grundig undersøgt;
i de fattige Sidegader kom der næppe meget af Værdi i Spandene.
De rige i deres Palæers prægtige Stuer og de fattige ved „Span
dene“, det var de store Modsætninger, som mødes i Verdens Storstæder, ogsaa i det „straalende“ Paris.
Det er ikke alene „Spandene“, som bliver undersøgt. Jeg har faaet
oplyst, at et „Folkekøkken“ af laveste Rang har „Agenter“, som
besøger Hoteller og Restauranter for at hente Affald fra Bordene,
Brød, Ben, Kødrester o. s. v. I dette saakaldte „Folkekøkken“ bliver
der kogt Suppe paa Affaldet, og her kan for en meget billig Pris
faas en Slags Suppe med Kød og Brød. Om der i Brødresterne ses
Mærker af en andens Tænder betyder intet. Der skal være meget
stor Søgning paa dette „Folkekøkken“, og der siges, at „Direktøren“
for Køkkenet er blevet Millionær. Det er muligt, at dette passer;
men det er jo ogsaa lettere at blive Millionær i franske Franc end
i nordiske Kroner, og lettere her hvor Indkøbsprisen paa „Raavarerne“ var Nul.
Denne Side af Storstædernes Skyggeliv ser „Turisterne“ i Reglen
heller ikke.
Ogsaa til vore Nabolande imod Nord fik jeg i disse Aar Lejlig
hed til at foretage flere Rejser. I Sverige naaede jeg saa langt imod
Nord som til Ørebro, med det gamle Ørebro Slot liggende midt i
Byen paa en lille Holm. Her holdtes Kirkemødet 1529 i Anledning
af Reformationen, og her valgtes Prins Bernadotte til Kronprins
1810. Nu residerer Landshøvdingen over Ørebro Len her. Ogsaa
Gøteborg, Stockholm og Uppsala fik jeg Lejlighed til at gæste paa
disse Rejser. Man kan paa Rejser i Sverige ikke undgaa at lægge
Mærke til, at medens Forholdene, Bygningerne, Naturen og Sproget
i Skaane paa mange Maader minder om Befolkningens Levesæt her
i Danmark, saa bliver Forskellen betydelig større, naar man kom
mer nord paa. Det er ikke mindst Sprogdialekterne, der her afviger
fra Dansk, selv om det nordiske Broderskabsbaand føles og mærkes
alle Vegne ogsaa paa Sprogets Omraade.
Første Gang, jeg i Norge naaede op til Trondheim, var under
Set. Olaf Tusindaarsfest i 1930. I Forbindelse med denne Fest afJ. C. A. Carlsen-Skiødt: Erindringer. I.
12
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holdt Norsk Gartnerforening sit Aarsmøde der og havde samtidig
arrangeret en pragtfuld Havebrugsudstilling. Jeg deltog i Aarsmødet
og Udstillingen som Repræsentant for Alm. dansk Gartnerforening.
Det var netop i disse Aar, at den voldsomme Strid stod paa, om
Byen skulde hedde Nidaros eller Trondhjem, og dette Spørgsmaal
havde delt Byens og Omegnens Befolkning i to Partier, der hver
for sig kæmpede ivrigt for det, som de ansaa for det rigtige Navn.
Ved en Rundgang i Byen saa jeg paa en Husmur malet med
store Bogstaver: „Byen hetter Trondhjem“, og da jeg efter Aviserne
vidste, at dette Navnespørgsmaal var en meget kilden Sag, spurgte
jeg forsigtig den norske Formand for Udstillingen: „Naar jeg nu
ved den festlige Sammenkomst bringer en Hilsen fra Danmark, skal
jeg saa sige Trondhjem eller Nidaros.“
„Hvis De vil give Byen et Navn,“ svarede Formanden meget
diplomatisk, „saa tilraader jeg, at De siger Trondhjem, for da har
De Flertallet af Gæsterne paa Deres Side. Men forresten kan der
ogsaa gaas en anden Vej. Naar jeg taler til Indledning, siger jeg
hverken Trondhjem eller Nidaros, jeg byder Dem blot velkommen
her til „Byen“.“
„Tak,“ sagde jeg smilende, „nu er jeg orienteret og vil benytte
samme Fremgangsmaade.“
Ved Sammenkomsten bød den norske Formand saa de udenlandske
Gæster hjertelig Velkommen til „Byen“, og da jeg bagefter takkede,
talte jeg for den smukke „By“, til hvem jeg bragte Hilsen fra Dan
mark og sluttede med at udtale gode Ønsker for „Byen“.
Ingen af os nævnte Ordene „Trondhjem“ eller „Nidaros“, saa vi
kom begge vel uden om det farlige Skær. Det er godt at have Lods
ombord, naar man sejler i Skærgaarden.
Kompromiet „Trondheim“ blev først opfundet senere og god
kendt. Ingen af Parterne „sejrede“, eller de „sejrede“ begge, og Byen
beholdt delvis sit gamle Navn: „Trøndernes Hjem“.
Paa en anden af mine Norgesrejser tog jeg ud paa gamle Akers
Kirkegaard, hvor Norges gode Søn, Hans Nielsen Hauge, Lægpræ
dikanten af Guds Naade, ligger begravet. Han var den Mand, der
for sin Tros og sit kristne Vidnesbyrds Skyld blev forfulgt af
Præsterne og Øvrigheden og delvis maatte tilbringe ti Aar i Kristianias gamle Raadstuearrest, fra 1804 til 1814. Hvor er det trist
at faa at vide, at baade før og efter Hauges Tid var mange Præster,
saavel i Danmark som i Norge, de bitreste Modstander af de levende
kristne Livsrørelser.
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Hans Nielsen Hauges Fængsel. Nu paa Bygdø. Oslo. Norge.

Paa Bygdø, hvortil en Del af den gamle Raadstuearrest nu er
henflyttet til Folkemuseet, ses det lille Rum, hvori Hauge sad
fangen. Da jeg besøgte Stedet, stod hans Buste paa Bordet, og om
hans Skulder var hængt en nu gulnet Laurbærkrans. Hans Grav paa
Aker Kirkegaard er hver Sommer helt tilplantet med Blomster;
men da jeg stod og saa paa det smukke brogede Blomsterflor, maatte
jeg tænke paa Jesu Ord til sit Folk: „I bygger Profeternes Grave,
og eders Fædre slog dem ihjel“ (Luk. 11,47).
I Stedet for Fængsel og den visnede Laurbærkrans har Herren nu
i sin forunderlige Naade givet sin tro Tjener den uvisnelige Sejerskrans.
Jeg fik ogsaa Lejlighed til at gæste Hans Nielsen Hauges Barn
domshjem, Gaarden Hauge i Tune Præstegæld, ca. 5 Kilometer fra
Frederiksstad. En Del af Gaardens oprindelige Stuehus fra Hauges
Tid er endnu bevaret og benyttes som Museumsbygning til Minde
om Norges enestaaende Lægprædikant.
For Enden af det gamle Hus er tilbygget en Bede- eller Mødesal,
over hvis Talerstol staar de Ord af Salmen: „Jesus, din søde For
ening at smage“, som fik saa stor Betydning for den unge Hans
Nielsen:
I 2*
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„Mig og hvad mit er jeg gerne vil miste,
naar du alene i Hjertet maa bo.“
Uden for Gaarden er rejst en Mindestøtte.
Da jeg 28. August 1936 for anden Gang kom til Frederiksstad
og var der i et Par Dage under et Gartnermøde, besøgte jeg igen,
sammen med et lille Selskab Hauges Barndomshjem. Sognepræst
Nossen fra Glemmen, en Landsby tæt uden for Frederiksstad, var
denne Gang Fører for Selskabet, og derved fik jeg større Udbytte
af dette Besøg. Præsten viste os ikke blot den gamle Gaard og
Bedesalen; men ogsaa den Mark tæt ved Gaarden, hvor Hauge gik
og pløjede, medens han sang: „Jesus, din søde Forening at smage“,
og hvor han den Dag fik sin Vækkelse udfra Salmens dybe Indhold.
I Nærheden heraf ligger Hauges Højskole for unge „Haugethun“.
Under denne Udflugt viste Pastor Nossen os ogsaa Glemmen gamle
Kirke fra Aar ca. 1100 og gjorde os opmærksom paa, at der paa
Prædikestolen endnu var et malet Dannebrogsflag som Minde fra
den Tid, da Norge og Danmark var forenede. Under Hvælvingerne
var ophængt et gammelt Skib, der i sin Tid havde haft et lille
Dannebrogsflag paa en af Masterne, „men det er nu fjernet,“ oplyste
Præsten smilende.
En Dag, da jeg passerede Raadhusgaten, standsede jeg ved Nr. 7,
hvor det gamle Raadhus ligger, og hvor der endnu er Politilokaler.
Her laa oprindelig Hauges Arrest, der er flyttet til Bygdø; men i
Muren er i en Nische indsat en Buste af Hauge, modelleret af en
Pastor E. Grønlund, Præst i Oslo. Under Busten staar: „Jeg har
svoret Guds Aand Lydighed, og han har hjulpet mig at blive mit
Løfte tro“ (Ord af Hauge).
Verdensudstillingen i Bryssel i Sommeren 1935 førte en Mængde
Turister til Belgien, og det lagde sig saadan til Rette, at vor Datter
og jeg ogsaa kunde tage dertil i Sommerferien, medens vor lille Mor,
som hun plejede, hvilede paa Kurhotellet „Nyborg Strand“ i den
Tid, vi var paa Rundfart. Som anden Rejsefælle havde Dagmar
Frøken Ninna Gro ve-Jacobsen fra Odense.
Den 5. Juli tiltraadte vi Rejsen. I Flensborg fik vi „Urlowskarte“
til Køln samt en Del Turistmark. Vi kørte saa gennem det gamle
danske Land, forbi Byerne Slesvig, Rendsborg o. s. v., alle fortalte
de om Minder fra den Fortid, da det Land tilhørte den danske
Konge, og danske Soldater havde Garnison i flere af Byerne. Mange
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brogede Mindebilleder gik forbi ens Tanker, medens Toget som
„Schnellzug“ kørte gennem de frugtbare Egne.
For at faa det mest mulige ud af Turen, var Rejseplanen lagt
saaledes, at vi først vilde besøge nogle tyske Byer, inden vi tog til
Belgien. Kl. 8 Morgen den 6. Juli var vi i Domkirken i Køln, hvor
der da var „stille Messe“, hvad vi vel vilde kalde stille Morgen
andagt. Jeg følte den Morgen, at naar vi Syndere i ydmyg Stilhed
gaar ind for Guds Ansigt, da er der liden Forskel paa Katolikker
og Lutheraner. Bagefter fik vi mod ekstra Betaling Lejlighed til at
se Kirkens Skatkammer: en stor Samling af Messehagler, Krucifixer, Bispestave, gamle Bibler o. s. v., altsammen udsmykket med
Guld, Sølv og Ædelstene og af uhyre Værdi. Mange af Genstandene
var fra 9.—10.—11. Aarhundrede. Kølnerdomen er der bygget paa
i 600 Aar fra 1200 til 1800, og den skal kunne rumme 20,000
Mennesker.
Næste Dag var vi i Trier, en af Tysklands ældste Byer. Med
Rundfartbil saa vi „Porta nigra“, et Vagttaarn, grundlagt af den
romerske Kejser Augustus, men ødelagt af Napoleon den Første og
nu Ruin. Der var forøvrig mange flere Minder fra den store „Ro
mertid“. Saaledes et romersk Bad (Ruin) ved den gamle Bymur og
en meget storslaaet Ruin af et ligeledes romersk Amfiteater, der
i sine Velmagtsdage kunde rumme 30,000 Tilskuere. Her havde
Menneskene siddet og jublet over, hvad de saa paa „Scenen“, hvor
der sikket ogsaa blev opført blodige Skuespil. Nu laa Herligheden
i Ruiner, og de gule prægtige Kongelys voksede vildt overalt imellem
Murværket og i Revnerne mellem Stenene sammen med andre vildt
voksende Planter. Under et Besøg i Koskelsborg i Bjergene, 10 Mi
nutters Kørsel fra Trier, nød vi en herlig Udsigt over Byen og
Omegnen, medens vi drak The i Bjergrestauranten.
Næste Dag gjorde vi Ophold i Luxemburg, hvor vi ogsaa tog
Rundfart gennem Ardennerbjergene og Hollay-Dalen og saa paa
Byen med de gamle Fæstningsværker. Under Verdenskrigen skulde
Luxemburg have forøget sit Artilleri med 100 pCt., siges der. De
havde tidligere een Kanon, og dengang købte de saa een til, — men
det passer vist nok ikke!
Paa Vejen til Bryssel stoppede vi op ved Byen Jemelle, hvorfra
vi med Bil tog til Lessie for at se de berømte underjordiske Grotter
ved Han (Grottes de Han). Da Vandringen gennem den lange Dryp
stenshule muligvis vilde tage ca. 2 Timer ialt, opgav jeg Spadsere
turen og blev i Lessie, hvor jeg drak KaflFe i „Cafe de la Grotte“;

182
det smagte dog lidt af Fugl! Kaffe med Kage kostede kun 40 Øre
dansk, — men Traktementet var ogsaa derefter! De unge tog der
imod Turen gennem den rigtige Grotte, og de fortrød det ikke.
Til Bryssel naaede vi den 10. Juli. Vi besaa forskellige Landes
Udstillinger og naturligvis særlig Danmarks og de andre nordiske
Landes. Tyskland udstillede ikke. De vidste, at de ikke var velsete
der. Den brutale Indmarch i det neutrale Land var ikke glemt.
Paa en Udflugt til Waterloo passerede vi Byen Gronenthal, og
her blev vi vist Stedet, hvor Tyskerne skød den engelske Syge
plejerske Miss Edith Cavell under første Verdenskrig. 1 Waterloo
med Mindesmærket om Slaget 18. Juni 1814 (den store Høj med
Løven) saa vi et storslaaet, men uhyggeligt Panorama af Slaget.
Selve Slaget foregik 3—4 Kilometer fra Waterloo; men General
Wellington*) havde sit Kvarter her i Byen, og herfra sendte han
den kendte Depeche: „Vi har sejret!“ (eller „Vi har vundet Slaget“).
Som Minde om Besøget ved Waterloo købte jeg en lille Messing
kanon med Indskrift: „Waterlow“. Kanonen hviler paa en Lavet,
men naar den engang imellem bliver pudset her i Hjemmet, volder
det vore unge Piger stort Besvær med at finde ud af, hvorledes
Kanonen skal anbringes. Det hænder derfor, at den undertiden faar
Mundingen bagud! Men heldigvis skal der jo ikke skydes med den,
da vi alle er fredsvenlige her!

I Sommeren 1936 foretog jeg og Dagmar en Rejse til England, —
en Tur, som paa mange Maader blev meget interessant for os begge.
Den 30. Juni rejste vi fra Odense over Esbjerg, og næste Dag holdt
vi vort Indtog paa Hotel „Vest Central“ i Londons Centrum.
Dagen efter var vi Klokken 6 om Morgenen paa Grøntorvet,
hvorfra store Dele af den mægtige By blev forsynet med Frugter
og Grønsager. Lidt senere paa Dagen tog vi til den danske Gesandts
Bopæl for at faa udleveret Adgangskort til Parlamentet. Gesandten,
Grev Ahlefeldt-Laurvigen, var ikke hjemme; men Førstesekretær
Tillitze gav os de ønskede Adgangskort. Senere fik vi Indbydelse
fra Gesandten til Frokost den 8. Juli, men da jeg rejste tilbage til
Danmark den 7. Juli, maatte jeg sende Afbud, hvorimod Dagmar
tog mod Indbydelsen, ved hvilken Lejlighed hun traf sammen med
flere Danske.
At Parlamentets Formand og Sekretærerne var iførte særlige Kap*) Wellington fik senere Titelen: »Fyrste af Waterloo«.
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per og Paryk virkede mærkeligt paa os jævne Danskere. Englænderne
er mere stilfulde, end vi er det her i Danmark.
Et Besøg i Westminster Abbedi og i det store engelske Museum
var alene Rejsen værd. En Aften kørte vi „Rundfart" til det fattige
London, til Kineser- og Jødekvartererne, hvor Flokke af tiggende
Børn mødte frem. Der saa vi lidt af Storbyens Vrangside. En under
jordisk Beværtning fra 1745, som Charles Dickens har besunget i
et Digt, blev ogsaa taget i Øjesyn; men vi nød intet der. Alt var
der fuldt af Snavs og Støv. Om Søndagen var vi først i Kirke i den
gamle danske Set. Clements Kirke,"') der oprindelig var bygget af
de Danske omkring Aar 1000, men hvor der nu holdes engelsk Guds
tjeneste. Kirken ligger midt paa Strandgaden, saa Færdselen gaar
paa begge Sider af den gamle Bygning.
Om Eftermiddagen var vi til dansk Gudstjeneste i det kongelige
Kapel eller Slotskirken lige overfor det kongelige Slot. Kirken er
overladt til dansk Gudstjeneste i Dronning Alexandras Tid. Her
prædikede Sømandspræst Kaszner. Efter Gudstjenesten kørte vi ud
til det danske K. F. U. K.s smukke Hjem i Fellow Road 65. Til
Hjemmet er en ret stor Have, og der samles mange unge danskJe
Kvinder. Dannebrog vejede den Dag i Haven. Lederne var Frøken
Brostrøm og Frøken Christgow, og som Hjælpesekretær fungerede
Frøken Fischer fra Odense.
Her var et lille Stykke dansk Land midt i den store, fremmede
By. Ved Aftenandagten talte Dagmar, og jeg sluttede.
En Dag tog vi med Toget ud til Oxford. Vi vilde gerne se den
bekendte Universitetsby, og da der i de Dage var Oxfordmøde i
Byen, ventede vi at træffe nogle Danske, hvilket ogsaa slog til.
Møderne lededes den Dag af Buchmann, og Adgangstegnene til
Møderne å 2% Kr. fik vi paa Kontoret. Vi Danske, eller rettere en
Del af os, havde i en af Pauserne et lille privat Møde. Der var ikke
saa faa Danske taget til Oxford i de Dage, vel ca. 25, blandt andet
Prins Gorm. Dagmar og jeg rejste tilbage til London samme Aften.
Vi besøgte ogsaa Windsor, saa Slottet, Kirken og Kirkegaarden,
hvor der stod tre store Taxtræer, hvoraf det ældste skal være om
kring 1000 Aar. Windsor Slot og Fæstning er et Mesterbygnings
værk fra det 10. Aarhundrede. I den til Slottet hørende Kirke er
flere af Englands Konger bisat.
Paa Tilbagevejen til London kom vi forbi det Collegie, hvor af♦) I den sidste Verdenskrig er Clemens Kirke blevet ødelagt af Bomber.
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døde Kong Edward VII havde studeret, og Føreren fortalte følgende
Anekdote, der dog godt kan være sand.
Under sit Studieophold skrev Prinsen engang til sin Mor Dronning
Victoria, om hun ikke vilde laane ham 6% sh. (ca. j Kr.), da han
var i Pengeforlegenhed. Men den gode, praktiske Mor svarede, at
hun ikke vilde sende ham disse ekstra Penge, da han skulde op
drages til at forvalte de Maanedspenge, han fik, saaledes, at de
kunde slaa til.
Brevet, der sluttede med Hilsen, var underskrevet med Dronnin
gens eget Navn, og var skrevet af hende selv.
Nogle Dage efter modtog Moderen til sin store Overraskelse et
Brev fra Sønnen med omtrent følgende Indhold: „Det var godt, at
du ikke overlod mig de Penge, jeg bad om, men i Stedet for sendte
mig dit gode Brev, som jeg takker for. Jeg har nemlig solgt Brevet
og faaet langt flere Penge for dette, end det Beløb, jeg vilde laane
af dig. Med sønlig Hilsen o. s. v.“
Medens Dagmar ønskede at blive noget længere i London, da der
var kommet to Lærerinder dertil fra Odense, overvejede jeg, hvil
ken Dag jeg skulde sige Farvel til den store Millionby. Hvis jeg tog
imod Grev Ahlefeldt-Laurvigens Indbydelse, kunde jeg først rejse
hjem den 9. Juli, men da jeg syntes, at jeg var „færdig“ med Lon
don denne Gang, havde jeg mest Lyst til at rejse allerede den 6. Juli.
Jeg gik saa hen paa Rejsebureauet for at forhøre om Kahytsplads
paa Skibet, men da alt var optaget paa nær en Soveplads i en Firemands Kahyt, opgav jeg at rejse den Dag og lod det blive ved den
oprindelige Bestemmelse at tage afsted Tirsdag Aften den 7. Juli,
og hvortil min Billet gjaldt.
Da jeg kom om Bord paa Skibet, som skulde føre mig til Esbjerg,
viste det sig, at jeg vilde komme til at dele Kahyt med en yngre
dansk Herre, og da vi præsenterede os for hinanden, fik jeg oplyst,
at min Kahytsmedrejsende var Læge Ring fra Aarhus. Han havde
været til Oxfordmøde i Oxford i de foregaaende Dage, men min
Datter og jeg havde dog ikke der truffet Lægen.
Jeg fortalte nu Doktor Ring, at jeg havde aflagt et Besøg i Ox
ford og været med til et enkelt Møde, samt at jeg havde gjort
Forsøg paa ikke at rejse med dette Skib; men at det ikke var lyk
kedes. Naar det alligevel var blevet saaledes, havde Gud nok sin
Mening dermed, ogsaa med det, at jeg skulde dele Kahyt sammen
med Lægen.
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Vi fik siden gode Samtaler med hinanden om det ene fornødne,
ligesom vi holdt Morgenandagt sammen, inden vi viste os paa
Dækket næste Dag, og vi var enige om, at det vist var rigtigt nok,
at vi begge var taget med det Skib. Dr. Ring kunde ogsaa godt have
blevet nogle Dage længere i England, da hans saakaldte Ferie ikke
var udløben endnu.
Under en af vore Samtaler siger Dr. Ring: „Da jeg pakkede min
Kuffert i Aarhus, tog jeg enkelte Bøger med, blandt andre ogsaa den
norske Stortingspræsident Hambros Bog: „Taler i Tiden“. Jeg ved
ikke, hvorfor jeg tog den Bog med; men det var nok, fordi jeg
skulde træffe Dem, der ogsaa er Rigsdagsmand, og nu vil jeg bede
Dem modtage Bogen.“ Jeg takkede og lovede at sende ham min
sidste Bog: „Ved Løvfaldstid“, naar jeg kom hjem. Vi har senere
vekslet et Par Breve med hinanden.
Det var vistnok det rigtige Skib, jeg var kommet med, og den
rigtige Dag jeg forlod London. Herom har jeg i al Fald ikke tvivlet,
selv om jeg derved blev afskaaret fra at kunne tage imod Grev
Ahlefeldt-Laurvigens venlige Indbydelse til Frokost.
I 1937 kunde jeg sammen med vor Datter foretage en ny Rejse
til Berlin og til Lutherbyerne. Som Rejsefælle havde vi det Aar
Byraadsmedlem, Frk. Karen Jervelund, Odense. I Berlin boede vi
paa Hotellet (Christeiig Hospits) i Albertstrasse. I mit Værelse var
paa Væggen anbragt Skriftordet: „Lasset euch niemand das Ziel
verrükken.“ („Lad ingen frarøve eder Sejersprisen“) Koil. 2, 18.
Et godt Ord at møde paa et Hotel. Om Søndagen var vi i den
evangeliske tyske Domkirke, hvor Overdomprediker, Dr. Richter
prædikede. Et prægtigt Guds Hus, og det bedste var, at det var
fyldt med Mennesker, 2—3000 Tilhørere, og vi fik en alvorlig evan
gelisk Prædiken.
Fra Berlin gik Rejsen til Dresden, og skønt det regnede næsten
hele Dagen, fik vi godt Udbytte af Besøget paa Dresdener Galleri
og paa Museet „Grüne Gewölbe“. Næste Dag besøgte vi Potsdam,
og derfra tog vi til Wittenberg. Vi saa Slotskirken, hvor Luther
opslog sine 95 Theses den 31. Oktober 1517, og hvorfra de Ham
merslag, som der lød den Dag, kom til at give Genlyd over store
Dele af Verden.
Da vi lidt efter besøgte Sognekirken, hvor Luther prædikede i
31 Aar, holdt Kirkebetjenten, der vistnok var Invalid fra Krigen
og et troende Menneske, et Foredrag for os om Kirken og Luther,
et Foredrag, der blev en hel Prædiken. Inde i Kirkens Gulv var en
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Mindesten for den svenske Konge Gustav Adolph, der faldt i Slaget
ved Lutzen 1632.
I Døbefonten var oprindelig anbragt et meget stort Broncefad,
saa stort, at Børnene kunde neddykkes deri ved Daabshandlingen.
Inden i dette var et gammelt, men meget mindre Fad af Messing,
som Luther i sin Tid havde benyttet. Nu var der senere inde i sidst
nævnte Fad stillet et endnu mindre af hvidt Metal. Kirkebetjenten
gjorde den Bemærkning med Henblik paa, at Daabsfadet gennem
Tiderne var blevet mindre og mindre, at „Vand gør det vistnok
ikke,“ (ikke Mængden af Vand)"’). Paa Midterbilledet af Alter
tavlen, der var tredelt, saas Luther staaende pegende paa Jesus
Kristus, som det, hvorom alt drejede sig.
Lutherhuset, som nu var Museum, blev heller ikke forbigaaet.
Om Aftenen 13. Juli naaede vi Eisleben og overnattede i „Der
goldene Løwe“. Tyskerne bruger kraftige og straalende Navne paa
deres Hoteller.
Vi saa Luthers Fødehus og den Bygning, hvor han døde 1546.
Her fandtes et stort Maleri af Luther paa Dødslejet omgivet af
Venner og to af sine Børn.
Fra Eisleben tog vi til Eisenach, og den 15. Juli kørte vi til
Wartburg, hvor Luther boede en Tid som Ridder Georg (Jørgen).
Wartburg ligger 430 Meter over Havet. Ved Indgangen var Sol
datervagt, og den gamle Vindebro med Jernkæder og Hejseapparat
var der endnu, vel omtrent som i Luthers Dage.
Der kunde skrives en hel Bog om „Lutherbyerne“, men det-bliver
der ikke Plads til her paa dette Sted. Disse Egne med deres dyre
bare Minder for lutherske Kristne er et eller flere Besøg værd. Det
giver Udbytte at færdes paa disse minderige Steder.
Nu har jeg fortalt lidt „løst og fast“ om min dejlige Barndomstid,
om min Udvikling og Kamp i Ungdomsaarene, samt om mit lykke
lige Hjemliv og enkelte Rejser i Udlandet.
Det er kun nogle faa Blade af en stor og broget Billedbog, som
jeg her udsender; der er jo andre Billeder fra mit Liv, som „blev
tegnede for lukkede Døre“, og der er Billeder, som jeg tænker ingen
Interesse har for andre end mig selv. Derfor er disse ikke med
tagne.
Hvis det kan lykkes, er det min Plan senere at udsende et andet
♦) Efter Forklaringen i Luthers Katekismus.

i87

Bind, og det vil da væsentlig komme til at omhandle Minder fra
min offentlige Virksomhed og mit Forfatterskab.
Naar jeg nu, efter at have passeret „Støvets Aar“, tænker tilbage
og prøver paa at gøre Regnskabet op saa rigtig, som det er mig
mulig, da ser jeg Guds forunderlige Naade og Godhed imod mig
alle Vegne. Hvis jeg var en H. C. Andersen, vilde jeg sige, at mit
Liv havde været noget af et stort og skønt Eventyr; men jeg vil
hellere med Salmisten sige: „Snorene faldt mig paa liflige Steder“,
saadan gjorde Gud det for mig uden min Fortjeneste og Værdighed.
Det er godt, at Herren giver langt ud over vor Fortjeneste, endda
vi tit takker ham saa daarligt derfor.

Underfuld er vor Faders Vej,
snor sig ad lønlige Stier,
Verdens Vismænd finder den ej,
men den, som i Troen bier,
han vil med Undren altid se,
at naar han bad Guds Vilje ske,
da fik han Lys over Vejen.
Herrens Veje er altid ret,
maa end med Taarer de vædes,
bliver og Vandringsmanden træt,
naar stenet Sti her maa trædes,
altid dog Faders Haand er mild,
aldrig fører hans Veje vild,
Naade er over dem alle.

