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Vejstrup Valgmenighedskirke blev bygget i Som
meren 1874. Ved et Møde ude i Friskolen paa Vej
strup Mark i Efteraaret 1873 blev det bestemt at op
rette Valgmenigheden og bygge Kirken. Den 17. Juni 
1874 blev Grundstenen nedlagt i det nordøstlige 
Hjørne af Kirkens Grund. Den 21. Marts 1875 blev 
Kirken indviet og Kirkebogen autoriseret.

Men de Folk, der havde bygget Kirken og nu dan
nede lovformelig Valgmenighed, havde længe i For
vejen levet i kristeligt Fællesskab, der gav sig 
Udtryk i Møder og Gudstjenester. Valgmenigheden er 
et Udslag af det kristelige Livsrøre, der i Egnen nord
øst for Svendborg i al Fald gaar tilbage til Tyverne. 
Og man kan næppe komme galt af Sted med den 
Paastand, at dette Livsrøre er det mærkeligste Styk
ke Historie, og de Mennesker, der bar det frem, de 
mærkeligste og betydeligste Skikkelser, der kendes 
fra denne Egn.



1. De gudelige Forsamlinger.
De gudelige Forsamlinger, der blomstrede frem 

forskellige Steder i Landet, men her paa Fyn især tre 
Steder — Vestfyn, Kertemindeegnen og Egnen nord
øst for Svendborg — var den religiøse Trangs Indsi
gelse mod Rationalismen, der syntes helt at beherske 
Kirkelivet, paa en Gang et Vidnesbyrd om, at Livet 
havde formaaet at overvintre i den rationalistiske 
Vintertid, og et Varsel om, at en ny Vaar var i 
Frembrud. Naar en Religionshistoriker klager over, 
at en senere Tid har været alt for uretfærdig overfor 
Rationalismen, som han kalder »den Epoke, som man 
til stor Fortræd for Historien alt for ofte smæder og 
giver underlige Navne, saasom Rationalismen, For
nuftens Tidsalder o lign.*), saa kan det være meget 
rigtigt, at Rationalismen havde sine udmærkede Si
der, at den fra mange Udsigtspunkter tager sig 
svært godt ud, men set fra Kirken tager den sig kun 
fattig og kummerlig ud.

Rationalismen er Pietismen, der er løbet træt Den 
lutherske Ortodoxi havde forsøgt at fastholde Livet 
og videreføre det ved at opmagasinere og indkapsle 
det i en bestemt formuleret og afgrænset Lære. Et

*) Vilh. Grønbeck: Religiøse Strømninger i det nittende 
Aarhundrede. 1922.
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ærligt og redeligt Forsøg, men mislykket, fordi Livet 
kun kan bevares og forplantes ved at leves. Kristen
dommen er ikke blot ikke Lære, men der gives 
strengt taget ikke nogen kristelig Lære, thi vel vil 
Livet altid under Forsøget paa at forstaa sig selv føre 
til baade en udformet Lære og til Dogmer, men de 
kan aldrig uden Fortræd, rent bortset fra deres Vær
di som tidligere Tiders Tanker om Kristentroens Ind
hold, gøres til forpligtende Udtryk for Kristenliv og 
Kristentro.

Pietismen, der fulgte efter Ortodoxien, forsøgte 
at sætte Livet i Lærens Sted, men i Kraft af egne 
Præstationer. Ogsaa et ærligt og redeligt Forsøg, 
men lige saa mislykket som Ortodoxiens, thi lige saa 
lidt som Kristenliv kan opmagasineres i Lære, kan det 
skabes af Menneskers endog ypperste Præstationer. 
Kristendom er Guds Gerning ved Jesus Kristus for os 
og i os. Saa snart Kristendom gøres til selvgjort 
Arbejde, opstaar altid den Tanke, at der maa ydes 
noget ganske overordentligt. For at kunne bære Kri
stennavn med Rette, maa der gøres det, som »andre 
Mennesker« ikke gør. Men det vil snart føles som 
noget, der er over Evne, en Præstation af det umu
lige.

Saa kommer Rationalismen og skærer alt ned. 
Det, der var over Evne, skæres ned til at være efter 
Evne, det præstable, det overkommelige. Kravet bli
ver simpelthen Retskaffenhed og ikke Pietismens
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mere eller mindre højstemte Fordringer. Kristendom 
gøres til Moral, ret og det Moral, en jævn, borgerlig 
Moral. Kristus bliver en god Morallærer, en Forkyn
der af Retskaffenhed. Tro som Præstation maa na
turligvis ogsaa være efter Evne og derfor svare 
til det, som et fornuftigt Menneske kan overkomme. 
Derfor maa alt underfuldt afvises. Kun det med For
nuften stemmende kan beholdes. Aand bliver til For
nuft, thi Aand er over Evne, men Fornuft efter Evne.

Alt nedskæres til det passelige. »Efter Evne« bli
ver Maalestokken, der anlægges paa alt.

Derefter indrettes Gudstjenesten. Prædikenen 
bliver Hovedsagen som før, men nu bliver den en 
Forkyndelse af Retskaffenhedens Moral og en dertil 
svarende Forstaaelse af Kristus som Menneskehe
dens udmærkede Lærer. Alt underfuldt gaar man 
uden om. Juleevangeliet lægges til Side, Paaskeevan- 
geliet naturligvis ogsaa, og Pinseevangeliget kunde 
man selvfølgelig ikke forlige sig med. Det var alt 
sammen over det rimelige og fornuftige. Som oply
sende Eksempel kan nævnes følgende:*) En Pastor 
H. Bastholm, Søn af den berømte Bastholm, var 
Præst i Slagelse. Han skrev, i Anledning af en Præ
diken, som P. A. Fenger, dengang Præst i Slots
bjergby, havde holdt, en Artikel »Om Hindringerne 
for Christendommens Udbredelse paa Jorden«, hvori 
han hævder, at »Kristendommens gode Sag« ikke

*) Hel veg: Den danske Kirkes Historie. 2. Del. S. 562 f.
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altid havde sejret, fordi de Kristne havde lagt mere 
Vægt paa Troen end paa Dyden. Han stiller det 
Spørgsmaal: »Hvorledes erholdes Naaden? Ved Dy
den eller ved' Troen?« Derpaa svarer han: »Betænk 
dig Menneske! Hvad har Gud givet i din Magt. At 
tro staar ikke i et Menneskes Magt; har man rede
ligt søgt efter Sandheden, og ikke formaaet at over
bevise sig om den, saa er man uskyldig, thi da kan. 
man ikke gøre mere....... Hvad har da Gud givet i
Menneskets Magt? Svaret bliver: dets frie Villie, at 
erklære sig for det gode eller onde, Pligten eller Ly
sten....... , det er den Lærers Forkyndelse, som lærte
om Salighed (læs Mat 5, 1—33).«

Ved Troen er der altsaa Tale om det urimelige og 
uoverkommelige, mens Dyden kan præsteres.

En københavnsk Præst, H. C. Michelsen, gav sm 
Glæde over Bastholms Ord et saalydende »poetisk« 
Udtryk:

»Tak for de djærve Raad, som Almuen du gav! 
Den trænger nu desværre højlig til dem. 
Forøkruelse er det, vor Nutid lider af, 
Se, derfor just ej Sandhed trænger frem.
Men naar de Avner engang svinde bort, 
Og vi skal møde for den store Dommer, 
da spørger denne kun: hvad har du gjort? 
Thi Troen ej i stor Betragtning kommer.«

At saadanne Toner har været de almindelige r 
Kirkerne i Sydøstfyn i det nittende Aarhundredes
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første Menneskealder, fremgaar med Tydelighed af 
det, Hovedmændene i den gudelige Forsamlingsbe- 
vægelse fortæller. Johan Nielsen, Skaarupøre, sko
ver, at Amtsprovst Wedel i Skaarup, der i sin Kamp 
mod det frembrydende kristelige Liv blandt andre 
Midler ogsaa tyede til Bibellæsninger i Skaarup Kir
kes Sakristi, som Indledning til den første Bibel
læsning sagde*) : »Jeg har besluttet at afbenytte Apo
stelen Jakobs almindelige Brev som Genstand for vore 
Betragtninger; thi det Ord »almindelig« vil sige, at 
det er til alle og enhver. De andre Apostles Skrifter 
var kun skrevet til særskilte Menigheder hist og her. 
Apostlen Paulus var mere tør og filosofisk; han talte 
kun efter Fornuften. Ja, det forstaar sig, Jakob brugte 
ogsaa sin Fornuft som et fornuftigt Menneske, men 
han taler mere overensstemmende med sand Kristen
dom end Paulus«.

Kristen Hansen, Vejstrup, fortæller om sin Skole
gang baade i Vejstrup Skole og senere hos Præsten i 
Oure**) : »Den kirkelige Retning baade hos Skole
læreren og Præsten var Rationalisme, og jeg fik, hvad 
Skolen angaar, ikke nogen aandelig Paavirkning af 
Kristendom. Det eneste, jeg mindes, det er, at Lære
ren, der var en hjertelig Mand, var henreven af 
Strømimen (Rationalismen), hvis Lærebegreb i Grun
den var, at Mennesker kunde blive salige ved Dyd og

*) J. N. S. 19. 
»») K. H. S. 12. 31.
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gode Gerninger, ved rene Tanker og et retskaffent 
Levned, og det vidste alle Børnene at svare paa. 
Thi han tog det ikke saa sjældent frem det Spørgs
maal: hvorved bliver vi Mennesker salige, Børn? 
Og vi raabte alle i Kor: Ved Dyd og gode Gerninger, 
ved rene Tanker og et retskaffent Levned! — Ja, det 
er rigtigt, Børn! Den aandelige eller hjertelige Paa- 
virkning hos Baggesen (Præsten) var i samme Ret
ning«. Om sin Nød, da det religiøse brød paa hos 
ham, skriver han: »Ja, det var trange Tider for mig, 
og Aarsagen til, at Nøden blev saa stor, det var, at 
jeg som Barn havde troet den falske Lære, at Menne
skene blive salige ved Dyd og gode Gerninger, at 
Jesus var et Dydsmønster, at der var ingen Djævel, 
intet Himmerig eller Helvede uden, hvad Mennesker 
selv bereder sig o. s. v. Ja, saaledes var det, jeg var 
undervist af gamle Baggesen og hvem andre jeg 
havde talt med' om aandelige Ting. (Dog her fra maa 
jeg undtage Rønne at være)«.

At den rationalistiske Forkyndelse ikke har lydt 
for døve Øren, men er blevet tilegnet af den jævne 
Befolkning, er utvivlsomt. Tilbøjeligheden til at gøre 
Kristendom til Moral møder vi altid. »Loven er langt 
bekvemmere for Middelmaadighedeme end et Evan
gelium«, siger en Kirkehistoriker*). Maaske den 
Sandhed, der er i denne Udtalelse, kunde siges paa 
en heldigere Maade, end ved at tale om Middelmaa-

) A. Harnack: Kristendommens Væsen. 153. Kbhv. 1900.
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digheder. Men sikkert er det, at alt ydre Lowæsen 
betyder en Svækkelse af Evangeliets Alvor, at Lov
væsenets Indtrængen betyder Verdsliggørelse, og at 
det er meget lettere at indrette sig under Loven end 
at leve sit Liv ud af Evangeliet, der virker inde fra, 
men netop derfor forpligter uendeligt stærkere end 
noget ydre Lovbud, om dette end begrundes baade 
ved Bibel og Fornuft Men følgende lille Træk*), 
som Kristen Hansen fortæller, kan ogsaa vidne om 
den rationalistiske Forkyndelses Magt Kristen Han
sens Svigermoder laa dødssyg, da Hans Andersen 
(Helleskov), der hørte til de gudelige Forsamlings
folk, kom for at tale med hende. Han hilste først fra 
sin egen Moder og spurgte hende saa om, hvorledes 
hun havde det Hun svarede: »Jeg er meget syg«. 
Han spurgte, om hun var forligt med vor Herre, hvor
til hun svarede: »Ja! Vi er jo alle Syndere, men Gud 
er jo naadig, og jeg har jo lidt saa meget ondt, saa 
jeg tror at have lidt for mit«. »Nej«, siger Hans 
Andersen, »det har I ikke, og det kan I ikke, men 
det skal I heller ikke. Men Jesu Kristus Guds en- 
baarne Søn har udgydt sit Blod for os alle, og der er 
ikke Frelse eller Salighed at faa ved, hvad vi selv kan 
gøre, men kun uforskyldt af Naade ved Troen paa 
Jesus Kristus«.

Men var nu i det hele Rationalismen eneraadende 
i det officielle Kirkeliv, og ogsaa trængt dybt ned i

*) K. H. 39.
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det jævne 'Folk, saa har der i det stille været levet 
Kristenliv, der intet havde med den herskende Ra
tionalisme at gøre, men enten var Levninger af den 
gamle Pietisme eller især skyldtes Paavirkning fra 
»Brødremenigheden« i Kristiansfeldt.

Hemhuterne betragtede sig som aandelige Efter
kommere af de mähriske Brødre, der var ud- 
gaaet fra den Bevægelse, Huus havde skabt De havde 
under meget strenge Kaar ført en hensygnende Til
værelse, men fik 1722 et Fristed paa den tyske Adels
mand Zinzendorfs Gods, hvor de paa Hutbjerget an
lagde en By. Under Grev Zinzendorfs Ledelse stif
tedes 1727 »den fornyede Brødremienighed«, som i 
meget dannede en Parallel til Pietismen, men dog i 
mange ’Henseender adskilte sig fra den. De fordy
bede sig idelig i Jesu Kors og Pine, der dog ikke 
fyldte dem med Pietisternes Sorg over Verdens Us
selhed, men med Glæde over Forsoningen. Deres 
Kristendom var en glad Kristendom. Og de levede 
et inderligt Samfundsliv.

Her til Danmark kom Hernhutismen i Pietismens 
Blomstringstid under Kristian VI. Zinzendorf gjorde 
1731 Besøg i København, hvor Kongen gav ham den 
venligste Modtagelse, men da de hernhutiske Ejen
dommeligheder gik op for de pietistiske Magthavere, 
blev Hernhutismen ildeset, men vandt under Mod
standen frem mange Steder, især paa Vestfyn og i 
Sønderjylland, hvor ikke faa Præster var hernhutisk-
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sindede. 1771 fik de af Struensee Tilladelse til at 
bygge en By i Tyrstrup midt mellem Kolding og Ha
derslev. Denne By blev kaldt Kiistiansfeldt, der nu 
blev deres faste Borg, hvorfra de virkede ud over 
Landet ved deres Udsendinge, og hvortil mangfoldige 
fra hele Landet søgte for at finde aandelig Næring. 
Den ejendommelige lille By med sine store Søstre- og 
Brødrehuse, de store Allétræer i Gaderne, den mær
kelige Kirkegaard, hvor hver eneste Grav er nøjagtig 
som den anden, fik i Rationalismens Tid en 6tærk 
Betydning for Kristenlivet herhjemme ved at holde 
hjerteligt Kristenliv i Lave, saa det atter i en lykkelig 
Stund kunde blomstre frem.

Saa vidt jeg ser, kan Opvækkelsen paa Egnen 
nordøst for Svendborg føres direkte tilbage til Kri- 
stiansfeldt. Peter Larsen Skræppenborg og Anders 
Larsen fra Gamborg skyldte Hernhuteme deres Op
vækkelse. Det var jo især henne paa deres Egn, 
Hernhuteme havde været stærke, og mange Hjem 
husede der paa Egnen hemhutisk Liv til det nittende 
Aarhundredes Begyndelse. Det var i et saadant 
Hjem, Gaarden Skræppenborg i Brylle, Peter Larsen 
kom til at tjene i 1817. Senere blev han ved Gifter- 
maal Ejer af Gaarden. Men ved det Møde hos Hans 
Mikkelsen i Galdbjerg, Skærtorsdag 1826, hvor Johan 
Nielsen, Skaarupøre, første Gang var til gudelig For
samling, men da ogsaa med det Resultat, at han 
sluttede sig til de gudelig vakte, blev Forsamlingen
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ledet af Peter Larsen. Skræppenborg og Anders Lar
sen fra Gamborg. Og med Johan Nielsen som Ho
vedmand var det, den gudelige Forsamlingsbevæ
gelse tog Fart paa Svendborgegnen. Vel havde der 
før nok været afholdt gudelige Forsamlinger paa Eg
nen. Skomager Ole Henrik Svane, der 1814 flyttede 
til Kerteminde og der blev Ophavsmand til en stærk, 
kristelig Vækkelse, boede mange Aar i Svendborg, 
hvor der allerede ved hans Ankomst var mange gude
lig vakte, som var paavirket af Hernhuteme. Da han 
sejlede fra København til Svendborg, udtalte Skip
peren sin Forundring over, at han vilde tage Plads i 
en lille By som Svendborg, der tilmed var fyldt af 
»det hellige Rak«.*) Den Mester, Niels Møller, han 
tog Plads hos, hørte til denne Kategori. Ligeledes 
Købmand Hans Kasper Brandt, Skomagermester M. 
Lindegaard, Farver Top og Snedker Rasmus Klink, 
hvilken sidste fik Svane til Kerteminde. Disse Folk 
har vel hverken holdt Munden lukket eller holdt sig 
udelukkende til Svendborg By. Men alligevel bliver 
den gudelige Forsamlingsbevægelse, der danner 
Grunden, hvoraf Vejstrup Valgmenighed vokser frem, 
først til, da Johan Nielsen traadte frem.

Johan Nielsen**) var f. 14. Januar 1789 i Øksen- 
drup paa Glorup Gods. Hans Forældre var fattige 
Husmandsfolk med en stor Børneflok, hvorfor Bør-

*) Fr. Nygaard: Kristenliv i Danmark. S. 152. 
♦») J. N. S. 5 f.
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nene saa tidligt som muligt maatte ud at tjene. Johan 
Nielsen var kun 9 Aar, da han kom ud for »at drive 
Plov«, som han skriver, og dermed hørte hans Skole
gang op, saa han kun lejlighedsvis om Søndagen, 
naar Skolelæreren saa ham gaa paa Gaden, kom med 
ind i Skolen og læste en eller to Timer. Han var fyldt 
17 Aar, da han blev konfirmeret i Langaa Kirke af en 
Provst Conrad ,der ogsaa havde døbt ham. Han be
rømmer Provst Conrad, fordi »han gjorde sig megen 
Umage for at indprente os Guds Ord og lægge os vor 
Daabspagt og dens Vigtighed paa Hjerte, saa jeg al
drig glemte, hvad han ved Guds Naade indprentede 
mig. Jeg kan nok sige, at jeg derved blev opvakt, saa 
jeg, da jeg aflagde det højtidelige Løfte om Forsagel
sen og Troen, ikke blot med Munden, men med mit 
fulde Hjerte svarede det højtidelige Ja baade til For
sagelsen og Troen, og det var ogsaa mit Hjertes Me
ning, at jeg vilde blive i min Daabspagt indtil min 
sidste salige Ende, som jeg lovede, da jeg lagde min 
Haand i Provstens«.

Men det, der havde rørt sig i Johan Nielsens Sjæl 
i Overgangsalderen, blev indtil videre trængt tilbage, 
omend aldrig dræbt. »Jeg var blevet saa indtagen af 
Verdens Kærlighed, at jeg endnu ikke vilde løsrive 
mig fra Verden for at give Herren mit hele Hjerte«, 
siger han. Men imellem græd han over sig selv, læng
tes efter Fred med Gud, bad og fattede gode For
sætter, men Livet blandt Ungdomsvennerne, ved Ho- 

2
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veritjenesten, ved Dansegilderne, hvor han spillede 
sammen med Ungdomsvennen Hans Mikkelsen, holdt 
stadig det, der brød paa i ham, nede.

1815 blev han gift og flyttede 1817 til Skaarupøre, 
hvor han tjente Brødet som Arbejdsmand og Spille
mand. Naar han imellem skulde besøge sin Kones 
Forældre, faldt hans Vej gennem Galdbjerg, hvor 
Hans Mikkelsen boede, og han besøgte da stadig 
Vennen, indtil han fik at vide, at han havde sluttet sig 
til »de hellige«. Saa gik han udenom ham. Men da 
han engang mødte ham paa Vejen, kom han i Sam
tale med haan. Og Samtalen gjorde det Indtryk paa 
ham, at han bad om, at Hans Mikkelsen skulde lade 
ham vide, naar der blev Forsamling i hans Hjem. Det 
blev den ovennævnte Forsamling Skærtorsdag 1826. 
Saa snart som Johan Nielsen selv var blevet vakt, 
blev han optaget af at vække andre. Han træder nu 
helt i Forgrunden blandt Forsamlingsfolkene. Ved 
Mødet i Galdbjerg bad han Peter Larsen og Anders 
Larsen om at komme ned til sig en Søndag noget se
nere, hvad de ogsaa gjorde, men snart blev han selv 
Leder af Forsamlingerne.

Der er ingen Tvivl om, at han havde særlige Ev
ner dertil. Han var en hjertevarm Kristen og et ud
mærket Hoved. Af de Samtaler, han havde med 
Amtsprovst Wedel, fremlyser det klart, at Johan

*) J. N. S. 8.
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Nielsen er Amtsprovsten uhyre overlegen, ikke blot i 
hjertelig Kristentro, men ogsaa i Begavelse. Da Jo
han Nielsen skulde anmelde for Amtsprovsten, at Pe
ter Larsen og Anders Larsen skulde komme og holde 
gudelig Forsamling i hans Hus, var han i svær Vaan- 
de og vilde meget nødig op til Amtsprovsten, hvorfor 
han sendte en skriftlig Anmeldelse, men fik Brev til
bage, at han selv maatte komme. Under Samtalen 
kom han til at bruge Udtrykket »de hellige«. Prov
sten sagde saa, at det var noget Snak med de hel
lige, thi der var ingen hellige uden Gud. Johan Niel
sen svarede, at han nødig vilde bedrages i saa vigtig 
en Sag og især af sin Sjælesørger, hvorfor han bad 
Provsten om kun at sige det, han virkelig mente. 
Provsten gjorde gældende, at det var hans Mening, 
at der ingen hellige var. »Jeg spurgte ham«, skriver 
Johan Nielsen, »hvorledes han da forstod den tredie 
Artikel, naar han læste den i sin Alterbog, hvor der 
staar: Jeg tror paa den Helligaand, den hellige, al
mindelige Kirke, som er hellige Menneskers Sam
fund. Er det Løgn, hvad der staar i Artiklen, hvorfor 
bruger De den da, naar De døber Børn?« Da jeg sva
rede ham saaledes, blev han saaledes, at alle hans 
Lemmer rystede, og skælvende svarede han: »Jeg 
tror, at vi skal blive hellige engang!« Jeg svarede da: 
»Det er jo rent forkert, thi jeg tror, jeg er blevet det 
for længe siden«. Derpaa spurgte han mig, hvomaar 
jeg troede, jeg blev det »Det tror jeg, jeg blev i Daa
ben. da jeg blev betegnet med det hellige Kors’ Tegn

2*
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baade paa mit Ansigt og paa mit Bryst. Blev jeg det 
ikke den Gang, saa bliver jeg det aldrig, og blev Deres 
Højærværdighed det ikke den Gang, De blev døbt, 
saa bliver De det aldrig.« Dertil svarede han: »Ja, 
min kære Mand! Vi skulde jo være det, men vi er saa 
svage««.

Senere fik de to Mænd en Samtale*) i Anledning 
af, at Provsten havde sagt en Søndag paa Prædike
stolen i Skaarup Kirke: »De hellige skal forstyrres, 
og jeg vil forstyrre og udrydde dem«. Da Konen fra 
et Hjem, der nylig var kommet med i den gudelige 
Bevægelse, havde været i Kirke og hørt Provstens 
voldsomme Udtalelse, mente hun, at det ikke kunde 
gaa an at holde den Forsamling, der netop denne 
Søndag var bestemt til at holdes i disse nyvaktes 
Hjem. Derfor gik Johan Nielsen sammen med Man
den hen til Provsten og bad ham forklare, hvad han 
mente med sine haarde Ord.**) »De har jo sagt, at 
»de hellige« skal forstyrres og udryddes, og at De vil 
forstyrre og udrydde dem, og jeg forstaar ikke, hvad 
De kan mene hermed. Thi jeg har hidtil ment, at De 
skulde være en Kristendoms Forsvarer. Jeg ved ikke, 
om De i Stedet derfor vil være en Kristendoms For
styrrer og Udrydder?« Provsten blev forlegen og 
sagde, at det vilde han da ikke være, men han havde

•) J. N. s. 15 . 
♦•) J. N. S. 14 j.
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Hovedpine og vilde være færdig med denne Samtale. 
Han fik saa meget at vide, thi en fortalte saadan, og 
en anden kom rendende og fortalte saadan. Han vid
ste ikke, hvad han skulde mene og tro om det, han 
hørte om »de hellige«. Saa sagde Johan Nielsen: »Da 
skal jeg nok lære Dem, hvad De skal gøre, hvis De 
ikke ved det. De skal selv gaa hen til os i vore Forsam
linger for at høre og se, hvad vi tager os for, thi naar 
De efter de Fortællinger, hvorom De taler, staar og 
gør et saadant Brud paa Prædikestolen, som De har 
gjort i Dag, og De ikke ved, om Fortællingerne er 
Sandhed eller Løgn, saa ved De jo heller ikke, hvad 
De selv siger. Derfor skal De selv gaa hen og høre, 
hvad det er, vi tager os for«.

Det lovede saa Præsten, at han vilde gøre, men 
holdt det paa den ejendommelige Maade, at han kom 
Kl. 3, skønt Johan Nielsen havde sagt, at Forsamlin
gen begyndte Kl. 4. Men Johan Nielsen har ikke sto
let paa hans Ærlighed og havde bedt nogle om at 
komme Kl. 3, saa da Provsten kom kørende med sin 
Søn og sine to Døtre samt Skolelæreren, der havde 
været villig til at gøre Lakajtjeneste, for at køre vi
dere til Maegaard, saa maatte han imod Forventning 
blive, fordi der allerede var mødt Folk.

Det samme Indtryk af et kvikt og hurtigt Hoved 
faar vi ogsaa gennem et Forhør, som Herredsfogden 
i Rudkøbing holdt over ham. Johan Nielsen var i
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Trediverne*) begyndt at komme til Langeland, hvor 
ikke faa blev gudelig vakte. I en baard Vinter, da 
Beltet var lagt til, var der kommet nogle Mænd over 
Isen for at bede Johan Nielsen om at komme over og 
tale hos dem. Han havde Pinsen i Forvejen været 
derovre, saa Langelænderne vidste om ham at sige. 
Han fulgte med dem tilbage, men fik, for ikke at være 
ene, Gaardejer Hans Jørgen Hansen fra Øster Aaby 
med sig. De blev arresterede i Tryggelev paa Sogne
præstens Foranledning og ført til Rudkøbing, hvor 
de blev indsat i Arresten. Derom fortæller Johan 
Nielsen følgende**) : »Da Sognefogden anmeldte os, 
saa han (Herredsfogden) paa os og sagde: »Er det 
de to?« og da Sognefogden svarede ja, sagde han: 
»Tag dem og transporter dem op i Hullet! En, to, 
tre!« Jeg gik hen til ham og sagde: »Vi vil nok bede 
om at blive forhørt først.« »Hvad siger du«, sagde'han

♦) I Johan Nielsens egen Fortælling staar der, at det var i 
Pinsen 1831, at han var paa Langeland og at det var den føl
gende Vinter, han gik over Isen .Elfter Ludvig Schrøder var det 
1 Pinsen 1837, det første Besøg fandt Sted, og den paafølgende 
Vinter, Isen benyttedes som Bro. L. S. henviser til Nordiske 
Kirketidende 1838 S. 160—177. Der er ved den sidste Tidsangi
velse kun den Vanskelighed, at Johan Nielsen var arresteret 
over 30 Gange paa Langeland (Jfr. J. N. S. 32) og ikke blev det 
efter sin Rejse til Kongen, »da Frederik den Sjette var død og 
Christian den Ottende var blevet Konge« »....... thi saa kunde
vi bolde Forsamling saa meget vi vilde, uden Modsigelse fra 
Øvrigheden«.

♦♦) J. N. S. 26
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og gav mig nogle Slag af sin Stok over mine Skuldre, 
og da jeg sagde, at jeg dog mente, at enhver Forbry
der blev fortiørt først, fik jeg nogle flere af hans Stok. 
Da vi kom hen til Raadhuset, hvor hans Fuldmægtig 
holdt Auktion, raabte han paa nogle af sine Venner 
og sagde: »Kom nu hid' og se to af de fynske Præ
ster! Nu skal jeg, bandte han, lære dem at prædike!« 
Derpaa raabte han paa Arrestforvareren, at han 
skulde komme og tage disse to Personer og sætte 
dem ind' i hver sit Hul langt fra hinanden. Jeg kom 
ned i det værste Hul, de havde, medens den anden 
kom ind i en Arrest oven paa. Da jeg kom ind i Ar
resten, kom de Ord for mig:

Skal Josef op til Herremagt,
Da maa han først det sorte Fængsel skue.
Skal David op til Kongespir og Pragt,
Da blev han først som en forjaget Due!

Jeg lagde mig paa Knæ og takkede Vorherre, 
fordi han agtede mig værdig til at lide Fængsel for 
hans Navns Skyld. Men jeg fik en Aabenbaring un
der Bønnen, at jeg ikke skulde frygte, thi jeg skulde 
ikke blive der Natten over, og det troede jeg og glæ
dede mig derved. Thi jeg frygtede mest for Nattens 
Kulde, da det var meget streng Vinter, og jeg var 
meget tyndklædt. Jeg havde Brorsons Salmebog 
hos mig, hvori de Ord stod, som kom for mig. Jeg 
opledte Psalmen, hvori de stod, gik hen til et lille 
Vindue til Gaden, som var halvt overfrossen med fe
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og Sne, og begyndte at synge. Der stimlede mange 
Mennesker til udenfor og lyttede til, og jeg blev ved 
at synge, indtil det blev mørkt, og jeg ikke kunde se 
mere. Da begyndte det at hedde hos mig: »Du 
troede saa vist, at du ikke skulde blive her Natten 
over, men nu er det snart mørkt, og hvem skal hjælpe 
dig ud?« I det samme begyndte det at rasle ved Dør- 
laasen, og Arrestforvareren lukkede op og sagde, at 
jeg skulde i Forhør. Vi kom saa i Forhør paa Her
redskontoret ved Lys. Herredsfogden sagde: »Kom 
nu hid til mig, I to Personer! nu skal jeg til at optage 
Forhør over eder, men jeg vil sige eder med Forord: 
Jeg vil, saa bandte han, ikke høre et Guds Ord ud af 
eders Mund ! Jeg har den verdslige Lov, og efter den 
vil jeg forhøre eder, og efter den vil jeg behandle 
eder. Men eders Guds Ord og eders Trossag vil jeg, 
bandte han, ikke spilde det allermindste Ord paa«! 
»Ja, saa kan De jo heller ikke forhøre os«, svarede 
jeg, »thi vi har jo ikke foretaget os andet end talt 
Guds Ord til Folket om den for vore Synder korsfæ
stede og til vor Retfærdiggørelse opstandne Frelser, 
Jesus Kristus. Det er jo derfor, vi er blevet arreste
rede, og det er jo derfor, vi skal forhøres«. Han 
spurgte da, hvorfra vi var og hvem vi var, og da vi 
havde gjort Rede derfor, spurgte han, hvad der havde 
givet Anledning til, at vi var kommet derover, hvortil 
jeg svarede, at der kom syv Langelændere over Isen 
ned til mig og bad mig om at følge med dem hjem 
for at tale Guds Ord til dem og flere her paa Landet,
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som længtes derefter, hvortil jeg ogsaa var villig. 
Men fordi jeg ikke var for at gaa ene tilbage paa 
Isen, gik jeg hen til denne Mand og bad ham at gaa 
med, hvortil han ogsaa var villig. Derpaa spurgte 
han, om jeg kunde opgive nogle af de syv Mænds 
Navne, hvilket jeg ogsaa gjorde, og det blev ført til 
Protokollen. Derpaa spurgte han, til hvem vi først 
kom, da vi kom til Landet. Jeg svarede, at vi kom til 
Pelykkegaarden. Dernæst spurgte han, hvad vi 
foretog os, da vi kom til Pelykkegaarden. »Det før
ste, vi foretog os«, svarede jeg, »var, at vi fik noget 
Spise og Drikke, thi vi var baade sultne og tørstige«. 
»Da I saa havde faaet Spise og Drikke, hvad tog I 
eder saa for?« var Spørgsmaalet. »Saa havde Ras
mus Madsen — Ejeren af Pelykke — i det Mellem
rum sendt Bud efter sine Naboer og Venner, som 
han troede havde Lyst til at høre Guds Ord, hvorpaa 
vi sang en Psalme, og jeg bad derefter en Bøn i Jesu 
Navn til Vorherre, at han vilde velsigne vor Sam
menkomst, at det maatte blive til hans Ros og os til 
Bestyrkelse i vor allerhelligste Tro. Derefter læste 
jeg en Prædiken af en Bog, hvorefter vi holdt hver 
en Tale, og vi talede, hvad Vorherre gav os at tale«. 
»Stop nu«! sagde han, og saa førte han det til Pro
tokollen. Men da han kom der til, at jeg havde læst 
af en Bog, tog jeg Bogen frem og sagde: »Her kan 
De se Bogen, jeg har læst af«. Men han slog med 
en Haand paa hver Side af Bogen flere Gange og 
raabte og bandte, at han ikke vilde have min Bog.
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Men jeg sagde: »Det nytter ikke, at De siger, De ikke 
vil have min Bog, thi naar De vil føre til Protokols, 
at jeg har læst af en Bog, saa skal De ogsaa tilføje, 
hvad det er for en Bog, hvoraf jeg har læst, ellers 
ved De jo ikke, om det er falsk Lærdom eller ej«. 
Han tog da endelig Bogen og besaa dens Titelblad og 
førte saa til, hvad det var for en Bog. Det var den 
ene Del af Grundtvigs kristelige Prædikener eller Søn
dagsbog. Derefter læste han et Stykke af Forord
ningen af 13. Januar 1741, for deraf at overbevise os 
om, at det var ulovligt, vi holdt Forsamlinger. »Hr. 
Kammerjunkeren kender vel ogsaa Kancelliskrivel
sen af 7. September 1824*)«, sagde jeg. »Jeg har 
sagt eder, at jeg vil behandle eder efter den verdslige 
Lov«, sagde han. »Ja, men Kancelliskrivelsen af 7. 
September 1824 er jo ogsaa den verdslige Lov«, sva
rede jeg. »Kancelliskrivelse af 7. September 1824 
angaaende Forsamlinger gives ikke«, sagde han. »De 
maa undskylde, der er en«, svarede jeg. »Kom her

♦) Kristian. VI havde i Forordningen af 13. Januar 1741 ikke 
helt forbudt gudelige Forsamlinger, men bestemt, at »slige For
samlinger ikkun maa bestaa af ganske faa Personer.« Kancel- 
liskr. af 7. Septbr. 1824 havde Kristian VIII, da han som Prins 
var Fyns Guvernør, faaet udvirket. Den foreskriver, at Gejst
ligheden kun bør bruge aandelige Vaaben i Kampen mod de gu
delige Forsamlinger, at »Øvrigheden burde ikke forfare i den 
Anledning uden Opfordring af Sognepræsten, og da vilde det 
endda fra Regeringens Side være at tage i nøjeste Overvejelse, 
om denne i Forhold til sin Menighed har handlet som en ret
skaffen og oplyst Sjælesørger«.
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med den! Vis mig den«! sagde han. »De maa und
skylde, jeg har den ikke i min Lomme, men jeg staar 
her paa et Sted, hvor de har alle kongelige Anord
ninger — jeg staar jo for Retten — jeg tror, at jeg 
tør bede Dem om at lade mig se den« ! Han sagde da 
til en af Skriverne: »Tag mig straks hid de kongelige 
Anordninger fra Aaret 1824«. Da han fik Bogen, 
saa han paa Indholdsfortegnelsen, at den var der, 
hvorpaa han ledte den op, læste et lille Stykke af 
den, lukkede Bogen igen og begyndte at tale om 
Forordningen igen. »De læste jo ikke hele Kancelli
skrivelsen«, sagde jeg. »Hvad«, sagde han, »læste 
jeg ikke hele Kancelliskrivelsen?« »Nej«, sagde jeg, 
»læs os den hele og lad os saa tale om den stykke
vis«. Saa tog han Bogen igen og læste den igennem 
ligesaa højt, som han kunde raabe den ud, og da han 
naaede Enden, sagde han: »Kom nu herhid til mig og 
se, thi nu har jeg læst til Stedet, og paa det Stea 
staar et Komma«, og saa slog han med sin Haand i 
Bogen. »Jeg behøver ikke at gaa hen til Dem, thi 
jeg kan den nok udenad, men lad os nu tale om den 
stykkevis«. Han vendte da om og begyndte at læse 
forfra, og saa begyndte han langsomt og betænk
somt, og da han naaede til Enden, begyndte han igen 
og læste den ligesaadan. Da han saa havde læst 
den, sagde han: »Ja, den Kancelliskrivelse angaar 
ikke mig, den er skrevet til Biskoppen over Fyns 
Stift, hvorledes han og den gejstlige Øvrighed skal 
foi holde sig til de gudelige Forsamlinger, men da jeg



28 ===—==_

ikke er af den gejstlige, men af den verdslige Øvrig
hed, saa angaar den ikke mig«. »Ja, deri er jeg ogsaa 
fuldkommen enig med Dem«, svarede jeg, »men saa 
paastaar jeg med samme Ret, at Sagen heller ikke 
angaar Dem, thi den er jo ikke en Sag om slette 
Handlinger, men det er jo en aandelig Sag om Guds 
Ord, saa Bedømmelsen kun angaar den gejstlige 
Øvrighed. Men naar De desuagtet vil behandle en 
Sag, som ikke angaar Dem, saa nytter det ikke, at 
De siger, at Kancelliskrivelsen ikke angaar Dem, thi 
den, der skal behandle en Sag, skal jo benytte de An
ordninger, som Regeringen har udstedt angaaende 
den Sag, han skal behandle«. »Ja, din Sludder bry
der jeg mig«, bandte han, »ikke om«, og kastede 
Bogen, til den fløj hen ad Bordet og ned paa Gulvet, 
og bandte, at den Kancelliskrivelse respekterede han 
aldrig«.

Enden paa Historien blev, at Herredsfogden vilde 
se at blive af med disse Folk, men først vilde han 
have Johan Nielsen til at give det Løfte, at han og 
hans Fælle aldrig mere vilde komme i Langelands 
Sønderherred. »Maa jeg spørge, om De har nogen 
kongelig Forordning, der paalægger Dem at affordre 
Folk saadanne Forpligtelser«, spurgte Johan Nielsen. 
Herredsfogden maatte tilstaa, at det havde han ikke. 
Han blev paa ny meget vred, bandte og skældte ud, 
truede med atter at føre de to Mænd i Arrest, men 
turde dog ikke beholde dem, da Købmand Niels Pe
ter Nielsen fra Rudkøbing gik i Kaution for dem.
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Johan Nielsen har aabenbart ikke været let for 
hverken Sognepræsterne eller Herredsfogderne at 
trækkes med. Som trosstærk Personlighed kan han 
nok staa Maal med de andre Lægprædikanter, hvis 
Navne blev mere kendte; som Begavelse har den fat
tige Arbejdsmand ikke været let at hamle op med.

De Kaar, Johan Nielsen og de gudelige Forsam
lingsfolk, hvis Førstemand han var, maatte friste, 
svarer til, hvad andre Lægprædikanter og Forsam
lingsfolk mødte andre Steder i Landet i de Tider.

For det første mødte de Uvillie hos Folk, der ikke 
begreb en Smule af det, som de vakte havde oplevet. 
Og saadan var det naturligvis med det store Flertal. 
De haanede og spottede »de hellige«, gav dem Øge
navne, øste Skældsord ud over dem.

De gudelige vakte maatte naturligvis betragte de 
andre som sovende. Friskolelærer Rasmus Hansen, 
Vejstrup, skriver 1875 om Tilstandene paa den Tid*) : 
»Vender vi os til selve Folket i sin Almindelighed (der 
er jo Undtagelser fra alle Regler), saa kan det slet 
ikke nægtes, at Søvnen var deres Trøst, og naar 
denne afløstes af en anden Stemning, kan denne ikke 
nævnes med noget mere passende Navn end en Rus«. 
Rasmus Hansen, der selv i sin Ungdom kom med i 
Forsamlingsbevægelsen, giver her sikkert Udtryk for 
det Syn, som de vakte havde paa andre Folk.

Det Vidnesbyrd, der lød i de gudelige Forsamlin-

) R. H. s. 40.
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ger, var derfor baaret frem af Oplevelser, som de an
dre ikke kunde forstaa var virkelige. De kendte jo slet 
ikke til den Sindsfølelse, »de hellige« talte om, saa 
lidt som de kendte til den Fred, som de havde »af 
Naaden alene ved Troen paa Jesus Kristus«. Et saa- 
dant Vidnesbyrd maatte synes dem at bunde i Ska
beri, Unatur og Sværmeri. Folk med saa forskellige 
Oplevelser kunde jo umulig forstaa hinandens Tale.

Men »de hellige«s Vidnesbyrd var ogsaa fyldt med 
Gru over det Liv, de før havde levet. Og derfor maatte 
det blive en Dom over de andre; thi det var jo det 
samme Liv, de levede endnu. Derfor syntes Forsam
lingsfolkene, de andre var dømmesyge og hovmo
dige.

Ja, selve de gudelig vaktes Liv, der var ganske 
anderledes end før og derfor anderledes end de an
dres, deres Optagethed af Evighedslivet, deres Næg
telse af at deltage i de andres verdslige Fornøjelser, 
føltes af Folk som en Anklage. Selve den Kendsger
ning, at disse gudelig vakte eksisterede, var og maat
te være Folk en Ubehagelighed, fordi det mindede 
dem om noget, der kunde volde Uro i Hjertet

Død og Søvn vil altid hade Livet, fornægte det og 
om muligt lægge det øde. Havde Forsamlingsfolkene 
ikke mødt Uvillie hos de andre, vilde det have været 
et Bevis paa, at der var for lidt Liv i dem.

Selvfølgelig var der ogsaa meget snævert og for- 
vredent i disse Folks Syn og Liv, saa de kom til at
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fælde uretfærdige Domme. De var Pietister og havde 
meget af Pietisternes sædvanlige Lovvæsen at slaas 
med. Noget usundt og sværmerisk kunde let trives i 
deres Forsamlinger. Men bortset fra alt saadant, 
maatte de i Kraft af deres Liv vække Uvillie hos 
Mængden.

Johan Nielsen fik da naturligvis en saadan Uvillie 
at føle. Det Rygte*) blev udspredt, at han var gaaet 
fra Forstanden, og ingen vilde have ham i Arbejde. 
For sin Samvittigheds Skyld havde han opgivet at 
spille til Dans, men ogsaa dermed opgivet en af sine 
bedste Indtægtskilder. Da nu Folk heller ikke vilde 
have ham i Arbejde, kom han i stor Nød. Han fortæl
ler derom: »Vi havde en temmelig stor Børneflok og 
intet andet Erhverv, end hvad jeg kunde tjene ved 
mine Hænders Gerninger, og da ingen vilde have mig 
til at arbejde, saa var vi snart yderlig forlegne for 
Livets Nødvendigheder. Naar vi bad Mennesker om 
Hjælp, saa svarede de, at nu var vi jo blevet hellige, 
saa fik vi ingen Hjælp hos dem«. Undertiden kunde 
det saa hænde, at Johan Nielsens Hustru i Fortviv
lelse kunde sige, at de kom til at skikke sig lige med 
Verden igen, thi de kunde ikke holde ud at have det, 
som de havde det. Det var, som var de forladt baade 
af Gud og Mennesker. Men Johan Nielsen sagde: 
»Nej, lad os kun bie paa Herren, han maa visselig 
komme«.

*) J. N. S. 11.
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Han kom da ogsaa. Johan Nielsen fik hos en Møl
ler paa Thurø to Skpr. Mel, som han først skulde 
Detale, naar han kunde. Han fik ogsaa Arbejde paa 
Maegaard hos en Mand, der hed Fenger. »Men Her
ren, som aldrig forlader dem, der søger ham i Nøden, 
han forlod os heller ikke i denne vor Nød. Hans 
Navn være æret!« slutter Johan Nielsen sin Fortæl
ling om denne Trængsel.

Ogsaa Kristen Hansen fortæller*) om, hvorledes 
han før sin Opvækkelse var med til et af Johan Niel
sens Møder, hvor ogsaa Peter Larsen Skræppenborg 
var til Stede. Han havde følt sig grebet af Sangen, 
men lod sig alligevel forlede til at indlade sig i Ord
strid med dem kun for at drille, tilskyndet af andre, 
der var med, som sagde, at han kunde bedst tage 
Kampen op mod dem. »Jeg Stakkel lod mig narre af 
Smiger og Forfængelighed, og skønt mit Hjerte sag
de nej, gik jeg alligevel med«, skriver han derom.

Alle Slags Sladderhistorier gik der om Forsam
lingsfolkene, og ogsaa i Bladene var der Historier om 
dem.

Men dernæst mødte de naturligvis Uvillie hos 
Sognepræsterne.

Der var hæderlige Undtagelser overalt. Johan 
Nielsen fortæller, at da Provst Piesner i Humble blev 
Provst, gik han hen i Forsamlingerne og hørte og 
saa, hvad der foregik, og derefter roste han Forsam-

•) k. a s. 32.
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lingerne. Han tog saaledes paa Tingene, at han fik 
al Forfølgelse standset.

Der var ogsaa Præster, der var inderlig imod de 
gudelige Forsamlinger, men alligevel følte, at det 
vilde være Uret at modarbejde og forfølge dem*). 
Eln Mand som J. Paludan-Müller, Historikeren Cas
par Peter Paludan-Müllers og Digteren Frederik Pa- 
htdan-Müllers Fader, der var Præst i Kerteminde, 
havde hverken Sympati eller Forstaaelse for de gu
delige Forsamlingsfolk, men han vil behandle dem 
humant. Han taler om Lederne som overspændte 
Folk, der ikke er til at overbevise, men giver »Sek
tens Tilhængere« det Skudsmaal, at »de lever stille 
og vogter sig for aabenbare Laster, og at han hver
ken har set eller hørt Svir, Banden, Slagsmaal, Ty
veri, Opsætsighed mod Øvrighed eller Foresatte at 
finde Sted imellem dem«.

En Pastor Jessen i Ødis, et af de »otte Sogne« 
mellem Kolding og Haderslev er det mig fortalt om, 
at han efter et Møde, som han havde overværet, 
skønt Rationalist, svarede Degnen, der spottede over 
Foreamlingsfolkene: »Det var nok bedst for os, at vi 
var ligesom de!«

Men de allerfleste Præster var parate til at give 
deres Uvillie Udslag i Handling. Hvis man vil have et 
Vidnesbyrd om, at Kirkens Emlbedsmænd kan være 
netop det stik modsatte af Menighedens Tjenere, og

•) Fr. Nygaard : Kristenliv i Danmark S. 131.
3
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det hele Rækken igennem fra Bispen til Degnen, skal 
man kun sætte sig en Smule ind i den sørgelige 
Rolle, den Slags Folk spillede i de gudelige Forsam
lingers Tid. Skulde nogen være i Tvivl om, at et er 
Kirken, noget andet Menigheden, bør de studere de 
gudelige Forsamlingers Historie. De er udmærkede 
at faa Forstand af.

De fleste af Præsterne følte det som et grovt Ind
greb i deres Rettigheder, at Lægfolk samledes til Op
byggelse i Hjemmene, hvor de talte eller læste. Der
næst som en Forsyndelse imod Institutionen, Stats
kirken, hvis Embedsmænd de var. Den maatte ryste 
i sin Grundvold, om jævne Kristne fik Lov til at vidne 
om deres Tro, drevne af Aanden. Og endelig stod det 
for Rationalismens Præster som et skrækkeligt Til
bagefald, om en saadan Tro, som de gudelig vakte 
havde, skulde vinde frem blandt Mennesker. Det var 
jo imod Oplysningen, Forskningen og Videnskaben, 
hvis Tilbedere og Tjenere de var. Saadan Enfold og 
Vankundighed midt i Oplysningens Tid ! Der er ikke 
meget andet at finde hos denne tredie Slags Præster 
i dens Forhold til det frembrydende religiøse Liv end 
Dumhed, Snæversyn, Herskesyge og fuldstændig 
Mangel paa Syn for Kristenliv. Der er dog det ideale 
Moment i deres Stilling, at de virkelig følte sig som 
Oplysningens Riddere. De følte sig som Folk, der 
paa Fornuftens1 Vegne kæmpede mod Overtro. Dette 
er det eneste forsonende Skær over deres usle Stil-
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ling. I den Henseende deler de fuldkommen Skæbne 
med »Oplysningens Helte« i den sidste Menneskeal
der af det nittende Aarhundrede, selv om disse Helte 
ikke tilhørte Gejstligheden. I deres Kamp mod Kri
stentro var Hovedparten Uvidenhed, Snæversyn og 
Dumhed, men med det ideale Islet, at de virkelig 
troede, de var al sand Kulturs Bærere.

Johan Nielsen og hans Folk mødte i Sognepræ
sten i Skaarup, den tidligere nævnte Amtsprovst We
del, en Type paa denne tredie Slags Præster. Som 
Rationalisterne almindeligvis var optaget af Skolen 
— Oplysningen var jo deres Kæphest —, var det og
saa med denne Mand. Han fik 1803 oprettet Skaa
rup Seminarium. Men han havde ikke Gnist af For- 
staaelse for det Kristenliv, som brød frem blandt de 
gudelige Forsamlingsfolk. For en Mand af hans 
Slags har Kristenliv ikke været andet end religiøst 
Liv, og religiøst Liv ikke andet end fornuftig menne
skelig Retskaffenhed. Helligaanden har ikke været 
andet end menneskelig Aand, og menneskelig Aand 
kun Fornuft. Grundtvig har fuldkommen Ret i, at 
for den Slags Folk var Aand kun en »vis Vind«. Amts
provst Wedel hørte ikke til de fintfølende Rationali
ster, der ikke kunde faa det over sit Sind at-forfølge 
Forsamlingsfolkene. Han har aabenbart været en 
ubetydelig Mand og langt fra nogen fin Karakter.

Saa snart Johan Nielsen samlede en Del om sit 
Vidnesbyrd, prøvede Amtsprovsten paa at komme 

3»
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ham og de gudelig vakte til Livs*). Paa Prædike
stolen ivrede han saa voldsomt imod dem, at han 
kom til at sige de Ord, der gav Anledning til den før 
omtalte Samtale mellem ham og Johan Nielsen: »De 
hellige skal forstyrres, og jeg vil forstyrre og ud
rydde dem«. Han tilbød at ville holde Bibellæsnin
ger i Kirken, hvis de vakte vilde lade være med at 
holde Forsamlinger. Men derpaa vilde Johan Niel
sen ikke gaa ind. Da han spurgte, om de ikke vilde 
komme til hans Bibellæsninger, svarede Johan Niel
sen, at dersom han forklarede Guds Ord efter Troens 
Maade, vilde de komme saa tit det skulde være, men 
gjorde han ikke det, kom de kun een Gang. Om Bi
bellæsningen fortæller Johan Nielsen følgende: »Da 
nu Høsten var til Ende, vilde Provsten holde den lo
vede Bibellæsning i Kirken. Dette blev tillyst Søn
dagen i Forvejen til at begynde Kl. 3, og da vi til den 
Tid mødte, skulde det være i Sakristiet i Stedet for i 
Kirken. Da vi nu var samlede, og Provsten kom, saa 
han sig om og spurgte, om der var nogen til Stede, 
som ikke var af hans Menighed. Der var da en 
Mand, som sagde, at han ikke var fra dette Sogn, 
hvorfor Provsten bad ham, at han vilde gaa. Thi 
dette var kun for hans Menighed. Manden svarede, 
at han havde været til Bibellæsning før, hvor han 
ikke havde hørt Sognet til, men var alligevel ikke 
bliven vist ud, fordi han vilde høre Guds Ord. »Nu

») J. N. s. 14 f.
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ingen lang Snak! Der er Døren! Tjen mig i at gaa!« 
var Provstens Svar. Da han nu gik, spurgte Provsten 
atter, om der ikke var flere, som ikke var af hans 
Menighed, og da der var seks, som svarede, at de 
var fra Gudme Sogn, blev de ogsaa udviste paa sam
me Maade som den førstnævnte«.

Johan Nielsen og de andre vakte kom kun til hans 
Bibellæsninger den første Gang. Ved den tredie Bi
bellæsning var der kun tre Mennesker, og dermed 
faldt de bort.

Ved sine Prædikener og Bibellæsninger gjorde 
Amtsprovsten Forsøg paa at møde den frembrydende 
Bevægelse med de aandelige Vaaben, han kunde 
løfte, men da de ikke vilde bide, greb han til andre, 
som han sikkert nok har haft mere Tro til. Johan 
Nielsen fortæller*) : »Da Provsten mærkede, at han 
ikke kunde slaa den Smule Liv ihjel, som var be
gyndt at vaagne iblandt Folk, greb han til aabenbar 
Forfølgelse og udsendte hele Flokke, dels af Elever 
A-a Seminariet, dels af anden Pøbel, som undertiden 
havde Sognefogden, undertiden vor daværende Sko
lelærer til Anfører, og disse kom om Søndagen og 
medbragte store Knipler, Gærdestave og andre Vaa
ben, og søgte de Steder, hvor de kunde mene, at 
nogle vilde komime sammen for at læse eller synge 
Salmer, for om muligt paa den Maade at faa det for
styrret«.

*) J. N. S. 18.
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Endelig mødte Lederne af de gudelige Forsam
linger Uvillien i Form af Retsforfølgelse. Det er 
ganske ligegyldigt, hvilken Egns gudelige Forsam- 
lingsbevaegelse vi ser paa, saa er Angiverier for den 
verdslige Øvrighed, Arrestationer, Fængselsstraffe 
og Mulkter knyttet til dens Historie. Præster og an
dre uvillige var alt for villige til at kalde den verds
lige Øvrighed til Hjælp mod de Folk, de ikke selv 
kunde faa Bugt med. Adskillige Øvrighedspersoner 
synes ogsaa at have givet sig i Kast med »de hellige« 
med Lyst og god Tro til, at de skulde udrette, hvad 
Præsterne og deres villige Hjælpere ikke formanede. 
Andre vilde derimod nødig dømme i disse Sager, 
følte, at det i dybeste Forstand var Uret at forfølge 
disse Mennesker, hvis borgerlige Liv var ulasteligt, 
for deres Tros Skyld, og at det heller ikke vilde føre 
til, at den gudelige Bevægelse standsedes, men sna
rere, at den voksede. Det var den tidligere nævnte 
Forordning af 13. Januar 1741, der især blev anvendt 
imod Forsamlingsfolkene. Da denne Forordning ud
stedtes, havde det ingenlunde været Kristian VI eller 
hans Raadgiveres Mening at ville hindre gudelige 
Forsamlinger*), som netop havde blomstret under 
Pietismen og været et Middel til at bære hele det 
pietistiske Røre frem. Forsamlingerne blev betrag
tet som et baade forsvarligt og nødvendigt Led af 
det kirkelige Arbejde. Men enkelte Steder havde

♦) Hel veg: Den d. Kirkes Historie II. S. 89.
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Församlingslivet fostret vilde Sværmerier. Disse var 
det, Regeringen vilde forebygge ved Forordningen af 
13. Januar 1741, hvori Tankegangen er, at Forsam
lingerne er gode, naar de ledes forsvarligt, hvorfor 
Præsten helst skal være Leder. Er dette ikke Til
fældet, maa der kun være nogle faa Personer til 
Stede, »hvilke i al Stilhed paa kort Tid maa samles 
og igen adskilles, uden nogen Slags Æden og Drik
ken at foretage, og ved lys Dag, ikkun af Mandfolk 
med Mandfolk, Kvinder med Kvinder (dog disse sid
ste aldrig uden Direktion af en Præst eller anden 
gudelig og erfaren Person, som af Præsten dertil be
skikkes at være til Stede) «. Men denne Forordning 
kunde nu bruges imod Forsamlingsfolkene, selv om 
den blev brugt stik imod den Aand, hvori den var 
bleven givet Nu var Tidsaanden jo en ganske anden. 
Og Forordningen blev for Alvor brugt.

Johan Nielsen blev arresteret over 30 Gange. Han 
blev idømt store Mulkter. Da Frederik VI var død, 
og Kristian VIII blevet Konge (1839), var han lige 
idømt tre Mulkter, hvoraf han betalte den ene, men 
ikke evnede at betale de to andre, hvorfor han rejste 
til København for at tale med Kongen derom. Først 
henvendte han sig til Dronning Karoline Amalie og 
forklarede hende Sagen. Hun talte hans Sag for 
Kongen, men vilde, at Johan Nielsen skulde tale med 
Kongen selv, hvilket jo ogsaa sagtens kunde bringes 
i Stand ved Dronningens Hjælp. Johan Nielsen for-



----------  40 ■

talte Kongen om Forfølgelserne, han havde udstaaet, 
og ansøgte om Eftergivelse af Mulkteme. Angaaende 
Forfølgelserne sagde Kongen*) : »Ja, Børn, jeg tror 
om eder, at I har den allerbedste Hensigt, og at I er 
ærlige og oprigtige Kristne for Gud, det tror jeg og
saa om jer, og at I er mine fredeligste Undersaatter, 
ved jeg meget godt Jeg skal have eder i min aller
bedste Erindring. Bliv du nu kun ved, og bed ogsaa 
for mig, jeg trænger ogsaa dertil. Du skal ikke of
tere blive arresteret paa Langeland, det skal jeg sikre 
dig. Jeg skal vise Herredsfogden i Rudkøbing, at 
han skal respektere Kancelliskrivelsen af 7. Septem
ber 1824«.

Efter den Tid blev Johan Nielsen ikke mere pint 
med Retsforfølgning. Mulkteme fik han derimod 
ikke eftergivet, saa hans Bohave blev solgt ved of
fentlig Auktion, men det forslog kun til at betale den 
ene Mulkt, hvorfor han maatte betale den anden med 
15 Dages Fængsel paa Vand og Brød.

Nu hele denne Uvillie og det Udslag, den gav sig i 
Sladder, Drillerier, raa Overgreb, Retsforfølgelser, 
paaførte Forsamlingsfolkene mange Lidelser, men 
kunde umuligt hverken saare eller dræbe den be
gyndte Livsbevægelse. I Virkeligheden truede der in
gen Fare fra den Kant. »Men trods alt dette«, skriver 
Johan Nielsen**), »fik Guds Ord alligevel Fremgang 
og Forsamlingerne tillige mer og mer«. »Men hvad 

^TJTNrs. 36.
»») J. N. S. 18, 20.



Herren vil have frem, kan ingen menneskelig Magt 
holde tilbage. Guds Ord gik sin egen Gang og gjorde 
sig gældende ved sin egen Magt, hvor det ved Guds 
Naade kunde faa Indgang i Hjerterne, trods al Ver
dens Modstand, hvorpaa jeg fik et levende Bevis i den

Johan Nielsen.

Tid.« Nej, Faren truede fra en helt anden Kant: var 
der indre Kraft nok til at overvinde den Hæmning, 
som ethvert Livsrøre maa kæmpe med, en Hæm
ning, der ikke kommer fra ydre Modstand, men indre 
Fejl og Mangler, Svagheder og Skrøbeligheder?



=====...... ........... -====== 42 ----------------

Kunde denne inderlige, men trangsynede i mange 
Henseender, og pietistiske Bevægelse udvikle sig ved 
at vokse ud over sin egen Begrænsning? Var der 
Kraft i den til at tage et Skridt videre frem? Eller var 
den dømt til at forstenes i en snæver Lovramme og 
i gudelige Talemaader, der stod tilbage, naar Aanden 
var vegen?

Efter al Rimelighed kunde Udviklingen, der skul
de give Svar derpaa, først begynde, naar den ydre 
Modstand og verdslige Forfølgelse hørte op og gav 
Plads for en Vækst i Bredde, som først da kunde be
gynde. Det kritiske Tidspunkt for en aandelig Bevæ
gelse kommer aldrig, før den har naaet en vis Alder 
og Anerkendelse.



2. Forbindelsen med Grundtvig.
De gudelige Forsamlingsfolk havde været faa i 

Tal i Tyverne og Trediverne, men enkelte Familier 
havde der dog været i alle Sognene, hvorfra Vejstrup 
Valgmenighed ved dens Oprettelse fik Medlemmer.

I Fyrrerne faar de derimod stor Tilvækst Først 
derved, at Gaardejer Kristen Hansen, Rosagergaard 
paa Vejstrup Mark, kom med iblandt dem. Derom 
skriver Friskolelærer Rasmus Hansen efter at have 
nævnt den stærke Tilgang i Begyndelsen af Fyr
rerne: »Og naar vi skal nævne nogen Enkeltmand, er 
Gdjr. Kristen Hansen her af Vejstrup selvskreven, 
baade fordi han paa en Gang svækkede Modstan
derne, styrkede de hellige og lettede miange Overgan
gen til dem, men ogsaa, fordi han lige siden har haft 
en aldeles overvældende Indflydelse paa Udviklingens 
Gang.......— Og jeg mindes saa godt, hvad en føjede
til, da han fortalte mig derom (Kristen Hansens før
ste Deltagelse i en gudelig Forsamling) : »Han er«, 
sagde han, »hele Egnens dygtigste Mand og har 
grumme stor Indflydelse paa Folk. Det kan derfor 
aldrig slaa Fejl, mange vil komme til Eftertanke, nu 
de ser og hører, han har sluttet sig til os. Han har

*) R. H. S. 36, 47.
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mange Søskende og en stor Slægt, og de kommer 
nok allesammen efterhaanden. Rigtignok sætter hans 
Fader sig derimod med Hænder og Fødder og truer 
med, han vil sælge Gaarden og rejse langt bort, hvis 
hans andre Børn gaar samme Vej som Kristen Han
sen; men det er slet ikke umuligt, han kommer med 
ogsaa. Saa venter vi at faa en stor Forsamlingstaler 
af ham«. De hellige havde heller kun forregnet dem i 
et eneste Stykke: Han blev aldrig Forsamlingstaler. 
Derimod slog alt det andet bogstaveligt til: inden fire, 
fem Aar var hans Fader, hans Søskende og hele hans 
Slægt mellem de helliges Flok, og en stor Mængde 
andre var fulgt efter. Det er slet ikke for meget sagt, 
at fra nu af hørte Vejstruppemes mest indflydelses
rige Mænd med til de hellige, og lige siden de Dage, 
altsaa en Menneskealder, har Vejstrup været Midt
punktet for Kredsens Livsudvikling«.

Kristen Hansen (1811—1901) var Søn af Gaard- 
ejer Hans Kristensen, der 1815 flyttede sin Gaard ud 
af Byen og byggede Kohavegaarden. Hans Kristen
sen, der blev valgt til Stænderforsamlingen i Roskil
de, da den kom, og blev Medlem af den grundlovgi
vende Rigsdag, var baade legemlig og aandelig en 
stærk Mand. Han var en Foregangsmand paa Egnen. 
Rasmus Hansen kalder ham*) »fremadstræbende, 
djærv og kraftig«. Kold sagde om ham: »Der vil 
næppe nogen af hans Sønner komme til at staa Maal

•) R. H. s. 56.



med deres Fader ideresSamtid. Og det er godt, 
der vokser saadanne Mænd op, for de giver Udviklin
gen etlille Skub, og saa kan vi andre, der følger 
efter, lettere fortsætte.« Kristen Hansens Moder faar 
af Rasmus Hansen det Skudsmaal:» Maaske sin Tids 
og Egns hjerteligste Kvinde«.

Kristen Hansen.

Kristen Hansens Barndom*) faldt i en fattig Tid. 
Syvaarskrigen og Statsbankerotten havde skabt 
strenge økonomiske Kaar. Naturligvis mærkedes det

*) Bennike: Kristen Hansesn i Vejstrup S. 9. R .H. S. 47.
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ogsaa i Kohavegaarden. Kristen Hansen hørte en Dag 
ein Fader sige til Moderen: »Varer disse Tider ved i 
tre Aar endnu, saa er vi ikke Gaardfolk længere«. 
Hans Kristensen kæmpede sig dog igennem de trange 
Tider. Men der skulde slides og spares tidlig og silde. 
Saa snart Drengen kunde gøre Nytte, maatte han 
tage fat, saa han tit maatte arbejde helt over Evne. 
Saa snart han var konfirmeret, fik han Lov til at 
høste med en let Le, som Faderen havde lavet til 
ham. En Dag blev han saa overkørt af Træthed, ar 
han rystede saa stærkt paa Haanden, at han huggede 
den i Leen, saa Blodet sprøjtede frem. Han tænkte 
nu, at han skulde blive fri for at høste videre. Men 
Faderen bandt et Lommetørklæde fast om Haand- 
ledet og sagde: »Gaa kun du nu igen!« 1818 kom han 
i Vejstrup Skole, men 10^ Aar gammel kom han til 
at gaa i Skole hos Sognepræsten Baggesen. Som 
tidligere nævnt gik alt begge Steder paa den rationa
listiske Melodi. Præsten syntes saa godt om ham, at 
han tilbød at ville give ham Sprogundervisning, for at 
han skulde studere og blive Præst

Hans Kristensen var nu over de trange Kaar, saa 
han havde intet derimod. Han sagde til Drengen*) : 
»Ja, Kristen, det har tit været strengt for din Moder 
og mig, vi har døjet meget med Fattigdom og trange 
Kaar, og vi vilde gerne, at vore Børn kunde faa det 
noget bedre. Nu har det lettet lidt for os, og har du 
Lyst til at være Præst, saa vil vi hjælpe dig dertil,

♦) K. H. S. 12, 38.
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men saa faar du heller ingen anden Arv«. Men det 
vilde Drengen ikke. »Jeg kan godt mindes«, skriver 
han, »at det kæmpede i mig. Men det, der slog Hove
det paa Sømmet, var dette: Jeg vil være en Mand 
ligesom min Fader, og jeg vil blive ved at tale Lands- 
maal, og blev jeg Præst, skulde jeg jo tale fornemt, 
og det var mig meget kærere at være ligesom Fader 
og Moder«.

Da han var 18 Aar gammel, blev han antaget som 
Lærling af det kongelige Landhusholdningsselskab, 
hvor han først maatte tjene et Aar paa Bremersvold 
paa Lolland, et andet Aar i Lyngby ved København 
hos Præsten Bone Falk Rønne, et tredie Aar paa en 
Gaard i Knudstrup ved Randers. Den sidste Plads var 
i enhver Henseende den bedste.

Da han kom hjem til Kohavegaarden igen, lod hans 
Fader ham udnytte de erhvervede Kundskaber. Han 
fik indført Vekseldrift og Sommerstaldfodring. Han 
maatte stadig vise Folk paa Egnen, hvorledes der 
kunde piøjes med Svingplov i Stedet for Hjulplov, og 
forskrev fra København endogsaa hele seks Sving
plove, som han skulde skaffe til Folk. Da Faderen 
blev valgt til Stænderdeputeret, overtog han, skønt 
kun 24 Aar gammel, Sognefoged- og Lægdsmands
bestillingen. 1837 blev han gift og fik Svigerfor
ældrenes Gaard, Rosagergaard. Skønt han økono
misk blev spændt meget haardt for, klarede han sig 
godt. Efterhaanden vandt den unge, dygtige Mand 
baade stor Anseelse og stor Indflydelse. Alt tydede
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godt paa, at han vilde »blive som Faderen«, hvad der 
jo havde været hans Ønske, da han afslog at lade sig 
uddanne til Præst.

Men uden at nogen forstod det, bar han paa en 
tung Byrde: han havde ikke Fred i sin Sjæl. Alle
rede i hans tidlige Ungdom havde det Spørgsmaal 
rejst sig i ham: »Ja, endnu er du ung og har Frem
tiden for dig, men selv om du skal leve længe, maa 
du dog engang dø. Og fører den Vej, du vandrer ad, 
saa til Himlen eller Afgrunden?« Han havde ingen, 
han rigtig kunde tale med om dette. Han læste i 
Bibelen, han gik i Kirke, han stræbte at leve et ret
skaffent Liv efter hans rationalistiske Læremestres 
Anvisning. Men hans Sjælenød blev større og større. 
Undertiden kunde han ønske, at han dog havde taget 
imod Tilbudet om at studere Teologi, thi saa maatte 
han vel have faaet Klarhed over det, der nu var saa 
mørkt. Han havde nok hørt om de gudelige Forsam- 
lingsfolk, men tænkte ikke paa at gaa til dem, thi 
han var for det første Vidne til, hvorledes de blev 
haanede og spottede af Mennesker, og det var ikke 
saa let en Sag at gaa ind og dele Haanen og Spotten, 
men dernæst vidste han, at hans Fader var imod 
dem. Hans Kristensen var optaget af sin Stands 
Frigørelse og Opkomst, men brød sig ikke om det, de 
gudelige Forsamlingsfolk stred for. Og Kristen Han
sen vilde nødig gøre Faderen imod. Dog kom han, 
som tidligere nævnt, engang med til en gudelig For
samling, hvor han blev opfordret til at sige
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imod. Peter Larsen Skræppenborg, som var tål 
Stede, sagde til ham: »Det er rigtigt, at du siger, 
hvad du mener, men vil du lade Guds Ord være Dom
mer imellem os, saa kom kun til os, saa skal vi nok 
blive enige«. Skønt Kristen Hansen efter sine Ven
ners Mening havde klaret sig stolt i Debatten, gav 
han dog i Hjertet Forsamlingsfolkene Ret. Men han 
kunde alligevel ikke faa det over sit Sind at gaa til 
dem om Hjælp, og blev i sin Nød. Endnu gik der 
flere Aar, inden han kom til Forsamlingsfolkene og 
flik det Lys, han trængte til Det var i Sommeren 
1842, det skete*). Og dermed gik det saaledes til: 
Hans Svigermoder var syg. Det vidste en ung Mand, 
Hans Andersen (1813—1890), hvis Fader var Gaard- 
mand paa Vejstrup Mark (Rødbjerggaard). I en 
ung Alder havde Hans Andersen, der senere kom til 
at bo paa Helleskov i Skaarup Sogn, stiftet Bekendt
skab med Forsamlingsfolkene. Det var allerede om
kring 1830, det skete under Besøg hos Slægtninge i 
EHerup. Det var en Moster, som boede der. En 
gudelig vakt Mand fra Marslev var ogsaa flyttet til 
EHerup. De skulde have gudelig Forsamling, hvortil 
Hans Andersen vilde for at faa Rede paa, hvad det 
var for noget, de havde for. Taleren var Lars Møller. 
Hans Andersen, der da var 19 Aar gammel, gav dem 
i Hjertet Ret, men der gik dog nogen Tid, uden at der 
i ydre Henseende skete nogen Forandring med ham. 
Dog traadte han i Forbindelse med Johan Nielsen.

♦) R. H. ,S. 37. Fr. Nygaand : Kristenliv i Danmark «S. 398.
4



Men. saa skete det, at en ung teologisk Kandidat 
Ludvig Daniel Hass, Huslærer paa Maegaaid i Skaa
rup Sogn, prædikede i Vejstrup Kirke. Der var 
mange i Kirke, blandt andet Hans Andersen og En
ken fra Hjælmkilde i Skaarup, Johanne Margrethe

Hans Andersen.
Kongstad, hos hvem Hans Jørgen Hansen den Gang 
tjente. Ved Hass’ Prædiken blev baade Hans Ander
sen og Enken hjulpet tål Rette. Nogen Tid efter, i 
December 1834, holdt Enken paa Hjælmkilde Bryllup 
med Tjenestekarlen Hans Jørgen Hansen. Ved denne 
Lejlighed blev der holdt mange gudelige Taler af Jo-
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han Nielsen, Peter Larsen Skræppenborg, Rasmus 
Nielsen fra Bregnør. Der indfandt sig saa en Del 
unge fra Vejstrup for at sige imod. Her var det 
Kristen Hansen som nævnt oven for indlod sig i Ord
striden, men følte sig overvunden.

Hans Åndersen og hans Hjem sluttede sig nu til 
de vakte. Han blev ogsaa Taler i de gudelige For
samlinger, men trak sig dog helst tilbage til Tilhø
rerpladsen. Rasmus Hansen skriver*) : »Han er Fri
menighedens selvskrevne Aldersformand.......Han er
den af alle eller hele det første Kuld hellige, der bedst 
her fulgte med Livsudviklingen i alle sine Overgange, 
og det er et godt Tegn paa Livets Enhed, trods alle 
Forskelligheder i paangt og meget, at han nu er valgt 
til Medlem af Menighedsraadet«.

Hans Andersen vidste nok, at Kristen Hansen var 
ikke helt let at komme i Kast med, men dristede sig 
alligevel til at gaa hen og tale med den syge Sviger
moder. Kristen Hansen fortæller, at han var meget 
lykkelig, da han hørte Hans Andersen frembringe sit 
Ærinde; thi han tænkte, at han saa ogsaa selv kunde 
faa Gavn af Hans Andersens Ord. Og deri blev han 
ikke skuffet. Da han hørte Hans Andersens Vidnes
byrd om, at vi bliver frelste af Naade for Jesu Kristi 
Skyld og ikke ved vore egne Gerninger, fik 'han den 
Hjælp, han saa længe havde sukket efter. Et helt 
nyt Lys gik op for ham, og efter hans eget Vidnes
byrd begyndte der nu et helt nyt Afsnit af hans Liv.

») R. H. S. 51
4
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Det, han nu selv havde faaet Syn for, vilde han 
ogsaa hjælpe andre til at se. »Han har altid villet 
virkeliggøre i Livet, hvad der har tiltalt ham selv, 
uden at ændse, hvor langt tilbage hans Samtid stod. 
Men han har været Mand for at gaa foran, og Tiden 
har efterhaanden vist, at han ikke kæmpede i Taaget 
eller fægtede i Luften«, skriver Rasmus Hansen*). 
Først talte han til sine nærmeste om sin Oplevelse. 
Men foreløbig var det kun hans Moder, han fandt 
Forstaaelse hos. Hun takkede Gud, der havde givet 
hende en Søn, der kunde hjælpe hende til Rette i 
hendes Gudsforhold. Senere gik han til gudelig 
Forsamling, til stor Glæde for ForsamlingsfOlkene, 
men til ligesaa stor Forbitrelse for Faderen, der end
nu ikke forstod ham, men saa saaledes derpaa, at 
han dermed afskar sig selv fra at bevare og forøge 
den Indflydelse, han allerede havde i det offentlige 
Liv. Faderen blev endogsaa saa vred, at han forbød 
ham at komme til Kohavegaarden, ligesom han selv 
ikke vilde sætte sine Ben over Rosagergaards Tær
skel.

Imidlertid gik det, som vi har set, saaledes, at ef
terhaanden hele hans Slægt fulgte ham, ogsaa Fa
deren.

Dernæst skete der i Aarene 1845—46—47 en Op
vækkelse, der udgik fra Oure Mark, men bredte sig 
til Gudme, Galdbjerg og Hesselager. Den skete især 
blandt Ungdommen. Til denne Opvækkelse hørte

*) R H. S. 81.
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Anders Nielsen, Gudme, (1819—1895), Peder Ras
mussen, Grønnemosegaard paa Oure Mark, (1821— 
1896), Rasmus Hansen, Friskolelæreren i Vejstrup, 
(1825—1883) og mange andre. Men især var det en 
ung Mand fra Oure Mark, Anders Knudsen, senere

Rasmus Hansen.

Gaardmand ved Tommerup, der var virksom blandt 
disse unge vakte. Han var bleven stærkt grebet ved 
at læse Ordene: »Vi maa tjene Gud uden Frygt og 
Bæven alle vore Livs Dage«. Han var fuld af Iver og 
Kampmod, tog ivrig Del i de gudelige Forsamlinger,
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blev selv Forsamlingstaler. Han skyede ingen Ulej
lighed, naar han mente at kunne vække dem, der 
sov, gendrive dem, der var paa Vildspor. Han tog 
saaledes op til Kertemindeegnen for at gendrive de 
»Grundtvigianere«, som han havde hørt skulde være 
der paa Egnen, og som han ogsaa fandt og kom i 
Kast med. Derved var han, der hjemme i Forsam
lingsfolkenes Kreds gengav baade sit eget og Mod
partens Indlæg, med til at henlede Opmærksomhe
den paa Grundtvig og hans Syn.

Dog Stødet til Røret iblandt de unge blev givet af 
Peder Rasmussen, Grønnemosegaard. Om ham skri
ver Rasmus Hansen*) : »Han var meget livlig, men 
set nøjere til, var han ikke saa lidt af en Modisæt
ning til Anders Knudsen: naar Anders Knudsens Op
vækkelse gik for sig lige med et Slag, saa var Peder 
Rasmussens gaaet for sig gennem en Række Aar. 
Som helt ung havde han faaet det første Indtryk af 
de hellige ved, at en Mand i hans Faders Hus havde 
fortalt om dem, og særlig, at Johan Nielsen var en 
mærkelig Mand, der, fattig som han var, arbejdede 
hver Dag, men vistnok læste hver Nat Lys var der 
i det mindste tændt i hans Hus hver Nat, paastod 
Manden, men om det var et naturligt Lys eller et 
overnaturligt, vidste han rigtignok ikke Rede paa. 
Senere hen undersøgte han, om de hellige var saa 
gode, som de burde være, eller naar alt blev regnet

») R. H .S. 84 .



med, om de saa ikke var saa nogenlunde som andre 
Godtfolk. Dette syntes han længe, de var, men under 
alt dette droges han mere og mere til dem, og fandt 
sig snart som en af dem, der skulde tale om Kampen 
for Guds Rige og et evigt Liv til alle, han stødte paa,

Peder Rasmussen.

og det baade i Tide og Utide. Selv Folk, der kørte paa 
Vejen, blev tiltalte og formanede at vandre paa den 
snævre Vej til Livet. Men han gæstede da ogsaa tid
ligere Kendtfolk, blandt dem Dines’ Enke paa Gald- 
bjerg Mark. Undervejs dertil knælede han 1 en Skov
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og bad Gold lægge sig de Ord paa Tunge, han vilde 
have talt til disse Folk. Og i det mindste her fandt 
hans Ord et godt Sted, idet hele Huset sluttede sig 
til de hellige. Dette Hus blev nu Samlingssted for de 
nyopvakte, for største Delen unge der fra Egnen«.

Disse unige var strenge Pietister. De holdt saa 
stærkt paa »Sabbatshvile«, at de hverken redte deres 
Senge eller fejede deres Gulve om Søndagen. Gulvene 
fejede de Lørdag Aften, inden de gik i Seng, og om 
Søndag Aften gik de i de uredte Senge. Rasmus 
Hansen fortæller, at Johan Nielsen ikke var helt 
glad for disse unge, fordi han havde paa Fornemmel
sen, at de vist vilde sprænge de gamle, allerede fast
lagte Rammer. Ved Lejlighed kunde han ligefrem 
hindre dem i at komme til Orde.

Sikkert er det, at disse Vækkelser i Fyrrerne førte 
ikke blot til, at der kom langt flere med i den gudelige 
Forsamlingsibevægelse og at den fik et helt andet 
Præg, udefra set, men de tilførte Bevægelsen Kræf
ter, der magtede at føre Udviklingen videre. Tilslut
ningen betød altsaa ikke blot en Vækst udadtil, men 
en Vækst indadtil; thi det var Folk med ualmindelige 
Udviklingsmuligheder, der nu kommer, og en tilsva
rende Udviklingstrang.

Og netop i den Tid trængte Bevægelsen til et saa- 
dant Tilskud, om den ikke skulde enten gaa i Staa 
eller komme paa Vildspor.

Allerede i Sommeren 1838 var Baptismen kom-
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men til Egnen og havde søgt Indgang i Forsamlings
folkenes Kreds*).

Baptismen er opstaaet paa reformert Grund. 
Ganske vist findes der helt tilbage i Middelalderen 
gendøberske Bevægelser, paa Reformationstiden var 
der baade i Svejts og Tyskland ret stærke gendøber
ske Samfund, men Baptismen som Samfund i den 
Form, hvori vi kender det, blev til i 17. Aarhundrede 
i England. 1611 dannedes i London af en Mand ved 
Navn Helwys den første Baptlsmenighed, 1633 en 
anden med Anskuelser, der afveg fra den første. I 
hele sit Syn er Baptismen uluthersk, udgaaet som 
den er fra den engelske Calvinisme, af hvilken en 
Form er blevet kaldt Independenttsme, fordi den holdt 
paa, at hver enkelt Menighed skulde styre sig selv, 
uafhængig af Stat og ethvert Slags Kirkestyre. Fra 
denne Independentisme adskiller Baptismen sig ved 
Forkastelse af Barnedaab og ved Krav om Neddyk
ning i Stedet for Overøsning. Men den har ellers hele 
den strenge Calvinismes Syn paa Bibelen, paa Loven, 
paa Menigheden. Forøvrigt er Baptisterne efterhaan- 
den delt i en Mængde forskellige Afskygninger, der 
dog har det tilfælles, at de ikke vil vide noget af Bar
nedaab eller Daab ved Overøsning.

Hertil kom de fra Hamborg. En Mand ved Navn 
Købner, oprindelig Jøde, som efter Sigende havde 
ladet sig døbe for et rigt Giftermaals Skyld, men se- 
” ♦) Jnhan Nielsen: Min Kamp med Baptister, S. 1 f. L.
Schrøder: Ole Peter Holm Larsen, S. 115.
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nere havde ladet sig optage i Baptistsamfundet i 
Hamborg, kom Sommeren 1838 til Øster Aaby Afork, 
hvor han først søgte til Gaardmand Hans Jørgen 
Hansen, men traf ham ikke hjemme. Da han havde 
spurgt om andTe hellige, blev han vist hen til Hans 
Andersen, dengang boende paa Vejstrup Mark. Hos 
Hans Andersen opholdt Købner sig et Par Dage, men 
talte intet om sin Baptisme, før Hans Andersen fulg
te ham over til en Familie paa Oure Mark*). Denne 
Familie blev de første Baptister paa Fyn. Ogsaa Jo
han Nielsen fik Besøg af Købner, men vilde intet vide 
af de baptistiske Synspunkter. Han stred siden paa 
det kraftigste imod Baptismen. Han skriver der
om**) : »Saa kom Gendøberne og stiftede megen For
virring, og med disse fik jeg mangen haard Strid, og 
ikke faa lod sig forlede af dem«. Rasmus Hansen 
fortæller: »Den første Familie indenfor vor Kreds, 
der sluttede sig til denne Menighed, var Gaardmand 
Rasmus Peder Mortensen paa Oure Mark. Men i flere 
Aar blev her paa Egnen kun faa Familier«. 1857 blev 
de dog stærke nok til at bygge Kapel i Oure. Men 
kunde de ikke rigtig vinde Indpas i Forsamlingsfol- 
kenes Kreds paa Vejstrupegnen, vandt de saa meget 
desto stærkere frem iblandt Forsamlingsfol'kene paa 
Langeland, hvor den første Baptistmenighed i Dan
mark stiftedes 1839, idet Købner førte en Baptist
præst Oncken fra Hamborg med sig og lod ham 1 en

») R. H. s. 65. 
••) J. N. S. 37.
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Mergelgrav paa Pelykkegaardens Mark døbe otte, 
blandt dem den kendte Jens Dyrholm, der senere 
blev deres ivrige Bekæmper. Det var om Natten, 
denne Neddykning fandt Sted, vel sagtens af Frygt 
for Myndighederne, der tog meget haardt paa dem, 
saa de nu blev Genstsand for en lignende Forfølgelse 
fra Myndighedernes 'Side, som de gudelige Forsam
lingsfolk tidligere havde været. I Henhold til en kon
gelig Forordning vilde Myndighederne lade Bapti
sternes Børn døbe mod Forældrenes Villie. De mest 
oprørende og forargelige Optrin fandt Sted, de mest 
grusomme Mishandlinger af de baptistiske Hjem blev 
foretaget i den »kristelige« Øvrigheds Navn og med 
Billigelse eller maaske efter Tilskyndelse af den øver
ste gejstlige Styrelse med Biskop J. P. Mynster i 
Spidsen. Naturligvis blev der gjort den stærkeste Ind
sigelse fra grundtvigsk Side. P. C. Kierkegaard, der 
1842 blev Præst i Pedersborg ved Sorø, nægtede at 
udføre en saadan Tvangsdaab. Forsamlingsfolkene 
misbilligede ogsaa en saadan Fremfærd. De havde 
jo for ikke længe siden selv haft Skoen paa og vid
ste, hvor den trykkede*).

Naar Baptismen kunde drage adskillige af For
samlingsfolkene, hænger det sikkert sammen med, 
at disses Trosvarme, inderlige Gudsfrygt og stærke 
Oplevelse af Syndens Alvor, en Oplevelse, der lod 
dem forstaa, at det duede ikke at henfly til rationa-

♦) Helveg: Den danske Kirkes Historie II. S. 654.
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listisk Retskaffenhed, men kun til Guds Naade, var 
knyttet til et pietistisk Snæversyn, der gjorde Op
vækkelsen til det afgørende og udvortes Lovvæsen 
til det uomgængelige Krav. De havde nok ved deres 
Møder læst Luther, men ikke nemmet hans Syn paa 
Daab og Nadver, selv om de ikke var helt uberørte 
deraf, hvad mange Ting viser. De talte idelig om,*) 
at de var fni for Lovens Forbandelse, men under dens 
Lydighedsrav, hvilket de förstod paa den Maade, at 
de ud af Skriften skulde udforme ydre Lovbud, som 
de skulde underkaste sig. De 'havde slet ingen For- 
staaelse af, at for den Kristne er Loven ikke skrevet 
paa Tavler, men i Hjertet, at i Kristendom gælder 
det: indefra — udefter og ikke omvendt, at først paa 
den Maade faar Loven virkelig Magt, medens den el
lers fører lige til Farisæisme, at det var noget af det 
herlige hos Luther, at han saa og gjorde det gæl
dende med Kraft. Selv for de dybeste og stærkeste 
Oplevelser af Synd og Naade er det skæbnessvangert 
at blive knyttet til et saadant Fejlsyn. Det tragiske 1 
hele Reformationshistorien er dette, at Reformato
rernes herlige Oplevelser blev knyttet til et skæbnes
svangert Fejsyn paa Skriften, thi dette Fejlsyn, der 
gjorde Skriften, Bogen, til Gudsordet, blev til Hinder 
for at opleve Menigheden og Gudsordet dér, saavel 
som i at bringe Gudstjenesten i Overensstemmelse 
med de dybe Oplevelser. Gudstjenesten med sin over-

») R. H. s. »i.
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drevne Vægt paa Prædikenen blev meget mere Sko
leundervisning end Tilbedelse af Menighedens 
Herre og Modtagelse af Livsstrømmen, der rinder i 
Menighedens Livskilder. Men det, der skete i det sto
re, gentog sig her i det smaa.

Men utvivlsomt var der ogsaa allerede paa det 
Tidspunkt, Baptisterne optraadte, hos adskillige 
Forsamlingsfolk en Følelse af, at de trængte til at 
komme videre frem, at der var Skranker, som skulde 
brydes.

Saavel i Snæversynet som i Trangen til at komme 
ud derover, fandt Baptisterne et Udgangspunkt, de 
kunde benytte sig af, som enhver ny Bevægelse vilde 
have kunnet.

Men nu kom med de to Vækkelser i Fyrrerne det 
Tilskud af Kraft, som tiltrængtes for at bryde 
Skrankerne og føre Livsudviklingen videre.

Hvis man skelner mellem tre Kuld af vakte For
samlingsfolk, saa var der af det første, som har Jo
han Nielsen til Fører, og hvis Tidsrum gaar fra 1826 
—1842, kun en eneste, nemlig Hans Andersen, Helle
skov, der kommer med i den grundtvigske Bevægelse. 
Det andet Kuld, hvis Fører Kristen Hansen kan kaldes 
efter sin Opvækkelse 1842, bliver grundtvigsk. Det 
samme er Tilfældet med det tredie Kuld, som den 
Slægt af helt unge, hvis Vækkelse skete sidst i Fyr
rerne, kan kaldes.

Det er allerede nævnt, at det ældste Kuld af
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vakte var bange for disse unge, advarede dem, talte 
imod dem, vel sagtens fordi de følte, at de næppe var 
til at holde inden for de afstukne Grænser. I deres 
yderliggaaende Iver, deres ligefrem voldsomme Ple-‘ 
tisme, var der noget, som viste ud over det bestaaen- 
de, ja, paa en Maade ud over Pietismen selv.

Kristen Hansen fortæller i sin Selvbiografi om 
Livet i de gudelige Forsamlinger, da han var kom
men med. Han priser de gudelige Forsamlinger for 
den Inderlighed, Kærlighed, det hjertelige Fælles
skab, der prægede dem. Men alligevel er han snart 
kommen til at føle, at der var noget trangt over For
samlingsfolkenes Liv, at de trængte til Vækst baade 
i Liv og Lys. Han skriver saaledes*) : »Det var 
kommen til at staa for mig, at der var ingen Vækst 
i vort Vennelag. Naar mine ældre kristne Venner 
fortalte mig, at det var bleven daarligere med dem 
end det var i den første Tid af deres Vandring med 
vor Herre; nu havde den første Kærlighed tabt sig, 
sagde de, og den iboende Fordærvelse var bleven til 
saa megen Kamp, saa det var gaaet tilbage, saa pas
sede disse Betragtninger ikke før mig, thi jeg forud
satte, at hvad der var Liv, maatte have en Vækst«. 
»Jeg var kommen til at længes efter mere Udvikling 
og havde mærket, at det var sygeligt med os deri 
(o: det pietistiske Lovvæsen)«.

Rasmus Hansen skriver* •) : »Endnu da Krigen
*) K. H. S. 55. 
**) R. H. S. 86.
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brød ud 1848, var Kredsen hel og holden pietistisk. 
Krigen hørte jeg kun omtale som en Straf for Lan
dets Synder.......Naar der tales og skrives saa meget
om Begejstringen 1848, saa kendte Pietisterne 
egentlig ikke noget til saadan noget. De havde Hjer
telag til at give, hvad det skulde være for Sagen,, 
men jeg tør ikke paastaa, det var af Kærlighed til 
Modersmaal og Fædreland. Det var i Ydmyghed, de 
bøjede sig for Tugtens Ris, Gud Herren slog Land og 
Rige med. Han var jo vor Herre, vi havde kun at ad
lyde, og sagde han, som det staar i Salmen: »Sæt 
Livet til!« skulde vi svare: »Alt som du vil!« Paa den 
Maade blev virkelige Pietister virkelig gode Solda
ter... Naar vi drog i Krigen, var det som vi skulde 
gaa til den visse Død, og vi blev formanet til at vaage 
og bede. Saaledes var da Breve til os ogsaa stilede. 
Som det mellem Pietisterne herhjemme var Skik at 
kalde hverandre Brødre og Søstre i Herren, og som 
det hed, efter Apostlenes Formaning, hilser hveran
dre med helligt Kys, saaledes var der den Mærkelig
hed ved de mange pietistiske Soldaterbreve fra de 
Dage, at de begyndte med en, som det hed sig, apo
stolisk Hilsen eller Tiltale. Den simpleste Maade, 
jeg kender, var: »Kære Broder i Herren!« Men det 
kunde ogsaa blive til: »Kære, elskelige Broder i Her
ren!« Eller: »Dyrekøbte og medforløste Broder i 
Herren!« Saaledes skulde Brevene ogsaa ende med 
en apostolisk Afskedshilsen og Velsignelse. Og jeg 
kender dem, der ligefrem bladede i Apostelbrevene
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for at finde passende Tiltale og Afskedsord«. Men 
var end Stillingen saadan, saa bragte dog, siger Ras
mus Hansen, Aarene 1848—1852 »en stor Omvælt
ning her som i saa mange andre Forhold«. Mens man 
før blandt Pietisterne havde set paa det folkelige og 
det menneskelige som noget ondt, kom det dem nu i 
Møde paa en Maade, der tvang dem til at klare deres 
Forhold dertil endnu engang. Og i Hjerterne var 
der Længsel efter mere Liv og Lys.

Men denne aabenbare Trang til Udvikling, som 
rørte sig hos den yngre og yngste Part af de gudelig 
vakte, var det, som nu skulde møde det Livsrøre, som 
Grundtvig var Hovedmanden i. Men hvorledes skulde 
dette Møde komme i Stand? Mange Skranker og 
megen Uvillie skulde brydes, inden det kunde ske. 
Det er et Vidnesbyrd om Ægtheden i disse Menne
skers Sandlhedssøgen, om Styrken i deres Livstrang, 
om deres rige, stærke Menneskelighed, at dette Møde 
kom i Stand.

Noget egentlig Kendskab til Grundtvig havde de 
ikke, men derimod rigelig af Uvillie. »Grundtvig 
blev imidlertid ikke alene miskendt af Magthaverne 
og den statskirkelige Mængde«, skriver Rasmus Han
sen*, »han blev til Dels ogsaa miskendt af dem, der 
søgte de gudelige Forsamlinger. Vel læste de hans 
Søndagsbog, men de forstod vistnok hverken hans 
Skrift eller hans Tale. Han var dem vistnok alt for

») R. H. S. 78.
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ejendommelig dansk, eftersom de var vant til at faa 
alt fra den tyske, pietistiske Tankegang. De var ham 
vistnok noget vel sværmeriske. Der var jo ogsaa 
saa meget hos dem, han umulig kunde billige, og 
skønt de idelig raabte paa, han var mod de gudelige 
Forsamlinger, som de saa som en Livsbetingelse, og 
miskendte Lægmænds Optræden som Talere der, 
saa var der vistnok meget andet.

Det jeg især hørte mod Grundtvig, var, at han 
skulde have kaldt »de hellige«, det vil sige Pieti
sterne, »nogle surmulede Hængehoveder«, at han 
skal have skrevet, at han saa lige saa gerne en lystig 
Broder ved Kløverknægt og Flasken som en Flok 
surmulede Hængehoveder ved Salmebogen og Lu
thers Huspostil. De drog saa den Slutning, at Grundt
vig, om ikke elskede, saa dog billigede Svir og Drik 
og Kortspil. Og gjorde han det, billigede han vel 
Dans, Banden og Søndagsarbejde med. De skyede 
ham derfor som en, der skikkede sig lige med denne 
Verden, og som var dobbelt farlig, fordi han var saa 
begavet. Og saaledes fremstilledes han for mig selv, 
og jeg advaredes med det samme mod at læse noget 
som helst af ham, da han var dobbelt farlig, fordi 
han var saa begavet... For Pietisterne stod Grundt
vig dog nærmest som en, der var dem en Gaade«.

Kristen Hansen fortæller*), at han engang 
spurgte Johan Nielsen om Grundtvig, men fik kort og 
godt den Besked: »Han er en Sværmer«.

♦) K. H. S. 57.
5
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Et saadant Syn paa Grundtvig og en saadan Om
tale af ham i de gudelige Forsamlingsfolks Kredse, 
hang sikkert sammen med, at Grundtvig flere Gange 
havde udtalt sig om de gudelige Forsamlinger ud fra 
en Betragtning, som ingen af Forsamlingsfolkene 
forstod. 1825 havde Grundtvig skrevet et Stykke 
»Om gudelige Forsamlinger«. Det var i Anledning 
af, at en Præst Olivarius henne paa Kertemindekan- 
ten havde anklaget nogle af sine Sognefolk, fordi de 
havde holdt gudelig Forsamling. Grundtvig vendte 
sig haardt imod al Slags Forfølgelse fra Myndighe
dernes Side. Det er for det første uklogt at forfølge, 
thi Erfaringen fra Historien viser*), »at lige fra Kri
stendommens første Dage indtil de Haugianske Be
vægelser i Norge, har ethvert Forsøg af den verds
lige Øvrighed paa, med Magt, at undertrykke Ytrin
gerne af et vaagnende religiøst Element ej blot været 
frugtesløst, men øjensynligt bidraget til at forstærke 
og udbrede det, hvad der naturligvis altid blev til stor 
Skade for den Stat, der satte sig selv i et fjendtligt 
Forhold til den Tro, der altid flytter Bjerge. Jeg me
ner derfor virkelig, at om ogsaa Øvrigheden troede 
6ig ligesaa fuldt overbevidst om Skadeligheden af de 
gudelige Forsamlinger udenfor Kirken, som den er 
det om Skadeligheden af Kro-Gang, med Drik og 
Spil, med Svir og Sværm, saa maatte de dog svare

*) Grundtvigs: Udvalgte Skrifter ved Holger Begtrups IV. 
S. 368.
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de kirkelige Zeloter, som de svarer de moralske: kan 
I forvandle Statens Borgere, saa de bliver bedre, skal 
det være os inderlig kært, og at arbejde derpaa er 
eders Kald og Pligt, men vi maa nødvendig tage Men
neskene, som de er, og lade den Sten ligge, vi ej kan 
løfte, og derfor ej vil spilde Statens Kræfter paa at 
flytte«. Dernæst raader Grundtvig Øvrigheden til at 
betragte de gudelige Forsamlinger som »en selskabe
lig Forlystelse, hvori en Del af Folket søger sin Op
muntring og Vederkvægelse, medens andre søger 
deres ved Skue-Spil, Kort-Spil, Strenge-Spil, Gæste- 
Bud, eller hvad andet Menneskenes Børn kan forly
stes ved at nyde i Fællesskab, og uden nu at tale no
gen Forlystelse for nær, tør man dog vel paastaa, 
der er ingen af dem, ved hvis almindelige Udbredelse 
Staten vover mindre og kan vente at vinde mere, end 
af Samlingerne til fælles Opbyggelse«. Grundtvig 
hævder, at hans Forsvar for de gudelige Forsamlin
ger ikke bunder i Sympati for dem: »Om det virke
lig er mit Alvor, at jeg i Grunden ikke ynder de gude
lige Forsamlinger, Menig-Mand selv anstiller, og hvis 
Hoved-Hensigt er indbyrdes Opbyggelse, det kan 
vistnok være Staten ligegyldigt, da det ikke er min 
Mening, men mine Grunde, det er værd at agte paa; 
men hvem der har læst mine historiske Skrifter, vil 
næppe tvivle om, at slige gudelige Forsamlinger vir
kelig i mine Øjne kun er maadelige Surrogater for 
det kirkelige Lav, og kun maadelige Plante-Skoler for 
sand Gudsfrygt, Ydmyghed og Kærlighed. Kirke-Hi

s’
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storien har nemlig lært mig, at en vis sygelig Pie
tisme, i slige Forsamlinger, saare let parrer sig med 
forskruede Indfald, Ringe-Agt for Lærestanden, og 
omsider for Skriften selv, og derfor har jeg aldrig 
tilraadet men snarere fraraadet dem, og i de Aar, jeg 
som Præst var udenfor Kirken, maaske endog med 
overdreven Ængsteligihed, skyet alt, hvad der kunde 
have mindste Skin af noget saadant.«

1837 skrev Grundtvig igen et Stykke »Om gude
lige og ugudelige Forsamlinger*)«. Deri hævder 
Grundtvig Forsamlingernes borgerlige Uskyldighed, 
men at Værdien af dem ikke er saa stor, at det er 
værd at Kde for dem. Forsamlingerne er et Udtryk 
for, »at Almuen i vore Dage nødvendigvis maa føle 
en stærk Trang til Meddelelse, naar den vaagner af 
sin lange Døs og skammer sig ved Dyrisklheden, me
dens de Studerendes Dannelse sædvanlig ganske fat
tes det folkelige Præg, og den offentlige Gudstjeneste 
er for det meste stivnet til en død Ceremoni«. I Grun
den vilde derfor en borgerlig Kamp mod de 
gudelige Forsamlinger være en Kamp »mod Almuens 
naturlige Drift til selv at arbejde sig ud af Raaheden 
og op til en levende Aandelighed«. Han har dog ikke 
videre Haab om, at Øvrigheden vil lytte til hans 
Raad. »Jeg skulde derfor ikke have grebet Pennen, 
hvis Afmagt til at gavne andre og Kraft til at saare 
Skriveren jeg godt har lært at kende, naar jeg ikke 
ansaa det for min Pligt, da de Lovkyndige erklærer 

*) L. Schrøder: Ole Peter Holm Larsen. S. 89.
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sig mod Forsamlingerne, saavidt det staar til mig, at 
forhindre videre Ulempe, idet jeg ytrer det som min 
faste, velgrundede Overbevisning, at de gudelige For
samlinger er hverken værd at stride eller lide for. 
Dette 'kunde nu vistnok ske med langt færre Lin
jer, men vilde jeg ventet, at mine Tros-Forvandte af 
en modsat Mening om Forsamlingerne skulde ænse 
min, da maatte jeg stræbe ret skarpt at skelne mel
lem, hvad man sædvanlig paa begge Sider sammen
blander: Forsamlingernes aandelige Værdi og deres 
verdslige Uskyldighed. Vise maatte jeg, hvorledes jeg 
ej kan finde nogen optænkelig Grund, hvi det ej 
skulde staa rolige Borgere lige saa frit for at søge 
deres Vederkvægelse i gudelige Forsamlinger, jeg vil 
ikke engang sige som i Drikke- og Spillehuse, men 
som paa Koncert og Komedie, hvor tilvisse lige saa 
lidt alt er rent, undtagen for de rene.......Først efter
dermed at have gjort alt, hvad jeg kan for at afvende 
et verdsligt Angreb paa Forsamlingerne, kan jeg se 
mine Tros-Forvandte i Øjnene og sige: Desuagtet, 
vil I lyde mit Raad, da skal I ikke underkaste eder 
mindste Ulejlighed for sligt; thi anser jeg maaske 
denne gudelige Selskabelighed for farligere, end den 
er, saa maatte jeg dog staa langt tilbage for eder i 
kristeligtLiv, dersom man virkelig tabte noget 
ved, som jeg altid har gjort, at sky de talrige Selska
ber, hvor man skal betragte og behandle hinanden 
som Grund kristne og Hjerten s-V e n n e r, 
uagtet man hos mange finder lidt, der tiltaler, men
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meget, der frastøder. Indtil man altsaa med A a n d 
o g K r a f t beviser, at man er vokset mig langt over 
Hovedet, har jeg Ret til at tro, man vokser bedst i 
Stilhed, og finder i Samtale med en enkelt venlig 
Sjæl rig Erstatning for den flygtige Glæde, der i store 
Selskaber, de gudelige som de verdslige, er langt 
mere Adspredelse end Samling. Var vi, 
som endnu lægger Vægt paa den apostoliske Tro og 
fryder os i det deraf udspringende Haab, ogsaa vir
kelig, som den apostoliske Menighed i Je
rusalem, allesammen et Hjerte og en Sjæl, da 
vilde det vistnok ogsaa vise sig deri, at vi, saa vidt 
vort jordiske Dagværk tillod det, idelig forsamledes, 
jo flere jo bedre, men da vi aabenbart ikke e r s a a- 
danne Kristne, da har man for saa vidt Ret til 
at kalde os S k i n h e 1 lige, naar vi vil gribe 
Skinnet deraf, og at være Martyrer for det blotte 
Skin, anser jeg for en lige saa stor Ynk, som jeg 
tror, det vilde være en Lyst at lide for Virkeligheden. 
Meget klogere saa vel som meget bedre vil det være 
at tilstaa baade for sig selv og for hele Verden, at vi 
langt fra at være Helgener, man maa efterligne 
eller udrydde, er endnu langt mere Hedninger 
end Kristne og langt mere danske end him
melske Borgere, som blot beder om Lov til i Stil
hed at følge vor bedste Overbevisning, ligesom vi 
gerne lader andre følge deres. Da skulde jeg tage 
meget Fejl, om i Danmark enten Høje eller Lave vilde 
nægte os den Samvittighedsfrihed, vi behøver, og
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skulde det end mod Formodning ske, da tør jeg haa- 
be, man snarere skulde se mig blandt de første end 
blandt de sidste til at ære den Tro, der er langt dy
rebarere end Guldet, som dog prøves i Ilden!«

Endelig skrev Grundtvig 1839 en »Tale til Folke- 
raadet om dansk Kirkefrihed«. Heri hævder Grundt
vig, at disse gudelige Forsamlinger, man gaar løs 
paa, ikke forfølges for Kætteri, hvad dog lod sig 
høre, men fordi de holdes udenfor Stenkirken og 
uden at være fremkaldte af en Mand med Kjole og 
Krave. Og dette er jo meningsløst, thi i de første tre 
Aarhundreder opholdtes Kristendommen ved saa- 
danne Forsamlinger i Modsætning til Templerne og 
deres Præster. Det var ogsaa i saadanne forbudte 
Forsamlinger den lutherske Reformation vandt 
Kræfter til at afkaste Paveaaget. »Uagtet derfor 
vore gudelige Forsamlinger regner mig blandt de
res Fjender og kan ej med Rette tælle mig blandt de
res Venner, kan jeg dog paa ingen Maade bryde Sta
ven over dem for den blotte Forms Skyld, som de 
netop har tilfælles med Moder-Kirken i Jerusalem og 
de fri Forsamlinger i Reformations-Tiden, som blev 
vor lutherske Statskirkes Moderskød, og lige saa lidt 
kan jeg kalde dem borgerlig utilladelige 
eller utaalelige, saa jeg misbilliger kun Lysten 
til dem, fordi jeg tror, Deltagerne under de 
nærværende Omstændigheder, kirkelig og gu
delig talt, selv ikke vinder, men taber ved dem...
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Vistnok kan Verden bedre lide de lystige Fyre, 
hvor gale de end gør dem, end de surmulede Heldø
rer, hvor spage de end er, og jeg er i den Henseende 
selv lidt af et Verdensbarn! men at Folk, naar de 
har Lyst, ej skulde have L o v til at samles lige saa 
frit om en Bibel, om Luthers Postil og Brorsons 
Salmebog, som om Fiolen, om Flasken og 
Klørknægt, det gaar langt over min Forstand, 
og jo mere surmulede Folk er, des nødigere vil jeg 
nægte dem deres eneste Fornøjelse, som jeg ikke ind
ser kan skade andre end dem selv«.

Et saadant Syn og saadanne Udtalelser maatte 
være de gudelige Forsamlingsfolk uforstaaelige, der
for ogsaa urimelige og forargelige. Det var vist den 
sidste Artikel, der gav Anledning til, at Peter Larsen 
Skræppenborg*), Anders Larsen Gamlborg og et Par 
andre — vistnok Jens Jørgensen, Holtum, og Niels 
Thomsen, Hjarup, — rejste over for at tale med 
Grundtvig, der ikke skal have været videre tilbøjelig 
til at indlade sig med dem, men ikke kunde blive fri. 
De var rejst ned for at tugte Grundtvig, mere end for 
at belæres af ham. Det kom de dog ingen Vej med, 
men blev heller ikke selv overbeviste af Grundtvig. 
Han saa ud fra såt vundne kirkelige Syn, sin For- 
staaelse af det menneskelige og folkelige, og de ud 
fra deres pietistiske Syn baade kristeligt, menneske
ligt og folkeligt.

♦) L. Schrøder: Peter Ole Holm Larsen. S. 99.
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Man begreb i de gudelige Forsamlinger ikke Spor 
Meningen i Grundtvigs Ord. Derfor forvrængede 
man dem og forargedes yderligere over dem, som de 
lød i den forvrængede Form.

Naar der i det hele kom Forbindelse imellem de 
gudelig vakte og Grundtvig, og denne Forbindelse 
trods al Uvillie, som Grundtvig skabte mod sig ved 
sine Ord om de gudelige Forsamlinger, en Uvillie, han 
slet ikke søgte at undgaa, og trods al Misforstaaelse, 
som de vakte følte og lige saa lidt paa deres Side 
stræbte at undgaa, aldrig brast, saa har sikkert Ma
gister Jakob Ghr. Lindberg (1797—1857) en ikke 
ringe Part af Æren derfor. Lindberg var*) meget 
lærd, saa lærd, at han maatte kunne vente at faa 
Lærerplads ved Universitetet. Det havde han sikkert 
ogsaa faaet, om han ikke havde stillet sig saa tro ved 
Grundtvigs Side i Kirkekampen. Grundtvig havde 
ingen mere hengiven Tilhænger, ingen taprere og 
mere tro Medstridsmand. Men Lindberg saa ikke paa 
de gudelige Forsamlinger med Grundtvigs Øjne. Han 
holdt selv gudelig Forsamling i København, holdt 
Forbindelse med de gudelig vakte rundt omkring 1 
Landet. I 'Sommeren 1834 gjorde han en Rundrejse 
til en hel Del Forsamlingsfolk paa Sjælland og Fyn, 
hvor han baade var i Kerteminde og Svendborg. Det 
kongelige Kancelli sendte endog en Skrivelse efter 
ham. Den lød saaledes i al sin Drabelighed: >Da det

♦) Fr. Nygaard: Jacob Chr. Lindberg. S. 42. 



er berettet det kgl. danske Kancelli, at Magister Lind
berg foretager Rejser rundt om i Landet og dels af
holder gudelige Forsamlinger, der i flere Henseender 
er stridende mod Forordningen af 13. Januar 1741, 
dels søger at samle Underskrifter paa en Ansøgning 
til Hans Majestæt om Sognebaandets Løsning, har 
bemeldte Kollegium anmodet mig om at paalægge 
samtlige Præster i Sjællands Stift, at de, hvis Ma
gister Lindberg nogensteds skulde optræde paa oven
nævnte Maade, vilde drage Omsorg for Overholdel
sen af bemeldte Forordning og in specie underrette 
vedkommende Sognepræst om, at det i Følge For
ordn. § 17 er deres Pligt at give Magister Lindberg 
det sammesteds foreskrevne Tilhold«. Lindberg tog 
sig ogsaa utrætteligt af Forsamlingsfolkene, naar og 
hvor de blev forulempede ved Retsforfølgelse og paa 
anden Maade. Endelig udgav han 1832 et Ugeskrift 
»Den nordiske Kirketidende«, hvorigennem han fik 
de gudelig vakte i Tale.

Lindbergs Indsats bør ikke glemmes, naar Talen 
er om, hvorledes Forbindelsen mellem Grundtvig og 
Forsamlingsfolkene paa Vejstrupegnen kom i Stand. 
Nogen direkte Mæglerrolle havde han ikke, men vel 
en indirekte, fordi han havde bevaret Forbindelsen 
med Forsamlingsfolkene, da det truede med, at 
Grundtvig helt skulde miste den.

Det er fra Forsamlingsfolk paa Kertemindeegnen, 
at det grundtvigske Syn først er kommen til Vej-
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strupkredsen. Rasmus Hansen skriver derom*) : 
»Men i hvert Fald kom det Livssyn eller den Livsret
ning, som kaldes den grundtvigianske til vor Kreds 
fra Kertemindeegnen«. Dermed gik det saaledes til: 
Det var den føromtalte unge Mand, Anders Knudsen, 
der havde haft et Sammenstød med nogle af Grundt
vig paavirkede Folk paa Kertemindeegnen. »Med sin 
egne Lyst til at kæmpe mod alt, han syntes at være 
galt, foretog han sig en Rejse derned paa Egnen og 
gæstede først en Gaardmand, Knud Nielsen i Breg- 
nør eller maaske Drigstrup, og med en nu paa 
Hindsholm boende Gaardmand Rasmus Jensen og 
dennes Kone stredes han en hel Nat. Da han kom 
hjem derfra, fortalte han sig at være overvundet i 
Kampen, men han kunde ikke fastholde, hvorom 
denne havde drejet sig....... Anders Knudsens Færd
til Grundtvigianerne ved Kerteminde klarede saale
des ikke noget ved Sagerne, derimod æggede den 
snarere Kristen Hansen her fra Vejstrup til at gøre 
en Rejse dertil Egnen for at gøre sig bekendt med 
disse Folk og deres Livssyn«. Saaledes fortæller Ras
mus Hansen om Virkningen af Anders Knudsens 
Gengivelse af Ordstriden med Kertemindefolkene**). 
Kristen Hansen fortæller saaledes derom***) : »Der 
var et ungt Menneske paa Oure Mark, Anders Knud-

») R. H. S. 88.
»») R. H. S. 88.

*•*) K. H. S. 60.
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sen. Han havde levet med Verden i Svir og Spil. Han 
var blevet vakt til Omvendelse og Tro og var blevet 
ivrigt Medlem af Vennekredsen, ja, han havde endog 
et halvt Aar efter sin Omvendelse begyndt at præ
dike Omvendelse for Verden. Anders Knudsen havde 
ogsaa hørt Tale om Grundtvigianerne paa Hinds
holm, og i sin Iver spadserede han den syv Mil lange 
Vej til Dalby....... som en Lærer, der vilde formane
og vejlede de vildfarende. Anders Knudsen besøgte 
jævnlig vort Hus, og saaledes ogsaa da han kom fra 
Hindsholm. Han fortalte mig, hvad han havde sagt 
til Grundtvigianerne og ligeledes, hvad de havde for
talt ham. Han havde en god Hukommelse, saa han 
fortalte mig vist temmelig nøjagtigt, hvorledes de 
stredes. Jeg hørte paa ham med Opmærksomhed, saa 
da han havde udtalt sig, udbrød jeg: »Jeg tror virke
lig, Grundtvigianerne har Ret!« Dette af den 
Grund, at de havde vist hen til Daaben .som Døren og 
Indgangen i Guds Rige, og det havde jeg aldrig hørt 
før, nogen havde gjort. Anders Knudsen studsede ved 
min Bemærkning og gjorde straks Indsigelse imod 
mig. Jeg fortalte Rasmus Hansen om Anders Knud
sens Meddelelse, og vi fik nu fat og behandlede Sa
gen. Vi stredes ogsaa paa vor Maade, men vi havde 
den Lykke, at jo mere vi stredes, jo mere kom vi til 
at elske hinanden, thi vi vilde det samme, og vi kunde 
udfylde hinanden. Thi hvad den ene af os var fattig 
paa, var den anden rig paa. Saaledes havde Rasmus 
Hansen klare Tanker, var skarpsindig og kunde fra
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Lyssiden give mig gode Raad. Jeg var mere hjerte
varm, og det var derfor mere Livssiden, der brændte 
hos mig. Der var kommen en Morgendæmring hos os 
i dette store Spørgsmaal, hvorfra vor Bømeret var os 
givet, og dette forhandlede vi en Tid lang inden Døre, 
og Anders 'Knudsen kom jævnlig som Modstander og 
stredes med os. Han var en stridbar Natur, og det bi
drog til, at han kom saa ofte, men trak til sidst det 
korteste Straa«. Som man ser, er begge enige om at 
tillægge Anders Knudsens Meddelelse om sin Strid 
med Grundtvigianerne paa Kertemindeegnen Betyd
ning, men medens Rasmus Hansen siger, at Anders 
Knudsen ikke kunde gøre Rede for, hvorom Striden 
drejede sig, og derfor nærmest kun æggede Kristen 
Hansen til selv at rejse til Kertemindefolkene, saa 
siger Kristen Hansen, at Anders Knudsen »havde en 
god Hukommelse« og virkelig bragte grundtvigske 
Ord og grundtvigsk Syn frem for ham.

Det kan ikke ses, om en Rejse, som Kristen Han
sen sammen med en Del Venner gjorde til Sjælland 
for at høre Pastor Bojsen i Skørpinge (Budstikke- 
Bojsen) havde fundet Sted før Samtalen med An
ders Knudsen eller først fandt Sted efter. Som An
ledning til Rejsen til Sjælland angiver*) Kristen 
Hansen dels sin Trang til Udvikling, dels en Samtale 
med den gudelige Lægprædikant fra Slagelseegnen, 
Lars Møller, som havde fortalt, at han havde en

») K. H. S. 56.
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Strid med Pastor Bojsen, hvem han skyldte for at 
»prædike Daab til Salighed i Stedet for Kristus til 
Salighed«. Da Lars Møller havde fortalt Kristen Han
sen om dette, havde de ikke haft Lejlighed til at 
drøfte Sagen nærmere, »men disse Ord, Daab til 
Salighed, dem slap jeg ikke. Det begyndte at ar
bejde hos mig: »Daaben, ja, jeg ved ikke rigtig noget 
derom«. Thi Pietisterne paastod, at vi var blevet 
Guds Børn ved vor Omvendelse, og at Igenfødelsen 
var sket ved Omvendelsen«. Men om Samtalen med 
Anders Knudsen siger han, at han da hører om »Daa
ben som Døren og Indgangen til Guds Rige, og det 
havde jeg aldrig hørt før«. Men det er vel nok om
trent paa samme Tid, i al Fald under den samme 
Længsel efter Lys, Spørgen om Vej videre frem, at 
begge Dele har fundet Sted.

Om Rejsen fortæller Kristen Hansen saaledes: 
»Og nu vaagnede Længslen til at besøge de to Mænd 
ovre i Sjælland, og jeg fik et Rejseselskab sat i Stand 
i Pinsen, saa vi rejste derover og lejede en stor Baad 
til Rejsen. Vi kom til Forlev om Aftenen og overnat
tede, thi der var troende Venner. Om anden Dagen 
derefter besøgte vi Lars Møller, men han var ikke 
hjemme, han var rejst ned ved Næstvedegnen at holde 
gudelig Forsamling i Pinsen. Jeg spurgte hans Kone, 
hvad der var i Vejen mellem hendes Mand og Bojsen, 
men him kunde ikke klare det, saa jeg kunde forstaa, 
hvad det var. Jeg blev ked af det, fordi vi ikke traf
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Lars Møller hjemme. Jeg havde selvfølgelig fortalt 
mit Rejseselskab om min Længsel efter at faa Klar
hed i det nævnte Spørgsmaal. Og nu rejste vi til 
Skørpinge, hvor Bojsen var Præst. Jeg boede om 
patten hos en Fynbo, der hed Hans Jørgen Hansen*). 
Han boede ikke langt fra Bojsen. Ogsaa hos ham 
spurgte jeg nu om Striden mellem de nævnte Mænd, 
men blev lige klog. Nu skulde vi da i Kirken og høre 
Bojsen prædike 2den Pinsedag, og det var med 
spændt Opmærksomhed, jeg lagde Øre og Hjerte til 
og blev rigtig glad ved den Gudstjeneste, men han 
talte ikke noget om D a a b e n, saa jeg fik ikke endnu, 
hvad jeg søgte. Vi blev da enige om, at vi efter Guds
tjenesten vilde besøge Præsten. Han var en rigtig 
venlig Mand og tog saa kærligt mod os Fynboer, men 
jeg brændte ogsaa her inde med, hvad der laa mig 
paa Sinde at spørge om, og det af den Grund, at Hu
set var fyldt med Folk, som han var i ivrig Samtale 
med, da vi kom ind til ham. Vi rejste nu hjem igen 
og var rigtig glade ved vore sjællandske Venners 
Gæstfrihed og Kærlighed. Men jeg følte godt, at det, 
der egentlig var Aarsagen til Rejsen, havde vi ikke 
faaet udført«.

Det er klart, at det har været Kristen Hansen en 
Hjertesag at faa Lys over Daabens Betydning, og da 
han ikke fik dette Lys ved Sjællandsrejsen, var dette

*) Rimeligvis den fra Johan Nielsens Historie omtalte 
Gaardmand, der flyttede fra Hjælmkilde til Sjælland.
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i sig selv Anledning nok til, at han senere søgte til 
Kertemlndeegnen for at faa Lys, da han havde hørt, 
at der var grundtvigsk Folk der. Men efter Rasmus 
Hansens Fremstilling var det Anders Knudsens For
tælling, som direkte blev Aarsag til, at Kristen Han
sen ogsaa nu sammen med en Del Venner tog til 
Kerteminde for at søge Oplysning. Om denne Rejse 
skriver Kristen Hansen*) : »Imidlertid da jeg havde 
hørt, at der var Folk paa Hindsholm, de kaldte 
Grundtvigianere, saa fik jeg ogsaa Lyst til at komme 
dem i Tale. Jeg flk i den Anledning samlet et Rejse
selskab, og jeg kørte for dem. Vi kørte først til Da
vinde, hvor en af mine Venner, Kornelius Pedersen, 
boede. Jeg sagde ham, at jeg havde faaet Lyst til at 
gøre Bekendtskab med Grundtvigianerne ude paa 
Hindsholm. Og han tilbød saa at sætte sine Heste 
for Vognen og følge med os. Han sagde til mig: »Du 
bliver vist enig med dem. Jeg tror om dig, at du er 
Grundtvigianer. Kun er der noget lystigt ved dem, 
der vistnok ikke passer din alvorlige Natur«. Han 
kørte for os til Hindsholm. Det var Søndag, og der 
var gudelig Forsamling. Jeg var spændt paa at høre, 
om der var andet at høre af dem, end hvad vi selv 
var kendt med. Men jeg opdagede snart, at Taleren 
var i samme Retning som Johan Nielsen, saa jeg 
spurgte Kornelius, om der var nogen Grundtvigianere 
til Forsamling. Og der havde været 2 Mænd, men

•) K. H. S. 57 .
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de var gaaet hjem, blev der sagt. Vi skulde nu og
saa rejse, saa det gik mig her som paa Sjælland: Jeg 
fik endnu ikke, hvad jeg søgte.

Johan Nielsen var med paa Rejsen, og paa Hjem
turen faldt følgende Samtale mellem os. Jeg skal 
først bemærke, at det jo var en Anskuelse hos os som 
Pietister, at det var Synd og Djævelskab at danse. 
Han fortæller mig da, at Anders Tøsing har været 
Skaffer ved et Bryllup nede i Skaarupøre og der har 
han, ligesom Verden bruger det, givet Bruden den 
første Dans, og det var jo et Fald. »Men han vil ikke 
bekende sin Synd. Min Kone har været hos ham, 
men han ydmygede sig ikke, og det er sørgeligt, thi 
det giver Forargelse, og Verden glæder sig«. Saale
des omtrent var hans Meddelelse. Ved denne Med
delelse fik jeg Lejlighed, saa det brød igennem, hvad 
der længe havde gæret i mig. Mit Svar var omtrent 
saaledes: »Ja, Johan Nielsen, det har i lang Tid ar
bejdet i mig, at der er saa mange selvtagne Vedtæg
ter og saa meget, vi kalder Djævelskab, som vi ikke 
har vor Herres Ord for, saaledes som med Dans. Jeg 
mener, at det mest underlige det var, at den gamle 
Mand havde Lyst dertil. Det er gaaet op for mig. at 
det er fejl af os, naar vi giver saadanne Leveregler, 
som vi gør, naar vi siger, det er Djævelskab at danse, 
det er Djævelskab at spille Kort, det er Djævelskab 
at arbejde om Søndagen, for det har jo vor Herre 
ikke sagt i sit Ord. Gør vi ikke det paa egen Haand, 

6
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at vi overfører Sabbatsbudet, der var givet Israels 
Folk om Lørdagen, til Anvendelse paa de Kristne paa 
Herrens Dag (Søndag.) Jeg vil ikke arbejde om 
Søndagen, men jeg betragter Søndag som en Fri
hedsdag, da Guds Børn kan samles til Lovprisning og 
Taksigelse. Og jeg spiller ikke Kort, men jeg tør 
dog ikke derfor kalde det Djævelskab for dem, der 
kun spiller for Fornøjelsen, hvorimod jeg tror, at for 
hvem, der spiller for Vindings Skyld, bliver det af 
dette, som Apostelen kalder slet Vinding. Og jeg 
danser heller ikke, men du ved dog, at Israels Børn 
dansede til Guds Ære, da de var kommen over det 
røde Hav — 2. Mosebog C. 15«. Det var den første 
Gang, jeg tillod mig at gøre en Anskuelse gældende 
mod Johan Nielsen, thi saadan var det i Reglen anset 
hos os, at den blandt-os, som havde den Gave at være 
Ordfører, var saaledes den Helligaands Redskab, saa 
hvad de lærte os, var dem indgivet af hans Aand. 
Han tog imidlertid vel derimod og blev ikke vred, 
hvad han ellers let gjorde. Denne Forhandling fore
gik paa Hjemvejen, og vi to var staaet af Vognen og 
gik op ad Bakken ved Ørbæklunde. Vi fortsatte 
Samtalen, da vi kom paa Vognen, saa det andet Rej
seselskab hørte, men tog ikke Del deri«.

Kristen Hansen fik heller ikke paa denne Tur det 
Lys, han søgte, men det, som var begyndt at røre sig 
i ham og vel ogsaa i mange af hans Venner, lod sig 
ikke holde nede. Og det maa vække Forundring, at
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i Løbet af nogle ganske faa Aar er Udviklingen fuld
bragt og Skridtet taget fuldt ud fra Pietismen til det 
grundtvigske Syn. Det var en vældig Omvurdering 
af alt kristeligt, menneskeligt og folkeligt, der skulde 
til, for at det kunde ske. Der var det store Spørgs
maal om et kristent Menneskes Forhold til Loven, 
der var det om Omvendelse og Daab, og der var det 
om Skriften og vor Herres Ord til os ved Daab og 
Nadver. De skulde alle besvares. Og det var ikke 
teoretiske Spørgsmaal, som man blot tankemæssigt 
kunde tumle med, men Livsspørgsmaal, der angik 
Hjertets Fred og Glæde og maatte besvares derefter. 
Skønt man vel forstaar, at det var Mennesker med 
Grøde i, at de ikke skyede nogen Ulejlighed for at 
faa den Hjælp, de følte, de trængte til, saa kommer 
man dog over for en saadan Udvikling til at tænke 
paa Ordene fra Lignelsen — Marc. 4,26 f. »Med Guds 
Rige er det saaledes, som naar en Mand lægger Sæd 
i Jorden og sover og staar op Nat og Dag, og Sæden 
spirer og bliver høj, han ved ikke selv hvorledes. Af 
sig selv bærer Jorden Frugt, først Straa, saa Aks, 
derefter fuld Kærne i Akset«. Her var nok kastet et 
Ord om Daabens Herlighed ind i Menneskesind, der 
længtes videre frem, der gøres nogle Forsøg paa at 
faa Lys over det, man har hørt, men ikke forstaar, 
fordi det var helt anderledes end det tilvante, her 
nævnes nok, at der strides om Tingene, til langt ud 
paa Nætterne tit, der nævnes ogsaa af Kristen Han
sen, at han kommer i Forbindelse med Birkedal i 

6*
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Ryslinge, men her er ellers ingen dramatiske Optrin, 
der medfører Afgørelsen, ingen stærke Personlighe
der udefra, som griber ind, »Sæden vokser og bliver 
høj, man ved ej hvorledes«. Som det gaar, naar Kor
net skrider, da et forholdsvis ganske kort Tidsmaal 
ligesom fuldbyrder Vækstens Under, saa det, der var 
kun smaat og længe saa nogenlunde havde staaet paa 
samme Trin — tilsyneladende da —, det udfolder sig 
paa en Gang, Straa, Aks og Kærne, ja, saaledes var 
det her.

Om denne Tid fortæller Rasmus Hansen*) : »Kri
sten Hansen gæstede saaledes Hindsholm, men førte 
intet Udbytte med hjem, uden for saa vidt en større 
Længsel kan kaldes et Udbytte. Altsaa fik Kredsen 
her egentlig ikke en Stikling at plante herhjemme, 
saa i den Forstand er det grundtvigske Livssyn ikke 
kommen derfra hertil. Det spurgtes bare derfra, at 
nogen havde brudt den gamle Pietismes snævre 
Baand, og de lod den grundtvigske Tankegang gære 
og udvikles ved sin egen Livskraft Og her var vir
kelig gærende Kræfter nok her paa Stedet.

Det første Spørgsmaal, der kom op her paa Eg
nen mod den gamle Pietisme var, om vi som Kristne 
var under Loven eller vi var frigjorte fra Loven. Den 
gamle Pietisme paastod, vi var under Loven. Og, 
mærkelig nok, brugte de Galaterbrevets 3. Kapitel 
19. Vers til Enden for at klare dette, og særlig holdt

♦) R. H. s. 90.
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Johan Nielsen sig til Versene 23—25. Disse lyder: 
»Før Troen kom, bevogtedes vi, indesluttede under 
Loven, til den Tid, som skulde aabenbares, saa at Lo
ven er blevet vor Tugtemester til Kristus for at vi 
kunde retfærdiggøres af Tro, men da Troen er kom
men, er vi ikke mere under Tugtemester«. Skønt det 
nu er klart nok, Apostlen siger disse Ord om sig selv 
og de andre Jødekristne og ikke om de forhen heden
ske Galater og endnu mindre om vi forhen hedenske 
Nordboer. Ja, hvor langt det var fra, de ansete i den 
jerusalemske Kristenmenighed vilde, at forhenværen
de Hedninger skulde holde Loven eller være under 
Loven, naar de antog Kristentroen, havde Paulus 
foran søgt at vise dem med Ordene: »Men end ikke 
Titus, som var med mig, blev nødt til at omskæres, 
skønt han var en Hellener (2. Kap. 3. Vers)«. Nej, 
Meningen er klart nok, at Mennesker, ikke engang 
Jøder, aldrig bliver retfærdiggjorte ved Loven, men 
ved Troen paa Jesus Kristus, givet os i Ordet. Og lige 
saa klart, som det er af dette Brev, at det er Troen 
og ikke Lovens Gerninger, der gør Mennesker til 
Guds Børn, lige saa klart er det af andre Steder i 
hans Skrifter og maaske særlig af Romerbrevets 2. 
Kapitel 14. Vers, at Hedningekristne selv ikke er eller 
har været under Israels Lov, men derimod har faaet 
en egen Lov skrevet i deres Hjerte. Det hedder nem
lig her: »Naar Hedningerne, som ikke har Loven, af 
Naturen gør, hvad Loven kræver, er disse, uden at 
have Loven, dem selv en Lov, alle nemlig, som viser
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Lovens Gerninger, skrevet i deres Hjerter, idet dere« 
Samvittighed vidner med og Tankerne indbyrdes an
klage eller forsvaret. Det var Kristen Hansen, der 
rejste dette Spørgsmaal efter et Par Aar flittigt at 
have læst Paulus’s Breve. Men Johan Nielsen stod 
fast paa den gamle Maade, at Kristne skal være fri
købte fra Lovens Forbandelse, men vedblive at være 
under Lovens Lydighed. Ja, han gik saa vidt her, at 
han med Heftighed paastod, der stod klart nok at 
læse i Galaterbrevets 3. Kapitel, at »Loven er en Tug
temester til Kristus, og den skal blive ved at være 
vor Tugtemester til Kristus«. Denne sidste Sætning 
er, som hver kan læse sig til, ikke af Paulus; han si
ger netop det modsatte. Den var saa følgerigtig Jo
han Nielsens eller maaske Pietisternes Fælleseje, for 
saa vidt den ikke er en lærd Tidsalders Tankegang, 
da vi klart sporer den i Balles Bog. Med Johan Niel
sen gik Anders Knudsen og med dem Mængden af 
Pietisterne. Og Kristen Hansen og jeg selv, der til 
denne Tid tjente ham og for første Gang traadte frem 
paa Kamppladsen i dette Spørgsmaal, stod saa tem
melig ene. Folk fandt nu, at Kristen Hansen aldrig 
havde været saa umedgørlig før, og i hvert Fald havde 
han hidtil bøjet sig for Johan Nielsens Myndighed. 
Det maatte saa være mig, der fordærvede ham, 
skønt Sandheden er, han rejste Spørgsmaalet, men 
maaske jeg nok stred ivrigst for det. Ja, der kæm
pedes tit hele Nætter, saa det kan nok siges, at det 
var varme Kampe. Det var om Vinteren 1849—50,
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denne Kamp stod paa, men om Foraaret blev jeg atter 
indkaldt til Krigen, og for nu at vise, hvor bange flere 
af vore Venner var, endogsaa for vor Salighed, i 
Grunden blot, fordi vi paastod med Paulus, vi nu, 
»da Troen er (var) kommet, er ikke mere under 
Tugtemesteren« (Gal. 3,25), skal her føjes til et 
Træk om en gammel Pietist, der hele Vinteren havde 
været sammen med Kristen Hansen og mig, hørt alle 
vore Samtaler om Sagen og vore Kampe for den, uden 
at sige et Ord dertil andet eller mere end bare: »Jeg 
er bange, Kristen! Jeg er bange! — Lad os blive ved 
det gamle! Vi kan da se paa Gendøberiet, hvor farligt 
det er at komme ind paa ny Tanker«. Men nu, da jeg 
skulde rejse, fulgte han mig en halv Mils Vej, sam
talede med mig og aabenbarede mig sin Frygt for 
min Salighed, om jeg skulde falde i Krigen, endelig 
fandt han sig dog trøstet, tog Afsked med mig og 
sagde, han, trods mine ny dristige Tanker, dog nok 
kunde se mig som »Broder i Herren«.

Trods denne Strid, holdt de gudelige Forsamlin
ger sig endnu som hidtil, men snart kom Spørgsmaa- 
let frem om Lægmands Ret til at optræde og udlægge 
Skrifterne i Forsamlingerne. I og for sig selv var 
Tanken jo Grundtvigs, og det var jo nærmest derfor, 
de gamle Pietister havde sat ham i Band, men nu 
rykkede den lige ind paa Livet af Folk, idet Præsten 
Birkedal, Ryslinge, fremsatte den, og Anders Knud
sen havde maattet give tabt i en Strid med ham om
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denne Sag.'Kristen Hansen sluttede sig til Birkedals 
Tanke, og jeg gik samme Vej, skønt jeg dog ikke 
forsvarede denne Sag saa ivrigt som Kristen Han
sen. Anders Knudsen og vi havde mange Kampe der
om, men da den uden vor Villie blev draget frem en 
Aften, Johan Nielsen gæstede os, og vi saaledes nød
tvungen maatte forsvare vor Tankegang overfor 
ham, blev han meget vred, og han gik ogsaa fra os 
i Vrede, skønt det allerede var aftalt, at han skulde 
blive der om Natten, og hvad der var det smertelig
ste, det blev omtrent det sidste, vi fik sammen med 
Pietisterne, og i hvert Fald fik vi aldrig noget Forlig 
med Johan Nielsen mere*).

Et Par Aar var her nu en underlig Overgangstil
stand, men Forsamlingerne sygnede kendelig hen, og 
derimod blev Kristen Hansens Hus smækfuldt af 
Folk hver Søndag Eftermiddag og tit Vinteraftenerne 
med, og de ny Spørgsmaal blev drøftede,' og det gik 
her, som Ordet gaar, at meget vokser, mens det 
vugges, for flere og flere følte dem tiltalte, og snart 
var Folket delt i to Lejre. Mange flere Spørgsmaal 
kom nu paa Bane, og blandt disse indtog Forholdet 
mellem Lov og Evangelium en stor Plads, men det 
mest indgribende og det frugtbareste for Fremtiden

*) Johan Nielsen kom fra 1854 i »Indre Missionsc Tjeneste 
indtil sin Død 1867. Inden han døde kom han i et venligt For
hold til Kristen Hansen og den grundtvigske Bevægelse uden 
dog at slutte sig til den.
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blev dog det om Forholdet mellem »det levende Guds
ord og Skriften«.

Fra 1854 kan Adskillelsen mellem Pietister og 
Grundtvigianere godt regnes som fuldkommet. Det
te Aar dannede Pietisterne den saakaldte »indre 
Missionsforening«, og i denne Forenings Tjeneste gik 
Johan Nielsen, hvor han udfoldede en stor Virksom
hed. Anders Knudsen var allerede forud rejst her fra 
Egnen; og her var saaledes blottet for Forsamlings
talere. Den sidste gudelige Forsamling, jeg mindes 
her paa Egnen, var i Julen 1855. Derimod vaagnede 
her samtidig med, at det gamle visnede hen, en stor 
Lyst til at høre saakaldte troende Præster. Birkedal 
i Ryslinge blev den mest søgte, og dernæst Brandt 
i Ollerup. Her nærmere ved fandtes ingen. Det var nu 
ligefrem for Prædikenens Skyld, da dette eller denne 
Sag snart var det eneste, her var Sans for. De saa
kaldte kirkelige Handlinger eller Sakramenterne saa 
Folk endnu i Samklang med vore symbolske Bøger 
som godt udførte, naar Ordene blev rigtig oplæst, 
som de stod i Alterbogen. Men for det første blev det 
dog nu Skolesagen, der tildrog sig Opmærksomheden, 
for i den »indre Missions Virksomhed« tog Kredsen 
kun meget ringe Del. Ved Siden af Skolesagen gik 
det folkelige, eller maaske rettere, det var det folke
lige i en meget ubevidst Tilstand, der bar den ny 
Skole frem«.

Det Billede, Kristen Hansen giver af disse Bryd-
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ningsaar, svarer godt nok hertil. Han fortæller*) 
om, at der udbrød en Strid imellem Johan Nielsen og 
Maler Olsen, Svendborg, der var Forsamlingstaler 
og Leder for en Kreds. »Hovedtalerne ved de gude
lige Forsamlinger her paa Egnen var Johan Nielsen 
i Skaarupøre og Maler Olsen fra Svendborg. De var 
godt enige om, at vi retfærdiggøres af uforskyldt 
Naade ved Troen paa Jesus Kristus, men 
de var ikke fuldt enige om, hvad vi kalder Helliggø
relse, thi da holdt Johan Nielsen paa, hvad jeg foran 
har bemærket, ikke at arbejde om Søndagen o. s. v. 
Og naar Olsen, som var Maler, havde travlt, arbej
dede han ogsaa om Søndagen og tillod sig Friheder, 
som ikke kunde godkendes efter den Tids Love. Der 
var imidlertid begyndt at rokkes lidt ved den strenge 
Pietisme, og da navnlig dette, at det ikke kunde gaa 
an at give Israels Sabbats-Lov Anvendelse paa Her
rens Dag. I Anledning af den Strid, der var rejst 
imellem Johan Nielsen og Maler Olsen, indbød Olsen 
til et Møde, hvor han vilde gøre Rede for sin Tro, sin 
Lære og sin Vandel. Ved denne Lejlighed udtalte de 
sig begge og en Del forskelligt. Der var en meget 
stor Forsamling, thi det var jo Formændene ligesom 
fra to Kredse, der brødes, saa der var Folk fra de to 
Kredse. Der var ingen, der tog Parti for nogen af 
dem uden jeg. Thi skønt jeg tilhørte Johan Nielsens 
Kreds og holdt ogsaa mest af ham, saa gav jeg allige-

*) K. H. s. 61.
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vel en saadan Erklæring: »Apostelen siger: Med Hjer
tet tror man til Retfærdighed, og med Munden be
kender man til Salighed. Gaaende ud derfra maa 
jeg sige, at jeg er mest enig med Olsen«. Der var 
ingen, der enten modsagde mig eller sluttede sig til 
min Erklæring. Men Johan Nielsen, der i Vennernes 
Øjne var den største, blev meget vred, ja, saa vred, 
at han lige straks vilde have forladt Selskabet, og 
kun ved megen Overvindelse blev han bevæget til at 
blive en Stund endnu. Det var første Gang, jeg kom 
til at støde an mod den Mand, jeg rigtig elskede og 
saa op til som vor Formand, og jeg fik ogsaa en For
nemmelse af, at han mindst havde ventet saadant 
netop af mig. Da vi gik hjem fra Mødet, talte Ras
mus Hansen og jeg om Forhandlingen, og vi følte 
godt, at vi ikke længere hørte hjemme i de gudelige 
Forsamlinger. Men vi kendte endnu slet ingen, vi 
kunde forhandle med om det Aandens Lyis, der var 
begyndt at lyse for os — om vor Herres Munds-Ord 
til os ved Daaben«. Ogsaa Kristen Hansen fortæller 
om det endelige Brud med Johan Nielsen under Sam
talen paa Rosagergaard. Det var tydeligt, at dette 
Brud har gjort ham ondt, som det gjorde ham godt, 
at det venlige Forhold atter kom i Stand inden Johan 
Nielsens Død. Han udtrykker sin Glæde over, at det 
klares for ham, »at Aand er Livskraft, og Aanden er 1 
Ord, ja, at det Ord, der lyder ved Daaben, er det le
vende Gudsord, vor Herres Jesu eget Mundsord til 
os«, sin Glæde over at møde Vilhelm Birkedal og faa
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med ham at gøre »baade i hans Kirke og i hans 
Stue«. »Det var en glædelig Tid, der nu oprandt paa 
vor Egn«, hedder det. »Det gik saa venligt i Fred, og 
vi blev flere og flere af de gamle Venner, der nu igen 
fulgtes ad, saa det varede kun faa Aar, inden de gu
delige Forsamlinger sygnede hen her paa Egnen. 
Johan Nielsen kom da til at rejse i den indre Mis
sions Tjeneste, og det fortsatte han i flere Aar, ja, 
saa længe hans Kræfter tillod det I flere Aar kom 
vi ikke sammen, men vort Forhold blev dog siden 
godt igen, og han blev ogsaa venlig stemt overfor 
Grundtvigs Venner paa sine gamle Dage«.

Billedet, vi faar gennem de to Mænds Skildringer, 
er tydeligt nok. Først i Slutningen af Fyrrerne blev 
Blikket vendt mod Grundtvig, men allerede i første 
Halvdel af Halvtredserne er Tilegnelsen af Grundt
vigs Syn fuldbyrdet Mens det kun havde været faa 
af de vakte, Baptismen havde kunnet drage til sig ti 
Aar tidligere, saa er det den helt overvejende Part af 
dem, der nu drages af den grundtvigske Livsbevægel
se og kommer med i dem. De pietistisk prægede gu
delige Forsamlinger sygner hen i Løbet af kort Tid. 
Dog er det blevet mig meddelt*), at endnu nogle Aar 
ind i Tresserne blev der holdt gudelig Forsamling hos 
Gaardejer Jørgen Hansen i Albjerg, Oure Sogn, vist
nok med Johan Nielsen til Leder og med adskillige 
Deltagere. For manges Vedkommende har det taget

*) Mundti. Medd. af Gaardejer Kristoffer Rasmussen, Vej
strup.
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længere Tid med at fuldbyrde Overgangen end for 
de ledende i Bevægelsen. Naturligvis bar disse Folk 
alle Dage Præg af, at det var igennem Pietismen, de 
kom til det grundtvigske. Men ikke i den Forstand, 
at de ikke gjorde fuldkommen Afregning med Pie
tismen. Peder Rasmussen, Grønnemosegaard, tid
ligere omtalt som den første i det tredie Kuld af op
vakte, kom engang hos Dinesens i Galdbjerg under en 
Samtale*), hvori Pastor Kofod i Hesselager deltog, 
til at udtale: »Nu, da jeg forstaar, at man ogsaa kan 
ære Gud i Dansen«. Kofod kunde ikke gaa ind paa 
Berettigelsen af et saadant Udtryk som »at ære Gud 
i Dansen«, men Peder Rasmussen holdt fast derpaa. 
Nej, de gjorde sig fuldkomment fri af Pietismen, men 
det gav deres Liv en særlig Farve, Varme og Kraft, 
deres Inderlighed i Tilegnelsen af det grundtvigske 
en stor Dybde, at de havde maattet kæmpe sig igen
nem den strenge Pietisme for at naa der til, hvor de 
nu stod. Det var ikke for at kunne tage et Stykke 
Verdslighed med ind i deres Kristenliv, de fulgte 
Grundtvig, men for at kunne leve et rigere og san
dere Kristenliv, end Pietismen kunde give dem. De 
havde oplevet noget i deres Strid for Udvikling, for 
mere Liv og Lys, der gjorde dem inderligt taknem
lige for det, de fik, da de kom med i det grundtvigske 
Livsrøre, men ogsaa lod dem forstaa, hvad Mesteren 
havde skrevet**) 1813 allerede:

♦) Mundti. Medd. af Gaardejer Kristoffer Rasmussen.
♦♦) Grundtvig: Freden 1815.
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»Hvo kender Freden og har ikke stridt! 
Hvor er den Frelste, som intet har lidt!«



3. Frugter«

Aandens Liv vil altid give sig ydre Udtryk. Ikke 
blot giver den aandelige Oplevelse, der fylder Hjer
tet, sig Udtryk i Ord som Lovsang, Bekendelse, For
kyndelse, men den stræber ogsaa at skabe Former, 
der svarer til Livet, Samfundsformer og Arbejdsfor
mer. Den Udvikling, der førte de gudelige Forsam
lingsfolk ind i den grundtvigske Livsbevægelse, 
maatte naturligt give sig praktiske Udslag. Selve de 
gudelige Forsamlinger havde jo været en Form, som 
den kristelige Livsbevægelse havde maattet skabe 
sig. Den kunde ikke finde Plads for Samfundstran
gen indenfor de almindelige statskirkelige Rammer. 
Men nu, da Livet var vokset bort fra det tidligere 
Syn, maatte det ogsaa vokse sig ud over den tidligere 
Form for Samfundsliv, hvorfor de gudelige Forsam
linger i det hele og store ophørte, men det nye Ud
viklingstrin kunde endnu ringere end det tidligere ud
folde sin Trang til Fællesskab og Meddelelse under de 
givne Former. Dets Frugter blev Friskole, Højskole 
og Valgmenighed.

Først kommer Friskolen. Tanken om at faa en 
ny og bedre Skole var allerede kommen op i Kristen
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Hansens Sind i hans pietistiske Tid. Ja, maaske han 
paa en Maade havde arvet den fra sin Fader, der tit 
havde følt Savnet ved den ringe Oplysning, som Bøn
derne havde ved Siden af de andre Stænder, og ofte 
havde talt om, at han ikke kunde opgive Haahet om 
bedre Tider i den Henseende. Men for Kristen Han
sen kom der en ny og meget afgørende Grund til: 
hans eget og hans Hjems kristelige Livssyn stod i den 
mest skærende Modstrid med det, der var Skolens, 
og han maatte naturligvis ikke alene føle, at Skolen 
ikke kunde give hans Børn tilstrækkelige Kundska
ber, men maatte virke imod Hjemmets Paavirkning 
og Opdragelse og saaledes kun bidrage til at for
kvakle Børnene. Da derfor Tiden nærmede sig, at 
hans Børn skulde i Skole, kom han i en svær Vaande, 
fordi han var nødt til at sende Børnene i Vejstrup 
Kommuneskole. Han skriver*) : »Jeg følte, at skal 
det være Sandhed for mig i at sende mine Børn i 
Skole, saa skal Skole og Hjem gaa Haand i Haand. 
Det var med en hjertelig Smerte, jeg maatte sige mig 
selv: Det kan Vejstrup Skole ikke med sit døde 
Lovvæsen, Balles Lærebog som Organ for Undervis
ningen, sin Aandstomhed og Udenadslæsning, Ratio
nalisme eller vantro Dydslære. Her kom jeg i en 
Knibe, jeg aldrig før havde prøvet til«. Det var 
1845**), disse Tanker kom op i ham. Han tænkte

*) K. H. s. 49. 
**) R. H. S. 97.
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som rimeligt var, slet ikke paa selv at undervise dem. 
Derimod foreslog han sine kristne Venner, at de 1 
Fællesskab skulde holde en Lærer, som var enig med 
dem i Troen. Men han fandt ikke Øre for sit Far
slag, hvorfor han maatte sende sine Børn i Vejstrup 
Skole. »Nu var fire af mine Børn kommet i denne 
Trædemølle og for hvert Barn, jeg maatte overle
vere, blev Sukket i mit Hjerte større og større, saa 
jeg i min Vaande ikke vidste Udvej, men sukkede un
der Byrden og bad vor Herre hjælpe os«.

Hjælpen kom da ogsaa. I 1848 fik han Rasmus 
Hansen fra Gudme som Tjenestekarl. Rasmus Han
sen hørte — som før nævnt — til det tredie — helt 
unge — Kuld af vakte. Husbond og Tjenestekarl 
passede derfor godt sammen, kunde for Alvor tale 
sammen, og kom i Tidens Løb i inderligt Venskab 
med hinanden. Kristen Hansen fik snart en Følelse 
af, at Rasmus Hansen kunde egne sig til at blive Læ
rer for hans og de andre Venners Børn, hvorfor han 
gav ham det Tilbud at hjælpe ham til et Ophold paa 
Skaarup Seminarium. Men Rasmus Hansen vilde 
ikke tage imod Tilbudet Allerede tidligere havde 
han modtaget Tilbud om Hjælp til at uddanne sig til 
Lærer. Det var selveste Biskoppen, der efter en 
Overhøring i Gudme, havde givet ham Tilbudet Men 
han havde da aflslaaet det, skønt hans Fader havde 
sagt til ham, at han nok vilde komme til at fortryde 
det. Imidlertid kom han med i Krigen og fik i Isted-

7
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slaget et Ben knust Kristen Hansen tænkte da, at 
han nu vel blev uskikket til Bondearbejde og derfor 
lettere kunde formaas til at lade sig uddanne til Læ
rer. Men han blev igen arbejdsdygtig og tog ikke 
imod Kristen Hansens fornyede Tilbud. Senere un
der en Sygdom havde han dog en Oplevelse, som fik 
ham til at nære Ønske om at blive Lærer, men han 
vilde ikke dygtiggøre sig til Gerningen paa et Se
minarium, men paa en Højskole. Da han fortalte 
Kristen Hansen derom, udbrød denne: »Det er et 
Ord, det skal du komme til at staa ved!«

De talte nu jævnlig sammen om, hvorledes de 
skulde bære sig ad med at faa Sagen sat i Gang. 
»Højskoler var her kun faa af«, skriver*) Rasmus 
Hansen, »og vi vidste kun egentlig lidt om Hind
holm paa Sjælland. Der blev talt noget om, der 
skulde skrives dertil og spørges, om jeg kunde kom
me dertil om Vinteren, men før det kom saa vidt, 
kom Kold første Gang her til Egnen«. Kristen Han
sen havde nemlig 1854 paa en Odensetur besøgt Fol
ketingsmand Jens Jensen, Trunderup, hos hvem Kold 
ofte var kommet, mens han var i Ryslinge. Da Kri
sten Hansen overfor Jens Jensens Kone beklagede 
sin Nød over Skolevæsenet, spurgte hun, om han 
ikke kendte Kold i Dalby. Det gjorde han ikke. Ja, 
han havde da kun hørt om ham, at han var en Svær
mer. Dertil svarede hun, at det var han ikke, at hun

») R. H. S. U».
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var ham taknemlig, fordi han havde hjulpet hende 
til Rette, saa hun selv havde kunnet undervise sin 
ældste Datter indtil den Tid. Et Aars Tid efter, alt- 
saa 1855, var der en Lørdag Høstgilde paa Kohave- 
gaardem Kristen Hansen var med. Da kom der hen 
mod Gaarden gaaende en Mand, som ikke var helt 
almindelig at se paa*). »Han vakte allerede vor Op
mærksomhed, før han endnu var os ganske nær, der
ved, at han den varme Dag havde en laadden Hue paa 
Hovedet og et Uldklæde hængende om Halsen. Han 
gaar hen imod mig — som om han vidste, at jeg læng
tes efter ham — og spørger: »Skulde her ikke være 
en Mand, som hedder Kristen Hansen?«, hvortil jeg 
svarede: »Jo, det er mig«. Han siger: »Jeg er Lærer 
Kold fra Dalby. Om det Navn har De vel hørt? Jens 
Jensens Kone i Trunderup har sagt til mig, at jeg 
skulde gøre Deres Bekendtskab, for De var af mine 
Folk, sagde hum Og nu er jeg kommen«. Jeg bød 
ham velkommen og bad ham følge med inden for og 
hilse paa min Fader. Jeg var allerede blevet glad ved 
at høre hans Hilsem Men da han kom til at tale vi
dere om sin Livsgeming, faldt der som Skæl fra mine 
Øjne, og i mit Hjerte lød et Gud ske Lov. Jeg havde 
aldrig hørt et Menneske tale med saadan Sikkerhed 
og Aandens Myndighed som denne Mand, og Aanden 
vidnede i mit Hjerte : »Hos ham skal Rasmus Hansen 
1 Skole, nu behøver han ikke at komme paa Skaarup

») K. H. S. 6«.

7*
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Seminarium«. Saaledes lyder Kristen Hansens egne 
Ord om Mødet med Kold. Om Søndagen kom. Kold, 
der havde overnattet paa Kohavegaarden, ned til Kri
sten Hansens Gaard. Kristen Hansen fortalte ham da, 
hvorledes Sagerne stod ,at han var i en svær Nød 
med Skolevæsenet, men at han havde en Karl, som 
nok kiunde egne sig til Lærer, naar han blot fik nogen 
Uddannelse. Og nu var han sikker paa, at Koids Ske
le var det rette Sted at faa ham uddannet. Da Kold 
havde haft en Samtale med Rasmus Hansen, blev det 
bestemt, at han skulde paa Koids Skole om Vinteren. 
Ganske vist vilde Kold først have haft Rasmus Han
sen til at vente et Aar, fordi han vidste, at han paa 
denne Vinters Skolehold havde en, der kunde høre, 
og dersom han nu næste Aar fik Rasmus Hansen, 
var han sikker paa ogsaa at have en, der kunde høre. 
»Det er det allenstrengeste for mig«, sagde han, at 
faa begyndt om Efteraaret, naar der ingen er, som 
kan høre«. Kristen Hansen mente dog, at han nu 
havde ventet længe nok paa at faa en Lærer til sine 
Børn, hele ti Aar, og derfor kunde han ikke vente 
længere, for at Kold kunde være sikker paa til næste 
Aar at have en Elev, der kunde høre. Kristen Hansen 
kørte da Rasmus Hansen til Dalby 1. November 1855. 
Samtidig tog han sine Børn ud af Skolen for selv at 
undervise dem, noget, der naturligvis vakte svær Op
sigt. Om Julen blev det bestemt, at Rasmus Hansen 
til Maj skulde begynde at holde Skole hos Kristen 
Hansen, der i Vinterens Løb lod sit Huggehus ind-
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rette til Skolestue. Kold havde villet, at Rasmus Han
sen fra Dalby skulde tage til Jelling Seminarium, 
hvortil Svendsen netop var kaldet, men det vilde han 
ikke. Han rejste til Vejstrup og begyndte 11. Maj 
1856 at holde Skole, foreløbig for Kristen Hansens 
3 Børn.

Den første Skole i Huggehuset.

Straks fandt Kristen Hansen og Rasmus Hansen 
ikke blandt Vennerne nogen synderlig Forstaaelse* ). 
Enkelte bebrejdede endog Kristen Hansen, at det var 
en utidig Ødselhed, han gjorde sig skyldig i ved at 
ofre saa meget for Skolesagen, en Ødselhed, han

») R. H. S. 108
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ikke heller kunde forsvare overfor sine Børn. Disse 
Folk svarede han: »Hvad den Sag koster, er jeg vis 
paa, vor Herre betaler, og mine Børn bliver ikke en 
Skilling fattigere, men snarere rigere. Og ingen skal 
staa frem og sige: Jeg gjorde det for vor Herres Sag, 
men jeg blev fattig derved«.

Var det saa smaat med Forstaaelse blandt kristne 
Venner, kan man let tænke sig, hvorledes det maa 
have været hos andre Folk her paa Egnen. Og na
turligvis var det at vente* at baade Præst og Skole
lærere ikke kunde se med blide Øjne paa Friskolen. 
Rimeligvis har derfor Kristen Hansen Ret i at be
tragte*) de to første Eksaminer, Skolekommissionen 
lod afholde, som Angreb paa Skolen, skønt han gør 
den Bemærkning, at han ikke rigtig kunde blive klog 
paa Sognepræsten Riis’s Stilling. Den første Eks
amen var i Foraaret 1856, endnu inden Rasmus Han
sen havde begyndt at holde Skole. Kristen Hansen 
havde henvendt sig til Sognepræsten med Bøn om, 
at han vilde overhøre Børnene hjemme, i Stedet for 
at de skulde møde i Vejstrup Skole. Han henviste 
til, at en saadan Fremgangsmaade blev benyttet over 
for Herremændene, hvis Børn heller ikke gik i den 
offentlige Skole. Præsten og Skolekommissionen 
gik ind paa Kristen Hansens Forlangende. Da Kri
sten Hansen hentede Præsten i Oure Præstegaard, 
stredes de to Mænd hele Tiden under Kørslen om

♦) K H. s. 77.
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Undervisningen, baade som den foregik i den offent
lige Skole, og som Kristen Hansen drev den. Kristen 
Hansen siger om denne Strid: »Det viste sig ved 
denne Lejlighed, at Præsten, der kom som Tilsyns
mand, som den overordnede og som Modstander 
baade af min Kristendom og mit Skolesyn, maatte 
bøje sig for den Myndighed, jeg med mit Faderhjerte 
traadte op imod ham med«. Foruden Præsten mødte 
en af Skoleforstanderne. Kristen Hansen mener, 
hvad rimeligt kan være, at hans og Præstøns Sam
tale undervejs havde virket saaledes, at Præsten tog 
lemfældigt paa Tingene og sluttelig gav det Skuds- 
maal: »Der kan ikke siges andet, end at disse to 
Børn er tilbørligt underviste og kan godt svare til, 
hvad der kan forlanges af Børn i den Alder«.

Om Efteraaret, da Rasmus Hansen havde holdt 
Skole et lille halvt Aar, kom Skolekommissionen 
igen, forstærket med to af Kommunens Skolelærere 
og omtrent hele Sogneforstanderskabet. Kristen 
Hansen havde indbudt nogle af sine Venner, saa de 
var 23 Mand i alt til at overvære Eksaminen over de 
10 Børn, som nu gik i Friskolen. »Vi kunde«, skri
ver Kristen Hansen, »ikke være i Tvivl om, at Hen
sigten med dette Møde var, at naar Skolen saadan 
blev vejet, blev den nok fundet for let. Det var hel
ler ikke underligt, om de fagdannede Skolemænd 
tænkte som saa: »Hvordan kan den Bondekarl holde 
Skole, saa den kan maale sig med vore Skoler?««
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Det gik imidlertid godt. Rasmus Hansen var ikke 
forknyt, og Børnene blev ikke forskrækkede, fordi der 
var saa stor en Forsamling til at udføre Dommen 
over dem.

Har Kristen Hansen Ret i, at det ikke var for at 
gavne den lille Friskole, Skolemyndighederne paa 
Stedet troppede op, kan han ogsaa have Ret i, at 
disse Eksaminer nærmest blev til Gavn for Skolen. 
Folk fik Indtryk af, at det var en rigtig Skole, der 
holdtes der nede i Huggehuset, og en Skole tilmed, 
som Myndighederne ikke kunde løbe over Ende.

Det gik i al Fald godt fremad for Friskolen. Der
om skriver*) Rasmus Hansen: >Ved det første Aars 
Slutning havde Skolen fjorten Børn, ved det andet 
Aars Slutning seks og tyve, ved det tredie Aars Slut
ning fyrretyve. Det viser tydeligt, at Sagen var efter 
Folkets Hjerte. I Løbet af denne Tid var da ogsaa 
alle Kristen Hansens Venner og Slægtninge gaaet 
med og saa at sige alle, der paa nogen Maade reg
nedes med til de opvakte foruden flere andre, der af 
forskellige Grunde følte dem besværede af Almue
skolen«. *

Da Skolen i tre Aar havde været til Huse i Kristen 
Hansens Huggehus, blev det bestemt at bygge Hus 
til den. Lidt Vest for Kristen Hansens Gaard købtes 
en Jordlod paa 3y2 Tønde Land, og i Sommeren 1860 
opførtes den Skolebygning, hvor Rasmus Hansen fik

♦) R. H. s. 104.
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åt Hjem og sit Virke, saa længe han levede. Huset 
staar endnu, men er ikke mere Skole. Efter Ras
mus Hansens Død deltes Skolekredsen i Anledning 
af en Strid. En Part gik til Øster Aaby Friskole, be
gyndt 1878, en anden Part oprettede Oure Friskole, 
begyndt 1884.

Friskolen paa Vejstrup Mark.

Saa længe Friskolen holdtes hos Kristen Hansen, 
bar han Broderparten af Udgifterne. Udgifterne ved 
Købet af Skolelodden og Opførelsen af Skolebygnin
gen, der tilsammen kostede omtrent 8000 Kr., deltes 
saaledes, at Kristen Hansen, Mads Nielsen og Morten 
Rasmussen fra Vejstrup tog hver sin Fjerdepart, me-
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dens Niels Hansen og Peder Rasmussen fra Oure 
Mark tog den sidste Fjerdedel. De fem Mænd bar 
saa i Forening det økonomiske Ansvar for Skolens 
Drift, idet de overlod det som en ganske frivillig Sag 
til andre, som havde Børn i Skole eller Interesse for 
Skolen, at give deres Bidrag. De frivillige Bidrag 
beløb sig i Begyndelsen til 140 Rigsdaler aarligt, men 
sank i Løbet af elleve Aar til 96 Rigsdaler, hvorfor 
de fem ovennævnte Mænd erklærede, at nu maatte 
de andre i Skolekredsen tage deres Part af Byr
derne, hvilket de da ogsaa gjorde.

Samtidig med Opførelsen af Friskolens Bygning 
oprettedes Friskolen paa Brudager Kile, 1866 Frisko
len i Ellerup, 1871 Friskolen i Gravvænge.

Det kan sikkert nok forsvares med Rasmus Han
sen at kalde Tiden fra først i Halvtredserne til midt 
i Tresserne for Friskolens og Folkemødernes Tid 
paa denne Egn. Vi har set, hvorledes der blev byg
get Friskoler. Men der*blev ogsaa holdt Folkemø
der, især paa Grundlovsdagen og Aarsdagene for 
Fredericia- og Istedslaget Det folkelige og politiske 
Røre drog Folk til disse Møder, hvor Fædrelands
sange blev sunget og Taler holdt.

Men nu det kirkelige Liv? Derom siger Rasmus 
Hansen*) : »Kræfterne gik med til alle disse Slags 
Kampe, og der var ikke stort til overs for det kirke
lige Liv«. Dog blev der holdt kirkelige Møder, der

*) R H. S. 117. 



traadte i Stedet for de gudelige Forsamlinger. Og 
der blev stadig holdt smaa Møder i Vejstrup Fri
skole. Disse Møder har bidraget til at bevare og 
styrke Fællesskabsfølelsen. Kirken derimod søgte 
de tidligere Forsamlingsfolk ikke meget, skønt Præ
sterne i Oure paa den Tid var venlige og forstaaende

Pastor Baggesen og Hustru.

over for dem. Efter den før i Anledning af Eksami
nerne i Friskolen omtalte Pastor Riis, der var Præst 
i Oure fra 1847—1858, kom Pauli Dominico Reguli 
fra 1858—1863. Han stillede sig meget venlig til
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det kristelige Røre, sendte f. Eks. sin Plejedatter i 
Friskole. Han var en from og god Præst, men havde 
vel næppe nogen egentlig Forstaaelse af det grundt
vigske Syn. Efter Reguli kom Rasmus Johannes 
Baggesen, kaldet »Lille Baggesen« paa Grund af sin 
Lidenhed af Vækst, som yderligere fremhævedes 
derved, at han haltede stærkt. Han var Præst i 
Oure-Vejstrup fra 1863—1873. Han tog med Glæde 
Del i alt, hvad den grundtvigske Kreds havde for. 
Han var saaledes villig til, da der først var Tale om 
at oprette Højskole, midlertidig at give Plads til den 
i Præstegaarden. Senere underskrev han. Indbydel
sen til at oprette Højskole. Han var selv med til at 
Indbyde Pastor Brandt fra Ollerup til at prædike ved 
maanedlige Gudstjenester i Oure Kirke, var selv med 
til disse Gudstjenester og til Sammenkomsterne bag
efter. Det er ikke sært, at Kristen Hansen anfører*) 
som en af Grundene, hvorfor de grundtvigske Folk i 
Oure og Vejstrup ikke var ivrige for at løse Sogne- 
baand, at de i »Lille Baggesen« havde en »kristelig 
og meget afholdt Sognepræst«. Alligevel vilde de 
ikke rigtig bruge Baggesen som Præst, vel sagtens, 
fordi han var grumme lidt veltalende. Thi efter Ras
mus Hansens Fremstilling**) stod Folks Hu »til at 
høre kristelige Præster prædike, kristelige ikke i 
pietistisk Forstand, men i grundtvigiansk Retning.

*) K. H. S. 104. 
**) R H. S. 117. 



Men dermed var det smaat her paa Egnen. Ingen 
vilde nægte vore Præster her i Oure og Vejstrup at 
være kristelige, men der manglede Kraft i deres For
kyndelse«. Dette er Forklaringen paa, at den grundt
vigske Kreds, som ovenfor nævnt, havde Pastor 
Brandt fra Ollerup, hvor han var Præst fra 1838— 
1898, til at komme til Gudstjeneste en Gang om Maa- 
neden fra Efteraaret 1864 til Efteraaret 1867. Da 
Sognebaandsløsningsloven kom 4. April 1855, var der 
i den første halve Snes Aar kun faa af Kredsens Folk, 
som løste Sognebaand, og fra Oure-Vejstrup slet 
ingen. 1859 havde allerede Gaardejer Hans Chri
stian Hansen, Ejbygaarden, Brudager Kile, løst Sog
nebaand til Brandt i Ollerup. Dette er den første 
Sognebaandsløsning, jeg har kunnet faa bekræftet. 
1863 løste Peder Nielsen, Gravvænge, Sognebaand, 
noget senere Hans Peter Rasmussen, Sortebjerg 
Vænge, og Jens Larsen, Brudager. Naar der slet in
gen var i Oure og Vejstrup, som løste Sognebaand 
til ham, hang det nok sammen med, dels at det syn
tes Folk for langt til Ollerup, dels at Baggesen var 
saa afholdt. Derimod sendte adskillige deres Børn 
til Ollerup til Konfirmationsforberedelse og fik dem 
konfirmeret der. Baade i 1865 og 1866 var dette Til
fældet med Børn fra Oure og Vejstrup foruden Skaa
rup og Brudager. Men da Birkedal i Ryslinge 22. 
September 1865 af politiske Grunde blev afskediget 
fra sit Embede som Sognepræst, meldte Kristen Han
sen sig som Medlem af den Kreds, der vilde holde
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sammen om Birkedal som deres Præst. Han var som 
Rigsdagsmand i København, da en Kreds havde be
sluttet at staa Last og Brast med Birkedal, og nu 
sammen med ham holdt Gudstjenester i Bolting- 
gaards Lade, indtil de fik bygget Kirke, men da han 
kom hjem i April, gik han en Dag til Ferritslev til sin 
Ven Gaardejer Thyge Hansen, for at meddele ham, 
at han nu vilde slutte sig til Birkedals Kreds. Han 
meddelte tillige, at han vilde give 100 Rigsdaler til 
Kirkebygningen. Dagen efter traf han Birkedal, der 
sammen med nogle andre var til Stede paa Pladsen, 
hvor Kirken skulde bygges. Birkedal og hans Ven
ner tog det som et godt Varsel for Fremtiden, at en 
Mand saa langvejs fra sluttede sig til Menigheden. 
Efterhaanden sluttede sig adskillige flere Familier fra 
Vejstrupkredsen til. Og da Valgmenighedsloven 15. 
Maj 1868 gav Birkedal folkekirkelig Anerkendelse, 
forlangte han, at de skulde løse Sognebaand. Der 
var da 12 Familier foruden nogle unge, der løste 
Sognebaand. Birkedal begyndte saa at komme til 
Vejstrup til Gudstjeneste to Gange aarligt, men ellers 
kørte disse Familier til Ryslinge. Ved Højtiderne 
kunde de blive et helt lille Tog*).

Men disse Folk, der var kommet fra de gudelige 
Forsamlingers inderlige Samfundsliv, gik med et 
Savn, fordi de ikke i Stedet for de gudelige Forsam
linger, der var ophørte, havde faaet et kristeligt Sam-

*) K. H. S. 102.
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fundsliv, der svarede til deres ny Erkendelse. De gik 
med en Trang til et saadant kristeligt Samfundsliv. 
Kirkelige Møder af og til, enkelte Sammenkomster i 
Friskolen, de maanedlige Gudstjenester, hvor Brandt 
gjorde Tjeneste, og de Gange, de kunde overkomme 
den lange Vej til Ryslinge, kunde ikke tilfredsstille 
Trangen. Naar de var gaaet fra Pietismen til det 
grundtvigske Livsrøre, var det for at faa mere Lys 
og Liv, for at komme til at leve et rigere Samfunds
liv. Hidtil havde de faaet Del i det folkelige og po
litiske Røre, men havde ikke faaet det kristelige 
Samfundsliv, de længtes imod. Det er bestandig no
get af det sværeste for en ny Bevægelse, der har sit 
Udspring i ny og stærke Oplevelser, at faa et Guds- 
tjensteliv, der svarer til disse Oplevelser. Det er 
skæbnesvangert for Livet, om det ikke sker. Der er 
en stor Fare for Livet i, at de dybe kristelige Ople
velser, der satte Livsstrømmen i Gang, knyttes til 
Teorier, som ingen Forbindelse har med disse Ople
velser. Men det er ikke mindre farligt, om Oplevel
serne ikke skaber et Gudstjenesteliv, der svarer til 
dem. Saaledes er det i det store, men ogsaa i det 
smaa.

Naar f. Eks. den lutherske Reformation saa hur
tig kom ind paa Afveje, der førte bort fra Livet, hæn
ger det sammen med, at de dybe Oplevelser, der var 
hele den lutherske Bevægelses Udgangspunkt, blev 
saa at sige lænkede til en Skriftteori, der var uden
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Forbindelse med de dybe Oplevelser og i sig selv urig
tig, men ogsaa dermed, at det lutherske Gudstjene
steliv slet Ikke kom til at svare til de oprindelige Op
levelser, idet det blev mere en Skoleundervisning end 
virkelig Gudstjeneste.

Heller ikke det grundtvigske Livsrøre formaaede 
helt at skabe Gudstjenesteformer, der svarede til de 
Oplevelser, hvoraf hele Bevægelsen fremgik. Det var 
Oplevelser af Daabens og Nadverens Herlighed, at 
det er Herrens eget Ord, som der lyder, at Menighe
den henter baade Lys og Liv i disse Ord. Alligevel 
blev Præstens Prædiken det dominerende ved Guds
tjenesten ogsaa i grundtvigske Kredse. Gudstjeneste
formen fra Ortodoxiens, Pietismens og Rationalis
mens Dage blev liggende som en tung Byrde over det 
ny Liv, der brød frem.

Der er ikke Spor af Tvivl om, at Kristen Hansen 
var bleven berørt af det folkelige, saa det for Alvor 
betød noget for ham. Han skriver saaledes: >Den 
første Gang jeg levende kom til at føle, at jeg virke
lig var dansk, det skete ved en stor Folkefest 25. Juli 
1851, Aarsdagen efter Slaget ved Isted. Den blev af
holdt ved Ringe og var vistnok den første af sit Slags. 
Der var en Forsamling af 1000 Mennesker og mange 
Talere, men det var Birkedal, der tiltalte mit Hjerte 
og vakte den Følelse, som jeg aldrig før rigtig havde 
mærket til. Indtrykket deraf har jeg aldrig siden 
glemt, om end Ordene for en Del er det. Dog skal
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jeg nævne nogle, navnlig disse: Da vor Herre gjorde 
den store Udskiftning imellem Folkene og beskikke
de hvert Folk sit Rige og Rigets Grænser, da lod han 
ikke os Danske være Stedbørn. Han gav os et Mo- 
dersmaal saa blødt som kun faa, og hvormed vi kan 
udtale Sandheden saa underlig dybt, og har givet 
os sin Engel, der har værget om gamle Danmarks 
Rige. Nu har han fredet saa længe om Danmarks dej
lige Vang, saa Folk var faldet i Søvn og ændsede 
ikke, at Fjenden lurede paa os. Da Krigsbulderet der
for lød, vaagnede Folket med Forskrækkelse, men 
ogsaa nogle med Begejstring. Nu havde vor Hær 
kæmpet, og i Dag for et Aar siden ved Isted saa hæ
derlig overvundet Fjenden. Men vi har andre Fjender, 
som de fleste af os ikke kender. De møder ikke med 
blanke Vaaben, saa derpaa kan de ikke kendes. Men 
de vil flytte gamle Danmarks Rigsgrænse. Nej, Dan
mark til Ejderen og ikke en Tomme længere, thi faar 
vi Sønderjylland med i det tyske Forbund, saa staar 
vi i Fare for at miste det, og mister vi Sønderjylland, 
saa er Danmark en Krøbling, thi Sønderjylland er 
Danmarks Fod o. s. v.«*) Kristen Hansen er tydelig 
nok blevet begejstret ved Birkedals varme Fædre
landskærlighed og lige saa varme Tale, selv om der 
var et Stænk af Grænsepolitik deri.

Men der kan alligevel ikke heller være Tvivl om, 
at det fremdeles var det kristelige, der hos Kristen

») K H. s. 85 .
8
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Hansen havde Overtaget. Det er altid de kristelige 
og kirkelige Spørgsmaal, der er oven paa hos ham. 
Og saadan har det sikkert været med de fleste af de 
Folk, der var kommen fra Pietismen.

Derfor ligger det Spørgsmaal dem stadig paa 
Sinde, hvorledes de skal faa et kristeligt Samfunds
liv, der svarer til deres Trang.

Denne Trang maatte naturligvis føre til en fri Me
nighedsdannelse. Fra først af har det i Følge Sagens 
Natur staaet ganske i det uklare, hvilke Former en 
saadan fri Menighed skulde have. Kristen Hansen, 
der 1859 blev Landstingsmand, kom stadig i Grundt
vigs Hus, gik i Kirke i Vartov, omgikkes til Stadig
hed en Kreds af ligesindede Rigsdagsmænd, deltog i 
det første Vennemøde 9. og 10. September 1863. No
get af det, der i den Tid stadig var paa Tale, var 
Spørgsmaalet om kirkelig Frihed. Synet for, at Kri
sti Menighed er et Samfund, som Aanden skabte, 
og det udvortes Kirkesamfund noget ganske andet, 
maatte af sig selv gøre Spørgsmaalet om kirkelig 
Frihed brændende. Ved Vennemødet talte Grundtvig 
derom: »Uagtet Sognebaandet er blevet løst over hele 
Riget, saa er det dog langt fra, at alle christellge 
Præster staar saa frit, som jeg, enten i Henseende 
til den meget vigtige Salmesang eller i Henseende til 
Menighedens Låvssag, som er Herrens Saligheds-Mid
ler, da den Frihed kun undes saadanne Hospitals
præster som Præsten i Vartov, og dog maa alle chri-
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stelige Præster idetmindste have saamegen Fri
hed, naar de ret skal være den Helligaands Redska
ber, og ved Embedsgerningen levende bidrage til Chri
sti Legems Opbyggelse, det vil sige: Menighedens 
hjertelige Sammenvæxt i Herren. Det er vistnok et 
stort Spørgssmaal, om den verdslige Øvrighed selv i 
Danmark vil stille sine Sognepræster saa frit, 
men da dog Sognebaandet, trods al bispelig og 
præstelig Modstand, virkelig blev løst for Kirkegæn
gerne, saa har jeg det Haab, at det ogsaa vil blive 
løst for Præsterne, naar kun alle christelige 
Præster ønske det, og jeg maa højtidelig udtale det, 
at jeg kun har fraraadet og fremdeles fraraader fri
villig Udtrædelse af Stats-Kirken, i det Haab, at 
alle mine danske Medtjenere i Ordet snart vil kom
me til at dele mit Ønske om denne Præste-Fri
hed, skønt den ikke kan vindes, uden at vore Mod
standere ogsaa nyder godt deraf. At det hidtil 
ikke har været Tilfældet, men at Præste-Friheden 
tværtimod mellem mine præstelige Venner har fundet 
sine ivrigste Modstandere, det er den største Sorg, 
jeg i de senere Aar har haft, og er det eneste pinlige, 
jeg føler ved at tænke paa min Bortgang som nær
forestående, uden at Friheden endnu er vundet; thi 
dersom det christelige Vennelag, den Hel- 
ligaand har skabt iblandt os, uden Præste-Frihed for
blev i Stats-Kirken, da uddøde det 1 en Me nne- 
skealder, ligesom det i Morten Luthers Dage, 
istedenfor i indbyrdes Kærlighed og hjærtelig Skils- 

8*
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misse fra Verden at vokse op til en fri apostolisk Me
nighed med hele Christi Evangeliums Velsignelses 
Fylde*).« Altsaa Forholdene i Statskirken skal ind
rettes saaledes, at der bliver Plads for frie Menighe
der. Sognebaandsløsningen var et Bidrag dertil. 
Præstefriheden skal være et andet Præst og Menig
hed mødes i Frihed, kun under Aandens Myndighed 
og sammenholdt af dens Baand. »Kirkelig Frihed« 
har sikkert været et stadigt Samtaleemne i Grundt
vigs Hus og ved Sammenkomster af Venner. Plads 
til frie Menigheder 1 Statskirken derved, at Præst og 
Menighed stilles frit, det var Løsnet. Af mange Ud
talelser framgaar det, at Kristen Hansen tilegnede 
sig dette Syn. Naar han skal forklare sig, hvorfor 
han blev Rigsdagsmand, skønt han efter sit eget 
Skøn ikke havde noget Anlæg for Politik, saa hen
fører han det til Guds Faderkærlighed, fordi han i 
disse Aar faar Lejlighed til at blive baade oplyst og 
oplivet, især ved Grundtvigs Vidnesbyrd. »Det var da 
først, jeg fik rigtig Forstand paa Menigheden og 
Menighedslivet Da lyste det op for mig, at ligesom 
Herrens Menighed begyndte som en Frimenighed, 
saa vilde den ogsaa nok slutte som Frimenighed. Jeg 
havde allerede den Gang i flere Aar længtes efter at 
samles i et saadant kristeligt Vennelag, hvor Venner 
kunde samles til fælles Opbyggelse lig de gudelige

♦) Grundtvigs udvalgte Skrifter ved Holger Begtrup X. 
S. 538.
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Forsamlinger, naturligvis i den kirkelige Retning, jeg 
nu tilhørte. Det klarede sig nu mere for mig, at Stats
kirken var en verdslig Indretning, og at 
Guds Menighed boede ligesom til Huse i dette lovfa
ste Kirkevæsen med sin Kultusminister, sine Bis
per, Provster og Præster som Anførere og Haand- 
hævere af det lovbestaaende«. I Anledning af sin 
Deltagelse i Vennemødet 1863 siger han*) : »Dette 
Vennemøde var for mig noget af det glædeligste, jeg 
havde oplevet. Jeg havde, siden de gudelige Forsam
linger sygnede hen, savnet Sammenkomster, Venne
møder, der kunde gaa i Stedet for de gudelige For
samlinger. Ved nu at høre Grundtvig varsle om Fri
præster, levede Haabet op i mig, at nu nærmer Tiden 
sig, da vi faar Frimenigheder«.

At det, der groede i Vartovkredsen, ved Kristen 
Hansens Formidling blev forplantet til den hjemlige 
Kreds, er der ingen Tvivl om. Jordbunden var vel 
beredt.

Men først da Birkedals Afsættelse og hvad der- 
paa fulgte: Gudstjenesterne i Boltinggaards Lade, 
Opførelsen af Kirken, gav Stødet til Valgmenigheds
loven af 15. Maj 1868, blev den folkekirkelige Frime
nighedsform givet. At faa en lignende Menighed, som 
den i Ryslinge, ogsaa i Vejstrup, bliver nu Idealet tor

) K. H. s. 101.
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Vejstrupkredsen*). Men til at begynde med troede 
man, at Virkeliggørelsen af Idealet laa langt ude i 
Fremtiden. Kristen Hansen fortæller, at han mente, 
det ikke tilfaldt ham, men den følgende Generation 
at oprette Valgmenighed, thi engang skulde det ske 
som en naturlig Følge af Livsudviklingen. Rimeligvis 
har man ment, at det vilde overstige Kræfterne for 
Tiden. Det var jo en ikke ringe Sag at bygge Kirke 
og holde Præst, noget, der krævede baade aandelig 
og økonomisk Styrke.

Den stærke Trang til et kristeligt Samfundsliv 
førte derfor ikke i første Omgang til Oprettelsen af 
Valgmenigheden, men til Oprettelsen af Højskolen.

Man kan sikkert med Rette sige, at Højskolen i 
Vejstrup mere var en Frugt af den kristelige Væk
kelse end af den folkelige. Koids Ord om, at man i 
Vejstrup byggede en Højskole, men mente en Kirke, 
er rammende nok. De Folk, der stod i Spidsen for 
Højskolens Oprettelse, saa gerne rejst et Værksted 
for Folkeaanden, men hellere endnu et Samlingssted 
til Pleje af det kristelige Liv.

Det ligger ogsaa simpelthen deri, at det er Kristen 
Hansen, som undfanger Ideen om en Højskole, og 
bliver Hovedmanden ved dens Gennemførelse.

Under Krigen 1864 blev Rødding Højskole lukket 
♦) For saa vidt kan det være rigtig at tale om Vejstrup 

Valgmenighed som en Datter menighed af Ryslinge, men ogsaa 
kun rent formelt, thi selve Lavets Fremvækst havde intet med 
Begivenhederne i Ryslinge at gøre.
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af Prøjserne, og dens Forstander Ludvig Schrøder 
opholdt sig da en Tid i København og holdt en Ræk
ke historiske Foredrag, som ogsaa Kristen Hansen 
hørte. Imidlertid søgte Schrøder om et Sted i Nær
heden af Kongeaaen, hvor han kunde fortsætte Høj
skolen. Han tænkte paa Bønstrup i Vamdrup Sogn, 
man især paa Askov. Men da der syntes at være for 
store Vanskeligheder ved at faa fornøden Støtte paa 
den Egn, henvendte N. J. Termansen, som da var 
Folketingsmand, sig til Kristen Hansen med det 
Spørgsmaal, om det ikke skulde være muligt ,at Vej
strupkredsen kunde hjælpe Schrøder i Vej. Kristen 
Hansen var straks rede*). Han fik hos Pastor Bag
gesen Tilsagn om, at Schrøder maatte bo i Præste- 
gaardens Kapellanlejlighed og bruge Havestuen til 
Skolestue, indtil en Skolebygning blev opført Om 
han ogsaa havde aftalt med Baggesen, at Schrøder 
skulde være hans Medhjælper i Præstegerningen, 
kan jeg ikke afgøre, men derimod nok, at det var 
Kristen Hansens Mening. Da han fremsatte Planen 
for sine Venner, turde de ikke gaa med til den, dels 
fordi de mente, at en saadan ny Højskole vilde skade 
Kold, dels fordi de var betænkelige ved den dobbelte 
Virksomhed som Højskolemand og Præst, saaledes 
som jo Kristen Hansens Tanke var. Og endnu inden 
man i Vejstrupkredsen var færdig med at drøfte Pla
nen, blev det bestemt, at Schrøder skulde til Askov.

♦) K. H. S. 105. R. H. S 121
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Dermed faldt naturligvis denne Plan bort, men Tan
ken om at faa en Højskole opgav Kristen Hansen 
ikke dermed. Ønsket om at faa en Ordfører til kirke
lige Møder holdt den i Live. Og da han engang be
søgte Kold, fik Tanken ny Næring. Thi Kold sagde 
da, at hans Skole i Grunden nu var for stor. Han 
kunde ikke mere være for den enkelte det, han gerne 
vilde og følte, han skulde. Kristen Hansen tog Koids 
Udtalelser som en Slags Opfordring til at skaffe ham 
Hjælpere. Og da han læste i Dansk Folkeblad, at 
Svendborg Amt var det eneste, der ikke havde nogen 
Højskole, mente han, at Tiden var inde til atter at 
føre Planen om en Højskole frem blandt Vennerne*). 
Denne Gang var de lettere at faa i Tale. Efter at han 
ved forskellige Lejligheder havde talt derom, blev vea 
en Sammenkomst hos Niels Hansen paa Oure Mark, 
som han skriver, »Hovedet slaaet paa Sømmet«. Niels 
Hansen gjorde den Bemærkning*) : »Jeg tror nok, 
den Tanke at bygge en Højskole er rigtig. Men hvor 
er Manden?« Hertil svarede Kristen Hansen: »Er det 
saaledes, at vor Herre vil, vi skal bygge Højskole, saa 
maa der staa en Mand af vore Venner til Tjeneste, 
thi gør der ikke det, saa skal vi ikke bygge«. De blev 
saa enige om, at kunde de finde en saadan Mand, 
vilde de tage fat. Og ved et Møde i Friskolen 2. Paa- 
skedag blev det saa bestemt, at Kristen Hansen skul
de spørge Vennerne i København, om de kunde an-

) K. H. S. 106 f.
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vise en Mand. Fik de gunstigt Svar, vilde de opføre 
Skolen i Løbet af Sommeren, saa der allerede kunde 
begyndes 1. November.

I Brevet til de københavnske Venner havde Kri
sten Hansen bL a. skrevet: »Vore Efterkommere her 
paa denne Egn vil komme til at udgøre en Frimenig
hed, og da vil en saadan Skole kunne være dem til 
stor Tjeneste, saa meget mere som Præsten vil kun
ne arbejde i Skolens Tjeneste«.*) I det hele havde 
han ladet skinne igennem, at den vordende Højskole
mand ogsaa skulde kunne øve Præstegerning.

Fra København kom der snart det Svar, at de men
te, at Kandidat Kragballe, der paa Grund af en Udta
lelse i »Kirkelig Samler« var blevet nægtet Ordina
tion, var velskikket Spørgsmaalet havde været fore
lagt Grundtvig, der bifaldt baade Planen om Højsko
len og om Kragballe som Forstander og tillige havde 
sagt, at den Tid var nærmere end Folk troede, da 
saadanne Frimenigheder vilde fremstaa rundt om
kring i Landet. Det er tydeligt nok af en saadan Yt
ring, at den vordende Højskoleforstanders Opgave 
ogsaa skulde bestaa i at gøre Præstetjeneste i Kred
sen.

Man blev derefter enige om at indbyde Kragballe 
til at komme til Vejstrup, for at han og Kredsen kun
de gøre nærmere Bekendtskab. Men inden det skete, 
mente dog Kristen Hansen, at han burde først tale

») K. H. S. 106
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med Birkedal baade om Kragballe og den paatænkte 
Højskole. Han skriver saaledes*) : »Sagen stod den 
Gang saaledes for mig: Naar jeg og min Samtid byg
ger Højskole, saa maa vore Børn komme til at bygge 
Kirke! Thi det stod klart for mig, at der i Vejstrup 
maatte blive en Frimenighed, men jeg tænkte ikke, 
at jeg skulde være med i Forberedelsen dertil paa an
den Maade, end Skolen kunde staa venlig til Frime
nigheden i Ryslinge, og derfor, naar vi blev anbefalet 
en Mand som Skolemand, der havde Betingelsen som 
Præst, naar han blev præsteviet, saa kunde jeg ikke 
tage imod ham som Skolemand uden min Præsts 
Samtykke«. For Kristen Hansen er det tydeligt nok 
om at gøre, at Kragballe kunde blive præsteviet som 
Birkedals Medhjælper og Vejstrup blive et Anneks 
til Ryslinge.

Birkedal stillede sig velvilligt til Kristen Hansens 
Forslag. Allerede tidligere havde Birkedal sagt un
der et Besøg i Vejstrup : »Vejen er for lang baade for 
jer og for mig. I har jo Evner nok til selv at oprette 
en Menighed!« Han havde jo paataget sig at komme 
til Gudstjeneste i Vejstrup to Gange aarlig, men skul
de tillige til Begravelser og Sygebesøg. Naturligvis 
var den lange Vej 'besværlig nok for ham. Men den 
var det ogsaa for Vejstruppeme, der fra først af hav
de ment, at de sagtens kunde overkomme de halv
fjerde Mil, men alligevel snart fik at føle, at det var

*) K. H. S. 108. 
»*) R H. S. 124.



———=— 123 ■

lettere sagt end gjort De blev trætte og uoplagte af 
den lange Kørsel eller Gang, saa de ikke evnede helt 
at være med i Gudstjenesten, som de vilde. Nu sagde 
saa Birkedal til Kristen Hansen: »Hvad De har 
tænkt i den Sag, er ikke kommen fra neden, men fra 
Himlen, saa fortsæt kun! Hvad Kragballe angaar, da 
er han en begavet og hjærtelig, kristelig Mand. Han 
kan ogsaa holde Forsamling om Søndagen i Skolen 
og saaledes være baade Højskoleforstander og min 
Medhjælper. Det er jo soleklart, at vi efterhaanden 
skal have flere smaa Menigheder, og at De ogsaa 
nede hos Dem skal have en saadan. Dersom Krog
balle og jeg kunde blive rigtig gode Venner, saa 
kunde han jo blive min Kapellan og Deres Præst 
Naar der saa bliver samlet en Menighed om ham, 
skal han være selvstændig Præst*)«.

Det er klart, at en saadan Tale passede til Kri
sten Hansen som Regn i tør Jord.

Derefter blev Kragballe indbudt**). Kristen Han
sen hentede ham i Nyborg. Der blev for propfuldt 
Hus holdt Møde i Friskolen 3. Maj. Kragballes Tale 
blev meget vel modtaget. Og det bestemtes straks, 
at der nu skulde tages fat paa at bygge Skole. Det 
bestemtes tillige, at Skolen skulde rejses ved frivillige 
Bidrag og ikke ved Aktietegning, for at al Egen
nytte skulde være udelukket. Der blev i Maj 1867

»)K. H. s. 110.
♦») R. H. S. 125.
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udsendt en Indbydelse til at støtte Planen, under
skrevet af følgende Mænd: Gaardejer Hans Ander
sen, 0. Aaby, Pastor Baggesen, Oure, Pastor Birke
dal, Ryslinge, Pastor Brandt, Ollerup, Gaardejer Ras
mus Kristensen, Ellerup, Friskolelærer Rasmus Han
sen, Vejstrup, Gdr. Kristen Hansen, Vejstrup, Gdr. 
Niels Hansen, Oure Mark, Gdr. Jens Mogensen, Al
bjerg, Gdr. Mads Nielsen, Vejstrup, Gdr. Anders Niel
sen, Gudme, Folketingsmand M. Pedersen, Svindinge, 
Gdr. Peder Rasmussen, Oure. I Indledningen bed det, 
at Skolen skulde gaa i samme Retning som Dalum 
ved Odense, Askov i Jylland og Marielyst ved Køben
havn, at den skulde være en Gave til Folket og ejes 
af dette, at enhver Bidragyder skulde have Ret til at 
deltage i Valg af en Bestyrelse og vedtage et Regu
lativ, der skulde tinglæses og heftes til Skødet. Be
styrelsen skulde saa efter Regulativet forpligte sig til 
at lade Skolen virke »til Folkeoplysningens Fremme 
og til, hvad der til enhver Tid kunde tjene Folk og 
Fædreland«.

Derefter holdtes der under livlig Tilslutning et 
Møde i Oure Kro og senere et i Friskolen*), hvor der 
nedsattes et Udvalg til at forestaa Skolens Opførelse. 
Allerede i Oure kom der en Kurre paa Traaden, idet 
Kristen Hansen stærkt fremdrog Tanken om, at Sko
len skulde staa til Tjeneste for de grundtvigske Folk 
som Forsamlingshus om Søndagen. Dette mødte ad-

*) R. H. S. 126 f.
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skillig Modstand, saa Kristen Hansen var betænkt 
paa at trække sig tilbage fra Ledelsen, men lod sig 
dog bevæge til at fortsætte. Nogen Meningsforskel 
var der ogsaa med Hensyn til Skolens Beliggenhed. 
Der blev fra en Side holdt paa, at den skulde ligge 
der, hvor Valgmenighedskirken nu ligger, fra anden 
Side paa, at den skulde ligge der, hvor den kom til 
at ligge, paa Kristen Hansens Mark. Man havde og
saa tænkt paa at rejse den umiddelbart ved Siden af 
Friskolen, men paa dens Jord var der ingen Plads, og 
de tilstødende Grundejere vilde ikke sælge.

I Løbet af Sommeren opførtes saa Skolens Ho
vedbygning. Den var færdig til midt i Oktober. »Det 
var for Resten en Fornøjelse at se, hvordan Folk flok
kedes frivilligt og kørte den store Mængde til Stedet 
af Mursten og Grundsten, Kalk og Grus, Tømmer og 
Fjælle og meget andet, som alt kom til rette Tid«, 
skriver Rasmus Hansen*). Vi andre, der lever nu, 
føjer til, at det er en Lyst at tænke paa Mennesker, 
saa dybt grebne, derfor saa offervillige og saa rede 
til at tjene den Aand, hvis Røst de havde hørt.

Højskolen blev aabnet 7. November, foreløbig 
med 10 Elever, hvis Tal dog forøgedes til 25, da det 
var højest denne første Vinter. Eleverne var i Kost 
hos Naboerne, men inden næste Hold skulde komme, 
blev der bygget, saa Eleverne kunde faa Kosten paa 
Skolen.

♦) R. H. s. 130 t.
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»Kragballe betragtede sig helt og holdent som be
stemt til at holde Skole de seks Dage for Eleverne og 
Gudstjeneste den syvende for hvem, der nu vilde 
komme, og han gjorde Lykke paa begge Omraader«, 
siger Rasmus Hansen. Dog kan der næppe være 
Tvivl om, at det kirkelige var Hovedsagen for Krag
balle. Da Kristen Hansen havde hentet ham og hans 
Hustru i Nyborg, havde han sagt, at det dog vel var 
Meningen at holde kirkelige Møder i Skolen om Søn
dagen, hvilket Kristen Hansen naturligvis ikke var 
sen til at bekræfte. Kragballes Møder var meget 
stærkt besøgte. Fra Bestyrelsens Side blev der hel
ler ikke lagt Møderne nogen Hindring i Vejen. De 
fem af de syv Bestyrelsesmedlemmer deltog stadig i 
disse Søndagsmøder. For saa vidt tegnede alt godt. 
Men allerede da Kragballe efter Jul kom tilbage fra 
et Besøg i København, meddelte han, at han kun 
kunde fortsætte til 1. April. Hans Motivering var, at 
han var kommen til Klarhed over, at han ikke pas
sede til Forholdene i Vejstrup. Rimeligvis har han 
ikke rigtig kunnet finde sig til Rette blandt Bøn
der, men noget tyder ogsaa paa, at hans Forhold til 
Birkedal ikke blev, som han havde ventet og ønsket 
det. Da Kristen Hansen om Julen havde været 1 
Ryslinge og der haft en Samtale med Birkedal, havde 
denne udtalt sin Frygt for, at Kragballe saa skævt til 
Folkekirken og muligvis vilde føre Vejstrupkredsen 
ud af den. Han havde endogsaa hørt, at Kragballe 
ved et Møde skulde have sagt, at ingen kristelig
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Mand med god Samvittighed kunde være Præst i 
Folkekirken. Kristen Hansen kunde baade betegne 
dette Rygte som falsk og berolige Birkedal med Hen
syn til hans Frygt. Men tillige udtalte han Ønsket 
om, at Birkedals Prædikestol maatte staa til Raa- 
dighed for Kragballe, hvilket Birkedal lovede. Han 
udtalte endog sin Villighed til, om det nu ellers kom 
til at gaa godt, at lade Kragballe blive sin Kapellan, 
tænkt som det første Skridt paa Vejen til Oprettel
sen af en selvstændig Menighed.

Denne Samtale havde Kristen Hansen fortalt for 
Kragballe, saa snart de mødtes. Men Kragballe 
havde intet sagt der til, hvorimod hans Hustru sagde: 
»Jeg tror Ikke, Birkedal og Kragballe kan sammen«. 
Kort efter Kragballes Bortrejse kom Valgmenigheds
loven, som krævede, at en Valgmenighed skulde have 
en Kirke eller Bedesal, som kun maatte bruges til 
Gudstjeneste. Dermed maatte enhver Tanke om at 
bruge Højskolen til andet end kirkelige Møder falde 
bort.

Om Sommeren 1868 holdtes ingen Skole, men til 
Vinterskolens Begyndelse havde man formaaet se
nere Frimenighedspræst L. B. Poulsen fra Sønder
jylland til at overtage Ledelsen, og den senere kendte 
Bladmand og Politiker Jørgen Pedersen blev Lærer 
og skulde tillige have Eleverne i Kost Jørgen Pe
dersen blev der kun denne Vinter og fik til Afløser 
Matthias Appel fra Rødding. Denne Sommer — 1869 
— blev der første Gang holdt Pigeskole. Matthias
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Appel rejste efter Sommerskolens Slutning. Og saa 
kom Jens Lund, der blev knyttet til Skolen Resten af 
sit Liv.

L. B. Poulsen fortsatte med Søndagsmøderne. 
Han var som de fleste i Kredsen kommen fra Pietls-

Jens Lund.

men til det grundtvigske Syn. Han var en sjælden 
kraftig og stout Personlighed, hans Vidnesbyrd jævnt 
og ægte. Imidlertid var han kun taget til Vejstrup 
paa den Betingelse, at hvis han vandt en Retssag, 
som han havde med de prøjsiske Myndigheder, og
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som i al Fald midlertidig gjorde ham hjemløs i Søn
derjylland, saa vilde han atter hjem for at virke 
blandt sine fraskilte Landsmænd. Han vandt Sagen 
og rejste saa i Foraaret 1870. Fra 1. April overtog 
Jens Lund Ledelsen og var Forstander for Vejstrup 
Højskole indtil 1. September 1912, da Thøger Dissing 
afløste ham.

Jens Lund*) (1844—1922) var født i Virring ved 
Randers. Faderen var Smed, Hjemmet godt, men 
økonomisk smaat, hvorfor han tidlig kom ud at 
tjene. Præsten M. A. S. Lund lagde Mærke til hans 
gode Evner, fik ham forberedt til Seminariet Efter 
endt Seminarietid — Lyngby Seminarium — var han 
Lærer paa sin Hjemegn. Han var tidlig kommen 
med i det kristelige Livsrøre. Han har fortalt mig 
om, hvilket stærkt Indtryk Grundtvigs Tale ved Ven
nemødet 1866 gjorde paa ham. Han blev ogsaa 
stærkt optaget af det folkelige: >1864 havde jeg, som 
saa mange andre, følt mig døbt med Smertens Daab, 
og jeg saa nu Fædrelandets Frelse i at faa det grundt
vigske Livssyn bredt ud over det h e 1 e L a n d. Der 
skulde missioneres. De saakaldte >døde Egne« 
skulde opdyrkes«. Inden han overtog Skolen i Vej
strup holdt han Bryllup med Sofie Laurent (1849— 
1909), en Præstedatter fra Borup ved Randers. Den 
første Sommer var det unge Forstanderpar ene om

*) Vejstrup Højskoles Elevskrift 1917 S. 8. Højskolebladet 
1915. Sp. 575.

9
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Arbejdet, men fra 1. November 1870 fik han N. K. An
dersen (1844—1891) til Medhjælper.

Ogsaa Jens Lund fortsatte med Søndagsmødeme 
som sine to Forgængere. Men saadanne kirkelige 
Møder kunde ikke tilfredsstille den Trang til kriste
ligt Samfundsliv, som havde været den væsentlige 
Drivkraft ved Skolens Oprettelse. Tanken om at faa 
et virkeligt Menighedsliv samlet om Skolen var der 
mange, der ikke kunde opgive. »Men det gærede 
meget stærkt her i Kredsen«, skriver Rasmus Han
sen*), »og den ene Plan efter den anden dukkede 
frem, og alle gik de ud paa at faa en Præst hertil, og 
sandt er det, at slet ingen tænkte paa at klare den 
kirkelige Menighedstanke ud fra Højskolesagen; selv 
Kristen Hansen saa, trods Grundtvigs Ord, det kun 
som en fjern Mulighed, at Kredsen her vilde blive en 
selvstændig Menighed. Det var noget, sagde han 
immer, der først vilde naa sig i vore Efterkommeres 
Dage. Derfor gik elle Planer ud paa, at den forønske
de Præst skulde være Birkedals Kapellan, og Kredsen 
her skulde høre til Menigheden i Ryslinge. Snart tal
tes der om, Præsten skulde være Førstelærer paa 
Skolen, og snart, at han kun skulde have Bolig der 
og holde et Foredrag, eller som det kunde falde sig, 
hver Uge. Men altid gik det ud paa, at han skulde 
holde Gudstjeneste med Prædiken, Bøn og Sang i 
Højskolen om Søndagen, og der regnedes saa paa at

*) R. H. S. 123.
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faa Sognekirken at bruge til de saakaldte kirkelige 
Handlinger«.

En bestemt Plan skiller sig dog efterhaanden ud 
fra de andre og antager fast Skikkelse. Pastor Reguli 
havde i Slutningen af sin Embedstid, vist 1861, dels 
paa Grund af Svaghed, dels ogsaa for at glæde sine 
kristne Venner, i et Aars Tid haft en Pastor Berg til 
Medhjælper. Berg havde faaet sin Afsked paa Grund 
af Svaghed, men var kommen sig saa godt igen, at 
han kunde arbejde. Han var en af Grundtvigs ældste 
Disciple. Sidst i Tresserne boede han om Vinteren i 
København, om Sommeren hos en Datter i Jylland. 
Han havde i det Aars Tid, han havde hjulpet Reguli, 
faaet mange Venner. Og nu traadte da de, der var 
optagne af at faa en Præst til Vejstrup, i Forbindelse 
med ham og opfordrede ham til at komme og bo 
iblandt dem. »Særlig enkelte af vore Kvinder holdt 
nu paa, om vi ikke kunde faa fat i Berg igen«. Berg 
vaj ogsaa villig til efterkomme Opfordringen.

Denne Plan blev fremsat ved Højskolens Gene
ralforsamling 23. Oktober 1869. Kristen Hansen drog 
den frem. Han mente, at Bergs Ophold foreløbig vilde 
strække sig over et Par Maaneder, og han kunde jo 
saa i den Tid faa Ophold paa Skolen.

Der var ved denne Lejlighed ingen, der indvendte 
noget mod Sagen selv, men en enkelt gjorde den Be
mærkning, at det var et Spørgsmaal, om ikke Krag
balle var Manden, de trængte til, saa de atter skulde 
faa ham herover. Jens Lund, der fomylig var kom- 

9*
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men, og efter al Sandsynlighed skulde være Skolens 
Leder til Foraaret, udtalte ogsaa Tilslutning til Pla
nen. Han var saa ung, sagde han, at det var godt for 
ham at have en ældre at støtte sig til. Han haabede 
ogsaa, at Berg, om hans Helbred tillod det, imellem 
vilde holde Foredrag paa Skolen.

Ved denne Generalforsamling blev der ikke taget 
nogen endelig Bestemmelse, men det bestemtes at 
holde et Møde 16. November, hvor Planen skulde 
drøftes videre. Ved dette Møde var Stemningen gan
ske anderledes end paa Generalforsamlingen. Et af 
Bestyrelsesmedlemmerne, Jens Mogensen, Albjerg 
Mark, fremsatte som sin Mening, at en Ordning som 
den paatænkte vilde skade Højskolen. Under et Be
søg paa Taaslnge havde han hørt den Udtalelse, at 
skulde der bo en Præst paa Skolen, og Skolen gøres 
til en Kirke for Grundtvigianerne, saa skulde Taa- 
singbærne ikke have deres Børn derover. Hvis Pla
nen gik igennem, vilde han trække sig ud af Besty
relsen. Flertallet af Bestyrelsen blev betænkelig og 
turde heller ikke være med til at gennemføre Planen. 
Nu var ogsaa Jens Lund imod den. Han var meget 
ung og meget ivrig. Han udtalte, at han mente at 
skulle dyrke raa Mark op, hvorfor Skolen nødig skul
de udsættes for, at de fra »de døde Egne« ikke kom. 
»De unge fra saadanne Egne skulde samles paa Høj
skolen med de »vakte« unge, og disse skulde paa 
kammeratlig Vis være en Surdeig i hele Flokken, saa 
»det gode Ord« kunde faa frit Løb og gøre sin Ger-
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ning....... Jeg vilde samle baade »Livsfolkets« Børn
og »Dødbiderne«, for saavidt de ikke var mere døde 
end de vilde komme.......Jeg troede slet ikke, at Børn
fra »vakte« Hjem vilde vinde ved mere eller mindre 
at afsondre sig«, skriver*« Jens Lund derom som 
gammel Mand i Anledning af en Fremstilling i Hol
ger Begtrups Danmarkshistorie af denne »Højskole
strid«. Spørgsmaalet var naturligvis, om man havde 
Ret i, at Højskolen, om den gav Plads til den fore- 
slaaede Slags Søndagsgudstjenester, vilde blive svæk
ket i sin Virksomhed baade blandt de »uvakte« og 
»vakte«. Det kunde jo være, at der ikke var nogen 
Grund til at tillægge Taasingboernes Udtalelser no
gen synderlig Vægt. Den behøvede ikke at være Ud
tryk for, hvad man i Almindelighed mente i de upaa- 
virkede Kredse, og selv om den var det, kunde der 
meget vel være Spørgsmaal om, hvorvidt en Højskole 
stod sig ved at regne med den. I al Fald er det utvivl
somt, at den Part, der vilde have Søndagsmødeme, 
ikke tænkte paa at ville skade Skolen dermed. At de 
hensynsløst skulde ville bruge Højskolen som en 
Forstue til Kirken, er der ingen Grund til at tro. Ud 
fra deres Grundfølelse overfor det kristelige og folke
lige og ud fra de Forudsætninger, hvorunder de gik 
i Gang med Arbejdet paa at rejse en Højskole, maatte 
de ganske naturligt stille sig, som de gjorde. Paa den 
Skole skulde der være Plads til et kristeligt Sam
fundsliv. Den var groet ud af en kristelig Vækkelse,

*)_nøjskolebladet 1915 Sp. 575.
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den maatte leve sit Liv i allernærmeste Forbindelse 
dermed og kunde gøre det, uden at det folkelige Ar
bejde led Overlast. Kun saaledes var dens Fremtid 
betrygget. Jeg skal nævne et Par Udtalelser derom 
fra Kristen Hansens Selvbiografi*) : >For mit Ved
kommende var det mig en Trossag, at den Aand, der 
havde samlet os til at opføre og ofre baade Arbejde 
og Penge til denne Bygning, han vilde fremdeles lade 
Gerningen lykkes, naar han maatte raade derfor.......
Det var mig, der med det lyse Haab havde sat det 
hele i Værk, drevet af Aandens Drift og Hjertets 
Længsel med Tro paa Gud Faders Velsignelse, og nu 
følte jeg, det blev gjort til et Regnestykke, som jeg 
gjorde Indsigelse imod, og med al den Varme for Sa
gen, der var mig givet, gjorde jeg gældende: Gaar vi 
den Vej og lader os kommandere af Verden, saa vi 
for dens Trusler ildte tør lade en af vor Herres Tje
nere tale til Opbyggelse om Søndagen for de Venner, 
der har rejst denne Bygning, saa de ligesom skal vi
ses ud af deres eget Hus, saa tror jeg ikke, Gud vel
signer Gerningen. Saa bygger vi paa Klogskab og 
Regnestykker i Stedet for paa Tro«.

Men lige saa vist denne Part ikke vilde skade 
Højskolen, vilde den anden Part ikke ved deres Stil
ling hæmme det kirkelige Samfundsliv, men vare
tage Højskolens Tarv. De følte, at Højskolens Ar
bejde skulde være et folkeligt Arbejde, at denne

•) K. H. S. 120.
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Kendsgerning ikke maatte fortones, at hvor sandt det 
end var, at Højskolen var en Frugt af den kristelige 
Vækkelse, og hvor rimeligt, at den vedkendte sig 
Slægtskabet ved at give Plads til kirkelige Møder, 
saa maatte disse afholdes under saadanne Former, 
at det var klart, Højskolen var en Højskole for hele 
Folket, og ikke en Kirke for en lille Kreds. De var 
bange for, at dette ikke skulde staa klart, hvis en 
Præst tog Ophold paa Skolen, ledede Søndagsmøder
ne og gav dem direkte Gudstjenesteform. Ud fra deres 
Syn maatte de tage den Stilling, de gjorde, ligesaa 
selvfølgeligt som Modparten. Det vilde sikkert ogsaa 
være ubilligt at aflede deres Handlemaade »af Frygt 
for Verdens Trusler«, den bundede i et principielt 
Syn paa Højskolen og dens Opgave.

Den sidste Part sejrede. De fire Bestyrelsesmed
lemmer Niels Hansen, Oure Mark, Peder Rasmussen, 
Oure Mark, Jens Mogensen, Albjerg, og Mads Niel
sen, Vejstrup Mark, afviste med Jens Lunds Tilslut
ning Planen om Bergs Ophold paa Skolen. Med Kri
sten Hansen, der var Bestyrelsens Formand, stod 
Rasmus Kristensen, Ellerup, og Skomagermester 
Mouritsen, København.

Mouritsen nedlagde straks, da han blev underret
tet om Stillingen, sit Mandat. Efter en Samtale med 
Birkedal, gjorde Kristen Hansen det ogsaa. Birkedal 
havde sagt: »Nu driver I jo Politik med Højskolen«, 
og havde randet Kristen Hansen til at træde ud aT 
Bestyrelsen.
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Man kan godt med Rasmus Hansen sige*) : »Høj
skoletanken og Frimenighedstanken var egentlig en 
Tvillingtanke. Og skønt de langt fra var to Slags 
Folk, som der sagdes af Rebekka om Esav og Ja
kob, saa lignede de paa en Maade hine Tvillinger i, 
at de saa at sige brødes, før de blev født til Verdent. 
Modsætningen havde vist sig ved det allerførste Møde 
om Sagen i Oure Kro. Den havde ligget og ulmet i 
Kragballes og Poulsens Forstandertid, men brød nu 
ved Forslaget om Bergs Komme ud i lys Lue. Og 
Striden blev bitter, som det gerne gaar; bitrere end 
det i Følge Sagen selv syntes nødvendigt.

De, der havde været optaget af at faa Berg hertil, 
vilde ikke opgive Tanken, men der gik dog omtrent 
et Aars Tid, uden at der blev foretaget noget videre 
i denne Sag. Da var der nogle Kvinder*), der syntes, 
at Mændene var for langsomme i Vendingen og for 
lemfældige. De skrev uden videre til Berg og bad ham 
komme. Det var i Efteraaret 1870. Berg gav Løfte om 
at komme efter Paasken 1871. Kvindernes energiske 
Optræden blev der sagt meget imod. Den gav jo Stø
det til Kampens Genopblussen. Spørgsmaalet blev at
ter forhandlet,særlig ved et Møde i Friskolen 17. Ja
nuar, men det viste sig, at de to Parter aldeles ikke 
kunde forhandle. De stod her saaledes overfor hinan
den, at de — for første Gang — tiltalte hinanden »1« 
og »Vie.

*) R. H. 8. ise
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Bergs Komme trak ud til Juni ; men fra Begyndel
sen af Maj var det afgjort, at han skulde bo hos Kri
sten Hansen, derimod ikke, hvor han skulde prædike. 
Man talte om at pynte Kristen Hansens Lade for at 
Berg der kunde holde Gudstjeneste, som Birkedal 
havde gjort i Boltinggaards Lade. Adskillige fandt 
dog dette mindre passende. De havde vel en Følelse 
af, at Efterligning ikke altid er heldig, og i al Fald 
ikke tiltalende. Man mente ogsaa, at der først maatte 
foreligge et bestemt Afslag fra Højskolens Bestyrel
ses Side, inden man helt opgav Brugen af Højskolen. 
23 Mænd med Gaardejer Hans Andersen, Aaby Mark, 
og Friskolelærer Rasmus Hansen, Vejstrup, i Spidsen, 
androg 7. Maj 1871 Bestyrelsen om Tilladelse til at 
bruge Højskolens store Skolestue til Søndagsmøder 
med Berg som Taler, mens han opholdt sig her paa 
Egnen, fra Juni Maaneds Begyndelse og indtil videre. 
De begrundede deres Andragende med, at Højsko
lens Sal var det eneste passende Sted.

Nogle Dage senere modtog Hans Andersen Besty
relsens Afslag. Man vilde med Glæde modtage Berg 
og enhver anden i Skolen, naar det drejede sig om 
Besøg, men da det maatte antages, at Berg havde i 
Sinde at tage fast Ophold, saa man sig nødt til »at 
nægte det af Hensyn til Skolens Bedste«.

Hans Andersen og Rasmus Hansen tilskrev Be
styrelsen endnu engang, at Bergs Ophold kun var 
tænkt af kort Varighed, højst tre Maaneder— det 



blev kun seks Uger —, men modtog »noget sent« et 
Afslag.

Bergs Møder holdtes saa i Kristen Hansens Have
stue, foreløbig for seks Uger. Han kom igen i Sep
tember Maaned, men hans Helbred var nu saa daar- 
ligt, at han ikke kunde fortsætte. Møderne holdtes

Højskolen i Vejstrup.

Kl. 10 om Formiddagen og var jævnt godt besøgte. 
Birkedal udstyrede Berg med Fuldmagt til i sit Sted 
at forrette kirkelige Handlinger. Disse Folk, der sam
ledes saaledes, udgjorde altsaa virkelig en lille Fri
menighed.

Jens Lund, hvis Møder paa Højskolen ellers havde



139

været om Eftermiddagen, henlagde dem nu ogsaa til 
Kl. 10 Formiddag, et Vidnesbyrd om, hvor bitter Stri
den var, og hvor bittert den blev ført. »Det Særsyn 
oplevedes«, siger Rasmus Hansen, »at man saa en 
Flok samle sig om Berg i Kristen Hansens Stue, og 
en anden Part samtidig om Jens Lund i Højskolens 
store Skolestue«.

At en saadan Tingenes Tilstand maatte pine de 
gamle Venner, er klart. »Glemmes maa det heller ik
ke, at det kendeligt var med Vemod somme af Be
styrelsen nægtede Mødernes Væren i Højskolen. De 
gjorde endogsaa Forslag til at skaffe de bedende den 
bedste Plads, de mente at vide efter Højskolen, som 
var at tage et Skillerum bort i Friskolen og saaledes 
faa en temmelig stor Sal der«, hedder det hos Rasmus 
Hansen*). Det Forslag virkede især Peder Rasmus
sen, Oure Mark, for. Men det blev ikke til noget, dels 
fordi det vilde medføre for store Ulemper for Frisko
len, dels fordi Berg helst vilde prædike i Kristen 
Han,sens Stue.

»Fra den Tid underhandledes der ikke længer, og 
det er sørgeligt, men det er sandt, Folket her stod i to 
Partier, der var lige paa Nippet til at glemme, de 
kæmpede for samme Sag, over gensidig at anklage 
deres Modpart og forsvare deres egen Fremfærd. 
Holdtes der end Sammenkomster, gjorde det immer 
kun ondt værre; og saaledes skiftedes der Ord i Lø-

•) H H. s. 141.
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bet af et Aars Tid,., at Kredsen blev et Ordsprog for 
Splidagtighed rundt om paa Fyn og sagtens langt vi
dere«, skriver Rasmus Hansen. Ja, vidt og bredt blev 
der talt om Striden i Vejstrup. Til sidst følte Birkedal 
sig, i Kraft af sin Stilling som Præst for de fleste af 
de stridende, kaldet til at mægle Parterne imellem 
eller dog formane dem til Fordragelighed. Han fik et 
Møde i Stand paa Højskolen 31. Juli 1873. Tilsynela
dende uden Resultat. Men inden han tog tilbage, 
raadte han til at give Jens Lund en anden Stilling 
ved Højskolen eller ogsaa lade ham rejse, idet det var 
blevet en næsten uudtømmelig Kilde til Stnd, hvor
vidt hans Ret gik, og hvorledes »Kredsens Pligt til at 
fremme Skolens Bedste« skulde fortolkes. Birkedal 
mente, at Jens Lund enten ene maatte have Ansvaret 
eller ogsaa helt bort*).

Maaske det var i Kraft af Birkedals Henstilling, 
at Bestyrelsen samme Efteraar overdrog Jens Lund 
Højskolen paa eget Ansvar for et Tidsrum af fem 
Aar mod at forrente Gælden og vedligeholde alt Der
med maatte naturligvis ogsaa Striden om Brugsret
ten af Højskolens Sal være rykket ind i et andet 
Plan. Enhver Tanke om at kunne bruge Højskolen 
til Gudstjenester med en Præst som Leder maatte 
nu skrinlægges. Frimenighedstanken maatte nu en
deligt løsne sig fra Højskolen og søge sin Virkeliggø
relse ad anden Vej. Men saa snart denne Adskillelse

•) R. H. S. 142 f.
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havde fundet Sted, blev ogsaa Tanken om en fri Me
nighed mærkværdig hurtigt virkeliggjort. Det viste 
sig, at Tanken ikke var bleven svækket, men styrket 
hos begge de stridende Parter under den bitre Strid. 
Alle havde de jo ønsket et Menighedsliv under frie 
Former, kun kunde de ikke enes om Formen, og hele 
Tiden havde de følt Smerte over at skulle adskilles i 
to stridende Parter. Baade Længselen efter et Sam
fundsliv og Længselen efter Enighed bidrog til Frl- 
menighedstankens hurtige Virkeliggørelse, da den 
ikke mere er lænket til en Plan, der efter Omstæn
dighederne var uigennemførlig og 1 det hele util
fredsstillende.



4. Valgmenighedens Oprettelse.

»Nu kom Frimenighedssagen, straks paa Bane; og 
denne Gang lader det sig næppe klare, hvem der bar 
den frem først Den var nu at ligne ved en Ild, der 
længe havde bredt sig indvendig, og nu, da den fik 
Luft, slog gennem alle Luger, Vinduer og Døre med 
klar Lue. Mange Hjerter glødede derfor, mange 
Øjne tindrede derved, mens der taltes vingede Ord 
derom«. Saaledes fortæller*) Rasmus Hansen om 
Stemningen, der herskede, da Højskolestriden var 
endt, og Frimenighedstanken kunde udfolde sig frit.

Men ulmede Ilden i mange Hjerter, saa var det 
Gaardejer Niels Hansen, Oure Mark, (1818—1906), 
der talte det forløsende Ord, som fik, hvad der ulme
de, til at slaa ud i lys Lue.

Kristen Hansen var Medlem af Menighedsraadet 
for Ryslinge Valgmenighed og havde i Anledning af 
et Byggeforetagende henne i Ryslinge indbudt Sog- 
nebaandsløserne fra Vejstrupkredsen til et Møde 1 
Friskolen i Efteraaret 1873. Det gjaldt om at faa et 
Pengebidrag til nævnte Byggeforetagende. Da tog 
Niels Hansen Ordet og sagde, at der intet var i Vejen

*) R. H. s. 142 j. 



for at give et mindre Bidrag, men Kredsen her kunde 
dog ikke vedblive at støtte Ryslingékredsen, da Tiden 
vel snart maatte være for Haanden til selv at bygge 
Kirke. Niels Hansen havde efter eget Sigende ud
talt sig saaledes for at faa et Indtryk af, om der i det

Niels Hansen.

hele rørte sig Tanker i den Retning hos Folk, men 
uden at ane, at det brændte saa stærkt paa i Hjer
terne, at hans Ord skulde tænde dem i Fyr og Flam
me. Men det gjorde de. Baade Jens Lund og Kristen 
Hansen udtalte sig med saadan Varme for Tanken
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om at bygge Kirke, at de gjorde stærkt Indtryk paa 
de andre, der var til Stede. »Jeg mærkede her ved 
denne Lejlighed, at Aanden kom over os, saa der blev 
Varme og Kræfter i Ordet«, siger Kristen Hansen.

Det blev ved dette Møde bestemt, at nu skulde de 
en Tid overveje Sagen, tale med andre Venner derom. 
Det var jo kun en ringe Part af det kristne Vennelag, 
som hørte til Ryslinge, en ikke ringe Part var Sog- 
nebaandsløsere til Brandt, og andre var slet ikke 
Sognebaandsløsere. Der blev fastsat en Dag, en 
Maaneds Tid senere, da man saa atter skulde samles 
for at forhandle videre.

Dette næste Møde blev holdt paa Højskolen, og 
en stor Forsamling var kommen til Stede. Det viste 
sig straks, at der var stærk Stemning for med det 
samme at tage fat paa at bygge Kirken. Der blev 
nedsat et Udvalg paa fem Mand, som skulde udar
bejde en Plan og stille Forslag om, hvor og hvorledes 
der skulde bygges.

Kristen Hansen havde været i Kerteminde og set 
Valgmenighedskirken der. Den syntes han bedre om 
end den i Ryslinge. De fire øvrige Udvalgsmedlem
mer tog ogsaa til Kerteminde for at se Kirken. De 
enedes da alle om at tage den til Mønster for Kirken 
i Vejstrup og traf Aftale med en Arkitekt Hansen om 
at give en Tegning. Udvalget enedes ogsaa om at 
foreslaa at bygge Kirken der, hvor den nu ligger.

») R. H. S. 145
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Da Udvalget fremlagde sine Planer, synes der in
gen Modstand at have været imod Planen om, hvor
ledes Kirken skulde bygges. De fleste har vel sag
tens været meget lidt optagne af, hvorledes Kirke
bygningen blev, naar den blot kunde bruges. Der
imod mødte Planen om Kirkens Beliggenhed ikke 
ringe Modstand. En Del vilde bygge paa Brudager 
Mark, paa Gaardejer Hans Andersens Jord, paa et af 
de Hjørner, hvor Vejene mødes fra Vejstrup, Brud
ager og Kilen. Det var især Folk fra den vestlige og 
nordvestlige Del af Kredsen, Gravvænge, Gudbjerg 
og Ellerup, der holdt paa denne Plads. Begrundel
sen var den, at Pladsen i Vejstrup var for nær Stran
den, saa der blev for lidt »Opland« imod Øst. Jo læn
gere man vilde lægge Kirken bort fra Stranden, des 
længere kunde man naa ind i Landet. Spørgsmaalet 
blev afgjort ved Afstemning, der gav et stort Flertal 
for Vejstrup.

Derpaa blev der valgt et Byggeudvalg, der kom til 
at forestaa alt angaaende Kirkens Opførelse. Ud
valget bestod af Kristen Hansen, Vejstrup, Niels Han
sen, Oure Mark, Peder Rasmussen, Oure Mark, Mor
ten Rasmussen, Kohavegaarden, og Maltgører Lars 
Pedersen, Vejstrup.

Samtidig med, at de tog Beslutning om Kirkens 
Opførelse, tog de ogsaa Spørgsmaalet op om, hvem 
de skulde faa til Præst Her var der slet ingen 
Præst, som de paa Forhaand ønskede at samles om.

10
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»Der var den Forskel paa Oprettelsen af Frimenighe
den i Ryslinge og den i Vejstrup: i Ryslinge var en 
elsket og begavet Præst kastet af sit Embede, men 
hans Venner og Sognebaandsløsere vilde ikke opgive 
ham som deres Præst, og derfor samlede Menighe
den sig om ham, og saaledes blev Frimenigheden 
dannet i Ryslinge. Saaledes var Stillingen 1865 og 
1866. Hos os derimod 1873—74 havde vi ingen Præst 
i vor Midte, men Længselen efter en Menighed og 
grundet paa, at vi havde saa langt til Ryslinge, drev 
os til at tage fat«, bemærker*) Kristen Hansen træf
fende. Ingen af vore frie Kredse har mindre dannet 
sig om en Præst eller for at faa en bestemt Præst, og 
ingen stærkere ud af Trangen til kristeligt Fælles
skab og om det kristelige Fællesskabs Livskilder. 
Straks da Spørgsmaalet om Præst blev rejst, kom 
der to i Forslag, nemlig Pastor Lorenzen i Gislev, 
Kapellan hos Svigerfaderen, Provst Knudsen, og Pa
stor Rasmus Pedersen, Kapellan i Slagslunde-Gand- 
løse i Nordsjælland. Lorenzen kendte de noget til 
fra Ryslinge. Han har sikkert ogsaa været Birke
dals Kandidat Rasmus Hansen bemærker i al Fald, 
at det vist nærmest var af Hensyn til Birkedal, at der 
først rettedes Henvendelse til Lorenzen. Han havde 
ogsaa i Sommeren 1873 været paa Tale som Sogne
præst efter Baggesen, der var død. Omtrent alle i 
Oure-Vejstrup havde skrevet under paa en af Niels

*) K. H, 9. 134.
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Hansen affattet Adresse om at faa Lorenzen til 
Præst. Ansøgningen var bleven indgivet nogle Maa- 
neder, før der toges Beslutning om at bygge Valg
menighedskirken. Den hjalp imidlertid ikke noget. 
En Provst Frederik Nielsen fik Embedet og var Præst 
i Oure-Vejstrup 1873—1878 (død 1889). Ved et Møde 
i Odense havde Kristen Hansen derefter truffet Lo
renzen*) og talt med ham om, at Tiden maaske ikke 
var fjern, da der blev oprettet Valgmenighed i Vej
strup. Kristen Hansen sagde, at naar han havde væ
ret med til at anbefale Ansøgningen om at faa Lo
renzen til Sognepræstembedet, havde det været med 
det Haab, at han skulde ned at gøre Bekendtskab 
med de vordende Valgmenighedsfolk for maaske se
nere at kunne blive deres Præst. Thi at Lorenzen 
skulde sidde som Sognepræst med en Valgmenighed 
ved Siden af sig, vilde være urimeligt Lorenzen var 
gaaet ind paa Kristen Hansens Tankegang og havde 
sagt, at han havde bestemt ventet at faa Embedet 1 
Henhold til Biskoppens Udsagn, og at han ogsaa 
havde søgt det for at gøre Bekendtskab med den 
grundtvigske Kreds for maaske at blive dens Valg
menighedspræst

Kristen Hansen havde sluttet Samtalen med at 
sige, at saa kom det an paa om han vilde sige ja, 
naar de engang fik Brug for ham.

Nu var den Tid kommen og hurtigere end nogen

) K. H. S. 135.
10*
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havde ventet Hans Andersen, Helleskov, og Kristen 
Hansen rejste hen til Gislev Nytaarsdag 1874. De var 
først i Kirke og syntes meget godt om Lorentzens 
Tjeneste. Saa snart de kom uden for Kirken, frem
kom de med deres Ærinde, hvortil Lorenzen svarede, 
at det kunde han vist ikke imødekomme, saa længe 
hans Svigerfader, som ikke kendte stort til saadanne 
Menigheder og havde endnu mindre til overs for dem, 
levede.

Kristen Hansen, der havde det Syn, at den Mand, 
de skulde have til Præst, maatte føle saa stærkt et 
indre Kald dertil, at han og Menigheden mødtes i lige 
inderlig Trang til at leve sammen, sagde straks til 
Lorenzen, at han ikke var Manden, de skulde have, 
naar han nærede Betænkeligheder. Han og Hans 
Andersen vilde da ogsaa straks sige Farvel, men blev 
bedt med ind, hvor der førtes en livlig Forhandling, 
som endte med, at Lorenzen bad dem lade Spørgs
maalet staa ubesvaret en lille Tid, hvad de lovede, 
nogle Dage senere fik de Brev med Anmodning om 
igen at komme til Gislev, da Provst Knudsen gerne 
vilde tale med dem, men allerede inden de kom af 
Sted, fik de atter Brev fra Lorenzen, at han ikke 
kunde tage imod deres Tilbud.

Ogsaa Rasmus Pedersen (1839—1918) var med 
det samme bleven foreslaæt. Han var Søn af Gaard
ejer Peder Rasmussen, Holmdrup, Skaarup Sogn, 
havde gaaet i Odense Latinskole, var bleven Kandl-
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dat 1866, derefter i nogen Tid Huslærer i Middelfart 
og nu, som ovenfor anført, Kapellan i Slagslunde- 
Gandløse. Han var allerede i sin Studentertid kom
men i Forbindelse med det grundtvigske Livsrøre.

Ikke længe før Spørgsmaalet om en Præst til den

Pastor Pedersen.

paatænkte Valgmenighed kom op, havde Pastor Pe
dersen talt ved et Møde i Holmdrup hos Enken Mette 
Marie Berthelsen, hvis Gaard senere oprettedes til et 
Børnehjem, som Vejstrup Valgmenigheds Menlg- 
hedsTaad skulde bestyre. Flere af Valgmenigheds



folkene havde været med til dette Møde og hørt Pe
dersen. De foreslog, nu ham til Præst for Valgme
nigheden. Men da Kristen Hansen allerede tidligere 
havde talt til Lorenzen om, at han maaske skulde

Fru Pedersen.

være Valgmenighedsn Præst, blev det bestemt først 
at tale med ham.

Da Lorenzen saa havde givet sit Afslag, sammen
kaldte Kristen Hansen og Hans Andersen Kredsen 
til et Møde, hvor de gjorde Rede for deres Forhand
linger med ham. Derefter var alle enige om at rette
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Henvendelse til Pedersen. Kristen Hansen og Hans 
Andersen valgtes ogsaa til at forhandle med ham. De 
skrev da et Brev og spurgte ham, om han kunde 
tænke sig at blive Valgmenighedens Præst, og om 
han vilde forhandle med dem. Han svarede, at det 
undrede ham ikke, at de vilde oprette Valgmenighed 
1 Vejstrup, at det ogsaa var hans Hjertes Lyst at blive 
Præst i en saadan Kreds. Men han var noget for
undret over, at man henvendte sig til ham, og han 
var noget bange for, at de, der jo var gamle i Troen 
og derfor ogsaa i Væksten, kunde have ondt ved at 
bruge ham, der baade var ung i Troen og Væksten. 
Men han skulde gerne møde dem i København 12. 
Februar i Krystalgade 14, hvor Niels Hansen boede 
under sin Rigsdagsvirksomhed.

Det var et Svar, der passede baade de to valgte 
Mænd og de andre godt. Kristen Hansen og Peder 
Nielsen, Gravvænge, (1814—1906), og Lars Rasmus
sen, Juliegaard, rejste saa til København for at tale 
med Pedersen. Han Andersen var bleven syg, saa 
han ikke kunde tage med. Det var da rimeligt, at 
det blev Peder Nielsen, da han kendte Pedersen per
sonlig og tillige var den første, der havde foreslaaet 
ham. Lars Rasmussen tog med for egen Regning. 
De kom 11. Februar til København. Pastor Pedersen 
havde i Krystalgade afgivet den Besked, at de helst 
maatte mødes den følgende Dag paa Hotel Knapsted- 
gaard. Da de tre Mænd kom derhen, var Pedersen 
allerede mødt Han stod, da de traadte ind, i ivrig
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Samtale med en anden. Peder Nielsen hviskede til 
Kristen Hansen: »Det er ham med det store Skæg«. 
De talte nu sammen og blev snart enige om, at de 
ogsaa passede sammen. Da de tre Mænd kom hjem 
igen og ved et Møde paa Højskolen aflagde Beretning 
om deres Forhandlinger med Pedersen, var alle enige 
om, at de gerne vilde have ham til deres Præst Sidst 
i April Maaned kom Pedersen til Vejstrup i Besøg. 
Birkedal var netop en Søndag under dette Besøg i 
Vejstrup Kirke, hvor Pedersen hjalp ham ved Alter
gangen, der saaledes blev hans første Tjeneste blandt 
de Folk, han blev Præst for i saa mange Aar (1874— 
1902). Om Eftermiddagen var der Møde paa Høj
skolen, hvor Pedersen talte om sin Barndom og Ung
dom, om sit Syn og sin Tid. Efter dette Møde sagde 
Birkedal, at han havde været betænkelig over, at de 
vilde have saa ung en Mand, men nu var han bero
liget. Og Kredsen var glad over Valget.

Noget senere gæstede Pedersen atter Kredsen, 
denne Gang sammen med sin Hustru Signe, født 
Knudsen (1841—1921), Datter af Juveler Knudsen, 
København. De besøgte Hjemmene rundt omkring 
i Kredsen. Det var Meningen at købe en Gaard, som 
skulde indrettes til Præstegaard. Men Pedersen 
vilde helst selv købe en Gaard. Det skete hen paa 
Sommeren. En Del Mænd indsatte i Gaarden en Ka
pital paa 7480 Kr. som rentefrit Laan. De nærmere 
Bestemmelser derom lyder saaledes*):

*) Hovedbog for Vejstrup Valgmenigheds Regnskaber S. 25.
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til at fordre sin erlagte Kapital tilbagebetalt, med 
mindre en saadan med hele sin Familie flytter bort 
fra Egnen og indmelder sig i en anden lignende Fri- 
meighed. — Heller ikke skal nogen have Krav paa 
Tilbagebetaling, enten fordi han udmelder sig eller 
udgaar af Menigheden, eller hans Børn i saa Hen
seende i Forhold til Menigheden ikke følger hans 
Fodspor; men i saa Tilfælde tilfalder Kapitalen Me
nigheden som dennes fuldkomne Ejendom.

6. Disse Bestemmelser, der her er indførte i Pro
tokollen for Menighedens økonomiske Anliggender, 
skal saa vidt muligt opbevares paa et sikkert og 
brandfrit Sted.

Der var i alt 21, som indskød Beløb, hvoraf de 
største var paa 1000 Kr., det mindste paa 20 Kr.

En af Indskyderne, Lars Rasmussen, Juliegaard, 
fik 1883 paa Grund af en Uoverensstemmélse med 
Pastor Pedersen imod Legatbestemmelsens Paragraf 
5 tilbagebetalt de 1000 Kr., som han havde indskudt.

Først i Oktober Maaned 1874 flyttede Pastor Pe
dersen ind 1 sit nye Hjem i Vejstrup. Dermed be
gyndte ogsaa Kredsens Gudstjenester med ham som 
Ordfører, dels paa Højskolen, dels i Vejstrup Sogne
kirke, naar der var kirkelige Handlinger at udføre.

»Altsaa maa Frimenighedens selvstændige Væren 
regnes fra denne Tid, da den fik sin egen Præst og 
holdt sin egen Gudstjeneste«, skriver Rasmus Han
sen*). Og det kan være rigtigt nok. Men der gik om-

*) R. H. S. 148.
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trent et halvt Aar endnu, Inden Menigheden kunde 
rykke ind i sin egen Kirke.

Da det var bestemt, hvor Kirken skulde ligge, og 
et Byggeudvalg valgt, blev der taget fat paa de nød
vendige Forarbejder: Pladsen blev gjort i Stand, 
Materiale skaffet til Veje eller bestilt, med Haand- 
værkere blev der truffet Aftale, og endelig tegnedes 
der Pengebidrag til Kirkens Opførelse.

Paa Byggepladsen var der en Mergelgrav, som gik 
omtrent fra det sydvestlige Hjørne af Kirketaarnet 
og ned over den forreste Del af Gaardspladsen, der 
fra først af ikke var saa stor, som den nu er, idet det 
gamle Kirkehus laa længere fremme end det nuvæ
rende. Denne Mergelgrav blev fyldt, dels med tilført 
Fyld, dels med Jord fra den halvanden Alen dybe og 
halvanden Alen brede Grund.

Arbejdet med at skaffe Materiale til Veje fordel
tes saaledes*) : Vejstrup, Aaby, Brudager og Holm- 
drup skulde køre de Kampesten, hvoraf selve Kirken 
opførtes. Oure og Gudme skulde køre Grus. Mursten 
til Taarnet skulde være Fælleskørsel.

Største Parten af de flere Hundrede Læs Kampe
sten hentedes i Aaby langs Aaen paa Gaardejer Hans 
Nielsens Mark, en Del hentedes paa Brudagergaards 
Mark og en Del paa Gaardejer Rasmus Rasmussens 
Mark i Brudager. Teglsten til Taarnet kom fra Tisel- 
holdt Teglværk.

») K. H. s. 141
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1. Kapitalen, som allerede en indsat i Præstegaar- 
den Matr.nr, 2a i Vejstrup, som ejes af Menighedens 
Præst, Hr. R. Pedersen, skal vedblive at indestaa der 
uopsigelig fra Legatorernes Side, saa længe Peder
sen er Menighedens Præst, og Renten tilfalder ham 
alene.

2. Naar Pedersen engang enten ved Døden afgaar 
eller fratræder som Præst for Menigheden, er han 
eller hans Bo pligtig at tilbagebetale Beløbet senest 
et Aar efter Fratrædelsen, og er det daværende Me- 
nighedsraad bemyndiget til at kvittere for samme.

3. Menighedsraadet har derpaa paa bedste Maade 
at gøre Kapitalen frugtbringende til Fordel for den 
kommende ny Præst, helst om muligt ved igen at 
indsætte den i den eventuelle nye Præstebolig eller 
paa anden efter Tid og Omstændighederne bedst be
tryggende og for Præsten fordelagtigste Maade.

4. Legatoreme er berettigede til hver for sig hen
holdsvis af de mindre eller større Summer, enhver 
har indbetalt, at beregne sig 4 pCt. godtgjort i Udre
delsen af Præstens aarlige Løn, hvilken Ret gaar i 
Arv til Børn eller Plejebørn, for saa vidt disse tilhører 
Menigheden, og betragtes i Almindelighed at til
falde den eller dem, som har overtaget deres Fædre
nebolig, naar ikke anden berettiget Paastand og Op
lysning foreligger. — Kapitalen kan derimod i le
vende Live ikke transporteres.

5. Ingen af de specielle Legatorer er berettigede
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Som Bygmester antoges en Mand fra Høve paa 
Sjælland, Anders Nielsen, fordi han var særlig Spe
cialist i at bygge med Kampesten. Niels Hansen, Oure 
Mark, havde i Høve hørt ham omtale. Det øvrige Mu
rerarbejde fik Otto Jørgensen, Vejstrup, Tømrerar
bejdet og en Del af Snedkerarbejdet Hans Pedersen, 
Aaby Mark, og Jørgen Horne, Albjerg, en anden Del 
af Snedkerarbejdet, saaledes Prædikestolen, Jørgen 
Johansen, Oure.

Med Tegningen af Pengebidrag gik det over al 
Forventning*). Foruden selve Kirken var det Menin
gen at bygge et Kirkehus og en Stald, saa det var et 
stort Beløb, der var Brug for. I Følge Regnskabet 
udgjorde Udgifterne til Jordkøb, Kirke, Kirkehus og 
Stald 26,059 Kr. 74 Øre. Af enkelte Poster skal næv
nes: Jord 800 Kr., Bygmester Anders Nielsen 3212, 
andet Murerarbejde 1488 Kr. 66 Øre, Tømrer- og 
Snedkerarbejde 2404 Kr. 26 Øre, Kampesten 388 Kr., 
Kalk 1254 Kr. 49 Øre, Tømmer 4864 Kr. 38 Øre. Kir
kehuset blev meget billigt, idet de to Byggeudvalgs
medlemmer Peder Rasmussen, Oure Mark, og Lars 
Pedersen, Vejstrup, købte et gammelt Hus i Brogade 
i Svendborg. Det kostede kun 739 Kr. 20 Øre, hvortil 
kom Omkostningerne med at faa det flyttet til Vej
strup.

Det første Bidrag, der tegnedes, var paa 1000 Kr. 
Adskillige andre var ligesaa store. Men derfra teg-

*) Vejstrup Valgmenigheds Hovedbog S. 9.
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nedes der Bidrag lige ned til 4 Kr. Naturligvis stod 
her som altid ved slige Lejligheder Bidragenes Stør
relse ikke i ligefremt Forhold til den økonomiske 
Evne, men beroede mindst lige saa meget paa Inter
essen for Sagen. At det er gaaet ypperligt med Teg
ningen fremgaar af en saadan Ytring af Kristen 
Hansen*) : »Ja, det var nogle velsignede Møder. For 
mine Følelser var der ingen Forskel paa dem, der gav 
10, og dem, der gav 1000 Kr.« Der indkom i frivillige 
Bidrag fra Menigheden 19,070 Kr., fra Venner uden 
for Menigheden 408 Kr. 33 Øre, deriblandt: Valgme
nigheden i Ryslinge 122 Kr. 33 Øre, »Vennekredsen« i 
Høve 98 Kr., »Vennekredsen« i Ferritslev 140 Kr. 
Det resterende Beløb blev laant hos forskellige i Me
nigheden. Den Støtte, der blev ydet fra Ryslinge og 
andre Vennekredse, er jo ikke overvældende, det er 
derimod Offervillien hos Kredsens Folk Det maa hu
skes, at det for største Parten er de samme, som of
rede til Friskole, Højskole, Præstegaard og Kirke. 
Og hvis ikke Offervillien havde været saa stor, havde 
det været umuligt at faa alt det sat i Gang, som blev 
sat i Gang til Glæde og Velsignelse for den Slægt selv, 
der bragte Ofrene, men ogsaa for Efterslægten.

Den 17. Juni lagdes Grundstenen*). I det sydøst
lige Hjørne af Kirkemuren indmuredes en Sølvplade, 
der fortæller om, at Kirken byggedes 1874 af Me
nigheden, som havde valgt Rasmus Pedersen til

♦) K. H. S. S. 134. 
»») R. H. S. 147.
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Præst Allerede 3. Pinsedag, 18. Maj, var det første 
Læs Grundsten kørt ind paa Pladsen af Kristen Han
sen. Men alene til Grunden skulde der bruges flere 
Hundrede Læs. Kristen Hansen fortæller, at han for 
sin Part i de første 17 Dage efter Pinse kørte om
trent Hundrede Læs. Det blev en travl Sommer og 
en forunderlig rig og lykkelig Sommer for de Men
nesker, der havde Del i Arbejdet og Ofret, og som 
derfor gældede sig over at se Kirken vokse frem fra 
Dag til Dag. Kristen Hansen skriver*) : »Jeg synes 
aldrig at have været med til saa glædeligt et Arbejde, 
ja, jeg er vis paa, at jeg aldrig har været saa glad 
ved at køre til Gilde, som jeg var ved at køre Sten 
til Kirken, ,og jeg er sikker paa, at Englene hjalp os«. 
»Det var den største Forretning, Vejstrup og Omegn 
har gjort, vor Kirkebygning 1874. Mange Bække 
smaa gør en stor Aa, siger Ordsproget, og det kan 
sandes ved denne Lejlighed, hvor vi mange Smaafolk 
med forenede Kræfter gjorde, hvad jeg næsten tør 
kalde et Kæmpeværk, at rejse en saadan Bygning 
paa en Sommer«.

I Slutningen af December 1874 stod der følgende 
i Bladet »Fylla«**) : I Følge Brev fra Vejstrup med 
Hensyn til »Fylla«s Læsere og Læserinder har Me
nighedens Præst R. Pedersen boet der siden først i 
Oktober, og Højskolen har aabnet sig for Menighe
den, saa den holder Møder der hver Søndag. Kun til 

*) K. H. s. 142.
**) »Fylla« 26. Decbr. 1874 Nr. 52.
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Altergang, Bamedaab, Brudevielse laaner den Kirken,, 
og Sognepræsten har vist sig meget imødekommende. 
I selve Livet, skriver R. Hansen, ser og føler vi os dog 
som en Frimenighed, hvad der er en større Lykke 
end ret mange tror, for der føler Hjertet ret, at det 
lever frit med sin Brudgom, og at Frihed er bedre end 
meget Gods. Vel er det som Skjalden synger:

At den lille Marie fin 
hun faar til Gavns kun Villien sin, 
naar i den store Faders Favn 
hun synker sødt i Jesu Navn.

Men allerede dette at føle sig fri, ,at have det 
bedste ,der gives her paa Jorden, giver en Fred og 
Lykke, der skal føles for at förstaas.

Det naar sig ikke ,som det har været haabet, at 
faa den herlige Kirkebygning taget i Brug til Julen; 
men det er da heller ikke mere end et halvt Aar siden 
Grundstenen blev lagt, og udvendig blev Kirken fær
dig en af de første Dage i November, men Pudsnin
gen indvendig stod da meget tilbage, det kunde ikke 
blive færdigt, før Gavlene var opførte. Siden midt i 
November gjorde Frosten Afbræk i dette Arbejde, 
indtil der kom Glas i Vinduerne og der blev stillet et 
Par Kakkelovne op. Nu er imidlertid Pudsearbejdet 
færdigt, Gulvet er mer end Halvdelen lagt af, og der 
arbejdes nu paa at faa Gulvet færdigt og faa Kirke-

*) R. H. S. 142 f.
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stolen opstillet. Der arbejdes ogsaa rask paa Døbe
font, Prædikestol og Nadverbord, og disse Dele vil 
omtrent blive færdig samtidig med Kirkestolene.

Naar der nu tages Hensyn til, at Menigheden næp
pe er meget over et halvt Hundrede Familier og at 
kun de færreste af disse kan evne at give større Sum
mer, var det ikke saa sært, om det for Modstanderne 
kunde tage sig ud, som Værket af den Grund maatte 
gaa i Stykker eller trække sig ud i en uvis Fremtid. 
Men Herren, der bøjer Hjerter som Voks og leder 
Tanker som Vandbække, viste ogsaa her, hvad han 
magter, idet han rørte deres Hjerter, han har givet 
mere, saa de gav med rund Haand og med Glæde.

Først i Januar 1875 var Kirken færdig til at un
derkastes det lovbefalede Syn, der skulde gaa forud 
for Valgmenighedens Anerkendelse og Kirkens Ind
vielse. Af Kristen Hansens Udtalelser i hans Selv
biografi er det klart, at han helst havde ønsket, at 
den frie Menighedsdannelse i Ryslinge ikke ved Valg
menighedsloven var blevet et Led af Folkekirken og 
saaledes kom til at give Stødet til, at de fri Menig
hedsdannelser i grundtvigske Kredse ogsaa i det hele 
og store blev Valgmenigheder og ikke Frimenighe
der. Da Birkedal krævede, efter at Ryslinge Valgme
nighed var anerkendt, at Vejstruppeme skulde løse 
Sognebaand, med den Motivering: »Ellers vil jeg ikke 
have jer nu. Jeg vil vide, hvem der hører Menighe
den til!« var det ikke med Glæde, han løste Sogne-
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baand. Han skriver*) : »De første Aar i Nazaretkir- 
ken i Ryslinge var efter mine Følelser det barnligste, 
venligste og mest inderlige Barneliv fremme i Menig
heden, saa havde Tiden og Stillingen ved Valgme
nighedsloven ikke ført det med sig, at saadanne Me
nigheder skulde anerkendes som et Led i Folkekir
ken, saa vilde det være blevet en Del friere for Me
nigheden... Da vi nu skulde samles til en Menighed, 
fandt vi det alle i sin Orden at søge Anerkendelse af 
Staten. Der er jo aabenbart noget selvmodsigende i 
disse Følelser hos mig, og jeg kan kun forklare det 
saaledes, at jeg har ladet mig drive med Strømmen, 
og jeg tror i øvrigt ikke, at Tiden endnu var kom
men, da Guds Menighed skulde ud af Folkekirken«. 
Altsaa søgte Vejstrupkredsen Anerkendelse som 
Valgmenighed. Der var 62 Familier, — 20 var efter 
Loven det mindste nødvendige Antal — som sluttede 
sig til Valgmenigheden og søgte om Anerkendelse. 
Disse 62 Familier boede i Vejstrup, Oure, Brudager, 
Skaarup, Gudme, Gudbjerg, Tved, Svindinge og 
Svendborg. Den 5. Marts blev Anerkendelsen givet, 
og Valgmenigheden blev altsaa til som folkekirkelig 
Menighed. Palmesøndag, 21. Marts, blev Kirken ind
viet af Biskop Engelstoft, Odense, og Pastor Peder
sen indsat af Provsten for Gudme—Vinding Provsti, 
Bendix, Vindinge, Kirkebogen autoriseredes og lige
ledes en »Kirkeprotokol«. I denne Kirkeprotokol blev

) K. H. S. 145.
11
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der indført følgende: »Valgmenighedskirken i Vej
strup bærer Navnet Betania-Kirken og blev bygget 
1874. Valgmenighedens Præst, R. Pedersen, lagde 
Grundstenen tillige med en Sølvplade den 17. Juni, 
og i Begyndelsen af Aaret 1875 var Kirken saa vidt 
færdig, at den kunde tages i Brug. Palmesøndag 
(den 21. Marts) indviedes den af Biskop Engelstoft, 
og ved samme Lejlighed indsat* î Provst Bendix 
Præsten. Den er bygget i Korsforr . og Spidsbuestil, 
og har mod Vest et Taam med pyramideformet 
skifertækket Spir, hvis Spidse er ca. GO Fod hævet 
over Jorden. Medens Taarnet er af røde Mursten 
med hvide Fuger, er hele Jen øvrige Del af Kirken 
opført af tilhugne Kampesten, saaledes opsatte, at de 
danne lige Fuger, der er ophøjede med Cement De 
takkede Gavle er prydede med Betonblokke, hvis 
øverste Ender er tilspidsede, og Taget bestaar af 
Skifer. Taarnet er indvendig 6 Alen i Kvadrat, Kir
kens Længde 36 Alen, Bredden 12 Alen, Korsfløjene 
6 Alen lange og 12 Alen brede, alt indvendig Maal. 
Hvælvingerne, der er dannede af Tømmerværk og 
beklædte med Gibs, hæver sig 11 Alen over Gulvet. 
Hovedingangen findes paa Taarnets Sydside, og 2 
mindre Indgange findes paa Korsfløjens Østside. Vaa- 
benhuset omfatter hele Taarnets underste Stokværk, 
og herfra fører en Trappe op til Klokken. Kirken har 
ialt 52 Stolestader, nemlig 18 paa hver Side af den 2 
Alen brede Gang fra Hovedindgangen og op til Koret, 
og 8 ud mod hver af Korsfløjens Gavle. Disse sidste
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Stole vender samme Vej som de øvrige, men er ad
skilte fra disse ved en Gang, saa at der altsaa i Kir
kens Kors findes en 4-dobbelt Stolerække med 3 
Gange. Man regner, at der er Siddepladser til om
trent 350 Mennesker. Alle Gangene er belagte med 
Fliser, Gulvet i Stolene er derimod af Brædder, og 
Stolene selv er egemalede. Til Kirkens Opvarmning 
er der opsat 2 store Kul-Kakkelovne, en i hver Kors
fløj. Midt i Koret mellem de 2 lange Stolerækker 
staar Døbefonten, hugget ud af Granit og med Mes- 
sing-Døbefad, og oven over Fonten hænger en Lyse
krone. Lidt længere nede (i Skibet) hænger et Skib, 
skænket af de unge i Menigheden. Koret, der hæver 
sig ca. en Fod over Kirkens Gulv, danner en Firkant 
paa 8 og 12 Alen, har Bræddegulv og er adskilt fra 
Korset ved et Rækværk, paa hvis Midte Opgangen 
med to lave Trappetrin findes. I Korets sydvestlige 
Hjørne staar Prædikestolen med Opgang i Koret 
Knæfaldet omslutter i en Halvcirkel Alterbordet, og 
rummer mindst 16 Personer. Baade Knæfald, Alter
bord, Bedeskammel og Prædikestol er betrukne med 
rødt Klæde. Alterdugen er en Gave fra Frøken Lau
rent, Lysestagerne, der er af Messing, er skænkede 
af de unge 1 Menigheden, og Kalk og Disk er en Gave 
fra Vartov Menighed. Desuden hører til Altertjene
sten en sort Porcellæns Vinkande og en sølvpletteret 
Oblatæske, samt Messeskjorte og Messehagel. Indtil 
en Altertavle bliver bragt til Veje, dækkes Baggrun
den ved Alterbordet af et stort Dannebroge, omgivet 

11»
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af en Granbeklædning, der af og til fornyes. Kirke
klokken har tidligere tilhørt den nedlagte Frederiks
borg Kirke, er støbt af Malm med Kristian den 4.s 
Navnetræk og har følgende Indskrift paa Latin: 
»Naar Gud er med os, hvo kan da være imod os!«

Kirkens Omgivelser. Det Jordstykke, der blev 
købt til Kirkeplads, er 4 Skp. Land. Paa den vestlige 
Ende af samme er bygget et Hus paa 7 Fag til Bolig 
for den Mand, som skal ringe og holde Orden i og 
ved Kirken, ligesom der ogsaa er en Stue til Menig
hedens Brug. — Endelig er der bygget en Stald til 19 
Par Heste, navnlig af Hensyn til dem, der langvejs 
fra søger Kirken. Den øvrige Plads omkring Kirken 
er anlagt med Gange og Græsplæner og er omgær
det dels af 'Stakit og Stensætning og dels af Tjørne
hække. Det er Menighedens Ønske at faa denne 
Plads indrettet til Kirkegaard«.

Til disse Kirkeprotokollens korte Oplysninger kan 
der føjes: Det var oprindelig Meningen*), at Taamet 
skulde have været 12 Fod højere, end det blev. Peder 
Rasmussen, Oure Mark, der efter Arbejdets Fordeling 
skulde have Tilsynet med Taamets Opførelse, fik en 
Dag den Idé, at Taamet nu var højt nok, skønt Teg
ningen forudsatte, at det skulde være 12 Fod højere. 
Han fik de andre Medlemmer af Byggeudvalget til 
at gaa ind derpaa. Motivet til denne Afkortning af 
Taamet var ,efter hvad der er mig meddelt af mine

*) Mundti. Medd.
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gamle Hjemmelsmænd, Sparsommelighedshensyn. 
For en senere Slægt, der vilde have Taamets Højde 
til at svare til Kirkens øvrige Dimensioner, blev denne 
Sparsommelighed kostbar.

Det af Vartov Menighed skænkede Altertøj bærer 
følgende Indskrift paa Bægerets Fod: Mindegave 
fra Vartov Menighed til Fr i-M e n i g h e- 
deniVejstrup 187 5. Paa Siden af Bægeret til
lige: DinKalkermer end hcnningsød, 
Den Hjertet ved er kvæger, Den trøster 
overSyndogDød, ForBanesaarde nlæ
ger. Paa Tallerkenen: Livets Ord i allen 
Stund, OgsaamidtiØrken, DeterOrdet 
af Guds Mund, Det gjør Sjæle-Styrken.

Foruden de i Kirkeprotokollen nævnte Gaver 
havde Juveler A. Knudsen skænket Altertøj til Brug 
ved Hjemmealtergang, Buntmager Andersen, Svend
borg, Gulvtæppet i Prædikestolen, og Kvinder i 
Svendborg Fodtæppet ved Alteret.

Døbefonten var af en Stenhugger Hans Nielsen, 
0. Aaby, tilhugget af en Sten, der laa paa Gaardejer 
Rasmus Rasmussens Mark, Brudager, hvor, som før 
nævnt, en Del af Kampestenene til Kirken blev hen
tet Stenen laa ikke ret langt fra Gaarden og blev 
tilhugget paa Stedet og derfra kørt til Vejstrup.

Kirkeklokken bærer følgende foroven satte Ind
skrift paa Latin: Si deus pro nobis quis contra nos. 
Dernæst: Anno 1621 støbte mich Hans Kemmer. Paa
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Klokkens ene Side findes en Afbildning af Kristus paa 
Korset, paa den anden under Bogstaverne R. F. P.**) 
Kristian den 4des Navnetræk.

At denne Klokke fra Frederiksborg Kirke havnede 
i Vejstrup Valgmenighedskirke*), hænger sammen 
med, at Niels Hansen, Oure Mark, der var Rigsdags
mand paa den Tid Kirken opførtes, overfor Folke
tingsmand Lars Dinesen havde talt om Arbejdet, Vej
strupkredsen var i Gang med, og at man ogsaa havde 
Brug for en Kirkeklokke. Lars Dinesen, der var Fol
ketingsmand for Frederiksborg-Kredsen, mente, at 
det kunde lade sig gøre at faa en Klokke fra den ned
lagte Frederiksborg Kirke. De to Rigsdagsmænd fik 
da ogsaa Sagen ordnet saaledes med Myndighederne, 
at den gamle Klokke førtes til Vejstrup. Regnskabet 
udviser, at »Klokken og Fragt af samme« kostede 
559 Kr. 31 Øre, hvoraf vel de 500 har været Betaling 
for Klokken.

Som Kirkesanger var Højskolelærer Andersen an
taget (1875—1891), som Kirkebetjent Væver Hans 
Schaumann, der kom fra Ollerup, (1875—1903). Me- 
nighedsraadet bestod af 3 Medlemmer, nemlig Kri
sten Hansen, Vejstrup, Hans Andersen, Helleskov, 
og Anders Nielsen, Gudme.

Ved Indvielsesgudstjenesten foretoges ogsaa den 
første Daabshandling i Kirken, idet Marie Sabina 

♦♦) Regnum firmat pietas c : Gudsfrygt styrker Riget,
Kr. IV.s Valgsprog.

♦) Mundti. Medd. fra Amtsraadsmedl. H. P. Nielsen, Vejstr.



Kristoffersen, født 5. December 1874 i Brudager 
Sogn, døbtes. Efter Gudstjenesten ytrede Biskop En
gelstoft sin Misfornøjelse med, at der var henlagt 
Bamedaab til selve Indvielsen. Dette fandt han upas
sende. Under selve Gudstjenesten klagede han ogsaa 
over, at en af de Salmer, Pastor Pedersen havde

Billede af Kirkens Indre før Restaureringen.

valgt, var for lang. I det hele synes Biskoppen ikke 
at have befundet sig alt for vel ved denne Indvielse, 
hvilket vel heller ikke kunde forlanges. Derimod har 
Provsten været grebet af Højtiden. I sin Indsættel
sestale udtalte han, at han følte sig saa dybt grebet
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af, at Mennesker havde fundet hinanden saadan i 
kristeligt Fællesskab og vist en saadan Offervillie, at 
de havde fuldført et saadant Værk som her, saa han 
ikke kunde finde Udtryk for det, han følte, men kun 
vilde udtale sin Lykønskning og ønske Guds Velsig
nelse over Menigheden. Bladet »Fylla« har en Be-

Billede af Kirken før Taamets Ombygning.

skrivelse, der sikkert stammer fra Rasmus Hansens 
Pen. Den lyder: Solen skinnede mildt i Søndags, da 
de herlige Klokketoner lød over Egnen, og der var 
vist samlet omkring ved 1200 Mennesker i den rum
melige Korskirke med Døbefonten midt under Kors-
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buen, da Menighedens Lovsang: »Denne er Dagen, 
som Herren har gjort«, fyldte Huset, og Biskoppen 
Dr. C. T. Engelstoft derefter lod Ordene klinge: Hos
ianna, Du Dayids Søn, velsignet være den, som kom
mer i Herrens Navn, Hosjanna i det højeste! Siden 
indledede Biskoppen Indvielsen ved at tale om, hvor
ledes Menneskehjertets Trang til den levende Gud og 
Længsel efter ham hos alle Folkefærd ogsaa har gi
vet sig tilkende ved Opførelsen af prude Gudshuse. 
Særlig dvælede han ved Salomons Tempel og ved det 
kristne Gudshus, og hvorledes Gud i Kristus leder 
efter Mennesket, som selv i Hedenskabet ledte efter 
ham. Provst Bendix fra Vindinge oplæste Kongens 
Godkendelse for Valgmenigheden og det sædvanlige 
Bispebrev, priste baade Præst og Menighed lykkelige 
ved Tillids-Forholdet og endte med at ønske, at det 
altid her maatte sandes, hvad Jakob udbrød, da han 
i Drømmen havde set Himlen aaben, og hans Fædres 
Gud herfra havde lyst Velsignelsen over ham: Se, 
Herren er sandelig paa dette Sted, her er Himlens 
Port!

Menighedens Præst, Basmus Pedersen, indledede 
sin Prædiken med Troens Ord og Fadervor og talte 
bl. a. om Jødefolkets Hosjanna-Raab ved Herrens 
Indtog, der faa Dage efter omskiftedes til Korsfæstel- 
sesraabet, fordi Folket havde jublet over sin Konge, 
som det selv havde tænkt ham uden at kende ham 
som det, han var, den eneste Enevoldskonge, som det 
var gavnligt at lade ene om Raadet, fordi han magter
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det, som han vil det, at frigøre sit Folk og dele sin 
Herlighed med det evindelig, ligesom han holder det 
i Live ved sine Saligheds Midler i Menigheden.

Pastor Kofod fremsagde paa Indvielsesdagen baa
de Indgangs- og Udgangsbønnen*).

Tallet 1200 maa være en Skrive- eller Trykfejl, da 
Kirken umuligt kan rumme saa mange. Eller maa
ske har Solskinnet og Festen den Dag blændet en 
Smule, saa man har anslaaet de tilstedeværendes Tal 
for stort.

Efter Gudstjenesten var der ikke nogen fælles 
Sammenkomst, hvor alle var med. Men mange Ste
der søgte Folk dog sammen. Den Fest og Højtid, den 
gamle Frederiksborg-Kirkeklokke havde ringet ind 
fra Vejstrup Valgmenigheds Kirketaarn, fyldte alle 
Hjerter og alle Hjem med Glæde og Tak. Et Syn, der 
der i lange Tider har straalet for Øjet, var nu blevet 
til Virkelighed.

*) »Fylla« 27. Marta 1S75 Nr. 1«.



5. Mens Tiderne gik.
»Tiden er ikke bunden ved Pæl som Hest ved 

Krybbe«, siger et gammelt Ord. Den farer fort og 
bier ikke paa, om vi er færdige til at følge. »Tiden 
har en skarp Tand«, siger et andet gammelt Ord .Den 
bringer ustandseligt Forandringer med sig. Den gør 
ungt gammelt, det svage stærkt eller det stærke 
svagt, men altid Forandring. Kun en ganske enkelt 
af dem, der kørte Sten til Vejstrup Valgmenigheds
kirke eller paa anden Vis var med til at bygge den, 
er tilbage. De allerfleste ligger nu paa Kirkegaarden, 
der efterhaanden voksede sig stor rundt omkring 
Kirken. Børnene af hint første kirkebyggende Slægt
led er nu graahærdede, og det tredie Slægtled har 
de gamles Hjem og maa fylde deres Plads i Kirken, 
om den skal fyldes.

Der er jo nogen af Forandringerne, der skete, 
mens Tiderne gik, som er lette nok at iagttage. Thi 
de er af ydre Art. Der kan være andre, som der ikke 
kan siges noget om, fordi de angaar Menighedens 
Hjerteliv, dens indre Styrke, dens Vækst indad til in
derligere Fællesskab og Samling om Livskilderne el
ler ogsaa omvendt.
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I ydre Henseender er der sket store Forandringer 
i Tidens Løb.

Da Kirken blev indviet, var det Meningen, at Jord
stykket omkring Kirken skulde indrettes til Kirke- 
gaard, saa snart det var bragt i en saadan Stand, at 
det kunde bruges og Myndighederne Tilladelse faas. 
Allerede i Efteraaret 1875 blev der til Ministeriet ind
givet Andragende om Tilladelse til at indrette Kirke
gaard. I Kirkeprotokollen skriver Provstesynet 13. 
Juni 1876, da der blev foretaget Syn*): ».......Det
Stykke Jord, der er udlagt omkring Kirken, og om 
hvis Afbenyttelse som Kirkegaard Menigheden har 
indgivet Andragende, er efter hensigtsmæssig Ud
gravning og Planering nu besaaet og delvis beplantet 
samt indrettet med Gange m. v., saa det afgiver en 
hyggelig og tiltalende Omgivelse om Kirken«. Men 
først 17. Oktober 1876 kom Ministeriets Tilladelse i 
en Skrivelse, hvori det bl. a. hedder, at Ministeriet 
»efter Omstændighederne ikke vil modsætte sig, at 
den udlagte Kirkegaardsplads, der opgives at være % 
Td. Land stor, indvies til Kirkegaard paa den Betin
gelse, at den fredlyses for bestandig ved en af Valg
menighedens Forstandere eller Repræsentanter ud
stedt Deklaration, der bliver at thinglæse ved det 
Værneting, hvorunder Grunden hører, og hvorved de 
forpligter sig og alle tilkommende Ejere og Besid
dere af den Grund, hvorpaa Kirken og Kirkegaarden

♦) Vejstrup Valgmenigheds »Kirkeprotokol« S. 6.
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er beliggende, til i Tilfælde af Valgmenighedens Op
løsning, enten altid at opretholde dens Fred og ved
ligeholde forsvarligt Hegn og Lukke for samme un
der fornødent Tilsyn af Provstesynet og med Forplig
telse til at afholde Omkostningerne ved de Synsfor
retninger, som Tilsynet maatte finde nødvendige, e 1- 
1 e r hvis det forlanges, at afgive Begravelsespladsen 
til Sognekirkens Ejer for eventualiteter at benyttes 
til en Filialkirkegaard for Sognekirken. Det bemær
kes derhos, at det er en Selvfølge, at Kirkegaarden, 
saalænge den vedbliver at bruges til Begravelses
plads eller udgør Omgivelserne af en Kirkebygning, 
maa være undergivne de gældende Bestemmelser 
med Hensyn til Indretning, Vedligeholdelse, sømme
lig Orden samt Tilsyn som andre Kirkegaarde«.

14. November 1876 udstedte Menighedsraadet den 
af Ministeriet forlangte Deklaration angaaende Ga
rantier for Kirkegaardens Fredning. I Deklaratio
nen hedder det bl. a.: »Den ommeldte Parcel er be
liggende under Matr. Nr. 18 c i Vejstrup By og Sogn 
og staar for Ager og Engs Hartkorn 2 Fdkr. 1 Album, 
Gammelskat 1 Kr. 27 Øre og tilhører Valgmenighe
den i Følge Skøde af Dags Dato, der tinglæses sam
tidig hermed«. Den 22. Februar 1877 blev Kirke
gaarden indviet, og den første Begravelse fandt 
Sted*). Det var Anne Marie Nielsen, født Andersen, 
fra Oure, der blev den første, som blev begravet paa

♦) Vejstrup Valgmenighed var den første af de frie Kredse, 
som fik egen Kirkegaard.
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Vejstrup Valgmenigheds Kirkegaard. 11890 byggedes 
Ligkapellet. Ved et Menighedsmøde 21. Juli 1889 
blev det foreslaaet at bygge Ligkapel, ved et andet 
Menighedsmøde 5. Januar 1890 blev Forslaget vedta
get. Kirkegaarden er allerede to Gange bleven ud
videt, siden dens Anlæggelse, og staar nu overfor en 
tredie Udvidelse.

»Indtil en Altertavle bliver bragt til Veje...<, hed
der det i Kirkeprotokollen. Det var fra første Færd 
Hensigten, at der skulde anskaffes et Alterbillede. 
Der blev i den Anledning iværksat en Indsamling, 
hvorved der fra 161 Bidragydere indkom 2109 Kr. 20 
Øre. Hos Kunstmaler Dalsgaard, Sorø, bestiltes 
det Betaniabillede, som nu findes i 'Kirken. Det blev 
ophængt 1878. Rammen til Alterbilledet lavede 
Snedker Jørgen Johansen, Oure. Efter Sigende 
havde Professor Dalsgaard givet Tegningen. Stilen 
var en Efterligning af Gotiken, Træet daarligt. I 
Valgmenighedens Forhandlingsprotokol hedder det 
fra et Menighedsraadsmøde 18. Juni 1878**). »Regn
skabet over Indtægter og Udgifter til Altertavlen blev 
fremlagt, 1704 Kroner blev afleveret for at sendes til 
Kunstmaler Dalsgaard i Sorø, og 378 Kroner blev 
bestemt til Snedker Jørg. Johansen for det af ham 
udførte Arbejde; altsaa blev anvendt til Altertavlen 
i alt 2082 Kr. + Fragt og Postpenge 10 Kr. 08 Øre, 
i alt 2092 Kr. 08 Øre<.

♦♦) Forhandlingsprot. S. 3.
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Fra først af havde det ikke været Tanken, at 
Dalsgaard skulde have malet Alterbilledet*). Paa et 
Menighedsmøde var det blevet besluttet, at man 
skulde henvende sig til en »anerkendt« Kunstmaler^ 
især tænkte man paa at faa en Kopi af et af Dorphs 
Alterbilleder. Menighedsraadet blev udstyret med 
fornøden Fuldmagt til at bestille et Billede, for saa 
vidt der kunde tegnes et Beløb af 1100 Kr., hvilket 
man mente, Billedet kunde faas for.

Der blev fremlagt Tegningslister. Men omtrent 
samtidig dermed vendte en ung Mand Knud Klavsen 
Pedersen fra Vejstrup hjem fra København, hvor han 
havde gaaet paa Kunstakademiet Han havde tid
ligere været spurgt, om han ikke kunde paatage sig 
at male et Alterbillede til Valgmenighedskirken, men 
havde sagt, at han ikke turde paatage sig det. Da 
han nu atter blev spurgt, svarede ban, at han nu 
mente at kunne. Et af Menighedsraadets Medlem
mer — Kristen Hansen — bad ham da male et lille 
Prøvestykke, der blev fremvist med den Bemærk
ning, at der endnu var i al Fald en Maaneds Arbejde 
tilbage derpaa, inden det var færdig, og Maleren 
havde ikke Raad til at gøre det Stykke Arbejde, om 
han ikke havde Udsigt til at faa saa meget som en 
Skilling derfor.

I et Menighedsraadsmøde blev det Spørgsmaal

*) Efter en af Rasmus Hansen til Valgmenighedens Arkiv 
skrevet Beretning.
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drøftet, om man skulde overlade den unge Maler at 
male et Alterbillede, eller man skulde blive ved den 
første Bestemmelse. Der var kun en af Menigheds- 
raadet, støttet af Pastor Pedersen, som ikke var 
stemt for at overlade Arbejdet til Knud K. Pedersen, 
men det blev bestemt at lade Menigheden afgøre Sa
gen paa den Maade, at der i Kirkehuset blev fremlagt 
Lister, hvorpaa man kunde skrive sit Navn samt et 
Ja eller Nej. Ja betød, at man ønskede et Billede af 
den unge Maler, Nej, at man blev ved den første Be
stemmelse. Rimeligvis vilde der være blevet et Fler
tal for at faa Knud K. Pedersen til at male Billedet, 
saa meget mere som han kun forlangte 500 Kr. for 
et saadant Stykke Arbejde. Men han vilde ikke af
vente Afstemningen.

Dermed blev hele Spørgsmaalet taget op til ny 
Behandling, og det endte med, at man henvendte sig 
til Dalsgaard.

Uge før Jul 1921 blev den nuværende Ramme til 
Alterbilledet sat op. Den er tegnet af Professor M. 
Bidstrup, Rønne, og udskaaret af Billedskærer 
Kofoed, Rønne. Professor Bidstrup, der er gammel 
Vejstrup-Elev, havde ved forskellige Lejligheder ud
talt, at han gerne vilde yde sin Hjælp til at faa Vej
strup Valgmenighedskirke gjort vel i Stand. 4. Juni 
1920 vedtog Menighedsraadet at fremsætte Forslag 
om at modtage Bidstrups Tilbud og at fremskaffe det 
fornødne Pengebeløb ved Tegning af frivillige Bi-
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drag. Der blev tegnet*) 6195 Kr. 25 Øre, men der 
medgik 6794 Kr. 14 Øre. Efter at Bidstrup havde 
været i Vejstrup og set paa Kirken, overgaves Arbej
det til Haandværkerne 25. September 1920. De ege
træsmalede Stole blev blaa, Rækværket mellem Skib 
og Kor, tidligere med drejede Balustre, fik sin nuvæ
rende smukke Form, en Frise, der gik hele Kirken 
rundt, hvor Kirkevæggene og Hvælvingerne mødes, 
fjernedes, den mørkeblaa Farve paa Korets Gavlvæg 
blev hvid som Kirkens andre Vægge og Hvælvinger.

17. Januar 1921 forelaa Bidstrups Udkast til den 
ny Ramme, i et Menighedsmøde 27. Februar god
kendtes det, og Arbejdet, der udførtes i Rønne, paa- 
begyndtes, men naaede først at blive færdig ind imod 
Jul. Rammen er skaaren i Eg. Efter Bidstrups Me
ning skulde Rammen have været bejset mørk, men 
han bestemte sig til Bronceringen, fordi Udskærer- 
arbejdet ellers ikke kunde komme til sin Ret.

Under Bidstrups gentagne Besøg i Vejstrup havde 
ogsaa Kirkens Ydre været paa Tale. Taarnet trængte 
til en Reparation, idet Træværket til Dels var raad- 
dent Spørgsmaalet var saa, om man skulde nøjes 
med en Reparation, hvis Omkostninger ikke forud 
kunde beregnes, eller give Taarnet den passende 
Højde, som det ikke fik, da Kirken blev bygget. Bid
strup gav en Tegning til et højere Taarn. Et Menig
hedsmøde 9. Marts 1924 vedtog Bidstrups Forslag,

*) Forhandlingsprot. II. S. 21.
12
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Arbejdet udførtes i Løbet af Sommeren. Taamet blev 
i det hele 4% Meter højere. Denne Ombygning ko
stede 11,300 Kr.

I Menighedsmødet 9. Marts 1924 vedtoges tillige 
at anskaffe et Qrgel. Der havde igennem Tiderne 
været stærkt delte Meninger om, hvorvidt det var 
bedst at have eller undvære Orgel ved Gudstjenesten.

Kirken med det gamle Kirkehus til venstre.

Spørgsmaalet havde ofte været drøftet, men kom 
særlig frem, da Ostefabrikant Sørensen, Vejstrup, 
først paa Aaret 1922 tilbød at skænke sit Stueorgel 
til Vejstrup Valgmenighed. Paa et Menighedsmøde 
12. Marts blev det bestemt at modtage Sørensens Til
bud. Frk. Mette Larsen fra Skaarup antoges som
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Organist. Imidlertid var man ikke rigtig fornøjet 
med det lille Orgel, der undertiden helt overdøvedes 
af Sangen og i det hele fyldte alt for lidt i Forhold til 
den stærke Sang. 1923 foretog Valgmenighedens 
Ungdom efter Forslag af Gaardbestyrer Ejnar Lar
sen, Oure, en Indsamling til et nyt Orgel. Der ind
kom 1429 Kr. Desuden var der et Overskud fra en 
Kirkekoncert og en anden Pengegave. Alt i alt in- 
destod der i »Orgelbogen« godt et Par Tusind Kro
ner. Men dette var jo kun en Begyndelse. Imidler
tid voksede Stemningen for at afløse det lille Orgel 
med et stort Og ved ovennævnte Menighedsmøde 
vedtoges det at anskaffe et stort Orgel. Med Thor
vald Aagaard, Ryslinge, som Raadgiver skete der 
Henvendelse til Sørensens Orgelbyggeri i Horsens. 
Orgelbyggeren foreslog et Orgel til en Pris af seks, 
syv eller otte Tusinde Kroner. Et til seks var brug
bart, sagde han, til syv godt, til otte udmærket Ved 
et Menighedsraadsmøde vedtog man at gaa Mellem
vejen og tage det til syv, men inden Mødet var forbi, 
blev Menighedsraadets Formand, Lærer Elkjær, 
kaldt ud og kom tilbage med den Besked, at en Giver, 
der ikke ønskede sit Navn nævnt, gerne vilde skænke 
Orgelet, men da skulde det være »det udmærkede« 
ti] de otte Tusinde. Efter denne møget glædelige 
Overraskelse var det jo let at faa alt med Hensyn til 
Orgelet ordnet Opstillingen vilde naturligvis ikke 
koste saa lidt, men dertil kunde de allerede indkomne 
Midler bruges. Atter var Professor Bidstrup villig til 

12*
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at yde Bistand. Han gav Tegning til Pulpitur og 
Orgelfacade. Midt i Oktober 1924 blev Orgelet sat 
op af Orgelbygger Frobenius, København, der havde 
overtaget Fabriken i Horsens. Thorvald Aagaard af
prøvede det denA17. Oktober, og Søndag den 19. Ok
tober spillede Fru Gjelstrup, som havde afløst Mette 
Larsen, første Gang ved en Gudstjeneste paa det nye 
Orgel. Regnskabet viser, at Orgel og Opstilling ko
stede 11,051 Kr. 53 Øre. Som før nævnt var Høj
skolelærer Andersen Valgmenighedens første Kirke
sanger, han afløstes af Friskolelærer i Gravvænge, 
senere Sparekassebestyrer i Svendborg, Lars Han
sen, der gjorde Tjeneste 1891—1916, og indtil sin 
Død 1925 ledede Sangen ved Valgmenighedens 
Gudstjenester i Nikolaj Kirke i Svendborg. Frisko
lelærer Thorvald Lund, Øster Aaby, var Kirkesanger 
1916—19, Højskolelærer Kr. Nygaard 1920—22, fra 
1923 deler Friskolelærerne Elkjær i Oure og Peder
sen i Øster Aaby Tjenesten imellem sig.

Ved et Menighedsmøde 5. Januar 1890 blev det 
overdraget Forretningsudvalget*), som fremlagde 
en Tegning til en Lysekrone i Stedet for den gamle, 
der var skænket af Lars Rasmussen, Juliegaard, »at 
anskaffe en saadan til en Pris af 150—200 Kroner«. 
Professor Bidstrup havde givet Tegningen. Lyse
kronen ophængtes 1891 og kom i Følge Regnskabet 
til at koste 200 Kr.

) Forhandllngsprot.
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Ved frivillige Gaver anskaffedes til Jul 1910 de 
graa Maatter (Løbere) til Gangene i Kirkeskibet, til 
Pinse 1913 Tæppet foran Alteret, tegnet af Møbel
handler Peder Lund i Svendborg, og syet af Kvinder 
i Menigheden. Samtidig kom ogsaa den grønne 
Maatte i Koret. Noget forinden var den syvarmede

Præsteboligen.

Lysestage paa Alteret anskaffet, en Gave fra nogle 
af Menighedens Kvinder. De to Kandelabre i Koret 
er i sin Tid en Gave til Jens Lund og Hustrus Sølv
bryllup fra Elever paa Bornholm, men Jens Lunds 
Børn skænkede dem til Menigheden ved Jens Lunds 



Død 1922. Under Arbejde er for Tiden nye Salme- 
nummertavler, skænkede af Dr. Becker og Hustru, 
Stenstrup, tegnede af Professor Bidstrup.

1897 byggedes Præsteboligen*). Pastor Pedersen 
var bleven træt p.f at have en Gaard at drive. Før 
Jul 1896 solgte han Gaarden, og ved Menighedsmø
det Helligtrekongersdag 1897 vedtoges det at udbe-

Pastor Pedersens gamle Præstegaard.

tale de Laan, som tidligere var indsatte i Præstegaar- 
den, mod at Laangiveme skænkede en Del af Laa- 
nene til den ny Præstebolig, som skulde opføres paa 
en Jordlod, 20 Skp. Land stor, man 1896 havde købt

) Forhandlingsprot. Hovedbog S. 132. 



af Husmand Christen Larsen for 5000 Kr. Præste
boligens Opførelse kostede i alt 10,055 Kr. 38 Øre. 
Ved frivillige Bidrag indkom 7665 Kr. 50 Øre. Sam
tidig med Præsteboligens Opførelse udvidedes Kirke
gaarden, og »Lunden« anlagdes. 1917 udvidedes

Pastor Laursen.

»Lunden« mod Nord. 1902 tog Pastor Pedersen paa 
Grund af daarligt Helbred sin Afsked.* Han holdt Af
skedsprædiken 13. April, 2. Søndag efter Paaske. Til 
hans Efterfølger valgtes L. J. Laursen, født 1870, 
Medhjælper i Københavns Valgmenighed. Han holdt



sin Tiltrædelsesprædiken 4. Maj 1902, 5. Søndag efter 
Paaske. . I Valgmenighedens Forhandlingsprotokol 
hedder det®) : »Da Pastor Pedersen havde meddelt 
Menigheden sin Beslutning om at trække sig tilbage, 
blev der nedsat et Udvalg paa 7 Medlemmer til sam-

Fru Laursen.

men med Menighedsraadet at foretage de nødven
dige Forberedelser tdl Valget af en ny Præst. Dette 
særlige Udvalg bestod af: Amtsraadsmedlem H. P. 
Nielsen, Oure, Friskolelærer Knud Larsen, Vormark,

) Forhandlingsprot. Indført äf L. selv.
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Friskolelærer Hans Lund, 0. Aaby, Gaardejer Niels 
Pedersen, Grawænge, Redaktør H. R. Egebjerg, 
Svendborg, Folketingsmand Andreas Rosager, Vej
strup. Dette Udvalg og Menighedsraadet henvendte 
sig gennem Menighedsraadets Formand, Højskole
forstander Jens Lund, Vejstrup, til daværende Ka
pellan i »Københavns Valgmenighed af 1890« L. J. 
Laursen, der efter at have gæstet Menigheden er
klærede sig villig til at være dens Præst«. Sidst paa 
Aaret 1909 blev Laursen kaldet til Sognepræst i Kri- 
strup ved Randers. Som Motivering for sin Bortrejse 
udtalte Laursen i Følge Forhandlingsprotokollen ved 
et Menighedsmøde i Kirken 24. Oktober 1909: »Vej
strup Valgmenighed havde kun gjort ham og hans 
Hustru godt. Han kunde ikke tænke sig at drage 
fra denne Valgmenighed til en anden Valgmenighed. 
Men han følte i det hele Præstegerningen i en saa
dan Kreds meget vanskelig ved Siden af, at den var 
meget skøn. Han var bleven ængstelig for, at han 
ikke i saa mange Aar kunde udføre det store Arbejde. 
Han var i den Alder, at han enten maatte belave sig 
paa at blive her hele sin Tid, eller ogsaa burde han 
nu bryde op. Og han følte sig ikke tilstrækkelig 
sikker paa, at det vilde være heldigt, hverken for 
Kredsen eller for ham, om han blev. Og det vilde 
være den største Lidelse for ham at opleve den Dag, 
da han maatte se, at der blev Stilstand og Tilbage
gang i Kredsen. Nu stod det vel til. Der var i de 
sidst forløbne 7 Aar kommen over 80 nye Familier, 



Nu kunde han rejse fra den med de skønneste Minder 
og med Tak baade til Gud og Mennesker«.

Ved et Menighedsmøde Søndag den 28. November 
blev det bestemt, at der skulde vælges 4 Medlemmer 
til at hjælpe Mqnighedsraadet med Præstevalget, og

Pastor Docker.

det bestemtes at sende Indbydelse til Pastor A. B. 
Døcker, født 1876, præsteviet Medhjælper vedi Mar- 
kuskirken paa Frederiksberg, om at forrette Tjene
ste en Søndag snarest mulig. Udvalget kom til at 
bestaa af Folketingsmand Andreas Rosager, Vej- 



strup, Gaardejer Jørgen Albjerg, Aaby Mark, Fru 
Marie Gundesen, Sørup, og Gaardejer Hans Kr. Han
sen, Gudme. Søndag den 12. December gjorde Pa
stor Døcker Tjeneste, 19. December vedtoges det at 
lade afholde en Afstemning om, hvorvidt man skulde

Fru Døcker.

opfordre ham til at være Valgmenighedens Præst 
23. December 1909 modtog han Opfordringen og 
sagde ja, 20. Februar 1910, 2. Søndag i Fasten, blev 
han indsat*).

') Forhandlingspr. og Hovedbog.
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I Maj 1917 overtog Pastor Døcker et Embede i 
København. Grunden til Døckers Bortrejse var, at 
han havde mødt nogen Opposition fra en Del Menig
hedsmedlemmers Side. Allerede i November 1915 
havde han følt sig foranlediget til efter en Forhand
ling om Lønforhøjelse paa et Menighedsmøde 24. Ok-

Pastor Nørgaard.

tober at forlange en Afstemning om, hvorvidt Menig
heden ønskede et Præsteskifte. Ved den afholdte 
Afstemning var der kun faa, der forlangte Præste
skifte*). Da der imidlertid i Foraaret 1917 ytrede sig 
nogen Uro, søgte og fik Døcker Embede i København.

) Forhandlingspr. efter Døcker» Indførelse.
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Ved Forhandlingerne om Valget af en ny Præst 
enedes man om at vælge tre fra hver Kreds som Med
lemmer af et Udvalg, der skulde forberede Valget. 
Efter adskillige Forhandlinger enedes man om at 
rette Henvendelse til Valgmenighedspræst Anders

Fru Nørgaard.

Nørgaard, f. 1879 i Alstrup i Vendsyssel, Præst for 
Hjarup-Skanderup Valgmenighed (*1910—17), om 
at blive Præst for Vejstrup Valgmenighed. Efter en af 
ham forlangt skriftlig Afstemning, modtog han 24. 
Oktober 1917 den endelige Opfordring og svarede ja.
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2. Søndag i Advent, 9. December 1917, blev han ind
sat i sit Embede.

28. Marts 1909 blev det vedtaget i et Menigheds
møde at lade opføre et nyt Kirkehus*). Forretnings
udvalg og Menighedsraad fik Bemyndigelse til at 
fungere som Byggeudvalg. Udgifterne skulde saa 
vidt muligt holdes nede ved ca. 4000 Kr., og man 
skulde forsøge at faa nogle af Midlerne til Opførelsen 
ved frivillige Gaver. Kirkehuset, hvori der foruden 
en stor Stue, der anvendes baade ved Konfirmand
undervisningen og mindre Møder, findes Lejlighed til 
Kirkebetjenten, kostede 4563 Kr. 92 Øre. Hvor stor 
en Sum, der kom ind ved frivillige Gaver, udviser 
Regnskabet intet om. Efter Hans Schaumann var 
Andreas Jensen Kirkebetjent 1903—11, derefter Hans 
Nielsen 1911—1922, fra 1922 Jakob Witt.

Af det foregaaende vil det fremgaa, at den oprin
delige Offervillie fra Grundlæggelsestiden ikke har 
svigtet, mens Tiderne gik. Der har ogsaa været Brug 
for den. Ikke alene til de fast tilbagevendende Udi
gifter, men ogsaa til de mange store Arbejder, som 
efterhaanden er udførte. Der er blevet givet mange 
smaa Gaver, men ogsaa nogle meget store.

Som et Udtryk for Offervillien skal ogsaa nævnes, 
at der er stiftet adskillige Legater til Fordel for Me
nighedens trængende. Alt i alt beløber Legatkapita
len sig til noget over 13,000 Kr. Desuden har Mette 
Marie Berthelsen, Enke efter Gaardejer Peder Ber-

*) ForhandlingHpr. 



thelsen, Holmdrup, i Følge Fundats af 11. April 1890 
indrettet sin Gaard til et Børnehjem, der bærer Nav
net »Pedersminde«. I et Testamente, oprettet 1855, 
hedder det: »Naar jeg ved Døden er afgaaet, skal der 
med den mig tilhørende Ejendom Gaarden Matr. 
Nr. 5, 36 og 37 samt 44 m i Holmdrup, skyldsat for

Kirken med det ny Taarn. Til venstre det ny Kirkehus.

Hartkorn 8 Tdr. 3 Skp., Gammelskat 67 Kr. 73 Øre 
forholdes som følger*) :

Hovedparcellen af denne min Gaard med samt
lige dens Bygninger, Besætning af (Kre>aturer og 
Avlsredskaber samt Ind- og Udbo af hvad Navn næv
nes kan — undtagen, hvad jeg om disse sidste Dele 
senere maatte tage Bestemmelse om — samt Haven

) Børnehjemmets Protokol.
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ved Gaarden og 20 Tdr. Land boniteret Jord til Takst 
24, nærmest og mest bekvemt beliggende ved Gaar
den, som efter Jordens Beskaffenhed rimeligvis vil 
blive 30 Tdr. Land eller lidt derover, skal overgaa til 
et Børnehjem eller Stiftelse til Opdragelse af fattige

Kirkens Indre etter Restaureringen.

Børn, under Navnet »Pedersminde«. Børnene skulle 
være Børn af Forældre i Skaarup, Vejstrup, Tved og 
Brudager, og Antallet maa rette sig efter og være 
saa mange, som Gaardens Indtægter kan give frit 
Underhold til, Kost, Klæder, Skolegang o. s. v., indtil 
deres 14de eller 15de Aar. De skulle nyde en saa-
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dan Opdragelse, at der kan være Haab om, at de bli
ver hæderlige og nyttige Borgere i Samfundet«.

Vejstrup Valgmenighedspræst skal i Følge Fun
datsen altid være Formand, Menighedsraadet Besty
relse for Børnehjemmet. Ved en Tillægsfundats fra 
1902 bestemtes det, at Børn, fødte af Forældre uden 
for de før nævnte fire Sogne, ogsaa kan optages.

Børnehjemmet »Pedersminde«.

Naturligvis er Børnehjemmet ikke direkte en Gave 
til Valgmenigheden, rettelig forstaaet er det det al
ligevel, idet Valgmenigheden fik baade Pligten og 
Retten til at gøre Gavn med de betydelige Midler, der 
blev betroet i dens Varetægt.

Valgmenighedens ydre Vækst har været stor i de
13
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forløbne 50 Aar. De 62 Familier, der begyndte, er 
blevet til ca. 350, foruden at et stort Antal unge staar 
som Medlemmer.

Som tidligere nævnt bestod det første Menig- 
hedsraad af tre Medlemmer. De »skulde være Præ
sten behjælpelig med Menighedens Anliggender, 
baade hvem Menigheden efterhaanden vilde optage, 
og besøge de syge og sørge for, at de fattige ikke led 
Nød, samt formane og tugte for, hvad der var forar
geligt i Menigheden«*). Men ved et af de første Me
nighedsmøder efter Valgmenighedens Oprettelse 
blev Menighedsraadet udvidet til syv Medlemmer. At 
Tallet netop blev syv, var ud fra den Begrundelse*), 
»at ligesom i Aposteltiden der blev valgt 7 Fattigfor
standere, saa vilde vi ogsaa have 7 Medlemmer i Me
nighedsraadet, og saaledes blev det«, Apostl. Gern. 
6,3. 1921 blev den nordligste Kreds delt i to, saa der 
nu er otte Menlghedsraadsmedlemmer. Dette skete 
ikke af Trang til at fravige den apostoliske Skik, men 
af den rent praktiske Grund, at Kredsen var bleven 
alt for stor.

1887 bestemtes det ved et Menighedsmøde, at 
»ved Siden af et saadant Menighedsraad, der skulde 
overtage væsentlig den aandelige Omsorg for Me
nighedslivet, skulde der dannes et Forretningsud
valg paa 5 Medlemmer (2 fra Vejstrup, 1 fra Oure, 1 
fra Brudager, 1 fra Skaarup), der skulde drage Om
sorg væsentlig for Menighedens udvortes Sager.

*) K. H. s. 14C.



Valgmenigheden blev ved samme Lejlighed delt i syv 
Kredse, svarende til de syv Forstandere, der som 
Menighedsældste dannede Menighedsraad. Disse 
skulde vælges af hver sin Kreds, medens Forretnings
udvalgets Medlemmer skulde vælges af hele Menig
heden. 1913 blev det paa Forslag af Vilh. Lund ved-

Fra 25 Aars Jubilæet.

taget, at »Menighedsraadet vælger ud fra sin Midte 
2 Medlemmer, der sammen med Formanden danner 
et Forretningsudvalg«, samt at »Bidragene til Menig
hedens samlede Udgifter lignes paa Medlemmerne«.

Det er ikke til at tage Fejl af, hvad Meningen var 
13*
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med at give Menighedsraadet den Bemyndigelse, det 
flk, eller naar det senere blev overdraget et Forret
ningsudvalg at varetage »Menighedens udvortes Sa
ger«, medens selve Menighedsraadet skulde »over
tage væsentlig den aandelige Omsorg for Menigheds
livet«.

Menighedsraadet skulde gøre et Arbejde, som an
gik Menighedens indre Liv, det skulde være et Organ, 
der virksomt tog Del i Arbejdet for at bevare og 
forplante Livet.

Enhver Livsbevægelse vil altid stræbe efter at 
bevare og forplante Livet Den søger efter Midler, 
som kan bruges, skaber Organer, som kan tjene der
til. At man tit tager Fejl, er en anden Sag. At man 
griber til ubrugelige Midler, danner Organer, der er 
en Pine og Plage for Livet, forandrer ikke noget ved 
Hensigten.

Det var Hensigten her i Menighedsraadet at 
skabe et Organ, der sammen med Præsten skulde an
vende det Middel, man var betænkt paa at bringe i 
Anvendelse for at værne om Menighedens Liv. Midlet 
var Kirketugt, dei skulde bruges baade over for dem, 
der ude fra søgte ind i Menigheden, og dem, der var 
inde, men ikke syntes rettelig at høre til der. Enhver 
fik ikke uden videre Lov at passere gennem Menig
hedens Indgangsdør, men skulde »godkendes« først. 
Ved Menighedsmøderne har man ofte drøftet den 
Fremgangsmaade, der skulde bruges ved en saadan 
»Godkendelse«. Og var der Folk i Menigheden, som
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ved Liv og Adfærd viste, at de ikke med Rette hørte 
hjemme i den, blev de formanede til at fatte et nyt 
Sind eller ogsaa anmodede om at gaa. I Menigheds- 
raadets Protokol omtales adskillige Gange saadanne 
noget pinlige Tilfælde.

Ved Menighedsmøderne er naturligvis foruden de 
rent praktiske Spørgsmaal drøftet mange forskellige 
Ting, dels saadant som har været fremme rundt om
kring i de forskellige grundtvigske Kredse, f. Eks. det 
stedse tilbagevendende kirkepolitiske Spørgsmaal, 
dels saadant som særlig angik Valgmenighedens 
Gudstjeneste og Samfundsliv i det hele. Men stadig 
paa ny dukker Spørgsmaalet om Kirketugt op: hvor
ledes skal man stille sig over for dem, der vil optages 
i Menigheden, over for dem, der er med, men ikke 
synes at passe dertil, over for dem, der staar i et lø
sere Forhold til Menigheden, f. Eks. ønsker deres 
Børn konfirmerede, men ikke vil løse Sognebaand, 
over for dem, som vil gaa til Alters i Valgmenighe
den, men uden Sognebaandsløsnlng, over for Menig
hedens Børn, naar de naar Skelsalder, om de da uden 
videre fødes ind i Menigheden eller selv maa løse 
Sognebaand.

Men bag ved disse Drøftelser ligger en Søgen ef
ter Veje og Midler til at undgaa en Dødvægt, som 
vilde tynge for haardt paa Menighedens Liv, som skal 
bevares og forplantes.

I det hele kan det dog ikke siges, at man har
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brugt strenge Bestemmelser hverken overfor dem, 
der vilde med, eller dem, der var med, hverken over 
for dem, der gerne vilde have et Forhold til Menig
heden uden helt at slutte sig til, eller over for dem, 
der »fødtes« ind i Menigheden. Men Principet var 
dog at øve en vis Justits. Naar denne efterhaanden 
er bleven mindre og mindre streng, saa skyldes det 
ikke en tiltagende Ligegyldighed eller en mere af
slappet Følelse for, at det gælder om at bevare og 
forplante Livet, men fordi Livet selv har vist og viser, 
at en ydre Vagt kan vel opstilles ved Indgangen til 
Menigheden, men den virker aldrig efter Hensigten. 
Den kan aldrig hindre Dødvægten i at vokse, den vil 
begaa Fejl paa Fejl, fordi den i det hele vil dømme 
udvendigt, f. Eks. i høj Grad være fristet til at an
lægge en moralsk Maalestok, hvor den absolut er 
uanvendelig og falsk. Historien taler tydeligt nok 
om, at man ikke holder Dødvægten ude eller faar den 
ud ved nogen som helst Slags ydre Vagttjeneste, der 
træder i Virksomhed ved Spærringer og sligt. Livet 
maa bevares og forplantes alene ved at leve det. Og 
at leve det er at modtage det, ene og alene modtage 
det, som d'et gives os i Livskilderne. Vilde man be
vare Livet ved udvortes Midler, ligegyldig af hvad 
Art de var, saa var det med det samme Dødens 
Bytte. Fristelsen til at gøre Forsøget har igennem 
Tiderne været saa stor, at de afskrækkende Vidnes
byrd er blevet talrige og stærke nok. Det bæres mig 
for, at de store Tider i Menighedens Liv altid var de
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ydre Trængselstider, Tider, da der var Modstand fra 
alle Verdens Myndigheder. Men i saadanne Tider 
hentede Menigheden sin Styrke alene i Livskilderne, 
i intet som helst udvortes. Og saa snart den Dag 
kom, da man allierede sig med Verdens Magt og an
vendte ydre Midler, saa kom Armodstideme. Luther 
sejrede, da han stod i Vorms 1521, kun hentende sin 
Kraft 1 sit Bameforhold til Gud, men han tabte, da 
han forenede sig med1 politiske Magter for at sikre 
Reformationens Fremgang. Reformationsværket var 
ustandseligt, saa længe man hentede Kraften i de 
Aandens Oplevelser, man havde gjort, men gik i Staa, 
saa snart man vilde fremme det ved politiske Midler 
eller forsvare det ved Læreformer og Forskrifter, 
som Mennesker skulde underskrive eller forpligte 
sig til.

Menighedens Liv vælder frem inde fra, fra Livs
kilderne, hvor Gudsordet og Hjerterne mødes, Me
nigheden vokser inde fra, den opbygges og renses 
ogsaa inde fra.

At det første Slægtled i Vejstrup Valgmenighed 
har haft en Følelse af, at man skulde være meget 
varsomt med Anvendelsen af ydre Midler i Kirketug
ten, fremigaar f. Eks. af Udtalelser, som Pastor Pe
dersen fremsatte ved et Menighedsmøde 8. Juli 1883. 
De gik ud paa, >at som det alene er Fader og Moder, 
der til Velsignelse kan tugte deres Børn, saaledes er 
det alene Aanden som Menighedens Fosterfader, der



■ - ■ 200 =~

kan tugte Gudsbørnene under deres Opdragelse til 
det store Maal. Derfor kan Menigheden kun bruge 
Kirketugt i samme Grad, som den lader sig drive af 
Aanden, som den har Aandens Rigdom og Fylde. Da 
vi ikke er meget aandelige, men meget kødelige, saa 
skal vi være varsomme med Kirketugten«. Flere ud
talte sig i samme Retning, bl. a. Kristen Hansen, 
Lars Pedersen og Hans Andersen.

Man kan ikke undre sig over, at enhver Livsbe
vægelse søger efter Midler og Veje til at bevare og 
forplante Livet, thi der er bestandig Vejvisere nok, 
som peger ud ad, fra Centrum mod Periferien, fra 
Inderlighed til Udvendighed, fra Aand til Kød.

Naturligvis har der ogsaa været Veje nok, der i 
Vejstrup Valgmenighed førte ud ad. Den stærke 
Vækst udadtil kunde let medføre en Svækkelse ind
adtil; Væksten i Bredde kunde let gaa ud over Væk
sten i Dybde. Saaledes var det altid. Selvfølgelig 
ogsaa her. I selve Væksten var der en Trusel. Og 
mens Tiderne gaar, vil meget let Grebetheden afløses 
af Tilslutning hos dem, der søger ind i Menigheden. 
Det vilde naturligvis være fuldstændig meningsløst 
at hævde, at alle, der løste Sognebaand i Tidens Løb, 
gjorde det, fordi de var grebne af det, som Menighe
den havde sit Udspring fra. Der kunde være mange 
og meget forskellige Grunde til, at Folk kom og ban
kede paa Vejstrup Valgmenigheds Dør.

♦) Forhandlingspr.
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Blev der nu, mens Tiderne gik, især vandret ad 
de Veje, som førte ud ad?

Der er ingen Tvivl om, at mange efterhaanden 
bar følt det saadan. Paa sine gamle Dage skriver 
Kristen Hansen, at Tiden i det hele synes ham fattig, 
hvilket ogsaa mærkes i Menighedens Liv. Han sav
ner noget af den Inderlighed, der havde været i de 
gudelige Forsamlingers Tid, og især Fællesskabs
følelsen*). »Jeg tænkte i Begyndelsen, at nu fik vi 
igen en sluttet Kreds ligesom i de gudelige Forsam
linger i gamle Dage, og at der ikke vilde slutte sig 
andre til os end for Broderskabets Skyld. Og skønt 
det ligger langt fra mig at dømme over andres Tro, 
saa blev Tilslutningen dog snart saa stærk, at vi 
gamle i Menigheden begyndte at holde igen og gjorde 
gældende, at vi maatte kende hinanden paa Røsten... 
Jeg har længtes efter Spørgsmaal fra de unge, og det 
vilde have været mig en Glæde at fortælle mine 
Livs-Erfaringer, men det er ikke saaledes. Nu slutter 
Folk sig til Menigheden, og saa er den Sag i Orden«. 
Naar Kristen Hansen skal finde Aarsageme til, at det 
synes ham smaat nok med Livet, saa bliver han ikke 
staaende ved det stærke Tilgang, men mener, at det 
var galt, at de frie Menigheder fik Statens Anerken
delse og derfor ogsaa kom under Statens Formyn
derskab. Aarene i Ryslinge inden Anerkendelsen 
synes ham meget rigere end de, der fulgte efter. Han

* K. H. s. 156.
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længes efter, at Menighederne vil sprænge Baandene 
og blive Frimenigheder. Dernæst finder han en Aar- 
sag deri, at Børnene først kommer til Alters i 14 Aars 
Alderen. Han. føler Sorg over, at Tilstanden er saa- 
ledes, at naar Præsten »bekendtgør: Den Dag begyn
der jeg at forberede Børn til Nadverbordet (Konfir
mation) , saa møder kønt alle 14 Aars Børn. I mine 
Øjne en Jammerlighed for en levende Menighed, der 
selv har valgt sin Præst og lønner ham og har bygget 
sin Kirke. Ja, en stor Sygelighed, at Forældrene i 
Menigheden endnu ikke er kommet saa vidt i barn
lig Tro og kristelig Oplysning, saa de føler det som 
en Samvittighedssag, at det er dem og ikke Præsten, 
men vor Herre, der er sat til at tage Børnene med til 
Nadverbordet. At jeg har omtalt dette, er af den 
Grund, at jeg synes, det vilde have været en naturlig 
Frugt af et virkelig sundt og friskt, frit Menigheds
liv*)«. Som et daarligt Tegn tager Kristen Han
sen det ogsaa, at ved Valgmenighedernes Sammen
komster, staar stadig »Præstefrihed« som det første 
og tilsyneladende vigtigste Spørgsmaal. 9., 10. og 11. 
Juni 1885 holdtes i Vejstrup en Sammenkomst, hvor
til der var indbudt 20 fra hver af de andre frie Kredse. 
Lignende Møder havde tidligere været holdt i Rys
linge, Askov, paa Mors, i Ubberup. Kristen Hansen 
havde været med til disse Møder paa et nær. I den 
Anledning skriver han**) : »Naar jeg tænker paa 

•) K. H. s. 173.
••) K. H. 177.
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Stemningen og hvad der saaledes var Sjælen i For
handlingen paa disse Møder, saa kan jeg besvare det 
med det ene Ord: Præstefrihed. Ja, det er underligt 
nok, og det havde jeg ikke tænkt mig, at Valgmenig
hedspræsterne gaar sammen med Sognepræsterne i 
den Slags Krav, og disse lærde Folk er jo mund
stærke, saa ved saadanne Møder har jeg følt og føler 
saa ofte: Vi lider af Præstevælde! Hvad var vel ellers 
mere naturligt, end at Valgmenighedspræsten og 
hans Menigheds Krav var de samme Åt de kristelig 
vakte Sognepræster er tit i Vaande med deres Em
bede, er let at fatte, som ved at døbe alles Børn, tage 
alle til Nadverbordet og ægtevi selv Gudsfornægtere 
i den treenige Guds Navn; at saadanne længes efter 
at løses fra Præsteeden, det er klart nok. Men at 
Valgmenighedspræsterne lader dette staa som Nr. 1, 
finder jeg i Følge den Stilling, de har indtaget til den 
Vennekreds, der har valgt dem og lønner dem, una
turligt. Hvad der for Valgmenighedspræsterne, naar 
vi ser Sagen fra Menighedens Side, maatte særlig 
ligge øverst, det er Menighedsfrihed, Frihed for Bar
nelivet, at det kan blive næret og oplivet Det bliver 
imidlertid ikke anderledes, saa længe Menigheden 
bliver i Folkekirken, thi de har alle gaaet samme 
Skolekursus igennem og er saaledes den lærde Stok, 
der føler sig ligestillede og gør Fordring paa at være 
mere dannede end vi Bønder. Naar jeg bemærker: 
blive i Folkekirken, saa synes det mig, Tidens Tegn 
varsler, at det ikke varer længe, Menigheden bliver i
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Folkekirken, og jeg vil føje til: Gid Guds Time til Fri
gørelse snart vilde komme!«

De Følelser, som Kristen Hansen gav Udtryk, del
tes nok af mange af de ældre, efterhaanden som Ti
den gik. Det egentlige, det centrale, kom ikke til sin 
Ret, som de længtes efter, det skulde, og som de 
syntes, det før havde sket

Maaske de havde Ret i denne Følelse, maaske 
Uret.

Luther har engang sagt*) : >Evangeliets Prædi
ken er ikke som en evig varende og blivende Lære, 
men den er som en drivende Plaskregn, der farer vi
dere. Hvad den træffer, det træffer den; hvad den 
gaar forbi, det gaar den forbi. Og den kommer hel
ler ikke tilbage eller bliver staaende, men Solen og 
Varmen kommer bag efter og slikker den op. Det 
viser ogsaa Erfaringen, at Evangeliet ikke forbliver 
purt og rent paa noget Sted i Verden over een Men
neskealder; men saa længe de har været til, som her 
bragt det frem, er det blevet staaende og har tiltaget, 
men naar disse var borte, saa var Lyset ogsaa borte, 
og Partiaand og falske Lærere er snart fulgte efter. 
Køb, Brødre! Køb, medens Markedet varer, saml ind, 
medens det er Solskin og godt Vejr! Brug Guds 
Naade og Ord, medens det er til Stede! Det har væ
ret hos Jøderne; men borte er borte, de har nu intet. 
Paulus bragte det til Lille-Asien, men borte er borte,

♦) Luthers .Skalkiste. 16. Febr.
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nu har de Tyrken. Rom og Italien har ogsaa haft 
det; borte er borte, nu har de Paven. Og I Prote
stanter skal ikke bilde eder ind, at I skal kende det 
evindelig; thi Utaknemlighed og Foragt derfor vil 
ikke lade det blive der bestandig«.

At Luther ikke har talt ud i det blaa, er let nok at 
se. Det er med uomtvistelig Ret, han viser hen til 
Erfaringen som et Bevis for, at et kristeligt Livsrøre 
har sin Tid, og peger paa bestemte Egne, hvor der 
engang var Liv, som nu er borte. Den, der vil, kan 
sagtens mangfoldiggøre Eksemplerne baade paa Be
vægelser og Egne, det gik saaledes med. Det synes 
bestandig at gaa saaledes, at et kristeligt Røre har 
sin gode Tid, derpaa ebber Livet ud lidt efter lidt 
Lysestagen flytter og flytter bestandig. Det er og
saa ganske naturligt, at denne Udvikling ikke be
høver længere Tid til at fuldbyrdes end een Menne
skealder, det vil sige, saa længe de, der bragte Livs
røret frem, lever. De var grebne, men næste Slægt
led sluttede sig maaske kun til, beholdt Læren, som 
Livet har skabt, Formerne, Teorierne, men kendte 
intet til Livet De sagde Ordene efter, gjorde Fag
terne med, men det var ogsaa det hele.

At det kan gaa saaledes, viser Historien, at det er 
en almengyldig Lov, at det skal gaa saaledes, er ikke 
saa sikkert. Derimod er det sikkert, at der er Kræf
ter ,der virker og virker stærkt endda hen til, at det 
skal gaa saadan. Det gaar stadig let nok at fare ad
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de Veje, der fører ud ad. De fører ogsaa ned ad, og 
det gaar jo af sig selv.

At der ogsaa i det grundtvigske Livsrøre ikke 
groede Græs paa Vejene, der fører ud ad, er vist nok. 
At Vejstrup Valgmenighed ingen Undtagelse danner, 
siger sig selv.

Men Spørgsmaalet er, om der heller ikke fik Lov 
at gro Græs paa Vejene, der fører ind ad, til Gen
fødelse og Fornyelse. Tilslutning gør det ikke, 
grundtvigsk Ortodoxi, at man antager Meningerne, 
Teorierne, Lærdommene, siger Ordene efter og gaar 
ind i Formerne, heller ikke. Grundtvigsk Pietisme, 
dette, at man ved egne Præstationer, ved at sætte i 
Gang, laver noget, lige saa lidt, det vil kun føre til 
Rationalisme. Nej, det gælder om at gaa ad Vejene, 
som fører ind ad til Daaben og Nadveren, til det Fæl
lesskab, som gror ud af Naademidleme, til virkelig 
Modtagelse af Lavet, som det gives der, og derfor til 
Oplevelse af Herrens eget Ord som Livets Ord, der 
alene genføder, forløser og fornyer.

De gamle kunde sikkert nok have Grund baade til 
Suk og Klage, naar de saa paa mange Ting, der kom 
frem som Tiderne gik. Men alligevel var der Fest og 
Højtid fremdeles over enhver Daabshandling. Og ved 
enhver Gudstjeneste med Undtagelse af den Juleaf
ten, i al Fald i de sidste syv Aar, var der Mennesker, 
der søgte Nadverbordet Der kunde nok hos mange 
og vel i det hele taget være en stærkere Følelse af, at
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ikke Præsten alene, men Præst og Menighed i Fæl
lesskab maa gøre Tjeneste ved Døbefont og Nadver
bord. Vi maa alle være med til at modtage, hvad der 
gives, men derfor ogsaa til at tjene. Ogsaa her var 
naturligvis Synspunktet hos mange det, at Hovedsa
gen ved Gudstjenesten var Præstens Prædiken, saa 
det egentlig var den, der skulde bære hele Gudstje
nesten eller da i al Fald Hovedparten. Alligevel er 
det aldrig gaæt saadan, at Kirken er bleven prædiket 
tom, heller ikke er den bleven prædiket fuld, men 
Mennesker alt imens prædiket bort fra Gudstjene
sten, hvilket jo saare let bliver Følgen, hvor den ulyk
salige Arv fra Ortodoxiens Dage, at Præsten skal do
minere alt, gør sig gældende. I det hele har Menig
heden tjent baade ved Daab og Nadver og derved 
baade styrket sig i Fællesskabet og ogsaa tjent det. 
Vejene indad til Genfødelsens og Fornyelsens Kilder 
var der sikkert ogsaa dem, der fandt.

Der er vel ogsaa god Grund til at tro, at trods al 
Udvendighed og Svaghed har det grundtvigske Livs
røre gode Betingelser for at forny sig, naar blot der 
er nogen, der ydmygt og hjerteligt peger ind ad. 
Bedre Betingelser synes mig, end den lutherske Be
vægelse havde efter den første, stærke og bratte 
Nedgang. Thi det er rigtigt, hvad jeg har hørt engang 
sagt, at Luther var Reformator, det vil sige, han indo
rettede, formede, lavede til efter sit Syn, men Grundt
vig var Profet, Seer, men slet ikke Reformator, han
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lavede intet til, stillede intet an efter sit Syn, men 
gav det til levende Hjerter at gemme paa og give 
Vækst, derfor standsede han heller ikke Bevægelsen 
i sin Begyndelse, arbejdede ikke med paa Udvendiggø- 
relsen, men gav Slægterne igennem Tiderne lejlig
hed og Tid til frit og uhæmmet af alt reformatorisk 
Organisationsvæsen at udmønte Synerne. Vi skal ik
ke igennem bestemt fastslaaede Former ind til Kær
nen, men kan paany bestandig gaa vor egen Vej. Det 
er sandt, naar Grundtvig har kaldt*) den Bevægelse, 
han stod som Hovedmand for, >en Genoplivelse af 
den luthersk-christelige Oplysning, der for 300 Aar si
den blev kvalt i Fødselen.« Men Grundtvig gav ikke 
ved Reformatorvæsen nogen Anledning til, at Genop
livelsen skulde kvæles i Udvendighed. Han kastede 
Lys over Vejene, som førte ind ad, men prøvde ikke 
ved udvendige Midler at faa Folk til at gaa ad dem. 
De grundtvigske Kredse trænger heller ikke til at re
formere hverken det ene eller det andet Sted, men 
trænger til for Alvor at faa peget paa Vejene ind ad 
og samle sig om at gaa dem. Det maa være vor Ind
sats ogsaa i denne Tids Kirkeliv.

♦) Vennemødet 1863.



25 Aars Dagen efter Kirkens Indvielse, Onsdagen 
21. Marts 1900, afholdtes der Fest i Vejstrup Valgme
nighed*). Der var indbudt Folk fra andre frie Kredse. 
Festen begyndte med Gudstjeneste i Kirken, hvor 
først Karl Povlsen, Ryslinge, prædikede over Joh. Ev. 
10. — Den gode Hyrde. — Derefter holdt Pastor Las
sen, Asperup, Skriftetale ud fra Ordet: »Tak Herren, 
for han er god, og hans Miskundhed varer evinde
ligt«. Ved et Møde om Eftermiddagen — ogsaa i Kir
ken — talte Poul Boisen, Kerteminde om »Foraarets 
Frembrud«, Johan Clausen, Odense, om »De betroe
de Talenter«, Jens Lund talte om den første Tid, og 
Rasmus Pedersen sluttede med en Tale over det Ord: 
»Naar I staar fast i Herren, saa lever jeg op igen«.

Søndag den 21. Marts 1915 fejredes en lille Fest 
for Menighedens 40 Aars Bestaaen. »Umiddelbart før 
Gudstjenesten**) overgav Formanden for Menigheds- 
raadet, Vilhelm Lund, Svendborg, paa Indbydernes 
Vegne til Menighedens Eje og Værn det Maleri af 
Menighedens første Præst, Pastor R. Pedersen, som 
var blevet givet af Menighedens Medlemmer til Op
hængning i Kirken«. — Billedet er malet af Maleren 

») Højskolebi. 1900. Nr. 12. 13. 15.
♦*) Forhandlingspr.
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Sigurd Wandel og Rammen skaaret af Martha Kro- 
mann fra Bjørnemose. Ved Gudstjenesten prædikede 
Døcker og Pedersen. Om Eftermiddagen holdtes Mø
de i Forsamlingshuset, hvor Emanuel Pedersen, Kad- 
sebølle; Andreas Rosager og Snedker Sørensen, Vej
strup, og Vilhelm L/und havde Ordet.

Nu er der gaaet 50 Aar siden Kirkens Indvielse, 
men henved 100 Aar siden de Kilder, hvoraf den 
Strøm blev til, der danner Grundlaget for Vejstrup 
Valgmenighed, begyndte at springe her paa disse 
Kanter, og henved 70 Aar siden Forbindelsen mellem 
den gamle pietistiske og den grundtvigske Strømning 
kom i Stand. Den gamle Frederiks'borg-Klokke er 
blevet støbt om 1906. Paa Grund af den stærke Klok
keringning i Anledning af Kristian IX.s Død fik den 
en Revne. De Smithske Støberier i Aalborg gjorde 
den i Stand. Men de ældre, som kan huske Klangen 
fra før, hævder, at den nu har en højere og spinklere 
Klang. Ja, man kan endogsaa høre enkelte udtale 
Tvivl om, at det er det gamle Malm, som er blevet 
brugt ved Omstøbningen. Det kan der nu ikke være 
nogen Grund til at tvivle om, selv om der maaske 
under Omstøbningen er smeltet lidt andet med deri. 
Det er den gamle Klokke, der ringer til Søndag og 
Højtid, som ringer Sol op og ned Søgnedagene.

Jeg tror, at den kan tjene som Symbol paa Me
nigheden, den ringer for. Her er i Tidens Løb ogsaa 
af og til slaaet Revner, der dog aldrig blev større, end
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de kunde heles. Der kan have og har sikkert ogsaa 
været mange uvedkommende Ting, som har kunnet 
true med at skyde sig i Forgrunden og true det hjer
telige Fællesskab, noget, der bliver farligere og far
ligere, jo flere der er i en Kreds, som bor langt ude i 
Periferien, ikke i stedlig Henseende, men i aandelig.

Men alligevel er det den gamle Malm, med den 
samme Indskrift og de samme Mærker, som giver 
Menighedens Røst sin Klang. Maaske nok Tonen 
ikke er saa dyb, saa fyldig og saa stærk som en
gang. Vi synes selv, at den tit er alt for spinkel, og 
det synes naturligvis især de gamle, i hvis Ører Klan
gen fra den første Tid sidder endnu.

Men endnu kan vi holde Fest, fordi ingen Revner 
blev saa store, at de ikke kunde heles, intet uvedkom
mende fik en saadan Magt, at det fortrængte det 
egentlige, endnu er det, der forener, Lyset over 
Livsordet ved Daab og Nadver, vor Herres egen Røst 
i Menigheden.

Ingen drager Fremtids Slør til Side, Ingen kan 
spaa om, hvad kommende Slægter vil føle overfor 
den gamle, kære Tone, om de vil beholde den gamle 
Klokke, selv om den faar en ny Revne og dermed en 
noget anden Tone, men dog er af samme Malm, eller 
de vil støbe sig (en ny.

Men det er vort Haab, vi, der nu lever Livet med 
i Vejstrup Valgmenighed, at vi maa faa Lykke til at 
pege ind ad, jned vort Ord, med vort Liv, at vi ikke
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skal slumre ind paa Fædres Grave, saa vi ikke mere 
ser Lyset over Herrens Indstiftelser og hører Røsten 
derfra som det skabende, forløsende og fornyende 
Gudsord.

Det er vort Haab, at trods alle Veje ud ad ogsaa 
blandt os og trods al Udvendighed, som følger af 
Vandringen ad disse Veje, at der altid maa være et 
saa levende Fællesskab om det egentlige, saa megen 
Ydmyghed til at modtage vor Herres Gaver og i 
Kraft deraf til at tjene ved Daab og Nadver, at fra 
dette Fællesskab Livet maa strømme ud til de fjerne 
Grene og oplive dem, saa Livet stadig maa sejre over 
Døden.

Aanden flytter ikke i Kraft af Luner, men kun 
naar der ikke er Hjerterum. Maatte dette Hjerterum 
aldrig mangle!



Rettelser :
Side 5 — Linie 5: nordøstlige — skulde være 

sydøstlige.
Side 30 — Linie 12: Derfor syntes Forsamlings* 

folkene, de andre var — skulde være: Forsamlings* 
folkene syntes de andre —

Side 153 og 155 ombyttes..
Side 210 — Linie 20: det gamle — skulde være 

den gamle.


