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FORORD
Den 5. Oktober 1931 blev der i „Gudbjerglund“ afsløret en Min
desten for Sognefoged Hans Christensen, Kohavegaarden, Vejstrup.
Dette skete paa 83 Aars Dagen for hans Valg til den grundlov
givende Rigsdag og ca. 96 Aar efter, at han som Stænderdeputeret
tog Sæde i Roskilde Stænderforsamling.
Hans'Christensen og Hustru Ane Nielsdatter fik 7 Børn: Christen,
Johanne Margrethe, Niels, Maren, Hans, Peder og Karen, alle med
Efternavnet Hansen eller Hansdatter. Hanses Ægteskab blev barn
løst, og Peder døde som Barn, men de andre 5 fik Efterkommere
og kom til at danne Hovedgrenene paa et vidt forgrenet Stamtræ.
Efterkommere af disse Slægtsgrene samledes den 24. Juli 1944 i
Vejstrup til et Møde, og her enedes man om at søge en Slægtsbe
skrivelse gennemført. Der forelaa paa det Tidspunkt 2 Artikler om
Hans Christensen, Kohavegaarden, skrevet af Forstander Thøger
Dissing, Vejstrup Højskole, som var trykt i „Aarsskrift for Svend
borg Amts historiske Samfund“. Skildringen af Hans Christensen
var ved Thøger Dissings Død i 1938 ikke afsluttet, og det var da
ovennævnte Forsamlings Ønske at faa dette gjort, saa den sammen
med de 2 Artikler kunde udkomme i Bogform, men desuden ønskede
man en Bog skrevet om hver af de 5 Slægtsgrene.
Ved Mødet blev der nedsat et Udvalg, bestaaende af et Medlem
fra hver Slægtsgren. Det blev dette Udvalgs Opgave at sørge for
Udgivelsen af de 6 Slægtsbøger.
Det falder naturligt, at nærværende Bog om Rosagergaardslægten
har Titelnavnet Christen Hansen, Vejstrup, idet Bogens I. Del inde
holder hans selvskrevne Erindringer og hovedsageligt handler om
ham.
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Hans Christensen og Ane Nielsdatter, Kohavegaarden, Vejstrup.

De nævnte Erindringer blev i 1931 udgivet i Bogen „Friskolefolk“
første Bind, der udelukkende indeholder Bidrag om og af Hans
Christensen-Slægten. Forfatter Anders Uhrskov, Hillerød, har ud
givet Bogen og givet Tilladelse til, at Christen Hansens Erindringer
maa tages fra hans Bog og trykkes i denne Slægtsbog. Jeg takker
meget Anders Uhrskov for den store Velvilje.
Jeg takker ogsaa Lærerne Carl Nielsen, Ugilt, og Johannes Ras
mussen, Espe, fordi de paatog sig at skrive Stykkerne henholdsvis
cm Andreas Kr. Rosager og Anne Marie Kr. Rosager. Jeg takker
ogsaa Lærer B. Barløse, Aabyhøj, for Hjælp ved Korrekturlæsningen.
De, der har ydet Bidrag til Slægtsfonden, fortjener Tak; uden
dette vilde Bogen have blevet saa dyr, at en Del ikke kunde købe
den. Fondet er nu paa 3080 Kr., men da det har ydet 260 Kr. til
Bogen om Hans Christensen, har det i sin Tid været paa 3340 Kr.
Slægtsfondsudvalget har været mig behjælpelig paa flere Maader.
Jeg takker Udvalget for denne Bistand.
I II. Del af Bogen er Christen Hansen og Hustrus Efterslægt om
talt, og her er saa nogenlunde fulgt den Regel, at det første Slægtled
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er udførligere beskrevet end de efterfølgende, men naar der om en
Del Personer kun er meddelt meget lidt, er det paa Grund af, at
der ikke har foreligget flere Oplysninger om dem.
Denne Bog vil vel ikke blive omfattet med lige stor Interesse af
alle i Slægten, men lad den alligevel faa en sikker Plads i Hjemmet,
saa den bevares for Efterkommerne.
Brabrand, i Maj 1950.
H. K. ROSAGER
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Christen Hansen.
19. Decbr. 1811 — 18. Febr. 1901

Maren Nielsdatter.
30. Jan. 1812 — 24. Juli 1887

I. DEL
Hvem var Christen Hansen, Vejstrup? De ældre paa Egnen ved
det sikkert alle, men mange unge bliver vel Svar skyldig, hvis de
spørges. For 75 Aar siden var Manden, der bar dette almindelige
Navn, kendt af alle langt omkring. Jo, det var en Gaardmand, der
drev et godt Landbrug, og saa var han Sognefoged i 22 Aar, Lands
tingsmand i 6 Aar, flere Gange indvalgt i Sogneraadet, Forligsmæg
ler og Lægdsmand. Alt dette kunde selvfølgelig godt gøre en Mand
meget kendt paa sin Egn; men det var dog ikke tilstrækkeligt til,
at han burde huskes 50 Aar efter sin Død.
Det kan saa ogsaa nævnes, at han var ældste Barn af den i sin
Tid meget kendte Sognefoged, Stænderdeputerede og Rigsdagsmand
Hans Christensen fra Kohavegaarden i Vejstrup, om hvem der i
1947 udkom en Bog, men da en Søn ikke bliver særlig anerkendt
i Kraft af det, som hans Far udrettede, var det altsaa heller ikke
dette, der gjorde Christen Hansen til en kendt Mand.
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De, der tager sig Tid til i denne
Bogs første Del at læse, hvad
Christen Hansen selv har skrevet
om sine Oplevelser, og hvad der
fortælles om hans Eftermæle, vil
der faa Svar paa Spørgsmaal om,
hvorfor han er en af de faa Bøn
der, som er omtalt i „Dansk bio
grafisk Leksikon“ og Holger Beg
trups „Det danske Folks Historie“,
og hvorfor hans Navn ofte nævnes
i Skildringer af Friskolens, Høj
skolens og det grundtvigske Me
nighedslivs første Tid. Læserne vil
her møde Christen Hansen og hans
Samtid, og de, der ikke før har
Hans Christensen, Kohavegaard,
hørt eller læst om Landboforhold
som Rigsdagsmand.
og aandelige og folkelige Rørelser
paa Sydfyn for ca. 100 Aar siden, vil her faa en Viden, som de vil føle
sig beriget af. Dette kan næsten ikke undgaas; for hvad han skriver,
er stærkt præget af særlig den indre Vækst, der kendetegner ham,
cg den Styrke og Glæde, han faar og oplever i Forhold til Gud;
men ogsaa i materiel Henseende var han en dygtig og fremadstræ
bende Mand.
Det vil undre en og anden, at en Mand, født 1811, der kun fik
Undervisning som Barn, kan skrive saa levende og interessant i en
Alder af over 70 Aar. For det var jo ikke saadan, at hans Forældre
har kunnet give ham Hjemmeundervisning som ung. Hans Far var
46 Aar, da han lærte sig selv at skrive, og da var Christen Hansen
14 Aar.
Om Christen Hansens Person kan oplyses, at han var middelhøj,
velbygget og rank. Han havde, endnu da han var op i Firserne, en
kvik og energisk Gang. Som ældre Mand havde han langt, hvidt
Skæg og bar sort Kalot. Han var klædt i Vadmelstøj. Paa nært Hold
var det hans milde Ansigt og levende Øjne, der fangede Opmærk
somheden, og som vidnede om en indre Rigdom. Han var meget
talende, og baade Børn og ældre følte sig draget af det, han fortalte,
og det, der laa bag ved hans Stemmes Klang.
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Om Christen Hansens Forældre er der fortalt i den foran
nævnte Bog. Her skal derfor kun meddeles, at hans Far, Hans Chri
stensen, blev født 10. Jan. 1781 i Vejstrup og døde 1. Juni 1868 paa
Kohavegaarden, Vejstrup, 87% Aar gi. Han blev viet til Anne
Nielsdatter 21. Jan. 1809. Hun var fra Spillemosegaard, Vejstrup,
var døbt 10. Juli 1782 og døde 21. Novbr. 1875 paa Kohavegaard,
93 Aar gi. De er begge begravet paa Vejstrup Sognekirkes Kirkegaard.
Christen Hansen blev viet 28. Oktbr. 1837 til Maren Nielsdatter
fra Rosagergaard, Vejstrup. Hendes Far, Niels Henningsen, var født
paa Rosagergaard 27. Maj 1770 og døde sammesteds 5. April. 1840,
70 Aar gi. Han blev viet første Gang 2. Septbr. 1796 til Anne Hans
datter fra Oure. Efter hendes Død blev han 22. Februar 1805 viet til
Karen Hansdatter, født 21. Decbr. 1783 paa Vosmosegaard, Vejstrup,
død 20. Juli 1842 paa Rosagergaard, 59 Åar gi.
Efternavnet Rosager fik Christen Hansen og hans Børn ifølge Be
villing til Navneforandring af 23. Maj 1879.
At Christen Hansen, da han nedskrev sine Erindringer, særlig har
tænkt paa Efterslægten, fremgaar klart af det, han, ca. 14 Aar efter
at Erindringerne var skrevet, skrev, 2 Maaneder før sin Død, paa
Bogens indvendige, forreste Bindside. Her staar, skrevet med rolig
og sikker Haand: „Efternævnte skriftlige Optegnelser om mine Op
levelser og Syn paa Livet overleverer jeg herved til mine Børn og
Efterkommere med det Ønske, at de kunde faa lidt Glæde og Gavn
deraf.
Det var Følelsen af det Savn, at jeg ikke saadan kendte noget
historisk til mine Fædre, der vakte Lysten hos mig til at tage fat
paa Pennen for omtrent % Menneskealder siden. Jeg skriver disse
Linier, ligesom jeg begynder mit 90tyvende Aar.“
Den 19. December 1900.
Christen Hansen.
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CHRISTEN HANSENS ERINDRINGER
Barndom og Ungdom,
Dersom mine Forfædre havde kunnet og villet optegne, hvad de
havde oplevet, og hvorledes det saa ud baade i aandelig og timelig
Henseende til de forskellige Tider, da vilde det have glædet mig
saare at kigge ind i Stamtræet og lære den Rod lidt nærmere at
kende, jeg er rundet af, men de var jo aldeles undskyldte, thi de
manglede det allernødvendigste, og det er fornøden Oplysning. Det
var med dem, som jeg, da jeg var en lille Dreng, engang læste i
en Avis: Farfader kunde kun tælle til en Snes, og med et M, et A
og et S skrev han sit Navn, hvor han det skulde tegne.
Nu kan hver Mand baade skrive og regne og med Pennen selv
tolke sin Fryd. Da jeg ogsaa er kommet saa vidt, at jeg kan sætte
paa Papiret, hvad jeg vil, saa har jeg faaet Lyst til at nedskrive
nogle Træk baade af mit eget Liv saavelsom, hvad der paa min
Vandring i Livet har tiltrukket sig min Opmærksomhed.
Jeg vil allerførst fortælle den Smule, jeg ved om mine Fædre i
første og andet Led, thi længere rækker Kendskabet ikke. Min Far
fader, Gaardmand Christen Hansen, Vejstrup, var født i Aaby 1730,
han blev 66 Aar gammel og døde af Byld i Halsen 1796. Farmoder,
Johanne, født i Vejstrup 1747, døde 1832, 85 Aar gammel, efter at
have været Enke i 36 Aår. Min Morfader, Niels Hansen, født i Vormark 1730, blev 87% Aar. Mormoder, Margrete, født i Guldbjerg
1749, blev 72 Aar gammel. De var ogsaa Gaardfolk og ejede den i
Vejstrup saakaldte Spillemosegaard. Farfader døde længe før, jeg
blev født, saa ham kender jeg kun af Omtale, og deraf at dømme
var han en rigtig elskelig Mand, ikke meget begavet, men venlig
og mild og meget afholdt. Da jeg 6% Aar gammel blev indskrevet
til Skolegang, spurgte Præsten om mit Navn, og da jeg sagde: Chri
sten Hansen, svarede han: „Nu da, saa er det min gamle, gode Ven!“
og jeg blev glad ved at høre, at min Farfader var saadan afholdt af
Præsten. Min Farmoder var ikke mild og venlig, men havde en
streng og kraftig Karakter og var begavet med stor Forstand. Som
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jeg nu kan tænke mig, da var hun en gudfrygtig Kvinde, men meget
vanskelig for min Moder at pleje og opvarte. Jeg var 21 Aar, da
hun døde. Min Morfader døde, da jeg var 6 Aar, saa om ham kan
jeg kun mindes, at han var en voksen Mand, der gik med hvid
Kofte og røg Tobak af en kort Kridtpibe. Min Mormoder overlevede
ham 4 Aar, og hende lærte jeg at kende, saa hun vandt min Kær
lighed, thi hun tog sig altid af mig og var min Tilflugt, naar der
var noget i Vejen, enten med min Moder eller andre, hun var en
gudfrygtig Kone, ja, jeg tror nok af de fromme stille Kvinder, der
vandrede med Gud i enfoldig barnlig Tro. Min Morfader og Mor
moder skulde have været hos deres Søn i Spillemosegaard, men
valgte at ty til deres Datter, og ved den Lejlighed blev jeg kendt
med min Mormoder, og skønt jeg kun var 10 Aar gammel, da hun
døde, saa tror jeg alligevel, at jeg hele mit Liv har faaet Gavn af
mit Kendskab til hende. Ja, hun var from og god.
Nu vil jeg fortælle lidt om mine Forældre, de var jo begge Gaardfolks Børn og fik min Faders Fødegaard, som allerede den Gang var
købt fra Klingstrup Gods (Kohavegaarden kaldet). Mine Forældre
holdt Bryllup 1809, og jeg, som var den ældste Søn, blev født 1811.
Det første, jeg saadan kan mindes fra min Barndom, det er, at jeg
3 Aar gammel kom ud i Spillemosegaarden, hvor min Morfader og
Mormoder endnu boede som Aftægtsfolk, og var der, imens min
Moder laa i Barselseng efter min ældste Søster, Johanne Margrete,
og da vi kom hjem, tog de hende og viste mig, og det gjorde et
underligt Indtryk paa mig. Omtrent ved samme Tid antog min Fader
2 Drenge, som var Sønner af hans Broder, Niels Christen, der havde
været Gaardmand i Skaarup, men var tillige med sin Hustru afgaaet
ved Døden. Disse 2 Drenge, Hans Nielsen, 8 Aar, og Christen Nielsen,
6 Aar, blev mig nu til Selskab, og det voldte mig vel mange Glæder,
men ogsaa mange Bryderier, thi efterhaanden som vi voksede til,
saa skønt jeg var 2 Aar yngre end Christen, som var den yngste
af dem, saa vilde jeg alligevel raade over dem ved vore Lege. Jeg
var en livlig og kraftig Dreng, og han var sygelig, saa jeg kunde
godt magte ham, naar det gik løs paa Næveretten. Men saa naar
det kneb for ham, saa tog hans Broder Hans fat og hjalp ham, og
saa kneb det for mig. En del af vore Trætter kom over vort Arbejde,
thi min Fader var selv en stærk Arbejdsmand og var i fattige Kaar,
saa han gjorde ikke alene Krav til sine egne Kræfter, men ogsaa
til sine Børns, og vi kom da tidt i Strid om Tingene, og naar det
ikke kunde afgøres med Munden, saa skønt jeg var den yngste, be
gyndte jeg gerne først med Næverne, thi ligesom jeg varden raskeste
til at tage fat paa Arbejdet, saa var jeg ogsaa den mest galhovede,
saa der skulde ikke meget til, førend jeg tog fat. Kunde vi ikke
selv faa Afgørelsen paa vore Trætter, saa var Hans klog nok til at
indanke Sagen for højeste Ret, og det var min Moder, thi han havde
opdaget, at hun var partisk, og det gik for det meste ud over mig.
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Naar der for Eksempel var sagt til os: En af eder skal flytte Køer
og en Faar, og vi saa helst ville den ene Del alle, saa kom vi i Trætte,
men saa vidste Hans, at jeg tabte, naar han blot sagde til Moder:
„Skal Christen Hansen ikke det, Moder?“ „Jo.“ Og vilde jeg saa
ikke, saa fik jeg Klø, hvis hun var saa heldig at faa fat paa mig,
inden jeg tog Flugten. Det kan jo se underligt nok ud, at min Moder
fredede mere om sine Stedbørn end om sin egen Søn, det var ogsaa
slemt for mig i min Barndom, at jeg kunde mærke dette, thi det
gjorde mig trodsig og haard, saa jeg paa Grund af Ulydighed og
Trods tidt blev straffet. Men dette at slaa mig hjalp ikke, men
gjorde kun ondt værre. En eneste Gang lagde jeg derimod Mærke
til, at min Moder græd over mig, fordi jeg havde været slem, men
det ramte mit Hjerte, saa jeg græd og tænkte: „Nej, du skal dog
passe paa, at din Moder ikke skal græde over dig,“ og jeg har endnu
ikke glemt min Moders Taarer. Ja, jeg vil dertil gøre den Bemærk
ning: Der var ikke Trællesind eller Trælleaand i mig, saa jeg kunde
lade mig afrette med Pisken, thi det tror jeg nok, at Trællenaturer
kan, men havde mine Forældre forstaaet dette rigtigt, saa vilde de
have kunnet med Ordet i deres Mund, talt i Kærlighed og med Aan
dens Myndighed, saa meget nemt have magtet mig, thi det forstaar
jeg godt nu, at jeg kunde have været let at bøje med kærlige Ord.
Imidlertid hjalp det for mig, at jeg engang fik at høre, at min Moder
beklagede sig over for en af hendes Veninder omtrent saaledes: „Du
kan tro, Ane, at det er ingen let Sag for mig at forlige de 3 Drenge,
og naar der er noget i Vejen, saa gaar det mest ud over min egen,
for jeg har ikke godt ved at slaa de andres Børn, og det er dog tidt,
at jeg er ked over det og mener, at jeg gør mit eget Barn Uret, men
jeg kan ikke anderledes, for de andre skal ikke komme til at føle,
at de har Stedmoder.“ Moder fik vistnok ikke at vide, at jeg hørte
denne Fortælling, men det var rigtig godt for mig, at jeg hørte dette,
jeg kom til at tænke som saa: Ja, saa er Moder dog ikke mere vred
paa mig end paa de andre, men holder vist mest af mig alligevel,
og jeg blev saa glad ved Moder og tænkte, ja, saa kan hun ikke
anderledes, og det er jeg nu saa meget vissere paa, at hun gjorde
det allerbedste, hun kunde, for hun var en elskelig, kærlig og øm
Moder. Hvad jeg her har omtalt, gælder ikke længer, end til jeg
blev hen imod en 10—12 Aar, thi da jeg naaede den Alder, da kunde
min Moder, saa vidt jeg kan mindes, saa meget let tale sig til Rette
med mig, og saa fik jeg Forstand paa, at jeg havde en rigtig god
Moder.
Mine Forældre var i min Barndom meget fattige Gaardfolk, de
flyttede Gaarden fra Byen og ud i Marken 1815, og det kom de dog
taalelig godt over, thi den blev kuns bygget tarveligt, med klinede
Vægge, undtagen Stuehuset, der var Murstensvægge, og min Fader
var en virksom, sparsommelig og stærk Mand, der gjorde en Del
af Arbejdet selv. Ja, han fortalte, at naar de andre Arbejdsfolk
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havde spist til Aften, saa tog han fat igen, og han tog Del baade i
Tømrer-, Murer- samt Tækkearbejdet. Ja, han var kæmpestærk
og sparede heller ikke Kræfterne. Min Moder var i sin Stilling ikke
ringere. Hun havde aldrig uden een Pige, og denne tog min Fader
saa tidt fra hende for at hjælpe ham med det udvendige Arbejde.
Men de var godt enige om at hjælpes ad. Havde min Fader nu efter,
at han havde bygget, nøjedes med denne sin egen Gaard, saa havde
han vistnok sparet sig selv for en yderligere Fattigdom, men hans
Mod og Dristighed med Lyst til at virke fremad gjorde, at han faa
Aar efter, at han havde bygget sin Gaard, købte Hovedparcellen af
en anden Gaard, der var Nabo til hans Jord, og lagde den ind under
sin egen. Men dette havde nær sat ham i Knæ, thi der indtraf straks
efter en Pengekrise, hvorved mange Bønder gik under, og det var
nær ved at gaa mine Forældre ligedan. Jeg kan mindes, at han en
gang sagde til Moder: „Dersom disse Tider varer endnu i 3 Aar,
saa er vi ikke Gaardfolk længere." Og jeg tænkte: Havde vi dog
bare naaet den Tid, saa kunde jeg dog have Lov til at lege ligesom
de andre Drenge, thi deres trange Kaar gjorde ikke alene Beslag
paa mine Forældres Kræfter, men ogsaa paa vi Drenges, saa vi
maatte arbejde. Ja, jeg arbejdede langt over mine Kræfter. Christen
Nielsen var paa en Maade langt heldigere stillet end jeg, thi han
var meget bedre end jeg til at hjælpe Moder med at vugge og passe
mine yngre Søskende, og saa maatte jeg, hvad jeg ogsaa havde mere
Lyst til, passe Faarene, naar de gik løse tidlig om Foraaret, og siden
i Saatiden drive Plov for Fader, og det var tidt lange Dage for mig.
Naar han saa saa, at jeg var træt, og det var især, naar vi var ved
at pløje Stykket færdig, thi saa maatte jeg altid gaa paa den pløjede
Jord, og Træskoene blev da fulde af Jord, saa sagde han til mig:
„Nu maa du komme op at ride", og saa ringlede han Tømmen op,
hængte den paa min venstre Arm og satte mig paa den nærmer
forreste Hest, og det var jo ganske behageligt, naar jeg var træt.
Men jeg blev der ikke længere end nødvendigt, thi jeg var for stolt
til, at Folk skulde se og vide, at jeg var træt.
Jeg syntes, at dette at drive Plov, det var det værste Arbejde,
jeg kendte, men derimod at pløje, det var det allerbedste. Da jeg
efterhaanden voksede lidt mere til (for da jeg begyndte, var jeg vist
kun 7 Aar), saa bad jeg min Fader: „Maa jeg ikke pløje lidt, Far?“
Saa skulde han jo have Tømmerne, men det blev kun til, at han
sagde: „Naar du bliver til det, min Dreng, saa skal du nok faa Lov
dertil,“ og det holdt han. Thi da han efterhaanden mærkede, at jeg
voksede lidt mere til, saa jeg kunde løfte Ploven, saa sagde han:
„Nu skal begge I 2 Christener pløje, og saa skal I skiftes til at pløje
og drive.“ Dette var et stort Fremskridt for mig, for nu fik jeg Lov
til at pløje den halve Tid, men jeg var endnu ikke større eller stær
kere, end jeg, naar jeg i Enden skulde bære Ploven om til Furen,
saa satte jeg den venstre Hærde under Haandvridet og den højre
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Haand ved Muldfjælen, saa kunde jeg magte det. Ved dette Arbejde
mødte der Christen Nielsen og mig ikke saa faa Vanskeligheder, thi
der kunde jo ingen af os pløje rigtigt, men den af os, der pløjede,
vilde alligevel raade over Kusken, saa naar Plovkarlen balkede, saa
skyldte han Plovkøreren for Skaden, og det gik ikke saa sjælden
paa. Naar Far kom og saa til os, saa mærkede vi dog ikke andet, end
han var velfornøjet med vort Arbejde. Dette vores Fællesskab om
Pløjningen varede dog kuns faa Aar, thi da Fader saa, at jeg kunde
pløje rigtig, saa vilde han kun, at vi skulde pløje med 3 Heste, og
han havde foruden af Arbejdsheste tillige en Plag, der kunde
arbejde, og saa skulde jeg pløje og selv køre og Christen Nielsen
harve. Nu følte jeg min Værdighed, jeg skulde tillige fodre Hestene,
og det var jeg glad ved, ja, saa glad, at jeg betroede næppe nogen til
at give dem et Foder, selv i Saatiden. Naar de andre sov til Middag,
saa vilde Moder passe dem, men jeg betroede ikke hende dertil, men
lagde mig i Foderloen for at lægge Mærke til, naar der var en af
dem, der holdt op med at æde. Dette Forhold indtraadte kort efter,
at jeg var konfirmeret, og ved samme Tid fik jeg Lov til at hjælpe
min Fader at saa, og jeg mindes godt, at han sagde: „Naar vi skal
saa Havre, saa skal du prøve det,“ og da Tiden kom, sagde han en
Morgen til mig: „Kom med op paa Loftet for at faa noget Havre
maalt, nu vil vi ud at saa,“ og han maalte 2 Skp. til mig og 2 til
sig selv, og dem bar vi ud i Marken, og han bandt min Sæk og
hjalp mig den paa, og han tog sin, og saa skulde jeg holde .Trit med
ham, men det kunde jeg ikke rigtig, thi de var mig for lange, men
vi saaede vore 2 Skp. Havre og hentede atter 2, og jeg blev træt,
men var glad og stolt. Jeg hjalp saa fremdeles Far at saa, indtil
han erfarede, at nu kunde han betro mig det alene, og da var jeg
vist 16 Aar gammel.
Nu vil jeg vende lidt tilbage og fortælle om min Skolegang. Som
foran meldt var jeg 6% Aar gammel, da jeg i Foraaret 1818 blev
indskreven til Skoletvang. Jeg blev ledsaget af Christen Nielsen,
der jo alt havde været med i det mindste et Par Aar. Min Moder
havde allerede lært mig at læse, saa jeg efter min Alder og efter
Tidens Lejlighed kom godt udrustet i Skolen. Men det var en lang
Dag, thi jeg var undselig, og fremmed var jeg baade for Læreren
og Børnene, saa da vi gik hjem om Aftenen, var jeg saa glad, at
den lange Dag var overstaaet. Hvad der kneb mig mest, var Und
seelse, især for at læse for Læreren Da imidlertid nogen Tid var
gaaet, saa vendte Bladet sig for mig, Skrækken for Læreren gik
over, thi han gjorde mig i Begyndelsen ingen Fortræd, og mine Lek
tier, baade dem indenad og udenad, kunde jeg køre igennem som
Kæp i Hjul, thi det gik igennem, selv om vi læste en Del Fejl for
den gamle Mand, naar vi blot kom over det. Saa blev jeg kendt
med Børnene og fik saa mange Legekammerater, og det passede for
min Natur, thi dette at lege og brydes med Drengene, det var det
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bedste, jeg den Tid vidste. Jeg kan godt mindes, at det undrede mig,
at gamle Folk ikke vilde være med til at lege, og jeg tænkte: Om
jeg bliver aldrig saa gammel, saa vil jeg alligevel lege.
Det gik rask frem for mig med at lære mine Skolebøger, saa jeg
8% Aar gammel kom i 2den Klasse, hvilket kun i Reglen skete med
10 Aars Alderen. Dette var paa en Maade en daarlig Forandring for
mig, thi jeg var nu den mindste, og det var min Natur imod at gaa
af Vejen i en Brydekamp, fordi min Modstander var mig overstærk,
og det skete ikke saa sjældent, at naar jeg faldt under, saa blev jeg
galhovedet og slog løs igen og fik derved undertiden dygtig Bank.
Men jeg lod alligevel ikke den Forretning ligge, og det gik mig,
som Ordsproget siger: Daglig Øvelse gør kyndig Mester, saa jeg
fik snart mange Undermænd.
Med Undervisningen og Lektierne gik det straalende frem. Da jeg
havde været i den Klasse 2 Aar, fik jeg ved Eksamen Karakter:
„Meget godt“. Deraf blev jeg stolt, thi nu blev jeg flyttet oven for
en Del Drenge. En saadan Flytning vakte Misundelse hos nogle og
Bifald hos andre, eftersom de var Venner til, men jeg selv blev af
den Mening, at jeg var klogere end dem, jeg kom ovenfor. Imid
lertid varede det ikke længe, ja, det var ved den Tid, da min Fader
mærkede, at nu hjalp det vel ikke at lade mig gaa i den Skole
længer; thi da jeg var 10 Aar gammel, kunde jeg alle Skolebøgerne
udenad, det var Balles Lærebog, Luthers Katekismus og Thonboes
Bibelhistorie. Skrivning og Regning dreves ikke meget, Fædrelands
historie var der ikke Tale om, ja, vi vidste ikke engang, at der var
noget, der kaldtes saaledes, og Geografi, — ja, der var et Danmarks
kort i Skolen, og der gik Læreren saa hen maaske en Gang hver
14de Dag, og alle vi Børn stod bag ved, og med en Pegepind viste
han os de forskellige Landsdele i Danmark, Bælte og Sunde, samt
Hovedbyerne i hvert Stift, og det var hele Visdommen.
Da jeg var 10% Aar gammel, tog min Fader mig ud af Skolen,
efter at han havde faaet Løfte af Præsten, at han vilde tage sig af
mig, og nu kom baade Christen Nielsen og jeg til at gaa i Aftenskole
hveranden Dag hos Sognepræsten, Baggesen. Chr. Nielsen var kun
med den første Vinter, thi han blev konfirmeret om Foraaret. Da
jeg blev ene, saa kneb det lidt for mig om Vinteren, for det var
Aftenbesøg, og jeg var bange, naar det var mørkt, thi saa kom min
Farmoders Fortællinger om Spøgelser mig i Vejen, men jeg var
for stolt til at klage mig for mine Forældre, at jeg var bange. I
Skolen var jeg ikke yndet af Læreren. Aarsagerne dertil var vist
dels den, at jeg var en forvoven Dreng, der saavel inde i Skolen
som udenfor brødes med de andre Drenge, naar Læreren ikke var
hos os, og dertil kom, at han og min Fader ikke kunde godt sam
men, saa min Ryg maatte betale for begge Dele.
Hos Præsten derimod blev jeg saa afholdt, at han savnede mig
saaledes, da de 3V2 Aar var omme, og jeg var konfirmeret, at han
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bad min Fader, om jeg maatte blive ved at gaa til ham, saa vilde
han undervise mig i fremmede Sprog, for jeg skulde, saa mente han,
studere og være Præst.
Her kom jeg i nogen Forlegenhed, thi jeg havde en stor Lyst til
at lære Tysk og Fransk, og det havde jeg faaet derved, at der var
en anden Dreng, en Søn af en Herremand, der ligesom jeg gik i
Aftenskole hos Præsten, og som havde Lektier i de 2 Sprog, og han
læste deri og skulde lære Lektier hos Præsten, men han var tung
nem, saa det skete imellem, at naar han læste højt, og jeg skrev
eller regnede, saa hørte jeg efter ham og kunde Lektierne førend
ham, saa fra den Side havde jeg med Fornøjelse valgt at blive ved
med Skolegang. Mine Forældre raadslog om Sagen, og Resultatet
blev, at Fader sagde omtrent saaledes til mig: „Ja, Christen, det
har været svært for din Moder og mig, og vi har døjet meget af
Fattigdom og trange Kaar, og vi vilde gerne, om vores Børn kunde
faa det noget bedre. Nu er det lettet lidt for os, og har du Lyst
at være Præst, saa vil vi hjælpe dig, hvad vi kan, men saa faar du
ikke anden Arv efter os.“
Jeg kan godt mindes, at det kæmpede inden i mig, men det, der
slog Hovedet paa Sømmet, var: Jeg vil være en Mand ligesom min
Fader, og jeg vil blive ved at tale Bondemaal. Blev jeg Præst, saa
skulde jeg jo snakke fornemt, og det var mig meget kærere at være
ligesom mine Forældre, og paa det Grundlag sagde jeg nej.
Den kirkelige Retning baade hos Skolelæreren og Præsten var
Rationalisme, og jeg fik, hvad Skolen angaar, ikke nogen aandelig
Paavirkning af Kristendom. Det eneste, jeg mindes, det er, at Læ
reren, der var en hjertelig Mand, var henreven af Strømmen (Ratio
nalismen), hvis Lærebegreb i Grunden var, at Mennesket kunde
blive salig ved egen Hjælp, thi han lærte os, at Menneskene blev
salige ved Dyd og gode Gerninger, ved rene Tanker og et retskaffent
Levned, og det vidste alle Børnene at svare paa, thi han tog ikke
saa sjælden det Spørgsmaal frem: „Hvormed bliver 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 Paavirkning fra Baggesen var i
samme Retning, og det kom til svære Kampe længere hen i mit Liv,
som jeg senere nærmere skal omtale.
Jeg skal kun her bemærke, at Aarsagen, hvorfor Skolelæreren
intet Indtryk gjorde paa mig, det var den: Jeg elskede ham ikke, og
derfor fik jeg det kuns i Hovedet, men Baggesen elskede jeg og
troede hvert Ord, han fortalte mig, og derfor kom det ind i mit
Hjerte. Nu blev jeg konfirmeret med Omdømme: Udmærket godt
baade for Kundskaber og Opførsel og blev hjemme hos mine For
ældre, til jeg var 18 Aar gammel. Da jeg var konfirmeret, fik jeg
ogsaa Lov at være med at høste Vaarkorn. Det var Aaret 1826, jeg
blev konfirmeret, og i den Sommer var megen Hede og Tørke, saa
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Körnet var smaat og kort. Min Fader havde lavet mig et lille let
Høsttøj, saa jeg kunde følge med Karlene; men det var, fordi jeg
havde Modet oppe, thi det var over mine Kræfter. Det var en Dag,
vi høstede Havre, at jeg var saa overilet og træt, at jeg rystede af
Mathed, naar jeg skulle rette min Le, og ved den Lejlighed skete
det engang, at Underkrogen af Mejetøjet var kommet i Æggen paa
Leen, og idet jeg rystede, hug jeg min venstre haand i Leen ved at
tage Krogen af, saa Blodet sprøjtede voldsomt, og jeg tænkte: Nu
siger Fader nok til mig, at jeg maatte være fri, for jeg var for stolt
til at sige, at jeg var træt, men det lignede Fader godt, hvad han
gjorde: Han tog mit Lommetørklæde, lagde det fast sammen og
bandt om Haandleddet og sagde derpaa til mig: „Gaa kuns nu du
igen,“ og det kneb, men jeg holdt dog ud til Aften.
Min Fader havde allerede begyndt at mergle nogle Aar tidligere.
Da han begyndte, kunde jeg køre Vognene, og Fader læssede dem
af og strøede Mergellæsset, mens jeg hentede det næste, men nu
skulde Christen Nielsen og jeg igen have et Fællesarbejde ligesom
ved Pløjningen. Vi skulde nemlig køre hverandet og strø hverandet
Læs, og dette blev os det værste, vi endnu havde prøvet, og hvad
der kneb os, det var at faa Fjællene trukken op, thi -det var for det
meste Mosemergel, som æltede sammen, mens vi kørte med den, saa
den hængte ved Vognfjælen. Den ene af os satte Ryggen for Fjælen,
og den anden trak bagved. Naar vi saa ikke kunde trække Fjælen,
saa mente jeg, at Aarsagen var, at Christen Nielsen ikke vilde
trække, hvad han kunde, og jeg trak saa tidt, saa det gnistrede for
mine Øjne, og saa skældede jeg paa ham og skyldte ham for Skaden.
Men Sagen var, vi manglede Kræfterne.
Da jeg var 16 Aar, saa mente jeg selv, at nu var jeg ikke Dreng,
nu kunde jeg gøre Arbejde som Karl, og nu skulde jeg da ogsaa staa
i Mergelgraven og læsse Mergel for Daglejere. Men Kræfterne
kunde heller ikke herved svare til Modet og Lysten. Det gik dog
snart frem, ogsaa med dem, saa jeg blev tidlig udviklet i Bondearbejde.
Min Fader var en Fremskridtsmand og var vist den første Bonde
paa Egnen, der begyndte at brakke og mergle sin Jord. Han havde
hørt, at der var et Selskab under Navn „Det kongelige Landhus
holdningsselskab“, som bestod af fremragende Landmænd i Landet
med sin Bestyrelse i København, og det antog 12 Bønderkarle aarlig,
der skulde underkastes en Læretid af 3 Aar. Disse Lærlinge blev
sendt omkring hos Medlemmer af Selskabet og tjente foruden Løn,
men naar de bestod Læretiden, saa blev de fri for Udskrivning til
Soldat ved den staaende Hær. Min Fader talte med mig derom, og
naar han syntes om det, saa var jeg ogsaa villig, thi jeg var sikker
paa, at han vilde, hvad han ansaa for det bedste for mig.
Der blev i den Anledning i Sommeren 1829 indgivet Ansøgning
for mig til Det kongelige Landhusholdningsselskab, som blev bevil-

19

get, og 1. November s. A. mødte jeg paa Herregaarden Knuthenborg
i Lolland hos Forpagter Skouboe. Jeg havde hjemme hos min Fader
kun set og pløjet med Hjulplove, men her var det i fuld Gang at
pløje med Svingplov og 2 Heste. Med Hjulplov brugtes i Reglen
4 Heste. Om Sommeren derefter kom jeg til en anden Gaard, Bremersvold, som min Husbond ogsaa havde i Forpagtning. Til denne
Gaard hørte 80 Hoveribønder, 40 af Bønderne betalte Forpagteren
for Hoveriet, de øvrige 40 forrettede Hoveri, og Bønderne brugte
ogsaa Hjulplove, og naar disse mødte og pløjede deres Hovlodder,
saa pløjede de iblandt vi andre af Herregaardens Karle. Ved en saadan Pløjning saa jeg, hvad jeg ikke havde set i Fyn, at nogle havde
8 Heste for en Plov, de fleste havde 6, og kun nogle enkelte 4 Heste.
Det saa underligt ud. Vi havde kun 2 og kunde pløje ligesaa meget
som dem med de 8. Sagen var nu den, Bøndernes Heste var saa smaa
og magre, saa jeg ikke i Fyn havde set saa smaa Heste. Aarsagen
var vist den, at Lollænderne endnu dengang ikke havde faaet deres
Marker udskiftet, men græssede deres Kreaturer i Fællesskab. Lige
som de var langt tilbage med ikke at have Udskiftning (hos os var
den mange Aar forud), saa var Folkene ogsaa, thi hvad Klædedragt
angaar, da gik selv de unge Karle med hvide Kofter og Knæben
klæder og om Vinteren med Skindpelse. Kun naar de gik til Kirke
eller Gilde, havde de farvede Klæder. Med Hensyn til deres Liv
var det mig en saadan Forandring, saa jeg gruede ved den Raahed
og Ukyskhed, der foregik, og jeg, som var kommen fra et af de
bedste Hjem efter den Tid, forbavsedes over, at der var saa raa Men
nesker i Verden, og jeg glædede mig siden efter derved, at Vorherre
gav mig Afsky for denne Liderlighed, da jeg i modsat Fald, især
i en Alder af 18 Aar, havde staaet Fare for at blive reven med af
Strømmen. Det var i det hele et strengt Aar for mig. Paa den ene
Side var det en streng Herre, jeg var kommet til, men det vilde dog
ikke have gjort mig det saa svært, hvis ikke jeg var bleven syg.
Men da jeg havde været der i 14 Dage, fik jeg Koldfeber — en Syg
dom, som paa den Tid var meget almindelig — og denne Sygdom
varede i 10 Maaneder. I September og Oktober Maaneder blev jeg
rask, og da min Husbond saa, at jeg blev en rask Karl, kom han
vist først i Tanker om, at min Sygdom havde været virkelig, thi
saa blev han glad ved mig og vilde, at jeg skulde have blevet hos
ham et Aar endnu. Saa længe jeg var syg af Feberen, sagde han til
mig: „Du er ikke vænnet til at være fra din Moders Kakkelovn,
derfor fryser du om Vinteren.“ Om Sommeren i Høst blev jeg meget
syg og laa til Sengs 3—4 Uger, og da jeg begyndte at komme mig, saa
skulde jeg igen følge med de andre Karle, og da jeg endnu manglede
Kræfter og kunde ikke, sagde han til mig: „Du duer ikke til at gaa
den Tur igennem! Du kommer dig — saa bandede han — aldrig!
Herren gør ingen Mirakler.“ Og uden at jeg vidste det, skrev han
til min Fader, om han vilde komme og hente sin Søn, og samtidig
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skrev han til Landhusholdningsselskabet, at hans Lærling paa Grund
af Svagelighed ikke kunde udholde Læren. Dette sidste havde jeg
under Haanden faaet at vide. Jeg skal herved bemærke: Lærlinge
skulde 2 Gange om Aaret, Foraar og Efteraar, indgive til Selskabet en
Indberetning, der skulde indeholde, hvad de i Halvaaret havde lært,
set og udøvet ved Gaardens Drift. Denne Indberetning skulde atteste
res af Husbonden. Nu tænkte jeg: Naar han har skrevet og vil have
dig kasseret, saa paategner han ikke din Indberetning. Men saa skrev
jeg den paa egen Haand, og foruden Indberetningen oplyste jeg
Selskabet om min Sygdom og om den Maade, jeg var blevet behandlet
paa, samt at jeg nu var rask, og bad om, at jeg maatte blive flyttet til
et andet Sted, hvor jeg kunde nyde en bedre Behandling. Imidlertid
førend jeg vidste det, kom min Fader og besøgte mig, samt under
rettede mig om, at Skouboe havde skrevet ham til om at komme og
hente sin syge Søn. Han traf mig i Marken, vi var ved at saa Hvede,
og han blev meget glad ved at se sin Søn saa rask. Men min Husbond
fortalte ham, at jeg havde begaaet den Dumhed at skrive Indberet
ning til Landhusholdningsselskabet uden hans Vejledning og Attest,
samt at han havde underrettet Selskabet om, at jeg var for svagelig
til at udholde Læren. Nu var jeg imidlertid bleven en rask Karl, og
hvis min Fader ønskede det, saa vilde han igen underrette Selskabet
derom, saa kunde jeg blive hos ham endnu et Aar, for der blev paa
Grund af hans Skrivelse ingen Plads anvist mig. Men saa vilde det
første Læreaar ikke komme i Betragtning. Min Fader havde haft en
langsom og besværlig Sørejse til Lolland, saa han længtes efter at
komme hjem og fortælle Moder, at nu var jeg kommen mig og var
helt rask, og førend jeg om Aftenen kom hjem fra Marken, var han
gaaet ind paa min Husbonds Forslag, at jeg skulde blive hos ham
endnu et Aar. Da jeg kom fra Marken, kom min Fader hen i Stalden
til mig, underrettede mig om deres Beslutning og bad mig følge sig
paa Vej, da han havde budt Skouboe Farvel og vilde gaa et Stykke
endnu i Aften. Jeg gik med ham og fik Underretning om deres Aftale,
men da sagde jeg til min Fader: „Nej, Far, om jeg aldrig faar Fyn at
se mere, saa vil jeg dog ikke være her.“ „Ja, saa er det bedst, du følger
mig hjem,“ og saa gik han med mig tilbage med den Tanke, at jeg
skulde hjem med. Jeg melder Skouboe dette, og han byder min Fader
ind til sig. Ved Aftensbordet saa siger min Husbond til sin Søn: „Gaa
over til Forvalteren og hent mig Posten,“ og da han kommer tilbage
og lægger den, ser min Fader et stort Brev med kongelig Segl paa og
Adresse: Til Landhusholdnings-Lærling Christen Hansen. Min Hus
bond gav Fader Lov at brække og læse det. Indholdet deri var, at
jeg var antaget til at møde i Kongens Lyngby, Københavns Amt,
førstkommende November, hvis mit Helbred tillod det, og derom
skulde jeg give Underretning med første Post. Saa vidt jeg kan min
des, er dette første Gang i mit Liv, at jeg er kommet til at betragte
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noget af, hvad der mødte mig, som Guds Førelse med mig, thi det
stod klart for mig, at havde min Fader ikke siddet og set, at Brevet
kom, saa havde Skouboe været fræk nok til at brække det og putte
det i Kakkelovnen, og saa havde jeg dermed været færdig.
Sognepræsten havde givet mig følgende Udskrift af Kirkebogen:
Foreviseren Ungkarl Christen Hansen, hvis Forældre er Hans Chri
stensen, Gaardmand, Kohavegaarden i Vejstrup Sogn, og Hustru
Anne Nielsdatter, er døbt i Vejstrup Kirke den 12. Januar 1812. Vakcineret den 20. Juli 1813, konfirmeret i Oure Kirke den 2. April 1826
med Omdømme Udmærket god baade i Kundskab og Opførsel. Nad
veren har han bivaanet i Vejstrup Kirke i Efteraaret 1829 og forlader
nu som en veloplyst, veldannet og sædelig Yngling sine Forældres
Hus for paa Lolland at perfektioneres i den nyere Agerdyrkning,
hvortil han af Hjertet ønskes Held og Velsignelse.
Oure Pastorat, den 28. Oktober 1829.

Baggesen.

Nu skulde jeg have Skudsmaal fra Skouboe, og det blev saaledes:
Ovennævnte Christen Hansen, Vejstrup, har under det høj kongelige
Landhusholdningsselskab været ansat det første Læreaar som Lær
ling hos mig. Hans Opførsel har været meget god. Jeg maa her be
mærke, at han kom syg til mig og har været syg næsten det hele Aar.
Dog tog hans Sygdom en heldig Forandring først i Oktober Maaned
til det bedre. Han tager Dag for Dag til i Kræfter, og jeg haaber med
Guds Hjælp, at Sygdommen nu ganske vil forlade ham, og at han med
Kraft og Styrke kan gaa Fremtiden i Møde, hvortil jeg af mit Hjerte
ønsker ham Held og Lykke.
Bremersvold, den 13. Oktober 1830.

Skouboe.
Fra Bremersvold og til Bandholm var omtrent 3 Mil, og min Hus
bond var dog saa flink at køre mig dertil. Jeg sejlede fra Bandholm
til København og var omtrent 3 Dage paa Rejsen. Det var en Jagt, der
der var ladet med 40 Favne Brænde, hvorpaa jeg sejlede. Vinden
var taalelig god, saa vi sejlede hver Dag, men det var haardt Vejr
med Storm, saa da vi kom ud i Østersøen, gav den saa meget Vand
om Bord, saa jeg maatte i Kahytten, men jeg kunde godt taale Søen.
Det var et stolt Syn for mig at sejle forbi Amager, hvor vi kunde
se København, den By, det var saa stort for mig at komme til. Jeg
overnattede i København hos en gammel Skærsliber, til hvem jeg
havde Brev fra en af vore Daglejere fra Bremersvold, som var hans
Broder. Denne gamle Skærsliber fortalte mig, at det var en god
Plads, jeg fik hos Præsten i Kongens Lyngby, da det var en hellig
Mand1). Dette syntes jeg ikke synderlig godt om, thi jeg var bange
for de Hellige. Om anden Dagen, da han havde opvartet mig med
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Mad og Kaffe om Morgenen, skaffede han mig fat paa en Mand, der
om Eftermiddagen kørte gennem Lyngby, og med ham kom jeg med
min lille Kiste til Lyngby for 2 Kroner. Det var i Mørkningen, jeg
kom der og meldte mig for den gamle Præst, der gjorde Indtryk paa
mig at være en ærværdig, men streng Mand. Det var ogsaa en vid
underlig Forskel paa Husfaderen, jeg forlod i Lolland, og denne
gamle Præst, og det kunde sandes her det gamle Ord: Som Herren
er, saa følger hans Svende. I Lolland havde jeg kun været i Kirke,
saa vidt jeg mindes een Gang, og det var for at faa Paategning paa
mit Skudsmaal. Der blev ogsaa skrevet derpaa saaledes:
Ovennævnte Christen Hansen, Vejstrup, der 1 Aar har tjent paa
Hovedgaarden Bremersvold her i Pastoratet, har i den Tid opført
sig meget vel, han var til Alters med Menigheden i Olstrup Kirke
sidste 19. Søndag efter Trinitatis.
Errindlev, den 23. Oktober 1830.

Præstens Navn kan jeg ikke læse. Her i Lynbgy var det i den Sag
saaledes. Vi var hos Præsten 2 Karle, Avlskarlen og mig som Lær
ling. Den ene af os skulde gaa i Kirke om Formiddagen og den anden
køre for Præsten om Eftermiddagen til Bibellæsning, som han holdt
i Skolerne i Pastoratet. Dette sidste var jeg ikke glad ved, thi jeg
var meget bange for den strenge Mand, thi saadan stod han for os.
Paa saadanne Køreture formanede han til et helligt Liv, talte om
Verdens Ugudelighed og formanede til at leve under Loven, og det
var paa en Maade, der ingen godt Indtryk gjorde paa mig, thi jeg
fik det ud af hans Ord, at det kun var for at faa dygtigt meget Ar
bejde af os. Om Søndagen i Kirken blev jeg derimod tidt dybt be
væget ved hans Prædiken, men det førte ikke til noget, hverken
Omvendelse eller Tro.
Jeg glemte at fortælle noget om Kosten i Lolland og skal kim der
om bemærke. Naar jeg undtager, at vores Rug var beskadiget, saa
vi havde meget daarligt Brød, saa var der kuns et Par Maaneders
Tid, da Køerne kælvede, da fik vi Kalvefinker, og det var ikke sjæl
dent, vi kunde træffe, at Haarene sad paa Hoved og Ben, som de
gav os. Den Slags kunde jeg ikke med, men Lollænderne kunde nok,
ellers var Kosten god.
D Bone Falch Rønne (1764—1833), født i Fredericia, Sognepræst i Tjæreby
og Alsønderup 1794—1802 og derefter i Lyngby til sin Død. I sin første
Præstetid var han som de rationalistiske Præster ivrig for forbedret Land
brug, Fattig- og Skolevæsen og udgav bl. a. „Vejledning for den hæder
lige Landmand til at behandle sine Bier med Klogskab“ (1809), „Vejled
ning til at dyrke Vinter- og Sommerraps“ (1821). 1813—1818 oplevede han
en religiøs Vækkelse, og fra nu af tog hans Virksomhed et mere direkte
kirkeligt Sigte. Stiftede 1821 det danske Missionsselskab. En Søn af ham,
C. F. Rønne (1798—1890), blev som Sognepræst i Høve og Flakkebjerg
1834—75 den første Formand for „Kirkelig Forening for Indre Mission
i Danmark“.
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Her i Sjælland var Kosten mager. Om Morgenen Mælk og Grød og
% Spegesild og altid Vandgrød, og her var det ogsaa fordærvet Rug,
saa det var, eftersom jeg var vant til hjemme, daarlig Føde. Derimod
da jeg om Efteraaret rejste fra Sjælland og kom til Jylland, fik vi
ogsaa mager Kost, men sund og velbehandlet Føde, og jeg blev saare
glad at kunne igen faa et sundt og godt Stykke Brød.
Jeg skal endnu sige et Par Ord om Sjællænderne. I Modsætning
til Lollænderne var de livlige og muntre. Kulturen havde faaet fat
i dem, de vilde være pæne og dannede Folk, og Københavneriet
havde Indflydelse paa dem, saa der var i mine Øjne en Del Pjatteri
ved dem, og Mandfolkene havde stor Lyst til at besøge Kroerne,
hvoraf der var 2 i Byen.
Jeg var dog langt bedre tilfreds med Sjællænderne end Lollæn
derne, og dertil hjalp det ogsaa en Del, at nu var jeg ved godt Hel
bred, saa jeg kunde tage Del i, hvad der passede sig for min Natur.
Jeg havde for Eksempel, siden jeg rejste hjemmefra, ikke prøvet at
brydes med nogen, men her traf jeg en lysten Karl dertil, han var
Tærsker for Præsten, en ung Mand, der nylig havde været Soldat, og
som sagde mig, at der var ingen ved Kompagniet, der kunde staa
for ham, og nu traf han mig, en 19 Aars Knøs, som ikke vilde bukke
under for ham. Han stod og tarsk i den ene Lo, og jeg tarsk i den
anden. Naar vi saa mærkede, at Præsten var borte, saa gik vi sammen
og tog Tag, og jeg for min Part følte godt, at jeg var meget mere øm
i Legemet af det, at jeg brødes med Niels, end af det, jeg tarsk. Jeg
kan ikke mindes, at nogen af os faldt, og det gjorde jo, at Kampen
blev staaende.
Præsten mente nok, som han skrev i mit Skudsmaal, at jeg kom
sygelig dertil og forblev skrøbelig hele Foraaret, men det var netop
om Vinteren, at dette Arbejde gik for sig, saa havde den gamle Præst
set, hvordan Niels og jeg tog Tag i hinanden, saa havde han nok ikke
skrevet, at jeg var skrøbelig. Om Foraaret derimod blev jeg meget
syg og kom paa Hospitalet, Lægen spurgte mig, da jeg begyndte at
komme lidt til Rette igen, om jeg havde haft Fnat og Feber. Jeg til
stod, at jeg havde i Lolland haft Feber mest hele Aaret, men jeg
talte ikke om, at jeg havde været fnattet, thi det var jeg undselig
ved at fortælle ham. Han sagde til mig: „Du har en stærk Natur, elk rs
havde du ikke været levende, thi denne Sygdom er en Følge af den
forrige. Men nu har du overstaaet det, og nu har det ikke fieri
Følger.“ Dette slog ogsaa til.
Vi var om Vinteren kun 2 Karle og 2 Piger. Hver Lørdag Aften
skulde vi ind i Præstens Stue, hvor han holdt Husandagt med hele
Familien. Naar Avlskarlen havde været i København eller andet
steds ude om Dagen, saa havde han gerne faaet saa mange Snapse,
saa han faldt i Søvn under Andagten, og jeg fik ikke andet af disse
Timer end at sidde og passe paa ham, at han ikke skulde snorksove,
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saa Præsten skulde mærke det. Jeg sad og traadte ham paa Fødderne,
saa den gamle Mand mærkede det ikke. Jeg holdt af ham; thi det
var en flink Karl imod mig.
Om Sommeren fik Præsten en anden Avlskarl, en Fynbo, der nylig
havde været Soldat. Ham kunde jeg ikke godt med, thi jeg syntes,
han satte Ondt for mig hos Præsten, og Præsten var saa gammel og
svag, at han kom ikke til os, men maatte nøjes med, hvad han fortalte
ham. Men saa blev han engang uheldig overrasket af Præsten, og det
skete saaledes. Vi havde om Sommeren 2 stadige Daglejere, og mens
vi var i Marken, gik det bestandig løs paa at gøre Væddemaal om
Brændevin, saa havde vi en Dag været alle 4 Mand sendt ud at slaa
et Stykke Eng. Da vi kom dertil om Morgenen, saa skulde vi over
Mølleaaen, men Stænget var om Vinteren skyllet bort med Vandet.
Det blev da foreslaaet, at vi skulde prøve at springe over, og hvem der
faldt i Vandet skulde give % Pot Brændevin. Jeg kastere min Le
over Aaen, tog Tilløb og kom godt over, saa kom han, jeg om Vinteren
havde Brydekamp med, men han faldt i Vandet, og saa turde de andre
ikke prøve det. Der fik vi saa 3 halve Potter. Om Eftermiddagen
skulde vi have Brændevinen til Mellemmaden, men da kom Præsten
uforvarende kørende og traf dem alle 3 berusede. Jeg kunde ikke
drikke ret meget, og jeg maatte godt være fri imod at skænke de
andre. Dette var, saa mente jeg, en slem Streg for Avlskarlen, og jeg
mærkede, at Præsten efterhaanden fik mere Tillid til mig, saa jeg om
Efteraaret blev mere betroet. Han gav mig, da jeg November 1831
rejste fra ham, Skudsmaal saaledes:
Det andet af ovennævnte Læreaar har merbemeldte Christen
Hansen udholdt her hos mig, og i det afvigte Aar vist sig som et god
modigt, fredeligt og skikkeligt ungt Menneske, der slet ikke har
deltaget i Spille- eller Sviieselskaber eller deslige Usædelighed.
Sygelig kom han hertil November f. A. og forblev skrøbelig til Foraaret, og hans naturlige Evner er kun temmelig gode. Dog har han
faaet Kundskab om at lave med Rodfrugter og staldfodre med Grønt,
som han og har lært at dyrke hine Frugter samt at kende en Veksel
drift efter følgende Ration: Først Havre, 2. Rodfrugter, 3. Byg, 4.
Staldfodringsurter, 5. Rug, 6.—7. Kløver. Hvad han i Agerdyrkefaget
især lægger mere Vind paa, er adstadig trolig Flid, større Orden med
Agerdyrkningsredskaber o. desl. samt Opmærksomhed for at udføre
de ham givne Ordrer. Hvad han som Kristen meget bør opmuntres
til, er at adlyde Guds Ord og søge hans Hus med Flid, paa det han
kan vokse i Vorherres Jesu Kristi Naade og Kundskab, hvortil jeg
ønsker ham Herrens Bistand. Den 16de d. M. communiserede han her
med Menigheden.
Lyngby, den 24. Oktober 1831.

B. F. Rønne.
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Jeg var ikke tilfreds med dette Skudsmaal, hvad det angaar med
mine Evner, thi jeg syntes, de var bedre, end han gav Vidnesbyrd,
men da han ikke saadan kom til os, saa maatte han nøjes med Avls
karlens Udsagn om mig, og da vi ikke var Venner, saa blev hans
Vidnesbyrd derefter.
Til mit 3die Læreaar var jeg ansat hos Møller og Dannebrogsmand
Peder Nielsen Knudstrup i Jylland, Randers Amt, Ødum Sogn, Røved
By. Jeg rejste fra Lyngby den 1. November til København, hvor jeg
traf en bekendt Skipper, som tog min lille Kiste med til Svendborg,
saa spadserede jeg af Sted fra København for at gaa over Sjælland,
men var heldig nok, saa jeg traf en Kusk, der havde været i Køben
havn med sin Herre, og med ham kørte jeg 12 Mil for 24 Sk. Jeg tog
over Store Bælt og gik fra Nyborg og hjem til mine Forældre. De
blev meget glade ved at se mig igen. Den 18 Aars Knøs, der for 2 Aar
siden rejste fra dem, var nu bleven en stærk Karl og havde faaet
Skæg, og jeg var naturligvis ogsaa glad ved at besøge mine Forældre
og Søskende, og jeg følte ved dette Besøg: Der er dog ingen Steder
saa godt at være som i min Faders Hus.
Jeg var kun hjemme nogle faa Dage, og min Moder havde faaet
noget nyt Tøj i Stand til mig, thi alt det gamle laa endnu i Køben
havn, dette blev pakket i en Pose, og jeg fik det paa Ryggen ligesom
Soldaterne deres Tornyster. Det var ikke saa let en Tur. Jeg tror nok,
jeg havde omtrent 24 Pd. Vægt at bære 17 Mil op i Jylland. Jeg kom
til Knudstrup lige i Mørkningen og meldte min Ankomst som Lærling
under Det kongelige Landhusholdningsselskab. Da hans Kone havde
givet mig noget at spise, fulgte han mig ind i en anden Stue, hvor
hans Folk sad, der var 5 Karle (Lærlinge alle) af samme Alder som
jeg. Jeg saa straks, at de maalte mig med deres Øjne, og jeg tænkte
ved mig selv: Vi bliver nok kendt. Den første Dag skulde nogle af os
hjælpe en Stensætter at sætte en Brønd med Kampesten. Vi var 3
Mand, der skulde hjælpe ham, og den ene af os skulde ned i Brønden
til ham. Jeg saa til de andre 2, om ingen af dem med deres snavsede
Klæder vilde gaa ned til ham, men jeg maatte derned med mine ny
Klæder paa, og jeg tænkte: Havde Moder set dette, havde hun ikke
blevet glad. Men det gik godt, Stenhuggeren var glad ved mig, og da
jeg først havde Klæderne smurt til, saa brød jeg mig ikke videre
derom.
Dette var nu den første Dag. Her blev jeg snart kendt og fandt mig
bedre ved at være hos Jyderne end Lollænderne eller Sjællænderne.
Jeg opdagede ogsaa snart, at skønt jeg nu var kommen til en Bonde,
var han langt dygtigere Landmand end Storforpagteren i Lolland
eller Præsten i Sjælland. Om Vinteren passede jeg hans Køer til April
Maaned, men fra den Tid passede jeg Hestene, lige til jeg rejste til
November. Jeg havde dengang mere Lyst til at passe Heste end Køer,
saa jeg var glad ved Byttet. Jeg fik imidlertid en streng Sommer hos
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Knudstrup med at pløje et Stykke Hedejord paa 30 Tdr. Land. Alle
de andre 5 Lærlinge prøvede at pløje, men kunde ikke, saa jeg blev jo
stolt ved at være den dygtigste.
Jeg fik ogsaa det dengang i mine Øjne store Fortrin for de andre
at maatte rejse til to Præmiepløjninger, den ene ved Randers, hvor
vi havde 3 Mil til, og den anden ved Grenaa. hvortil vi havde 6 Mil.
Ved den første fik jeg 1ste Præmie. 20 Rdl.. og ved den sidste 2den
Præmie, 25 Rdl.
Min Husbond havde sagt til mig. at fik jeg ikke Præmie, saa skulde
jeg have Utak, thi saa var det min egen Skyld.
Jeg var sikker nok paa, at jeg kunde pløje godt, men jeg havde
aldrig set, hvorledes det gik til og vidste ikke, hvad Indtryk det vilde
gøre paa mig at pløje blandt den Menneskevrimmel, som der blev
samlet, saa jeg var noget ængstelig, da min Husbond sagde mig, at
han vilde med, og jeg kan godt mindes, at da jeg skulde begynde den
første Fure, rejste Haaret sig under min Hat, fordi jeg havde lagt
Mærke til, at Knudstrup stod lige bag ved mig.
Vi blev ved Lodtrækning anvist det Stykke, vi skulde pløje, det
indeholdt en Længde af omtrent 200 Alen, paa dette Stykke var sat en
hvid Stok i hver Ende paa omtrent 1 Alen i Længde, og Stykkerne
skulde piøjes, hvad vi Fynboer kalder Sønder. Denne Præmiepløj
ning var foranstaltet af Det landøkonomiske Selskab, og det var til
ladt at møde baade med Hjulplove og Svingplove, hvilket ogsaa
skete. Den anden Præmiepløjning var foranstaltet af Det kongelige
Landhusholdningsselskab, her maatte kun piøjes med Svingplove.
Ved den første var kun, saavidt jeg mindes, 9 Plove, men ved denne
var 44—45 Plove.
Min Husbond holdt meget af mig og vilde gerne, jeg skulde blive
i Jylland, hvor han vilde skaffe mig Tjeneste, men min Moder vilde
have mig hjem. Han skrev paa mit Skudsmaal følgende:
Forannævnte Christen Hansen har i sit 3die og sidste Læreaar
opholdt sig hos mig og i denne Tid udvist sjælden Flid, Troskab og
Venlighed i alle til Agerbruget hørende Forretninger. Det fortjener
her at bemærkes, at han dette Efteraar ved en Præmiepløjning,
holdt ved Randers, fortjente 1ste Præmie, 20 Rdl., og ved Vejlby
ved Grenaa fortjente han 2den Præmie, 25 Rdl. Han besidder alle
de gode Anlæg, som bør findes hos en duelig Landmand, saasom
Kraft, Virksomhed med Overlæg og Stadighed. Hans moralske Op
førsel har hos mig været rosværdig. Det glæder mig meget at kunne
meddele ham dette sandfærdige Vidnesbyrd.
Røved, den 31. Oktober 1832.

P. Knudstrup.

Nu var jeg færdig med denne Lære og spadserede den 1ste No
vember paa Tilbagevejen til Fyn. Jeg var glad ved at have denne
Tur overstaaet, og jeg var især glad ved og stolt af min Dygtighed
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som Pløjekarl, at jeg kunde glæde mine Forældre dermed, at det
var gaaet mig godt, samt at jeg kunde levere min Fader de Penge,
jeg havde tjent i Præmier.
Nu jeg kom hjem, var jeg hjerteglad ved den Kærlighed, som de
udviste imod mig baade Forældre og Søskende. Men jeg kunde dog
godt mærke, at min Moders Hjerte var det varmeste imod mig. Jeg
fik nu fat igen, hvor jeg for 3 Aar siden var sluppen, og jeg følte
Sandheden af det gamle Ord: Naar alting er frist, er Hjemmet bedst.
Ved saaledes at være kommen tilbage i mine Forældres Hus følte
jeg mig saa tryg og glad. Min Fader gav mig Frihed til at forandre
vor Avlsdrift, eftersom jeg fandt bedst, efter hvad jeg nu havde
set og lært, og det var da især Vekseldrift og Sommerstaldfodring,
vi lagde an paa, og dette lykkedes godt.
Men hvad der gjorde mest Opmærksomhed og den største Nytte
for os og efterhaanden for Omegnen, det var Indførelsen af Sving
ploven. Jeg havde i den Anledning købt en Plov i Jylland. (Vi
Fynboer havde, saavidt jeg ved, endnu ingen Steder lagt Hjulploven
til Side). Jeg sendte den hjem til min Fader. Det var af de smaa
nordamerikanske Plove. Da jeg kom hjem, tog jeg fat at bruge den
lille Plov, og det spurgtes vidt omkring, at nu var Hans Christensens
Søn kommen hjem, han havde lært at være Forvalter og pløjede
med en lille Plov; der var ingen Hjul under, og han kunde pløje
saa lige som en Snor med den. Der kom ogsaa Folk og skulde se,
hvordan det gik til, saa jeg maatte tidt ud at pløje for dem, og det
var gerne om Søndagen. Det varede heller ikke længe, før der var
Folk, der gerne vilde have sig saadan en Plov. Jeg paatog mig at
forskaffe dem saadanne Plove og skrev i den Anledning til Køben
havn (thi dengang var her ingen Jernstøberier i Fyn) efter 6 Plove,
som jeg lavede Trætøj til, og en Smed beslog dem, og saaledes frem
deles, efterhaanden som Folk fik Lyst, saa det var i de første Vintre,
jeg var hjemme, en Del af mit Arbejde at lave Plove.
DEN GUDELIGE VÆKKELSE. Men jeg kom ved Siden af alt
dette, som glædede mig, i en Nød, som jeg aldrig havde kendt
lignende.
Det store Spørgsmaal: Kan jeg blive salig? vaagnede for mig. Jeg
kan godt mindes, at jeg gik hjemme og var glad ved Hjemmet og
tænkte, hvor her er dog godt at være. Vi lever saa fredelig, her er
ingen Banden eller raa Tale, og jeg var glad ved, at jeg ikke var
bleven reven med af Strømmen og faldet i Laster, der saadan kunde
besvære min Samvittighed, og især syntes det mig, at jeg i Sjælland
ved at gaa i Kirke og høre gamle Rønne havde det bedst, thi han
gjorde mig saa tidt dybt bevæget, og det var dog Bevis paa Ydmyg
hed. Men en Stemme hviskede i mit Hjerte: Du er nok ung, men om
du endog bliver gammel, saa kommer den Tid dog engang, at du skal
dø. Hvor bliver du saa ført hen? Fører Vejen, du vandrer, til Himlen
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eller i Afgrunden? Og med Forskrækkelse sagde jeg til mig selv: Det
ved jeg ikke. Og dette, at jeg ikke vidste dette, det blev saa gruelig
for mig, saa mit Hjerte ængstedes baade Dag og Nat.
Jeg syntes, jeg var det elendigste af alle Mennesker, jeg kunde
ikke tale med nogen om min Nød, thi jeg syntes, de forstod mig ikke,
for de var jo glade alle uden alene jeg, og jeg ønskede saa tidt, at jeg
aldrig havde været født, eller om jeg havde været saa ubetydelig som
Sandskornet, thi det følte intet, men havde Ro og følte ikke, om det
fløj for Vinden eller traadtes under Fødder, og jeg var saa bange, at
jeg aldrig skulde faa Fred eller Ro i mit Hjerte mere. Jeg gik til
Sengs med Suk og Klage og stod op med det samme.
I denne min Nød tænkte jeg: Havde jeg nu lydt gamle Baggesens
Raad, saa havde jeg bleven Præst, og saa havde jeg dog kunnet faa
Vejen til Himlen at vide, thi det syntes mig, Præsterne maatte vide
den, og jeg overvejede, hvad baade Skolelæreren, men især Præsten
havde fortalt om Salighed for mig, og at Præsten endog havde sagt
til Menigheden den Dag, han konfirmerede mig: „Det er mig en For
nøjelse at konfirmere et Barn med saa udmærkede Kristendoms
kundskaber. “ Dengang blev jeg forfængelig og hovmodig deraf, men
nu følte jeg mig saa tom, saa fattig, saa vankundig, saa syndig, ja, saa
raadvild, saa det grænsede til Fortvivlelse.
Jeg tog min Tilflugt til at gaa i Kirke og læse i Bibelen, men det
hjalp ikke. Mine Forældre mærkede en stor Forandring paa mig, og
min Fader sagde til mig: „Jeg er bange, at du kan ikke taale den
megen Læsen i Bibelen.“ Ja, det var trange Tider for mig, og Aarsagen til, at Nøden blev saa stor, det var, at jeg som Barn havde lært
den falske Lære, at Menneskene blev salige ved Dyd og gode Ger
ninger, at Jesus var et Dydsmønster, at der var ingen Djævel til,
ingen Himmerig eller Helvede, uden hvad Menneskene selv beredte
sig o. s. v. Ja, saaledes var jeg undervist af gamle Baggesen, og af
hvem andre jeg havde hørt Tale om aandelige Ting. (Dog herfra maa
jeg undtage Rønne). Ja, det er jo altid ved en Uaand, at al Falskhed
og Løgn og Bedrageri og alt, hvad som ikke er af Sandhed, kommer
frem, og det var en gruelig Tid, den rationalistiske, da selv ærlige og
brave Mennesker var reven med af Strømmen; thi det er jeg vis paa,
at baade mine Forældre og Lærere var.
Denne Opvækkelse for mig førte ikke til Omvendelse og Tro, men
til at gøre gode Gerninger, opfylde Loven, eftersom jeg forstod den,
og i alle Maader være et godt Menneske og gøre alt det gode, jeg
kunde i Verden, og jeg vidste intet andet Raad, og saa fik det gaa
mig, som det kunde. Det varede et halvt Aars Tid, at jeg var i denne
store Klemme og Sjælenød, saa efterhaanden gik det noget over, ikke
saaledes, at jeg fik Fred hverken med Gud eller mit eget Hjerte, men
jeg sløvedes og sejlede med Verden, dog søgte jeg ved Sammenkom
ster med Folk, som ved Gilder og saadanne Lejligheder, om jeg kunde
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faa en Samtale i Gang om Guds Rige og saadanne Ting. Underligt
nok, at jeg ikke søgte de Hellige, thi der var dog allerede paa vores
Egn enkelte Familier, som kaldtes saadan. Men det havde vist andre
Aarsager. Den første var, at jeg som Barn var bleven bange for Nav
net de Hellige. Der skete en Opvækkelse paa Hindsholm i min Barn
dom, og dette spurgtes vidt omkring, saaledes ogsaa til Vejstrup,
og der gik de forskrækkeligste Rygter om de Hellige, og naar min
Fader læste i Aviserne, saa var der tidt Historier om dem, og det
var saadanne Røverhistorier, saa jeg blev saa bange for dem som for
ingen andre og var bange, de skulde komme til Vejstrup, og den
anden Grund var den, at min Fader var vred paa dem, og jeg selv
var bange, at det var en Sekt lig Farisæerne.
Imidlertid traf det sig ved en Lejlighed, at jeg kom til en gudelig
Forsamling, hvor der var mange Talere, men jeg kunde ikke forstaa
deres Taler, men hvad der tiltalte mig, det var deres Sang. De sang
i Brorsons Salmer, som jeg dengang ikke kendte, men jeg havde
aldrig hørt Sang, der saadan havde gaaet mig til Hjerte som denne,
saa jeg, som ellers tillige med en Del andre nysgerrige stod bagved,
listede mig hen for at være med, thi jeg kunde ikke lade være med
at faa at se, hvad det dog var for en god Bog, de sang saa kønt af.
Da vi syntes, nu er det vist forbi, saa gik jeg tillige med flere af
dem, der ligesom jeg var regnet for Verdens Børn. Men da vi var
kommen uden for Døren, kommer en og siger til os: „Kom ind igen,
thi Hans Rasmussen er kommet i Strid med de Hellige, og han kan
ikke staa sig.“ Jeg, som var blevet saa hjertelig glad ved deres
Sange, siger straks: „Jeg vil ikke med.“ „Jo, du skal netop med, for
du kan bedst.“
Og jeg Stakkel lod mig narre af Smiger og Forfængelighed, og
skønt mit Hjerte sagde nej, saa gik jeg. Da vi kom ind, hørte jeg, at
H. Rasmussen havde spurgt en Mand af de Hellige, om det var sandt,
hvad Folk sagde om dem, at de troede, Fanden sad i Violinen, og at
det var Djævelskab at danse. Jeg kunde straks høre, at H. Rasmussen
stod kim og drillede den gamle Mand, og at der var langt mere Rime
lighed i hans Ord. Men jeg var kommen ind for at skulle hjælpe i
Kampen mod de Hellige, og mine Folk puffede mig i Ryggen, at
jeg skulde tage fat, og endelig gav der sig Lejlighed derved, at Man
den siger: „Musikken er ikke syndig i sig selv, men dette at danse
efter Musik, som Verdens Børn gør, det er Djævelens Gerninger.“
Hvortil jeg gjorde den Bemærkning: „Jeg kan ikke forstaa, at naar
det ikke er Synd at spille, det saa kan blive Djævelskab at danse.“
Den gamle Mand svarede ikke paa min Bemærkning, men en anden
voksen Mand kom fra den anden Side af Værelset hen til mig og
tiltalte mig saaledes: „Det er rigtigt, at du siger, hvad du mener.
Men vil du lade Guds Ord være Dommer og Deler imellem os, saa
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kom kun til os, saa skal vi nok blive enige.“ Denne Mand var Peder
Larsen Skræppenborg.1)
Ved Guds Ord forstod de Hellige ikke alene, hvad der stod i Bibe
len, men ogsaa, hvad en kristelig Mand talte om aandelige Ting,
samt gudelige Sange og Salmer, og han fremsagde straks en Salme
af Brorson for mig med en saadan Varme og Kraft, som gik mig
saaledes til Hjerte, saa jeg glemmer den aldrig. Den begynder saaledes:
Bort! Verdens Jule-Glæde,
Af hvert et Huus og Sind,
Hver følge nu og træde
Til Barnet Jesum ind,
Bort syndig Legestue!
Vi vil i Stalden gaae,
I Bethlehem at skue
Vor Jesu Hvile-Vraa.
Hvor kunde nogen mene,
Som har naturlig Sands,
At vi vor Gud kan tjene,
Med syndig Drik og Dans?

I hans Mund var der en saadan Kraft i disse Ord, saa det slog
mig, og jeg følte min Afmagt og Fattigdom lige over for ham, og
jeg gik hjem med den Følelse: De Hellige har Sandheden paa deres
Side, og det var i lange Tider derefter, at det var, ligesom Tankerne
af Brorsons Salmer endnu gjorde mit Hjerte godt, og dog kom jeg
ikke til dem igen.
Aarsagen ved jeg ikke nærmere, end jeg havde en Frygt alligevel,
at der var noget farisæisk ved dem, og min Fader forfulgte dem.
Men naar de blev angreben, saa forsvarede jeg dem. Det var en
underlig Tilstand, jeg var i. Jeg savnede Fred med Gud og med mit
eget Hjerte, og i Verden med dens Glæder kunde jeg ingen Hvile
eller Fred finde. Jeg satte derimod mine Kræfter ind paa at være
flittig og paapasselig i Arbejdet hjemme, selv om Søndagen arbej
dede jeg, saa min Fader endogsaa syntes, jeg gjorde for meget deraf.
1) Oluf (Ole) Peter Holm Larsen (Skræppenborg) (1802—73), født i Hunderup ved Odense; 20 Aar gammel blev han gift og derved Ejer af Svi
germoderens Gaard Store Skræppenborg i Brylle Sogn og tillige draget
ind i en religiøs vakt Kreds, der var under Paavirkning fra Kristiansfeld.
Senere kom han i Forbindelse med den østfynske Vækkelse og dens Leder
Chr. Madsen, Bregnør ved Kerteminde. Han blev nu selv Lægprædikant
og foretog talrige Prædikerej ser paa Fyn og i Jylland og maatte i den
Anledning døje baade Bøder, Fængsel og anden Fortrædelighed fra Øvrig
hedens Side. 1841 flyttede han til Dons ved Kolding, hvor han paa en
stor Gaard indrettede en Forsamlingssal. Her udfoldede han en storstilet
Gæstfrihed og afholdt stærkt besøgte Møder, især de aarlige „Høstgilder“
Efterhaanden sluttede han sig til den grundtvigske Retning uden dog at
tabe Forbindelsen med den pietistiske Vækkelse.
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Men det bidrog ogsaa en Del dertil, at min Fader overlod Gaardens
Drift saa meget til mig og trak sig selv tilbage, saa derved blev jeg
bunden fastere til Hjemmet. Det gik fremad for Fader i Velstand,
saa den fattige Bonde, der, mens jeg var Barn, sagde, som jeg foran
har bemærket, til min Moder: „Dersom disse Tider bliver ved endnu
i 3 Aar, saa er vi ikke Gaardfolk, Ane“, han var nu en rigtig velstaaende Mand.
Min Plejebr^der, Hans Nielsen, som jeg ikke kunde forliges med,
mens vi var Børn, havde lært Væverhaandværket og havde sit
Værksted hjemme hos os. Vi var nu som unge rigtig gode Venner.
v var begge alvorlige, unge Mennesker og havde megen Fortro
lighed, men en blind kan ikke lede en anden blind, og han kunde
jo ikk^ hjælpe mig i min største Nød, som var Savnet af Fred med
Gud.
Imidlertid talte han med mig om, hvem han syntes bedst om blandt
Byens Ungdom, særlig blandt Byens Piger. Her ved dette gaar jeg
tilbage til den Tid, da jeg nylig var kommen hjem, han fremhævede
Niels Henningsens Døtre som nogle af dem, han syntes bedst om,
og han fortalte mig, at han ved at have været hos dem med et Stykke
Vævetøj var bleven anmodet om at bede mig følge sig og aflægge
et Besøg hos dem. Jeg syntes ikke derom, thi jeg havde mest Lyst
til at gaa hjemme, men paa hans gentagne Anmodninger fulgte jeg
Indbydelsen.
Ved at træde inden for Døren i deres Dagligstue kom deres Datter
Maren mig i Møde fra Storstuen. Som Børn kendte vi hinanden fra
Konfirmationsforberedelsen, thi vi var lige gamle og havde begge
staaet øverst paa Kirkegulvet, hvad den Tid var en stor Ære. Jeg
holdt den Tid mere af hende end af de andre Piger, thi hun var
baade den dygtigste til at lege som ogsaa til at læse. Ved dette
Møde nu i Dagligstuen og denne Hilsen god Dag blev mit Hjerte
saa varmt for hende, saa jeg forundrer mig, hvordan det kunne være.
Der kom en Kærlighed til hende, som jeg aldrig før havde mærket
til nogen.
Da Hans Nielsen og jeg gik hjem, talte vi om vort Besøg, og han
spurgte mig, hvad jeg syntes om Pigerne, og jeg svarede ham ganske
aabent, at jeg syntes meget bedre om Maren end om Ane Margrete.
Men jeg fortalte ham ikke om den Hjerte-Kærlighed, der var kom
men til at brænde i mit Hjerte til hende. Der gik lange Tider hen,
og jeg talte ikke med nogen om denne Sag. Men jeg kom i et stort
Arbejde med mig selv, thi jeg var kommen til at elske Maren, men
jeg var ble ven bange for, at det skulde blive til Skade for os, at hun
ikke havde et godt Hjem, og dette at indgaa i Ægteskab var for mig
saa stort og helligt, at jeg syntes, det var det allervigtigste Skridt,
jeg havde at gøre her i Verden.
Jeg troede, at Vorherre vilde hjælpe mig i denne Sag, og det var
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min stadige Bøn til ham, om han vilde lade denne Kærlighed sygne
hen, hvis det ikke var ham velbehageligt, at vi to kom sammen, men
den voksede stille frem, saa da der var gaaet vel 2 Aars Tid hen,
aabenbarede jeg for hende min Kærlighed.
Hun fortalte mig, at da jeg var under Landhusholdningsselskabet,
ønskede hun, om hun kunde komme til at tjene dær, hvor jeg var,
saa syntes hun, det vilde være hende det allerbedste, og vi blev
enige om, at det var saaledes Guds Vilje, at vi skulde leve sammen.
Jeg var dengang 23 Aar gammel, og det lettede nu paa mig, at jeg
troede at have fundet den, jeg skulde leve med. Hun havde megen
Lyst til de unges Sammenkomster ved Dansegilder, og hun trak mig
til at følge med, hvad jeg ellers ikke havde gjort. Jeg følte mig ikke
hjemme ved disse Selskaber og fulgte kuns med for hendes Skyld,
jeg forestillede hende det tomme og gøglende Væsen, og at jeg læng
tes efter at træffe Mennesker, der kunde tale med mig om aandelige
Ting og vejlede mig, hvorledes jeg kunde blive salig.
Det var for hende en underlig Tale, thi hun vidste, at jeg var den
klogeste af alle Børnene, da vi fulgtes ad til Præsten, og jeg levede
jo et ordentligt Liv, saa hun syntes, det var underligt, at jeg kunde
tale saadan. Hendes Trøst kunde ikke hjælpe mig i den Sag, men
det friskede og lettede alligevel meget for mig, at jeg havde faaet
hende at binde mit Hjerte til.
Da jeg var 24 Aar, blev min Fader valgt som Stænderdeputeret
og blev som saadan indkaldt til Roskilde, hvor Stænderforsamlingen
holdtes for Øerne. Han var Sognefoged og Lægdsmand, og jeg som
hans 24-aarige Søn blev konstitueret i hans Sted til Sognefoged og
Lægdsmand i hans Fraværelse. Dette kunde jeg let magte, thi jeg
var kendt med de Sager fra mine Drengeaar. Jeg følte ogsaa en vis
Stolthed, at jeg som Ungersvend var blandt Bymændene første Mand
i Sognet, naar By lavet blev samlet, samt at jeg blandt de unge Folk,
naar der blev Trætter, ja, der skete endog Slagsmaal, kunde træde
op som Politi, og det gik godt for mig, saa jeg følte mig aldrig ringeagtet som Sognefoged paa Grund af min Ungdom. Det Ansvar, jeg
herved havde, samt den Tillid, min Fader viste mig med Hensyn til
vor Gaards Drift, lagde ogsaa et Ansvar paa mig, saa mine Kræfter
var godt i Brug. Men den Uvished om min Sjæls Tilstand tyngede
paa mig, saa der var et Suk i mit Hjerte, som tyngede paa mig, og
nu kan jeg godt se, at dette Suk var mig gavnlig, thi ellers vilde
Egenkærligheden, Hovmod og Forfængelighed faaet mere Magt over
mig, end det gjorde.
I Aaret 1837 var jeg i mit 26de Aar. Min tilkommende Svigerfader
var gammel og kunde ikke enes med sine Sønner, og selv kunde han
ikke magte sin Stilling, saa han bad mig at rejse til ham og hjælpe
ham. Min Fader var i Begyndelsen bange for at lade mig rejse, thi
det var et vanskeligt Hus at rejse til, sagde han, men jeg elskede
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Maren, og jeg troede, naar jeg var hos hende, saa kunde jeg bære,
hvad der mødte mig, og for hendes Skyld var jeg ogsaa kommen
til at elske hendes Forældre som mine egne.
Jeg rejste da ogsaa fra mine Forældre om Foraaret den 9. April
og blev venlig modtaget i mit nye Hjem. Det blev bestemmet, at vi
først skulde have Bryllup til Efteraaret, som da ogsaa blev afholdt
den 28. Oktober. Min Svigerfader udstedte en testamentarisk Dispo
sition til mig, eller rettere til Maren, paa Gaarden, der først skulde
træde i Kraft om 2 Aar, hvorimod jeg fik Fuldmagt til at drive
Avlsdriften, som jeg vilde.
Det gik fornøjeligt en Tid af Sommeren, jeg var jo kommen til at
være hos den, jeg havde givet mit Hjertes Kærlighed, og hendes
Forældre var saa glade og venlige imod mig. Imidlertid vendte Bla
det sig, saa jeg faldt i Uyndest hos hendes Fader, og nu blev det
strengt for mig. Det var onde Tunger, der kunde forstyrre den gamle
Mand, og det skete for os, hvad der sker for saa mange, at det Barn,
som Forældrene har holdt mest af og derfor skal være hos, bliver
misundt af de andre, og dette gik saaledes med os. Mine Forældre
var meget bedrøvet over mig, saa min Fader vilde have mig derfra
igen. Ja, han havde endogsaa faaet Fæsteløfte paa en anden Gaard
til mig, og vi skulde have rejst om Efteraaret, hvilket jeg glædede
mig til.
Men da min Svigerfader mærkede, det var Alvor, saa maatte jeg
ikke rejse, og saa vilde de straks udstede Skøde paa Gaarden til mig.
I November Maaned fik jeg Skøde paa Gaarden. Nu blev mine For
ældre endmere bedrøvede, thi nu var jeg bunden paa 2 Maader —
den ene var, nu skulde jeg blive, og den anden var den, at min Fader
var bange for, at jeg ikke kunde svare de Udgifter, der blev lagt
paa mig, saa han syntes, skulde vi blive i Gaarden, kom vi til at
sælge en Del af Jorden, og dette var ham saa meget imod at forringe
en Bondegaard, der kim havde et Underliggende af 50 Tdr. Land.
Jeg troede, at det gik nok, og tog fat med godt Haab. Der var
ingen Forbedringer gjort, men Avlsdriften var ved det gamle. Jeg
tog straks fat og merglede alle Gaardens Jorder paa faa Aar, og da
jeg havde ejet Gaarden i 2 Aar, betalte jeg de 400 Rdl. af Gælden.
Dette glædede mine Forældre, ja, det glædede paa en Maade ogsaa
mig. Men jeg gik med den Byrde: Savnet af Freden med Gud og mit
eget Hjerte. Jeg tænkte saa tidt: Kunde jeg naa at faa de Penge
betalt til den Termin, mon jeg saa ikke kan blive glad? eller: Kan
jeg faa den Mark merglet, mon det saa ikke letter dig? Det var for
underligt, thi de Ønsker, jeg saaledes fik, føjede Vorherre mig med,
saa det lykkedes for mig i alle Maader, men en Stemme i mit Hjerte
hviskede til mig: Ja, du har naaet, hvad du har ønsket, men du er
endnu ikke glad. Jeg blev en velstaaende Mand, men det, jeg sav
nede, kunde denne Verdens Gods ikke tilfredsstille.
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Da jeg havde boet her i 3 Aar, døde min Svigerfader, og nu var
vi godt stillet paa den Maade, thi min Svigermoder var en flink
gammel Kone. Saaledes gik 2 Aar hen; hun blev imidlertid meget
syg, og i hendes Sygdom kom en Søndag Formiddag en af de Hellige
og besøgte hende. Da jeg saa ham, blev jeg meget glad, thi jeg kunde
straks sige mig selv: Han vil tale med vor Mor om Salighed, og nu
kan du dog faa at høre, hvad de Hellige har at trøste en døende med.
Denne Dag blev da ogsaa den gladeste i mit Liv, saa jeg skal for
tælle hans Besøg. Han hilste paa mig og spørger til den syge og siger,
om hun kunde taale, at han talte lidt med hende. Jo, det kunde hun
nok, og, føjede jeg til, det vil hun vist gerne. Jeg fulgte ham ind til
hende, han hilste fra sin Moder og spørger dernæst, hvordan det var
med hende, hvortil hun svarede: „Jeg er saa meget syg.“ Han spurgte
hende, om hun var forligt med Vorherre, om hun nu snart skulde
gaa herfra, og hun sagde: „Jo,“ og føjede til: „Vi er jo alle Syndere,
men Gud er naadig, og jeg har lidt saa meget Ondt, saa jeg tror at
have lidt for mit.“ „Nej,“ siger han, „det har I ikke og det kan I ikke,
men det skal I heller ikke. Men Jesus Kristus, Guds enbaarne 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 af uforskyldt Naade ved
Troen paa Jesus Kristus.“
Ved de Ord „Salighed af uforskyldt Naade ved Troen paa Jesus
Kristus,“ tændtes et Lys i mit Hjerte, som aldrig havde skinnet der
før> og jog udbrød: „Gud ske Lov, saa kan jeg ogsaa blive salig.“
Nu blev jeg glad som aldrig før, nu har jeg, hvad jeg i 10 Aar har
sukket og længtes efter, nu kunde jeg forstaa, hvorfor jeg ikke kunde
blive tilfreds med den Glæde, det kunde give at betale nogle Hun
drede Daler ud eller faa Jorden merglet o. s. v.
Nu blev jeg glad ved alle de Hellige og forundrede mig, at jeg
aldrig før havde hørt Ordet „Salighed af uforskyldt Naade ved Troen
paa Jesus Kristus“. Denne Glæde var saa stor, at jeg kunde ikke
tie dermed, men endog samme Dag, da Hans Andersen (saaledes er
hans Navn) havde talt det Ord til mit Hjerte, udbrød jeg til min
Kone: „Vi kan blive salige af uforskyldt Naade,“ og jeg følte en
inderlig Længsel efter at bekende det for alle mine Venner, thi i
min Troskyldighed tænkte jeg: „Saa bliver de glade, ligesom jeg
nu er.“
Jeg søgte snart op til mine Forældre med det glade Budskab, og
jeg sagde dem: „Vi er bedraget af falske Lærere, thi de har præket
for os, at vi blev salige ved Dyd og gode Gerninger, men det er
Falskhed og Løgn, thi nu har jeg forsøgt dette i 10 Aar, men ingen
Fred fundet deri, men derimod fundet Fred med Gud ved Troen
paa Jesus Kristus, uden Gerninger, men kun af Naade alene, og de
Hellige er de rette Kristne.“
Mit glade Haab, som jeg i min Enfoldighed gik til dem med, blev
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skuffet, hvad min Fader angik, vel ikke fordi jeg aflagde Vidnes
byrdet om Salighed af Naade, thi han var en ærlig og alvorlig Mand,
men de Hellige var efter hans Mening ikke til noget i denne Verden,
de vilde kun rejse Landet rundt for at holde gudelige Forsamlinger,
og nu var Tiden kommen, da Bonden skulde frem til Frihed som
de andre Stænder.
Han var jo Stænderdeputeret og kæmpede af al sin Evne for
Fæsteafløsning, Hoveriets Afskaffelse o. s. v. Vi havde dengang nylig
faaet Kommunalloven1), og jeg havde faaet Sæde i Sogneforstanderskabet, og det var naturligt for ham, at han glædede sig derved i
Haabet om, at hans Søn skulde slægte sin Fader paa og blive en
dygtig Friheds- og Fremskridtsmand.
Men nu da han hørte af mig, at jeg vilde være af de Hellige,
krænkede det ham, og der blev en Kamp, som greb dybt dnd hos
os begge. Ja, saa dybt, at min Fader lod mig vide, at han ikke vilde
aabne mine Døre, saa længe jeg var saaledes, og han ønskede ogsaa,
at jeg blev fra hans Hus, thi vi var, sagde han, bleven fremmede
for hinanden og blev det, saa længe jeg blev af den Mening. „Og“,
føjede han til, „hvis dine Søskende bliver som du, saa er din Moder
og jeg vel bleven gamle Folk, men saa skammer jeg mig ved at bo
i Fyn, saa vil vi sælge vor Gaard og rejse til Sjælland.“
Under vor Kamp, som skete tit, naar mine yngre Søskende var
nærværende, blev en Plejesøn, Peder Roskilde, opvakt, det var en
fattig Dreng, min Fader fik Kærlighed til, mens han laa i Stænder
forsamlingen, og da han endnu holdt meget af ham, gjorde det saa
meget mere Ondt, og dette gik ud over mig, thi det var jo naturligt,
at han ansaa mig for den skyldige i Forførelsen.
Den haarde Medfart, min Fader viste mod mig, gjorde det betæn
keligt for mig, hvorledes jeg skulde stille mig i Fremtiden, og jeg
besluttede mig da til at blive fra min Faders Hus, saa længe han
var vred paa mig. Det var i Foraaret, maaske i Maj Maaned, da jeg
fik den haarde Udvisning, hvortil jeg svarede ham: „Jeg kan godt
forstaa, at naar I ikke vil aabne mine Døre, saa ønsker I ogsaa helst,
at jeg ikke aabner eders, men jeg vilde dog ellers gerne komme her
imellem, saa længe I lever.“ „Nej, det er bedst, hver passer sig,“
svarede han.
Jeg blev ogsaa borte og kom der ikke hele Sommeren. Imidlertid
kunde min Moder ikke holde dette ud. Him kom til os om Efteraaret
og græd og sagde til mig: „Jeg kan ikke undvære dig. Jeg har baaret
dig under mit Hjerte, og du ligger mig saaledes paa Hjerte, at du
skal besøge os.“ „Ja, Moder,“ sagde jeg, „jeg vil saa gerne, men jeg
er bange for, Fader helt forhærder sig, og det vil jeg dog nødig
være Aarsag til.“ Hun fortæller mig og siger: „Nej, din Fader og
jeg er bleven forligt saaledes, at naar du ikke taler med ham om
-O Sogneforstanderskabene oprettedes ifølge Anordning af 13. August 1841.
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Guds-Ordet, saa lader han dig i Fred, og saa kan I jo tale om andre
verdslige Ting. Er din Fader ikke hjemme, naar du kommer, saa
kan vi tale om Vorherre.“
Dette slog ogsaa til, og Stillingen blev saaledes i flere Aar. Ved
et af mine Besøg hos min Moder sagde hun: „Gud ske Lov, at Vor
herre har givet mig saadanne Børn. Jeg gamle Stakkel, jeg skulde
have hjulpet dig, men jeg kendte det ikke.“
Ja, min Moder var min første Discipel, thi hendes Hjerte længtes
ogsaa efter Fred med Gud. Ja, det var yndige Barnedage for mig,
det var ikke alene mine Forældres Hus, jeg gæstede med det glade
Budskab, men mine Søskende, Venner og Naboer, det var en vel
signet Tid for mig, det var som yndig Maj Maaneds Vejr oven paa
en barsk og streng Vinter.
I Sogneforstanderskabet, som min Fader var bange for, at de Hel
lige ikke duede til, er jeg sikker paa, jeg var baade den livligste og
dygtigste af dem alle, og det var ikke underligt, at en saa glad Sjæl
kunde arbejde med Lyst baade ude og hjemme.
Jeg havde i nogle Aar været Formand for et BrandassuranceSelskab, nu gik det op for mig: Det passer ikke for Kristne, lad
Verden selv besørge den Slags Sager. Guds Børn har Englevagt,
og den Vagt vil Vorherre sætte om alt, hvad han har betroet mig,
saa nu er jeg ogsaa blevet sikret af Vorherre i det timelige. Jeg
meldte mig ved første Lejlighed ikke alene ud fra at være Formand,
men ogsaa ud af Selskabet som Medlem. Denne nye Opdagelse, jeg
nu havde gjort, at Vorherre ikke alene vilde frelse vore Sjæle, men
at han endogsaa vilde antage sig os i det timelige, glædede mig saa
meget, og det vilde jeg nu fortælle mine kristne Venner, men den
allerførste Samtale, jeg indledede derom med en ældre Mand, blev
til Strid imellem os, thi han paastod, at hvad der var timelige Sager,
det skulde vi passe selv, og dertil havde Vorherre givet os Fornuften,
og hver blev ved sit.
Jeg skal kun bemærke, jeg vist aldrig siden stredes med nogen
om den Sag, thi jeg har saa ofte følt min Svaghed i Troen ved slet
ingen haandgribelig Forsikring at have, men dog har det været mit
stadige Haab, at Gud Fader skulde være mit Skjold, dette Haab er
ikke beskæmmet, og det er jo hans altsammen.
Her paa Egnen var der gudelig Forsamling hver Søndag, som i
Reglen blev ledet af Johan Nielsen1), Skaarupør. Skønt de Hellige
nu var mine Hjertevenner, saa gik der dog over et Aar hen, førend
jeg besøgte de gudelige Forsamlinger. Imidlertid kom jeg i en gude
lig Forsamling, som afholdtes paa Aaby Mark, jeg var lidt undselig
ved at gaa derind, thi jeg havde hørt, at de var begyndt at frygte
for mig, at det ikke var rigtig ærlig Kristendom, saa jeg kunde ikke
x) Om Husejer Johan Nielsen (1789—1867) se bl. a. D. E. Rugaard: Fremra
gende danske Bønder S. 386—397.
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forlade Verdens Glæder og Verdens Ære og taale Forfølgelse for
Jesu Navns Skyld, thi i den Tid var de Hellige baade forfulgt og
foragtet.
Men det gjorde et underligt Indtryk paa mig, den Kærlighed,
hvormed de hilste paa mig, og jeg kunde se, alles Ansigter saa glade
ud. Ja, det var en stor Glæde i dette lille Vennelag, naar et Menneske
omvendte sig fra Verden til Gud, og som et synligt Bevis derfor
hørte dette ogsaa at søge de gudelige Forsamlinger.
De gudelige Forsamlinger begyndte med en Salme af Brorsons
Salmebog, derefter en Bøn, hvorpaa der blev oplæst en Prædiken,
enten af Luthers Huspostil eller en anden Prækensamling, derefter
blev holdt en Tale, undertiden 2 og sluttet igen med Bøn og Sang.
Dette lille Vennelag hilste hinanden, naar de kom og gik, med Bro
derkys, men kun Mandfolk og Kvindfolk hver for sig.
Jeg blev nu herefter en stadig Forsamlingsgæst og var saare glad
derved, særlig ved den levende Sang og Samtalerne, thi der var en
indbyrdes Kærlighed og Aabenhjertethed, ja, en saadan Troskyl
dighed til at aabne Hjerterne for hinanden, og dette trængte jeg for,
thi jeg havde saa meget at spørge de ældre om. Hvad Talerne i de
gudelige Forsamlinger angaar, var det Pietisme med stærk Forma
ning til Anger over Synden, det gjorde det Indtryk paa mig, at jeg
blev bekymret for, at min Omvendelse ikke var rigtig, thi jeg vidste
jo, at da jeg fik Naade til at tro, blev jeg saa hjerteglad, og nu blev
jeg bange for, at jeg ikke havde været bedrøvet nok over min Synd,
saa nu blev jeg en ivrig Pietist i nogle Aar.
Grundlæren var saaledes: Vi retfærdiggøres uforskyldt af Guds
Naade ved Troen og er løst fra Lovens Forbandelse. Men vi er under
Lovens Lydighed og skal vedblive at være derunder. Dette Begreb
at være under Lovens Lydighed bestod for Størstedelen i Afhol
denhed fra visse Gerninger, det var saaledes anset for ren Ugude
lighed at danse, at spille Kort og at arbejde om Søndagen.
Jeg blev saaledes henreven af denne Lære, at jeg f. Eks. engang
blev tilsagt at køre i Sogneægt for Sessionen fra Svendborg til Svindinge en Søndag, men da dette efter min Mening var Djævelskab
at forrette saadant om Søndagen, saa turde jeg ikke køre og valgte,
hvis saa var, hellere at blive straffet end besvære min Samvittighed.
Min Fader var Sognefoged og anmeldte for Herredsfogden, at den
Mand, der stod for Tur at køre, havde ved Tilsigelsen nægtet at
gøre Kørselen om Søndagen, thi det var en af de opvakte. „Ja“, sagde
Herredsfogden, „de Folk har gjort os mange Bryderier,“ og det havde
heller ikke været saa sjældent, at de Hellige tidligere havde været
kaldet for Øvrigheden for Afholdelse af gudelige Forsamlinger. Jeg
slap imidlertid for videre Tiltale, vistnok af den Grund, at Sessionen
skulde efter sin Rejseplan have rejst om Lørdagen, men var i Stedet
bleven i Svendborg til Selskab.
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Vores ældste Søn Hans blev født 1839, det var den Tid almindelig
Folkeskik, at der ved Barselgilder som ogsaa ved Bryllupper og
Begravelser var faste Gildeslav, der bestod af Folk, som boede i
Gaarde eller Huse, der nu engang hørte til Lavet i det Hus, hvor
Gildet skulde være, uden Hensyn til, om det var Venner eller ikke.
Jeg krympede mig noget ved en saadan Indbydelse, men mine For
ældre sagde: „Skik følge eller Land fly.“ Og min Fader paatog sig
at være Indbyder til Gildet ved Hanses Daab. 1842 blev Niels født,
og det gik ligedan. Kort derefter var det, at jeg fik det for mig saa
velsignede Besøg ved min Svigermoders Dødsleje, da Hans Andersen
vidnede for mit Hjerte om Jesus Kristus vor Frelser, saa Livslyset
tændtes i mit Hjerte, og med det samme fik jeg naturligvis noget
Lys over Menneskelivet. 1844 blev vor Datter Karen født, og nu saa
jeg klart, hvilken Usandhed det var for mig, naar vi ikke, efter at
Vorherre havde givet os et Barn, og alle Ting var gaaet os godt, til
Barselgilde bød vore Venner, der sammen med os vilde love og takke
Gud, men bad det faste Lav. Jeg talte med min Kone om Sagen og
spurgte, om hun ikke kunde være enig med mig, thi saa vilde vi
byde vore kristne Venner (de Hellige) og holde gudelig Forsamling
i Stedet for Gilde. Men hun beklagede sig: „Hvor skal jeg komme
over det? De har været her med Barselmad, og hvad vil Folk dog
sige om os, naar vi ikke bærer os ad ligesom andre?“ Min Moder
hjalp hende og sagde til mig: „Du kan aldrig være det bekendt!
Skik dig dog som andre Mennesker.“ Jeg var i Forlegenhed og raadførte mig med de Hellige om Sagen, og dær fik jeg det Svar: „Der
som du ikke tager gudelig Forsamling, saa miskender vi dig.“
Her stod jeg ligefrem mellem 2 Ilde. Min Kone og Slægt de sagde:
„Skik dig som andre Mennesker.“ De Hellige siger: „Dersom du ikke
tager gudelig Forsamling, saa miskender vi dig,“ og mit eget Hjerte
sagde: Tag kun dem, som vil være med at takke Vorherre. Hvad
gjorde jeg saa? Ja, vel det allerdaarligste, jeg vilde føje begge Parter.
Min Fader bød som tidligere til Barselgilde, og jeg havde budt de
Hellige til gudelig Forsamling.
Efter at der var spist ved Gildet, stod mine kristne Venner ude
i Porten og ventede paa at komme indenfor. Dette maatte imidlertid
ikke ske, før der var drukken Kaffe. Jeg var ikke glad, at mine
bedste Venner maatte st aa udenfor, og jeg mærkede ogsaa, at det
gjorde et slemt Indtryk paa mine indbudte Gæster, at de Hellige
var kommet. Johan Nielsen var Skaffer ved Gildet, og han var Taler
i Forsamlingen, da de Hellige kom ind i Storstuen, og det gik godt
for ham begge Steder. For mig var det anderledes, thi jeg havde
jo handlet imod mit Hjerte ved Indbydelsen til Gildet, og nu viste
det sig ogsaa, at jeg havde handlet daarligt, thi jeg havde nu et Sel
skab samlet, der slet ikke kunde sammen: De Hellige tog nu først

39

Plads i Storstuen med Sang i Brorsons Salmebog, Oplæsning af Lu
thers Prædikener, Tale og Bøn, og det var kendeligt, at de andre
Gildesgæster blev bitre og værre til at drikke og bande, saa nogle
af dem gik vrede hjem, og ingen af Parterne «kunde være rigtig fri
og godt tilpas.
Dagen blev imidlertid en af mit Livs Mærkedage, og det gik mig,
som Ordsproget siger: Brændt Barn skyer Ild. Thi 2 Aar derefter,
altsaa 1846, blev Peder født, og ved denne Lejlighed fik jeg ved
Daaben mit Hjertes Ønske opfyldt, thi da blev jeg enig med min
Kone om, at vi brød med det gamle Gildeslav og bød kun til os de
nødvendige Faddere, og jeg selv, hvad den Tid var uhørt, var med
ved Daaben.
Der blev over denne vores Færd, der stred mod nedarvet Skik,
et saadan Bulder, at det spurgtes langt ad By, saa jeg ved en given
Lejlighed kom til en af mine Venner, der boede 5 Mile fra os, og
blev tiltalt saaledes: „Ja, Christen Hansen, det er vist ganske rigtigt,
at du har brudt med Verden med Gildeslavet, men det var et stærkt
Stykke, som jeg ikke kunde gøre dig efter.“
Der maa alligevel flere have været misfornøjet med disse faste
Gildeslav, thi til Trods for det stærke Bulder over vores Færd, saa
havde det dog den Virkning at blive Begyndelsen til, at de nævnte
Gildeslav døde hen efterhaanden, og jeg var hjerteglad ved at have
fulgt mit Hjertes Stemme.
Hvad min timelige Stilling angik, var jeg ved den Tid bleven en
rigtig velstaaende Mand. Mine Forældre var nu bleven glade ved
vores Stilling, og min Fader, skønt endnu ikke enig med mig i Troen,
saa levede vi dog fredelig og godt sammen, og han havde nu erfaret,
at skønt jeg var af de Hellige, saa var jeg ligesaa virksom som til
forn, samt at jeg omfattede de kommunale Sager med stor Lyst.
Nu kom det mærkelige Aar 1848. Min Fader, der var baade Sogne
foged og Lægdsmand, blev valgt som Rigsdagsmand. Dette Valg gav
ham Anledning til at frasige sig disse Bestillinger. Sogneforstanderskabet foreslog mig i hans Sted. Men Herredsfogden havde vist ikke
glemt, at jeg ikke vilde køre for Sessionen om Søndagen, han vilde
ikke have mig til min Faders Stedfortræder, men indstillede til
Amtets Valg en anden Mand, men denne turde ikke paatage sig
Lægdsvæsenet, som ved den udbrudte Krig førte mange Forretninger
med sig, og Herredsfogden nøjedes saaledes med mig.
Jeg blev saaledes alligevel Lægdsmand, og da jeg blev kendt paa
Herredsfogdens Kontor, kom jeg til at staa vel dær, ja saa vel, at
jeg 9 Aar derefter blev valgt til Sognefoged. Jeg havde nu allerede
prøvet ikke saa lidet, fra jeg 26 Aar gammel blev gift, til jeg nu
ved denne Tid var 37 Aar. Vi havde allerede 4 Børn, min Kone havde
i lange Ture lidt meget af tungt Sind, og dette Tryk gjorde mig Livet
alvorligt og mange Gange meget svært, men det ydmygede mig, saa
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jeg derved kom til at trænge til at bede Vorherre, at han vilde tage
sig af os.

GRUNDTVIGIANER. Ved Siden af dette Tryk var der et andet,
der gik ikke mindre dybt, det var mine Børns Undervisning. Jeg
har altid følt Trang og Lyst til at fortælle for mine Børn baade om
aandelige og timelige Ting, hvad de havde kunnet tage imod, og
dette vækker igen for dem Videbegærlighed, saa jeg fik mange
Spørgsmaal af dem igen. Det gik mig da saaledes, at da Hans var
5—6 Aar gammel, vaagnede den Følelse for mig: Nu skal han
snart i Skole, og hvordan vil det gaa med den livlige Dreng, der er
saa barneglad ved at høre, hvad jeg fortæller ham, og saa troskyldig
tager imod hvert Ord af min Mund, men kender slet ikke til Vantro
eller Tvivl? Jeg følte, skal det være Sandhed for mig at sende mine
Børn i Skole, saa skal Skolen og Hjemmet gaa Haand i Haand. Det
var med en hjertelig Smerte, at jeg maatte sige til mig selv: Det kan
Vejstrup Skole ikke med sit døde Bogvæsen, Balles Lærebog som
Organ for Undervisning, sin Aandstomhed og Udenadslæsning, Ra
tionalisme eller vantro Dydslære. Her kom jeg i en Knibe, jeg aldrig
før havde prøvet til. Dette at jeg var umyndig over det allerbedste,
Vorherre havde betroet mig i denne Verden, at Staten greb ind i
Familielivet med sit døde Skolevæsen og ved Skoleforordningen af
1814 siger til den danske Bondestand: Naar eders Børn er 7 Aar
gamle, saa vær saa god, overlever dem til de Mænd (Skolelærerne),
som vi har ladet danne paa vore Seminarier, og gør I ikke dette, saa
straffer vi eder med 3 Skilling Mulkt hver Dag, de udebliver af
Skolen.
Ja, der er intet Baand, der saaledes har snæret min naturlige Trang
til Frihed, og hvorunder jeg saadan har sukket som dette, at jeg
ikke selv maatte raade for mine Børns Undervisning og Opdragelse.
Hvad var herved at gøre? Det faldt mig ikke ind, om jeg muligvis
kunde undervise dem selv, men jeg gjorde det Forslag for mine
kristne Venner, om vi ikke kunde forenes om at holde en Lærer
i Fællesskab, som var enig med os i Troen, og som ved Siden af
Skolen kunde være til Opbyggelse og Glæde ved vores Sammen
komster. Men dels var vi kims faa, der havde Smaabørn, og det
syntes heller ikke, at der var nogen iblandt mine Venner, der
var saaledes i Vaande som jeg. Tilmed var maaske de fleste af os
den Tid Fattigfolk, saa de syntes heller ikke, vi kunde magte
Udgifterne.
Tiden nærmede sig, at Hans var 7 Aar, og ved Foraarseksamen
1846 blev han indskreven til anordningsmæssig Skolegang, han
kunde læse, maaske ogsaa skrive lidt, men han kunde meget bedre
høre, hvad jeg fortalte ham, og det var han glad ved, men han var
allerede ked af Bøgerne. De Tanker pinte mig: Den livlige, troskyl-
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dige, glade Dreng, han bliver vist helt forkvaklet og forknyt ved
den saa forskellige Paavirkning fra Hjemmet og nu i Skolen.
Ja, det er 38 Aar siden, men ved at nedskrive dette er det, lige
som jeg kan fornemme Følelsen af Smerte fra de gamle Dage. Saa
vidt jeg kan mindes, var Hans det første Barn, der kom i Skole af
vores, som de kaldte de Hellige, og det første, der blev lagt Mærke
til hos ham, det var, at han havde en Luthers Katekismus med sig
i Skole, men da han havde været i Skole nogle Dage, bad Læreren
Drengen hilse sin Fader og sige, at den Bog var ikke den rigtige,
og om jeg vilde købe en af de avtoriserede Skolekatekismer. Jeg
føjede selvfølgelig Læreren i den Anmodning. Men ved saaledes
at undersøge denne lille, kun 16 Blade store Bog, fandt jeg den
langtfra tilfredsstillende, og da særlig den 3die Trosartikel, den
hedder her saaledes (efter Hukommelsen): Jeg tror paa den hellige
Aand, een hellig kristelig Kirke at være, som er hellige Menneskers
Samfund eller Forsamling, Syndernes Forladelse, Legemets eller
Kødets Opstandelse og efter Døden det evige Liv.
Ved at sende denne Bog med Hans i Skolen skrev jeg et Brev
med ham til Læreren og bad om, at mine Børn i Skolen maatte
benytte sig af Bøger, der var i Overensstemmelse med Trosordet
ved Daaben, og da jeg ikke fandt saadant i den 3die Trosartikel,
saa ønskede jeg, at Hans maatte bruge Luthers Katekismus, som
han først bragte med sig. Det var vistnok efter Samraad med Præ
sten, at jeg nogle Dage derefter fik min Ansøgning bevilget. Nogen
Tid derefter havde en af mine Venner en Søn, der ogsaa kom i
Skole, og han fik samme Frihed. Det var jo en Føjelighed, og saadan
paaskønnede jeg det ogsaa, men det var jo kun en Bog, og hvad
hjalp det, naar der ikke lød et levende Ord, men det hele var aands
tomt, dødt og koldt.
Hans var nu indrulleret, og Larsen (Skolelæreren) kunde godt
lide ham, men han blev ingen dygtig Skoledreng, efter Tidens Smag,
thi det gik kun smaat for Hans med den Udenadslæren, som var
det største Nummer i Skolen. Det hjalp ham ogsaa en Del til at
undgaa Prygl, at han var fredsommelig, og om han saa ikke kunde
— hvad han vist næsten aldrig kunde — sin Udenadslektie, saa
bar Larsen saa megen Respekt for mig, saa det fredede hans Ryg.
Paa det nær, at Larsen og jeg ikke var trosenige, men stredes alle
Vegne, hvor vi samledes, om, hvad der var Kristendom, saa giver
jeg ham det Vidnesbyrd, at han var en oplyst og brav Mand.
Naar jeg nu som gammel Mand ser tilbage paa det Stykke af
mit Livs Historie, fra jeg 26 Aar gammel indgik Ægteskab, til jeg
37 Aar gammel stod i min fulde Manddom, saa ser jeg det som
en forunderlig Tid, saa rig paa Gud Faders Velsignelse og store
Kærlighed. Som det allerstørste for mig var det, at i dette Tids
rum fik jeg Naade til at tro paa Syndernes Forladelse og fik den
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længe savnede Fred med Gud. Hvad det timelige angaar, begyndte
jeg med store Udgifter, saa det forundrede Folk, at jeg kunde gøre
Fremgang. Nu havde jeg al min Gæld betalt og kunde bygge den
store Tærskelade 1847 og endda have Penge tilovers.
Min Kone og jeg havde haft en haard Kamp, og den var overstaaet saavel til Glæde og Velsignelse for os begge. Naar jeg foran
har omtalt, hvorledes jeg, da jeg blev glad i Troen paa Jesus Kristus,
ikke kunde tie dermed, men vidnede derom for mine Venner, ja,
saa var det jo naturligt, at min Kone var den allernærmeste, og
paa Forhaand tænkte jeg, ja, saa vankundig var jeg: Hun har en
saadan Tillid til mig, at hun tror mig paa mit Ord, saa det skal
snart komme. Men jeg lærte snart, at det var Guds og ikke min
Gerning at omvende Mennesker. Efter et Par Aars Forløb fik him
dog Naade til at lukke sit Hjerte op for Guds Naades Ord, saa det
lettede for meget. Nu kunde vi bede sammen og tale i Fortrolig
hed om alt, hvad der laa os paa Hjerte. Vi havde 4 raske Børn,
og herved var kun den Byrde paa mig, at den ældste allerede var
kommen under Statens Skolevæsen.
I Marts Maaned 1848 udbrød Krigen, vores ene Tjenestekarl blev
straks indkaldt. Jeg havde saa kun en Dreng tilbage, men det
nødvendige kunde vi endda magte. Imidlertid havde jeg fæstet en
anden Karl fra Gudme, som jeg herefter vil faa en Del at fortælle
om. Det var Rasmus Hansen,1) han var en af mine unge kristne
Venner og havde faaet Lyst til at tjene mig. Han kom 1. Maj og
blev kun hos os 3 Uger, thi han var udskreven til Soldat og skulde
med i den udbrudte Krig. Men disse 3 Uger var dog tilstrækkelige
til, at jeg blev sikker paa, at vi to passede godt sammen. Jeg mær
kede snart, at han var meget begavet og havde særdeles Kærlighed
til Børn, saa jeg fik Lyst til, at han, naar Krigen var overstaaet,
skulde være Lærer for mine Børn, og hvis han vilde love mig dette,
saa vilde jeg betale for hans Uddannelse til Lærer paa Skaarup
Seminarium, thi jeg havde endnu ikke Forstand paa, at vi kunde
faa Lærere ad anden Vej.
D Rasmus Hansen (1825—1883), Søn af en Husmand og Skrædder i Gudme,
havde foruden poetisk Sans megen historisk Interesse. Han var Friskole
lærer i Vejstrup i 27 Aar, men foruden sin Skolevirksomhed bør frem
hæves hans store Kærlighed til de gamle Minder, hvad der i hvert Fald
for Folkemindernes Vedkommende dengang var en meget stor Sjælden
hed. Rasmus Hansen udgav flere Bøger „Minder og Dagbogsblade fra
Krigen 1848, 49 og 50", „Gamle Minder" I-II, og han efterlod sig en Række
Optegnelser, der dels findes*i „Dansk Folkemindesamling" i København
og dels er offentliggjort i Tidsskriftet „Fynsk Hjemstavn", redigeret af
H. C. Frydendahl. Af selvbiografisk Art vil man i Rasmus Hansens Minde
bog, udgivet af Morten Eskesen (Kolding 1883), finde en større Skildring
„Minder fra min Barndom", ligesom ogsaa en anden af Rasmus Hansens
Skildringer sammesteds „Til Koids Mindekrans" belyser hans personlige
Udvikling.
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Rasmus Hansen sagde Nej til mit Tilbud, og det blev jeg saa
underlig fattig ved, thi jeg troede, at han med sin store Videbe
gærlighed havde takket og taget villig derimod. Rasmus Hansen
var jo nu Soldat og var med i Treaarskrigen, han var hjemme en
Tid om Vinteren, mens der var Vaabenhvile, men blev i Aaret 1850
den 25. Juli haardt saaret ved Istedslaget. Ved denne Lejlighed
dukkede Haabet om at faa ham til at blive Seminarist igen op i
mig, thi det ene Ben var saaledes skudt i Stykker paa ham, saa
jeg antog, han blev en Krøbling, som ikke mere var skikket til
Bondearbejde, men dette Haab blev beskæmmet, thi Rasmus Han
sen blev rask igen som tilforn, og jeg havde lovet ham, at han
maatte have hjemme i vores Hus, selv om det var som Krøbling.
Da Krigen var Slut, og Rasmus Hansen blev udskrevet fra Laza
rettet, kom han til os igen, vel nok i Begyndelsen med Stok i
Haand, men det varede dog ikke længe, før han lagde Stokken til
Side og tog fat paa Arbejdet som tidligere. Nu begyndte vi igen
at leve sammen til daglig Dags. Krigen havde ført mange Besvær
ligheder med sig, ikke alene for dem, der deltog legemligt i den,
men ogsaa for os andre, særlig da for dem, hvis nærmeste havde
ofret Liv eller Lemmer, og vi andre havde døjet megen Anstren
gelse ved at undvære Mandskabet.
Imidlertid viste Broderkærligheden sig imod mig, saa en af mine
Venner, der var bleven fri for Udskrivning til Soldat, forlod sin
Stilling som Væver og kom og hjalp mig, saa vi endog byggede
1848 en Staldlænge og 1849 en Kolade. Vorherre forundte mig et
saa godt Helbred og saadan Lyst og Kræfter, saa jeg nu, naar jeg
ser tilbage paa den Tid, forundrer mig over alt det Arbejde, jeg
kunde udrette. Jeg sparede heller ikke at tage Børnene med, efterhaanden som de kunde begynde at hjælpe til, saaledes var Hans
med at pløje, da han var 10 Aar gammel, og det gik saaledes til,
at han kørte med sin Plov foran, og naar det saa blev lidt skævt,
saa rettede jeg det, naar jeg kom bag efter, og saa hjalp jeg ham
med Ploven i Enderne, thi det kneb mest for ham med at vende.
Ved Siden af al den verdslige Travlhed var der ogsaa travlt Arbej
de i mit Hjerte med aandelige Sager. Det var saaledes kommen til
at staa for mig, at der var ingen Magt i vort Vennelag. Mine ældre
kristne Venner fortalte mig, at det var blevet daarligere med dem,
end det var i den første Tid af deres Vandring med Vorherre, nu
havde den første Kærlighed tabt sig, sagde de, og den iboende For
dærvelse var bleven til saa megen Kamp, saa det var gaaet tilbage.
Disse Betragtninger passede ikke for mig, thi jeg forudsatte, at
alt, hvad der var Liv, maatte have en Vækst, og denne Længsel og
Trang hos mig efter at leve et aandeligt Liv gav mig engang ved
en given Lejlighed Anledning til at gøre en Rejse til Sjælland. Det
gik saaledes til: Vi fik Besøg af en af vore kristne Venner, der
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boede i Sjælland, og han fortæller mig: „Der er bleven en underlig
Strid ovre hos os imellem Lars Møller (Lægmandsprædikant) og
Pastor Boisen, senere kaldet Buds tikke-Boisen1).“ — Jeg spurgte:
„Hvad strides de om?“ Ja, Lars Møller beskyldte Boisen for, at han
prædiker Daab til Salighed, i Stedet for Kristus til Salighed.
Vi fik ikke videre forhandlet om Sagen, men disse Ord: Daab til
Salighed dem slap jeg ikke. Det begyndte at arbejde hos mig. Daa
ben, ja, jeg vidste ikke rigtig noget derom, thi Pietisterne paastod,
at vi var bleven Guds Børn ved vor Omvendelse, og at Igenfødelsen
foregik ved Omvendelsen, og nu vaagnede Længselen hos mig efter
at besøge de 2 Mænd ovre i Sjælland, og jeg fik et Rejseselskab
sat i Stand i Pinsen, saa lejede vi os en stor Baad til Rejsen og
rejste derover.
Vi kom til Forlev om Aftenen og overnattede der hos troende
Venner, og om anden Dagen derefter besøgte vi Lars Møller, men
han var ikke hjemme, han var rejst ned paa Næstvedegnen at
holde gudelig Forsamling i Pinsen. Jeg spurgte hans Kone om, hvad
der var i Vejen mellem hendes Mand og Boisen, men hun kunde
ikke klare, saa jeg kunde forstaa, hvad det var. Jeg blev ked af det,
fordi vi ikke traf Lars Møller. Jeg kendte ham i Forvejen, og han
var en begavet Mand.
Jeg havde selvfølgelig fortalt mit Rejseselskab om min Længsel efter
at faa Klarhed i det nævnte Spørgsmaal, og nu rejste vi til Skørpinge, hvor Boisen var Præst. Jeg boede om Natten hos en Fynbo,
der ikke boede langt fra Boisen, ogsaa hos ham spurgte jeg ud om
Striden imellem de nævnte Mænd, men blev endnu lige klog. Men
nu skulde vi da i Kirke og høre Boisen prædike anden Pinsedag.
Det var med spændt Opmærksomhed, jeg lagde Øre og Hjerte til
og blev rigtig glad ved den Gudstjeneste. Men han talte ikke noget
om Daaben, saa jeg fik ikke endnu, hvad jeg søgte. Vi blev da enige
om, at vi efter Gudstjenesten vilde besøge Præsten. Han var en
rigtig venlig Mand og tog kærligt imod os Fynboer. Men jeg brændte
ogsaa her inde med, hvad der laa mig paa Sinde at spørge om, og
det af den Grund, at Huset 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 Kær
lighed. Men jeg følte godt, at det, der egentlig var Aarsagen til
Rejsen, havde vi ikke faaet udført.
i) Frederik (Frits) Engelhardt Boisen (1808—1882), f. i Nakskov, Søn af
Biskop Peter Outzen Boisen, 1834 Kateket i Store Hedinge, 1837 Præst i
Skørpinge i en stærkt vakt Egn. Blev revet med af den pietistiske Væk
kelse, men sluttede sig siden til den grundtvigske Retning, 1850 Præst
i Vilstrup ved Haderslev, begyndte 1852 at udgive „Budstikken“, et Folke
skrift til Oplysning og Opbyggelse, efter hvilket hans Kendingsnavn
„Budstikke-Boisen“ opstod.
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Der var imidlertid — saa spurgte vi — nogle Mænd paa Hinds
holm, som Folk kaldte Grundtvigianere, og jeg vidste vel næppe
i Forvejen, at der var saadan lagt videre Mærke til Grundtvig, thi
selv havde jeg ikke læst noget af ham, og Johan Nielsen, der var
vor Formand i de gudelige Forsamlinger, havde omtalt ham som
en Sværmer. Imidlertid, da jeg hørte, at der var Folk paa Hinds
holm, de kaldte Grundtvigianere, saa fik jeg ogsaa Lyst til at kom
me dem i Tale. Jeg fik i den Anledning samlet et Rejseselskab, og
jeg kørte for dem.
Vi kørte først til Davinde, hvor en af mine Venner, Cornelius
Petersen1), boede. Jeg sagde ham, at jeg havde faaet Lyst til at
gøre Bekendtskab med Grundtvigianerne ude paa Hindsholm, og
han tilbød at sætte sine Heste for Vognen og følge med os. Han
sagde til mig: „Du bliver vist enig med dem, og jeg tror om dig,
at du er Grundtvigianer. Kim er der noget lystigt ved dem, der
vistnok ikke passer din alvorlige Natur.“ Han kørte for os til Hinds
holm. 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 Cornelius, om
der var ingen Grundtvigianere til Forsamlingen; det viste sig, og
der havde saaledes været 2 Mand, men de var gaaet hjem. Vi skulde
nu ogsaa rejse, saa det gik mig som i Sjælland, jeg fik endnu ikke,
hvad jeg søgte.
Johan Nielsen var med paa Rejsen, og paa Hjemturen faldt følgen
de Samtale imellem os. Jeg skal først bemærke, det var jo en
Anskuelse hos os som Pietister, at det var Synd og Djævelskab at
danse. Han fortæller mig da: „Anders Tøsing har været Skaffer
ved et Bryllup nede i Skaarupør, og dær har han, ligesom Verden
bruger det, givet Bruden den første Dans, og det var jo et Fald,
men han vilde 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.“ Ved denne Meddelelse fik jeg
Lejlighed, saa det brød igennem, hvad der længe havde gæret hos
mig. Mit Svar var omtrent saaledes: „Ja, Johan Nielsen, det har
i lang Tid arbejdet i mig, at der er saa mange selvtagne Vedtægter
og saa meget, vi kalder Djævelskab, som vi ikke har Vorherres
Ord for, saaledes med Dans. Jeg mener, det mest underlige det
var, at den gamle Mand havde Lyst dertil. Det er gaaet op for
mig, at det er en Fejl af os, naar vi giver saadanne Leveregler,
som vi gør, naar vi siger: Det er Djævelskab at danse, det er Djævel1) Cornelius Petersen, Gdr. i Davinde, d. 1876, valgtes 1848 (Odense Amts
2. Distrikt) til Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling. 1872—76
valgtes han til Medlem af Folketinget for Kertemindekredsen (Odense
Amts 3. Valgkreds).
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skab at spille Kort, det er Djævelskab at arbejde om Søndagen, —
for det har Vorherre jo ikke sagt i sit Ord. Gør vi ikke det paa
egen Haand, naar vi overfører Sabbatsbudet, der var givet Israels
Folk om Lørdagen, til Anvendelse for de Kristne paa Herrens Dag
(Søndagen)? Jeg vil ikke arbejde om Søndagen, men jeg betragter
Søndagen som en Frihedsdag, da Guds Børn kan samles til Lovpris
ning og Taksigelse, og jeg spiller heller ikke Kort, men jeg tør dog
ikke derfor kalde det Djævelskab, hvem, der kun spiller for For
nøjelse, hvorimod jeg tror, at for hvem der spiller for Vindings
Skyld, da bliver det af det, 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, 15.
Kap.)“
Det var vist første Gang, jeg tillod mig at gøre en Anskuelse
gældende imod Johan Nielsen, thi det var i Reglen saaledes anset
blandt os, at de, der havde den Gave at være Ordførere, var saaledes
den Helligaands Redskaber, saa hvad de lærte os, var dem indgivet
af Ham, Aanden.
Han tog imidlertid vel derimod og blev ikke vred, hvad han
ellers let gjorde. Denne Forhandling foregik paa Hjemrejsen. Jeg
var kommen til at længes efter mere Udvikling og havde mærket,
at der var noget sygeligt hos os, og det var jo Aarsagen, hvorfor
jeg ogsaa havde gjort denne Rejse.
Rasmus Hansen og jeg gik nu sammen daglig, og vi forhandlede
kirkelige og kristelige Spørgsmaal ved alle givne Lejligheder, det
brødes i os, og vi vidste ikke rigtigt, hvad der fejlede os, kun vidste
jeg for mit Vedkommende, at jeg længtes efter mere Lys.
Der var et ungt Menneske paa Oure Mark, Anders Knudsen,
han havde levet med Verden i Sus og Spil, men var vaagnet til
Omvendelse og Tro og var blevet en ivrig Tilhænger af Venne
kredsen, ja, han havde endog et halvt Aar efter sin Omvendelse
begyndt at prædike Omvendelse for Verden. Anders Knudsen havde
ogsaa hørt Tale om Grundtvigianere paa Hindsholm, og han spad
serede i sin Iver den 7 Mil lange Vej til Dalby for, ikke som jeg,
der vilde søge Oplysning, men som en Lærer, der vil formane
og vejlede de vildfarende.
Anders Knudsen besøgte jævnlig vores Hus og saaledes ogsaa,
da han kom fra Hindsholm. Han fortalte mig, hvad han havde
sagt til Grundtvigianerne, og ligeledes, hvad de havde fortalt ham
Han havde en god Hukommelse, saa han fortalte mig vist temmelig
nøjagtigt, hvorledes de stredes. Jeg hørte opmærksomt, og da han
havde udtalt sig, udbrød jeg saaledes: „Jeg tror virkelig, Grundt
vigianerne har Ret.“ Dette mente jeg af den Grund, at de havde
søgt hen til Daaben som Døren og Indgangen i Guds Rige, og det
havde jeg aldrig før hørt, nogen havde gjort. Anders Knudsen
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studsede ved min Bemærkning og gjorde straks Indsigelser imod mig.
Jeg fortalte for Rasmus Hansen Anders Knudsens Meddelelse,
og vi tog nu fat paa at behandle Sagen. Vi stredes ogsaa paa vores
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, han
var skarpsindig og kunde fra Lyssiden give mig gode Raad. Jeg
var mere hjertevarm, og det var derfor mere Livssiden, der brændte
hos mig. Der var kommet en Morgendæmring hos os i dette store
Spørgsmaal: Hvorfra vor Børneret var os givet, og dette forhand
lede vi en Tid lang inden Døre, og Anders Knudsen kom jævnlig
som Modstander og stredes med os. Han var en stridbar Natur, og
det bidrog til, at han kom saa ofte, men til sidst trak han det
korte Straa.
Som Hovedtaler ved de gudelige Forsamlinger var Johan Nielsen
i Skaarupør paa vores Egn og Maler Olsen paa Egnen omkring
Svendborg. De var godt enige om, at vi retfærdiggøres af ufor
skyldt Naade ved Troen paa Jesus Kristus, men de var ikke fuldt
enige om, hvad vi kalder Helliggørelse, thi da holdt Johan Nielsen
paa, hvad jeg foran har bemærket, med ikke at arbejde om Søn
dagen o. desk, og naar Olsen som Maler havde travlt, saa arbejdede
han ogsaa om Søndagen og tillod sig Friheder, som ikke kunde
godkendes efter den Tids Lære. Der var imidlertid begyndt at
rokkes lidt ved den strenge Pietisme og da navnlig dette, at det
kunde ikke gaa an at overføre Israels Sabbatslov paa Herrens 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 noget stor
Forsamling, det var Formændene ligesom fra 2 Kredse, der brø
des, saa der var jo Folk fra begge Kredse. Der var ingen, der tog
Parti mod nogen af dem uden mig. Thi skønt jeg tilhørte Johan
Nielsens Kreds og holdt ogsaa mest af ham, saa gav jeg alligevel
Erklæring saaledes: „Apostelen siger: Med Hjertet tror vi til Ret
færdighed, og med Munden bekender vi til Salighed.“ Gaaende
ud derfra vilde jeg sige: „Jeg er mest enig med Olsen.“ Der var
ingen, der enten modsage eller sluttede sig til min Erklæring. Men
Johan Nielsen, der i Venners Øjne, saavelsom rimeligvis ogsaa i
sine egne, var den største, blev meget vred. Ja, saa vred, at han
lige straks vilde have forladt Selskabet og kun ved megen Over
talelse blev formaaet til at blive en Stund. Det var første Gang,
jeg kom til at støde an imod den Mand, jeg rigtig elskede og saa
op til som vor Formand, og jeg fik ogsaa en Fornemmelse deraf,
at han havde ikke ventet saadant netop fra mig. — Da vi gik hjem
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fra Mødet, talte Rasmus Hansen og jeg om Forsamlingen, og vi
følte godt, at vi ikke længere hørte hjemme i de gudelige Forsam
linger. Men vi kendte endnu slet ingen, vi kunde forhandle med
ved det Aandens Lys, der var begyndt at lyse for os om Vorherres
Munds Ord til os ved Daaben.
Det var nu 10 Aar, der var gaaet hen, siden jeg første Gang
fik Naade til at høre og tro Ordet: Salighed af uforskyldt Naade
ved Troen paa Jesus Kristus. Ved denne Tid, jeg her omtaler, var
jeg 40 Aar gammel. Nu er jeg snart 73 Aar, og naar jeg nu som
gammel Mand ser tilbage paa mit Liv, saa ligger min Barndom
og første Ungdom mest dunkel for mig. Det er, som den Tid var
mere hjemlig for mig. Alt, hvad jeg havde hørt om aandelige Ting,
var kun Menneskebud, som grænsede til Fritænkeri, thi naar Jesus
kun blev forkyndt som et Dydsmønster, saa vil vore Dages Fritæn
kere heller ikke nægte den historiske Kristus som Josef og Marias
Søn, og mange af dem vil ogsaa anerkende ham som den dygtigste
og største Mand, der har levet.
Imidlertid da jeg som foran omtalt var lidt over 20 Aar gammel
og vaagnede af denne Døs og Ligegyldighed for min Sjæls Frelse,
saa gik der 10 Aar hen, hvor jeg sukkede og sørgede og længtes
efter den Fred, Mennesket havde tabt ved Faldet, og naar jeg nu
ser paa de sidste 10 Aar, ja, saa Gud ske Lov for dem, men det
staar dog for mig, og det er jeg sikker paa, er rigtigt, at hvis Grundt
vigs Disciple dengang havde kunnet taget mig i Favn, som Pietister
ne gjorde, saa var der anderledes bleven Gro i mit Liv. Nu havde
jeg erfaret, at der var ingen rigtig Livsgro i Pietismen, og jeg kan
mindes, at Rasmus Hansen engang gjorde den Bemærkning: „Det
er med Pietismen lige over for, hvad Guds Aand har lært os ved
Grundtvig, som det er med to Kvinder, der begge føder hvert et
Barn, og Moderhjertet glæder sig derved. Men den enes Barn dør
kort efter Fødselen, og naar hun saa derefter skal kunne glæde
sig ved sit Barn, saa maa hun tænke sig tilbage paa den Tid, det
levede, saaledes er det ogsaa med Pietisterne, de taler om den
første Kærlighed og vil helst tale om disse glade Dage, og det er,
ligesom Barnet er bleven borte. Den anden Moders Barn det levede,
og det voksede og gik frem til Möders Glæde.“
Ja, Billedet passede godt. Baade Rasmus Hansen og jeg havde
godt mærket, at Barnet hos os var bleven sygt, og for mit Ved
kommende var det for at faa det helbredet, at jeg søgte omkring
baade til Sjælland og Hindsholm.
Naar jeg nu dernæst fortæller videre om mit Liv, saa staar det
for mig, at de 10 Aar var nogle af mit Livs rigeste Aar. Det klarede
sig efterhaanden for mig, at Aand er Livskraft, og Aanden er i Ord,
og at det Ord, der lyder ved Daaben, er det levende Guds Ord,
Vorherre Jesus Kristus’ eget Munds Ord til os. Da det efterhaanden
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lyste mere og mere op for mig, saa tabte jeg Lysten til at besøge
de gudelige Forsamlinger.
Birkedal var kommen til Ryslinge, og han var allerede en Grundt
vigs Discipel og en begavet Mand. Ham besøgte jeg baade i hans
Kirke og i hans Stue, og det saa lyst og friskt ud for mig, saa nu
følte jeg en Livs vækst, jeg havde savnet i Pietismen. Det gamle
Venneforhold stod endnu ved Magt imellem mig og mine gamle
Venner, men saa skete det, at Johan Nielsen kom til og vilde over
natte hos os. Den Aften brød det løs imellem os, saa Johan Nielsen
blev saa vred, at han ikke vilde være hos os om Natten. Der gik
nogle Dage hen, og vi sendte atter Bud efter ham. Han mødte ogsaa,
og vi vilde da forsøge, om vi dog ikke fremdeles kunde være enige
i vores Anskuelse af Kristenlivet, men endnu den halve Nat gik,
og Striden førte os ikke nærmere.
Jeg følte straks: Nu vil Johan Nielsen forfølge os, jeg sagde til
Rasmus Hansen: Vi vil ikke angribe ham, men Sandheden skal
frigøre os. Thi angriber vi ham for Vennerne, som jeg antager han
gør os, saa er vi alle tre vel ansat i Vennelaget, og nogle vil da mene,
at vi to faar Retten, og atter andre, han har den, men lad os bare
holde os rolige. Det varede heller ikke længe, før en af mine gamle
Venner fortæller mig: „Vi var til Forsamling en Søndag ovre hos
Christen Larsens, og da sluttede Johan Nielsen sin Tale med at
sige: „Der er opstaaet Mænd iblandt os, som er bleven kloge i
dem selv og lader sig bruge af den Onde til at føre Guds Børn
bort fra den enfoldige Tro paa Vorherre.“ Han talte ikke om, hvem
det var, men jeg tvivlede, om det ikke var dig. Men saa har jeg
siden spurgt ham, hvem han sigtede til den Søndag. Da svarede
han mig: „Det er Christen Hansen og hans Tjenestekarl, og jeg
antager, at det er Karlen, der forfører Christen Hansen, for han
er saa klog i sine egne Tanker.“
Hans Holgersen, saa hed han, spurgte mig dernæst: „Hvad er der
i Vejen imellem eder?“ Det Spørgsmaal vilde jeg gerne besvare.
Jeg fortalte ham vores Strid og siger til ham: „Jeg har været uvis
om, hvomaar jeg blev et Guds Barn, og du ved jo, at der læres
iblandt os, det er sket med vores Omvendelse, men det har jeg
aldrig rigtigt kunnet blive fortrolig med. Men nu er jeg vis paa,
at Daaben er Døren og Indgangen i Guds Rige, og at det er dette,
det gælder for os om at leve i vor Daabs Pagt (Forsagelsen og
Troen), saa er vi Guds Børn.“
Han blev glad ved vor Samtale og jeg vel ikke mindre. Imidlertid
var han ikke den eneste, der kom med det Spørgsmaal: Hvad er
der i Vejen imellem eder og Johan Nielsen? Og ved denne Lejlig
hed fik vi efterhaanden Lejlighed til at vidne med Hjertens Lyst
den Oplysning for Livet for vore gamle Venner, der var bleven
os saa kære. Det var en glædelig Tid, der nu oprandt paa vores
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Egn. Det gik saa venlig 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 gudelige Forsamlinger sygnede hen her paa denne Egn.
Johan Nielsen blev da valgt til at rejse i den indre Missions Tjene
ste, og det fortsatte han med, saa længe hans Kræfter tillod ham
det, han rejste baade i Fyn og Jylland. Det var i nogle Aar, Johan
Nielsen og mig ikke kom sammen, men det gik over, vores Forhold
blev venligt igen, og han blev ogsaa venligt stemt over for Grundt
vigs Venner paa sine gamle Dage.
Min Fader blev valgt til Rigsdagsmand 1848 og var saaledes med
at underskrive Grundloven af 5. Juni 1849, og foruden dette, at
han, der som Barn var stavnsbunden, fik den Ære at være Medlem
af den lovgivende Forsamling, saa fik han ved samme Tid den
Naade at komme til Troen paa Vorherre og Frelser Jesus Kristus,
og alle mine Søskende var mer eller mindre vakte. Disse vare
Johanne Margrete, gift med Gaardejer Peder Nielsen, Gravvænget
i Brudager, Niels, Gaardejer, Oure Mark, Maren, gift med Gaard
ejer Hans Nielsen, Ulbølle Mark, Hans, Gaardejer, Nørre Lyndelse,
og Karen, der var gift med Morten Rasmussen og skulde arve min
Fødegaard Kohavegaarden i Vejstrup. De var alle enige i den fælles
Tro. Det var mig en stor Glæde at tilhøre en saadan Slægt, vel
anset af Mennesker, men hvad der var det største, hvis Navn var
skreven i Livets Bog, og jeg, der tidligere af min Fader for Troens
Skyld var forskudt, var nu kommen hans Hjerte saa saare nær.
FRISKOLEN OPRETTES. Vorherre havde nu opfyldt saa mange
Hjerte-Ønsker for mig og velsignet mit Liv paa saa mange Maader,
baade aandeligt og timeligt. Men den Byrde, som Staten ved sit
Skolevæsen havde lagt paa det danske Folk, ja, dette, at jeg lige
frem skulde staa under Statens Formynderskab, saa den greb ind
i mit Hus og tog med Loven i Haand mine Børn og foreskrev mig,
hvorledes de skulde undervises, det var en nagende Byrde, der
mere og mere tyngede paa mig. Nu var det ikke alene Hans, der
var kommen i denne Dressur, men 1848—49 kom Niels, 1850—51
kom Karen, og 1852—53 kom Peder med i denne Trædemølle, og
for hvert Barn, jeg maatte overlevere, blev Sukket i mit Hjerte
større og større, saa jeg i min Vaande vidste ingen Udvej, men
sukkede under Byrden og bad Vorherre hjælpe os. Kommer Tid,
kommer Raad, siger et gammelt Ord, saaledes ogsaa her.
I Aaret 1854 kom jeg paa en Rejse til Odense til at besøge davæ
rende Folketingsmand Jens Jensen i Trunderup.1) Ved en Samtale
l) Om Gaardfæster Jens Jensen, Trunderup, (1812—1906), der 1852—1853 og
1854—1876, da han afløstes af Friskolelærer Kr. R. Stenbæk i Ormslev
ved Slagelse, var Folketingsmand i Gudmekredsen (Svendborg Amts
2. Valgkreds) og 1878—86 Medlem af Landstinget, se Sara Højvangs Af
handling i „Grundtvigske Hjem i det 19. Aarhundrede“, Kbh. 1929, ud
givet af Holger Begtrup.
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med hans Kone kom jeg til at klage mig over den Vaande, jeg
var i med vores Skolevæsen, thi det var en hel Modsætning imel
lem Skole og Hjem, og de skulde jo gaa Haand i Haand'. Hun spurgte
mig, om jeg ikke kendte Kold1) i Dalby. Nej, det gjorde jeg ikke,
jeg havde vel hørt ham omtale, men det var saadan, at han var
en Sværmer. Hun smilede derved med den Bemærkning: „Nej,
det er han ikke; da han var i Ryslinge, kom han jævnlig her i
Huset, og han kommer her imellem endnu, og han har hjulpet os
lidt til Rette, saa skønt vores ældste Datter er nu i sit 10. Aar,
saa har hun dog endnu ikke været i Skole, og jeg mener, det gaar
godt nok, og der er heller ingen, som har klaget over os.“ Det slog
mig, jeg følte mig fattig ved denne jævne Fortælling og blev be
drøvet over mig selv, jeg vilde ogsaa gerne, men jeg troede ikke,
jeg kunde.
Omtrent et Aars Tid efter dette Besøg var jeg en varm Efteraarsdag med min Familie til Høstgilde hos min Fader i Kohavegaarden. Vi havde spist og stod uden for Gaarden og samtalede
og ser da, at der ad Vejen til Gaarden kommer en Mand hen imod
os, han vakte allerede vores Opmærksomhed, før han endnu var
os ganske nær, derved, at han den varme Efteraarsdag havde en
lodden Hue paa Hovedet og et stort Uldklæde hængende om Hal
sen. Da han kom til os, gaar han hen, hvor jeg stod, (som om han
vidste, at jeg længtes efter ham), og spørger mig saaledes: „Skulde
her ikke være en Mand, som hedder Christen Hansen?“ Hvortil
jeg svarede: „Jo,“ og føjede til: „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, sagde him, af mine Folk, og nu er jeg
kommen.“
Jeg bød ham velkommen og bad ham følge med indenfor og
hilse paa min Fader. Jeg var allerede bleven glad ved at høre hans
Hilsen. Men da han kom til at tale videre om sin Livsgeming, da
faldt der som Skæl fra mine Øjne, og i mit Hjerte lød et: Gud
ske Lov. Jeg har aldrig hørt et Menneske kunne tale med saadan
en Sikkerhed og Aandens Myndighed som denne Mand, og Aanden
vidnede i mit Hjerte: Hos ham skal Rasmus Hansen i Skole, og
T) Christen Mikkelsen Kold (1816—1870), født i Thisted, blev under sit
Seminarieophold stærkt paavirket, bl. a. af Peder Larsen Skræppenborg.
Som Huslærer i Sønderjylland følte han sig pint af Pligten til at lade
Børnene lære Balles Lærebog udenad og fandt da paa i Stedet for at
fortælle Børnene om Guds Førelse med Folkene. Tog senere Tjeneste
hos en Missionær i Smyrna, frivillig med i Krigen 1848, Aaret efter
Huslærer hos Vilh. Birkedal i Ryslinge, aabnede 1. Novbr. 1851 en Høj
skole i Ryslinge ,og Aaret efter, 1852, en Friskole — den første i Landet
— i Dalby, hvortil Højskolen flyttedes. 1862 byggede han en større
Skole i Dalum ved Odense, hvor han virkede til sin Død.

nu behøver han ikke at komme paa Skaarup Seminarium, og der
var slet ingen Tvivl hos mig om, at Rasmus Hansen, der havde
sagt nej til mit Tilbud om at bekoste hans Uddannelse paa Skaarup
Seminarium, ikke vilde sige nej til at rejse i Skole hos Kold. Jeg
var sikker paa, at Vorherre havde sendt Kold til os, og at jeg nu
vilde komme over den Forlegenhed, jeg i 10 Aar havde sukket
under.
Det var en Lørdag Aften, jeg var til Høstgilde i Kohaven, saa
det var først Søndag Morgen, jeg underrettede Rasmus Hansen
om Koids Besøg, og med det samme udtalte jeg min Glæde derover,
samt at nu er jeg sikker paa, at det er saadan, Vorherre vil; du
skal i Skole hos Kold for derefter at holde Skole for mine Børn,
og saa bygger jeg Skolestue i Huggehuset, mens du er i Dalby.
Kold vår endnu, da jeg holdt denne Samtale med Rasmus
Hansen, ikke kommen i vores Hus, thi min Fader vilde beholde
ham om Natten. Imidlertid kom Kold op paa Formiddagen, og
jeg begyndte nu først at rykke ud med min Forlegenhed med Hen
syn til Skolesagen og fortæller ham om min Tjenestekarl, der efter
min Mening var saa vel skikket til at være Lærer, naar han fik
en Fordannelse dertil, og at jeg havde tilbudt ham Understøttelse
til en saadan paa Skaarup Seminarium. „Men jeg har allerede
hørt saa meget paa Dem,“ sagde jeg, „saa jeg finder det meget
bedre, han besøger Deres Skole.“ Da Kold hørte dette, spørger han
saa: „Hvor er Deres Karl?“ „Han er vist endnu ude i sit Kammer
derovre ved Porten.“ „Jeg skal dog over at hilse paa ham,“ siger
Kold og gaar straks derover. Da Kold kommer tilbage, siger han:
„Han ser godt ud, han er jo en udviklet Mand, der kan høre lige
straks,“ og føjer til: „Det er det allerstrængeste for mig at faa
begyndt om Efteraaret, naar der ingen er, som kan høre, thi saa
kan der ikke tages imod, hvad jeg har, ja, jeg kan være saa æng
stelig, saa jeg er nær ved at ryste, og jeg antager, at blandt de
15 Karle, som kommer til November, er der een, der kan høre
lige straks, og saa kan jeg faa Deres Karl til næste Vinter, thi
saa er jeg igen hjulpet med at have en, der kan høre.“
Imidlertid havde jeg talt med Rasmus Hansen og faaet Indtryk
af: Hertil siger han ikke nej, saa jeg kunde svare Kold saaledes:
„Nej, Kold, jeg har været i Vaande i 10 Aar over denne Sag, og
De maa derfor tage imod ham til 1. November.“ „Ja, men saa mang
ler De jo en Tjenestekarl.“ „Det har intet at betyde imod dette
at mangle en Lærer.“ „Ja, saa kan han møde med en Seng, 2 Par
Lagner, 2 Haandklædér og give mig 8 Rdl. om Maaneden, saa faar
han alt frit i Huset.“
Kold var hos os et Par Dage, og jeg var sammen med ham
omtrent hele Tiden, thi jeg trængte til det Liv og det Lys, der
var i hans Ord, og det viste sig, at Jens Jensens Kone ikke havde
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sendt ham fejl i By, naar hun havde sagt ham, at jeg var af hans
Folk. Thi aldrig har jeg haft et Besøg, der saaledes har lyst op
for mig over Børneundervisningen og Menneskelivet i det hele taget
som dette.
Da Kold var rejst, fortalte jeg Rasmus Hansen vores Aftale og
navnlig, at jeg havde sagt ham, at du kommer til første November.
Rasmus Hansen bemærker hertil: „Førend jeg lover dig det, skal
jeg dog have mine Forældres Samtykke dertil,“ og han gik til dem,
og der var intet i Vejen, naar vi vilde levere ham Sengeklæder
med, og den første- November 1855 mødte jeg paa Dalby Folke
højskole med Rasmus Hansen.
Koids Besøg havde saaledes frisket paa mig, saa jeg forlangte
mine Børn udskrevne af Statsskolen og paatog mig selv deres Un
dervisning og Ansvaret derfor. Hans var nu konfirmeret og Niels
i sit 14. Aar. Det var i Oktober 1855, at Niels, Karen og Peder
blev fritaget for Statsskolegang.
Men det vakte Opsigt, thi saadant var jo uhørt i den Tid. Det
at jeg selv underviste mine Børn, blev baade for Børnene og mig
en glædelig Forandring. Børnene var glade, at de var slupne Remse
riet og Udenadslæsningen, og jeg var glad, at jeg havde faaet
mit Hjertes Længsel stillet, og det var saadanne fornøjelige Timer,
jeg havde med Børnene.
Vinteren gik saaledes rask hen, og da Foraaret nærmede sig,
henvendte jeg mig til Sognepræsten, Riis, med det Spørgsmaal, om
han vilde eksaminere mine Børn hjemme i mit Hus i Stedet for
i Vejstrup Skole, og han svarede mig, at hvis han kunde for den
nys udkomne Lov af 2. Maj 1855, saa vilde han. Han sendte mig
imidlertid Loven og understreger de Ord i § 1: „Og regelmæssig
efter Tilsigelse lade dem møde til Overhøring i Distriktets Skole
ved hver ordentlig Eksamen.“ Jeg sendte ham Loven tilbage med
den Bemærkning: „Der staar i Loven efter Tilsigelse, altsaa ligger
det i Skolekommissionens Haand, om den vil tilsige os, eller den
vil vise mig samme Opmærksomhed, der tidligere har været vist
andre Mænd i Sognet (Herremændene), som heller ikke har benyt
tet den offentlige Skole.“ Præsten forelagde min Anmodning for
Skolekommissionen, og denne var velvillig nok imod mig til at
tilstaa, at Overhøringen foregik herhjemme.
Dette havde en stor Betydning for mig, og jeg betragtede det
som et Bevis paa Guds Kærlighed til vor Gerning, at vi blev fritaget
for at fremstille vore Børn blandt de andre Børn i Skolen, thi
Præsten var en stor Modstander af den Undervisningsmaade, jeg
brugte, saa vi stredes ved alle givne Lejligheder, stredes baade
om, hvad der er Kristendom, ligesom ogsaa om dette med Børneundervisning — han vilde sætte Bamehjernen i Stand ved, at de
lærte Lektier, læste udenad o. s. v. Jeg vilde sætte Hjertet i Stand
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ved at tiltale dette med Ordet i Mund, saa der var Grund nok for
ham til at sætte sig imod at rejse over til mig for at overhøre
mine 2 Børn, (Niels var konfirmeret), thi han kunde jo meget
bedre have sat os i Forlegenhed, hvis han havde faaet os til at
mønstre sammen med de andre Børn, der var afrettede med Udenadspjatteriet, saa jeg tog imod ham som en Mand, Vorherre havde
forbudt at gøre os Fortræd.
Jeg fik saa Anmodning om at møde i Præstegaarden med Vogn
den Dag i April, han havde bestemt at holde Overhøring over mine
Børn, for at befordre ham over til os. Da jeg kom over til ham i
Præstegaarden, saa, førend han var kommen paa Vognen, spurgte
han mig, om jeg havde ladet Børnene lære udenad. Nej, det havde
jeg da ikke, og det skulde de heller ikke, thi det var kun Pjatteri
og Tomhed. Men jeg underviste dem mundtlig, og det Ord var
der baade Lys og Liv i. Vi stredes saa om Undervisningen, til jeg
kom hjem, hvor Børnene sad og ventede paa den strenge Mand.
Ved nu at nedskrive, hvad jeg havde oplevet for 28 Aar siden, saa
falder det mig paa Sinde: Aand er Livskraft, og Aand er i Ord,
thi det viste sig ogsaa ved denne Lejlighed, at Pastor Riis, der kom
som Tilsynsmand, den overordnede og Modstander baade af min
Kristentro og mit Skolesyn, han maatte bøje sig for den Myndighed, jeg
med mit Faderhjerte traadte op imod ham med, saa til sidst nøjedes
han med at sige: „De havde dog godt af at lære Bibelsprog udenad,
thi det var godt for dem at have dem med sig ud i Livet.“ „Ja“,
svarede jeg, „faar de, ved at jeg fortæller, Lyst til selv at læse
og lære dem, saa fornøj er det mig, men det skal være af Hjertens
Lyst og Trang, thi det er forfængeligt og Misbrug af den hellige
Skrift med det Udenadspjatteri.“
Vi kom saa hjem, hvor Børnene og en Skoleforstander sad og
ventede paa os. Jeg var bleven varm af Turen, men jeg tror, han
var blevet noget afkølet, thi han tog forunderlig mildt og beske
dent paa Børnene. Han satte sig paa en Stol midt paa Gulvet i
Stuen, og Karen og Peder skulde staa lige over for ham, og han
oftersaa deres Sager, forhørte, hvad de vidste og kunde, og efter
at han saaledes havde prøvet dem henad to Timer, henvendte han
sig til Mads Nielsen, Skoleforstanderen, saaledes: „Der kan ikke
siges andet, end disse Børn er tilbørlig underviste og godt kan
svare til, hvad der kan forlanges af Børn i deres Alder.“ Dette
stadfæstede Mads Nielsen, og med det samme var Børnene fri, og
den Tur var nu overstaaet.
Om Vinteren, imens Rasmus Hansen var i Skole hos Kold, havde
jeg indrettet vores Huggehus til Skolestue, dette stod nu færdigt
til at tages i Brug, naar Rasmus Hansen kom til Maj. Før vi sad
til Vogns, spørger jeg Præsten, om han havde Lyst til at se den
ny Lejlighed, jeg havde indrettet til Skolestue. Da han kom inden
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for Døren og ser det rummelige Værelse med Forstue og Knage
til Børnene at hænge deres Tøj paa, da siger han: „Det er for
stort. Det er vel altsaa Deres Tanke at tage flere Børn i Skole
end Deres egne?“ „Ja, det er min Mening, thi den Maade, her
bliver holdt Skole paa, vil jeg gerne, at andres Børn ogsaa skulde
faa Gavn af.“ „Det bør De tage Dem i Vare for, thi derved vil De
give Anledning til indbyrdes Strid i Sognet, og det skulde De ikke.“
Dermed var vi færdige for denne Gang.
Jeg kørte ham hjem og var glad, det var gaaet saa godt. Da
jeg kom hjem, straalede Børnenes Ansigter af Glæde over Turen,
der var lykkedes saa vel. Jeg skal hertil kun bemærke: Det kan
nu, efter at der er hengaaet omtrent en Menneskealder siden hint
Møde, se ud, som om det ikke havde noget at betyde med en saa
dan Prøve, men i den Henseende taaler vor Tid ikke Sammen
ligning med hin, thi nu er Hjemmeundervisning og Friskole bleven
anerkendt og har en Fortid Landet over, men den Tid var det ikke
saaledes, mig bekendt var det enestaaende. Jeg var glad og tak
kede Vorherre, jeg havde jo i 10 Aar været i Vaande og baade
sukket og sørget og bedt, at det dog maatte lykkes at faa mine
Børn undervist efter mit Hjertes Lyst, Længsel og Trang. Det
var for mig, at ligesom der var født noget, der havde kostet megen
Smerte, saa maatte dette ogsaa give Glæde og Taksigelse, og jeg
var vis paa, at Gud Fader havde taget sig af os og velsignet, hvad
vi havde begyndt, saa Præsten trods al sin Strenghed og Modstand
blev spagfærdig og helt medgørlig.
Den 1. Maj kørte jeg til Dalby for at hente Rasmus Hansen. Det
var i alle Maader en fornøjelig Tur, baade at besøge Kold og nu
at hente den Lærer, jeg saa længe havde ventet. Saa vidt jeg min
des, begyndte han at holde Skole den 3. Maj. Det var i alle Maader
stille og smaat; hvad Børnetallet angaar, var det kun vores egne
to, Karen og Peder, der var skolepligtige, men Andreas, der var
over 5 Aar, fulgte saa med dem. Med disse tre Børn begyndte
Skolen, det gik ikke storladent til som nu om Dage. Thi naar en
ny Skole begynder, saa indbyder vedkommende til Møde, og Ind
vielsen sker højtidelig, saa vi kan læse derom i Bladene, hvem
der talte, og hvor mange Mennesker der var samlet o. s. v.
Rasmus Hansen derimod var saa bly ved at tage fat, saa han
den første Skoledag ikke engang kom i Skolestuen med Børnene,
men underviste dem i sit Kammer. Anden Dagen tog han saa Skole
stuen i Brug. Det er for mig, som om det var sket i Gaar, da han
med de tre Børn samledes og begyndte Skolegerningen eller rettere
hjalp mig, som jeg saa inderlig havde længtes efter. Det var
nogle at mit Livs gladeste Dage. Nu følte jeg mig rigtig frigjort.
Fri for Statens Tyranni over mine Børn og glad, at Vorherre havde
givet mig Naade og Frimodighed til at tage den Sag i min Haand,
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som mit Hjerte i saa mange Aar saa inderlig havde længtes efter.
Det var nu gaaet mig, som Skjalden har sunget før: „Brænder
kun Hjertet for Sandhed og Ret, skal Tiden nok vise, vi tænkte
ej slet.“ Ja, jeg var glad, saa glad, saa mit Hjerte og min Mund
var fuld af Taksigelse.
Ligesom jeg tidligere havde henvendt mig til mine Venner i de
gudelige Forsamlinger med Anmodning om i Forening at vælge en
eksamineret Skolemand af vore Venner til at hjælpe os med vores
Børneundervisning, saa gjorde jeg dette igen, efter at Kold havde
besøgt os, men det gik denne Gang som første, der var ingen, der
vilde være med at gøre dette Skridt, at tage Bondekarlen og kun
sætte ham paa Skolebænken hos Kold i 6 Maaneder, for derefter at
tage ham til Børnelærer. Men nu var Tiden kommen, og alting var
lagt til Rette, ogsaa dette, at jeg nu selv kunde udrede de Udgifter,
der paafulgte, og jeg skal føje til, at det kunde jeg sagtens, thi jeg
troede, at Vorherre velsignede Gerningen, og var sikker paa, at jeg
blev slet ikke fattigere ved at yde det Offer, og jeg sagde ogsaa til
mine Venner, da de mente, at det blev alt for meget for mig at
bekoste: „Det betaler Vorherre, og han er den allersikreste at laane
noget, thi han betaler det tilbage med Renter og Renters Rente.“
Da vi nu havde begyndt at holde Skole, saa sagde jeg til Naboer
og Venner: „Nu har jeg Lærer, og nu holder jeg Skole. Har nogen
af eder Lyst at sende os eders Børn, saa er de velkommen. Døren
staar aaben!“ Det varede heller ikke længe, før der kom to Drenge,
og i Løbet af Sommeren kom der endnu nogle flere, saa jeg tror, vi
havde 10 Skolebørn, da den ærede Skolekommission vilde holde Eks
amen om Efteraaret. Denne Gang blev vi ordentligt undersøgt, det
gik ikke som forrige Gang, da Præsten kun havde een Mand med
sig. Denne Gang havde han Assistance af to af Kommunens Skole
lærere, samt omtrent hele Sogneforstanderskabet, og desuden var der
nogle af mine Venner. Saavidt jeg mindes, var vi 23 Mand ialt. Vi
kunde jo ikke være i Tvivl om, at Hensigten med dette Møde var,
at naar Skolen saaledes blev vejet, saa blev den funden for let. Det
var heller ikke saa underligt, om de fagdannede Skolemænd tænkte
som saa: „Hvad, kan den Bondekarl holde Skole, saa den kan maale
sig med vores Skoler?“ Og ligesom Liv og Død er Arvefjender, saa
viste Statsskolen ogsaa lige straks sit Fjendskab imod vor lille Skole.
Det var en store Glædesdag for mig, da jeg med Karen og Peder
for et halvt Aar siden havde staaet over for den samme Præst og
en Skoleforstander og var kommen saa godt over det. Nu skulde
Prøven gentages, og denne Gang med al den Styrke, Præsten havde
til sin Raadighed, og maaske lidt mere, thi det er vist tvivlsomt, om
Skolelærerne havde noget Ærinde hos os.
Men jeg blev saare glad ved denne Dag og regner den blandt mit
Livs gladeste Dage. Thi jeg fik atter Prøve paa, at Vorherre vel-
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signede vor lille Gerning. Det var en underlig Dag. Rasmus Hansen
var ualmindelig livlig, saa det var godt at mærke, at Aanden var
over ham, og nu Børnene? Det vilde ikke have været underligt, om
de havde været lidt undselige ved den store Flok voksne Mennesker,
der var kommen for at undersøge, hvad det var for noget nyt, vi
tog os for. Men de var ligesaa livlige som Rasmus Hansen, det var
ikke at mærke paa dem, at der var fremmede hos dem. Den ene for
talte heller end den anden, og de spurgte Rasmus Hansen, ligesom
de var vant til, om, hvad der faldt dem ind. Jeg var glad, og jeg
kunde se, at mine Venner ogsaa var glade. Derimod var baade Præ
sten og Skolelærerne, saavel som Sogneforstanderskabs-Medlemmerne meget alvorlige, og jeg antager, det overraskede dem, at
Bondekarlen saaledes kunde klare sin Stilling.
De klagede ikke paa Skolen; saa vidt jeg mindes, sagde de intet
om den, og vi vilde jo ikke have dem til at give Børnene Karakterer,
saa vi fik ikke deres Kendelse at vide.
Skønt der er for mine Følelser noget oprørende deri, at Staten vil
kommandere over os og ved sine Tillidsmænd passe paa os, om vi
tager os af det bedste, Vorherre har givet os som Forældre, saa var
jeg dog i de første Aar, Friskolen var i Gang, meget glad ved disse
Prøver, thi de Herrer fik derved Lejlighed til at mærke lidt til, hvad
vi førte i vort Skjold, og disse Prøver virkede mægtigt paa mine
kristne Venner, saa det varede ikke længe, før den ene efter den
anden kom og begærede at faa deres Børn i Skole hos os. Nu havde
Skolen bestaaet det største Hovedangreb, thi de Herrer Skolelærere
mødte ikke oftere og Sogneforstanderskabet heller ikke; saavidt jeg
mindes, mødte Præsten ganske ene den næste Gang.
Kort efter blev denne Præst forflyttet — han havde kun været
Kapellan — og der kom en anden, der stillede sig meget venligt til
Skolen. Hvorvidt han i Sandhed var Skolens Ven, blev vi dog aldrig
kloge paa, han var kun hos os i kortere Tid, saa fratraadte den gamle
Præst Embedet, og der blev saa beskikket os en anden Præst. Kunde
jeg ikke rigtig blive klog paa den forriges Stilling til Skolen, saa
kunde jeg det paa denne. Han havde, straks han var kommen, hørt,
at jeg havde en Børneskole, hvor Børnene slet ikke lærte Religion,
og ved vores første Samtale gjorde han mig opmærksom paa, at det
var sørgeligt at holde Skole og ikke have Religion i Skolen. Denne
Bemærkning smagte mig som en Anmeldelse fra Skolelæreren, og
den gav Anledning til Forhandling, til Kamp og Strid, der endte ikke
alene med Enighed, men inderligt Venskab og Kærlighed, saaledes
at jeg vil fortælle lidt derom, thi denne Mand blev en af mine aller
bedste Venner. Han er for længe siden rejst hjem, men hans Minde
og Navnet Regoli lever i mit Hjerte som kun faa.
Da jeg hørte Regolis Tiltrædelsesprædiken, fik jeg det Indtryk:
Han er den Nathanael lig, som Jesus sagde om, der ikke var Svig i,
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og jeg følte, han er vist en elskelig Mand, men han har ikke Lys over
Vorherres Mundsord til os ved Daab og Nadverbord, men vil finde
Livet i Bibelen. Da han havde prædiket for os, saa vidt jeg mindes
de to følgende Søndage, saa gik jeg over for at aflægge et Besøg
hos ham om Eftermiddagen den tredie Søndag. — Jeg henvendte mig
da til ham omtrent saaledes: „Nu har jeg hørt Dem prædike tre
Gange og har derved faaet Indtryk af Dem. For saa vidt De nu ønsker
at gøre hjerteligt Bekendtskab med Deres Menighed, saa føler jeg
Lyst og Trang til at aabne mit Hjerte for Dem og fortælle Dem min
Fortid, og hvorledes min kirkelige Stilling er nu.“ Han svarede mig:
„Jo Tak, det vil jeg saa meget gerne have.“ Jeg fortæller ham da om
min rationalistiske Bømeundervisning og min Smerte i Ungdommen,
indtil jeg fik Naade til at høre Ordet: Salighed af uforskyldt Naade
ved Troen paa Jesus Kristus, samt hvorledes jeg blev glad ved at
kunne tro paa Syndernes Forladelse og fik Fred med Gud, Kristus
Jesus Vorherre, „og“, føjede jeg til, „nu har Guds Aand lyst op for
mig, at Vorherre er ikke i Bøgerne, ikke i Bibelen, men kun i sin
Munds Ord, som han selv taler til os ved Daaben og Nadveren, og at
det Ord er Aand og Liv, og jeg hører saaledes den kirkelige Retning
til, som i vore Dage er kommen frem ved Grundtvig.“ Da jeg havde
udtalt, siger han: „Tak,“ og føjede til: „Jeg vilde ønske, jeg kunde
komme til at aflægge en saadan Bekendelse, men det kan jeg ikke
endnu.“ — Han bad mig komme igen og besøge ham, og vi blev senere
hen enige om, at jeg saa vidt muligt skulde besøge ham en Gang
ugentligt om Vinteren.
Nu begyndte ved disse Møder vores Kamp om Bømeundervisning,
det mundtlige og det skrevne Ord, Friskole og Statsskole, om, hvad
der var kommen frem i Menigheden ved Grundtvig o. s. v. — Det
var nogle fornøjelige Møder, thi skønt vi i Begyndelsen bestandig
var i Strid, saa blev vi igennem Striden bedre og bedre Venner. Vor
første Strid var væsentlig om vor Friskole, og han paastod, at dette,
at Børnene lærte Bibelsprog, det var meget bedre end det Ord, han,
Præsten, kunde fortælle o. s. v.
Men igennem vor Strid klarede det sig for ham, saa han ikke alene
blev fortrolig med vor Skole, men endogsaa en saadan Ven deraf,
at han sendte sin Plejedatter i Skole hos os. Dette var et glæde
ligt Tidens Tegn for Skolen baade indadtil og udadtil. Det maa jo
have forbavset Skolens Modstandere, at Præsten sendte sin Datter
i den Skole, der af Verdensklogskaben havde saa ringe Anseelse og
begyndte med kun tre Børn og en Bondekarl til Lærer. Skolen var
ved den Tid henimod tre Aar gammel, og Børneantallet var vokset
til 52 Børn. Skolen havde i de Aar bestandig tiltaget baade i Aner
kendelse, maaske ogsaa for nogle i Beundring, ligesom den ved det
saa raskt stigende Børnetal i samme Grad havde vokset i Vennetal.
Det var en lykkelig Barndomstid disse tre Aar, jeg regner dem til
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nogle af mit Livs lykkeligste Dage. Hvor jeg glædede mig, at Vor
herre havde givet mig Lov til, Naade til at række Vennehaand og
yde Vennegaver til denne velsignede Gerning. Baade min Kone og
jeg var hver Dag saa glade ved at have de mange glade Smaabøm,
der var sluppen ud af Skolen, hvor Døden og Kulden rugede, og var
kommen i Skolen, hvor Livet havde Højsæde, og hvor Lyset skin
nede saa klart, og det har jeg lagt Mærke til, ikke alene ved denne
Lejlighed, men ved flere, at vil vi lade Guds Aand raade og lade os
bruge til, hvad han vil, saa velsigner han vor Gerning, og saa skal
vi nok . blive livsglade og lykkelige Mennesker.
Da Rasmus Hansen begyndte at holde Skole for os, tilbyder jeg
ham: Nu bliver vi sammen som tidligere (han havde været hjemme
hos os i 8 Aar), og saa giver jeg dig 200 Kroner i Løn om Aaret. Jeg
fik Indtryk af, at hän var meget veltilfreds dermed, og at det var
over hans Forventning, og det var, tror jeg nok, efter den Tid en
god Løn. Men jeg kunde jo sagtens give ham det, thi jeg troede, at
det gik paa Vorherres Regning. Skolen fik efterhaanden Venner, og
de tilbød at bidrage til Rasmus Hansens Løn, hvilket jeg ogsaa mod
tog, hvorimod hans Kost og lidebrændsel, samt alle Skoleapparater
selvfølgelig maatte paahvile mig.
Da Rasmus Hansen begyndte sin Skolevirksomhed, var han 31 Aar
gammel, og efter at have holdt Skole i 4 Aar, kom han til mig med
et Spørgsmaal: „Nu har Barbara og jeg faaet Lyst til at holde Bryl
lup. Naar saa sker, kan det ikke passe længer, at jeg saadan bliver
hos eder som hidindtil; men saa skulde vi jo have os en selvstændig
Stilling. Kan du nu skaffe os den? Thi ellers faar jeg se at bane mig
en Livsvej andetsteds.“ Ved dette Spørgsmaal følte jeg straks, at
skulde Rasmus Hansen have en saadan selvstændig Stilling iblandt
os, saa var det ikke min Sag alene at skaffe denne Lejlighed til Stede,
men det maatte være en Fællessag.
Jeg henvendte mig i den Anledning til de formuende blandt Sko
lens Venner med det Spørgsmaal: „Vil I nu hjælpe mig at sætte Ras
mus Hansen i en selvstændig Stilling, for at han kan blive hos os?
Thi ellers, hvor nødigt jeg end vil, saa kommer jeg til at lade ham
rejse, og i saa Fald henvender jeg mig til Kold og beder ham om at
vejlede mig, til jeg kan faa fat paa et andet ungt Menneske, der er
skikket til at fortsætte Rasmus Hansens Gerning, og saa fortsætter
vi Skolen som hidindtil i mit Hus.“
Ved denne Undersøgelse viste det sig, at Rasmus Hansen var saa
elsket, at der kunde ofres endda ikke saa lidt for at beholde ham.
Min Svoger, Morten Kohave, min Nabo, Gaardejer Mads Nielsen, og
mig selv, alle tre paa Vejstrup Mark, og min Broder, Niels Hansen
og Peder Rasmussen, begge af Oure Mark, blev enige om at købe en
Jordlod, der paa den Tid var at faa til Købs, og paa denne bygge
den fornødne Lejlighed til Beboelse og Skolestue og dernæst sætte
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Rasmus Hansen i Stand til at fortsætte sin Gerning iblandt os. Denne
Ejendom kostede os omtrent 4000 Daler (8000 Kr.), der betaltes med
en Fjerdedel af M. Kohave, en Fjerdedel af M. Nielsen, en Fjerdedel
af mig og en Fjerdedel af min Broder og P. Rasmussen.
Nu kom Skolen under en ny Styrelse. Nu blev det en Fællessag
for vi fem Mænd, hvad jeg hidindtil havde baaret Ansvaret for alene.
Men førend jeg fortæller videre om denne ny Stilling, skal jeg med
dele lidt om Slutningen i vores Hus. Det var Aaret 1860, Skolen slut
tede hos os den 3. August. Om Foraaret var den sidste Eksamen, hvor
den kære Regoli mødte som Præst og gav Vidnesbyrd i Skolens Pro
tokol saaledes: Den 26. April afholdtes Skoleprøve i Overværelse af
Skoleforstanderne. Det kendtes, at Undervisningen gaar med Liv,
baade fra Lærerens og Børnenes Side.
P. D. Regoli.
I. Mogensen.
M. Mortensen.
M. Nielsen.
Kort Tid efter den her nævnte Overhøring underrettede Regoli mig
om, at Biskoppen1) kom til os og vilde overhøre vore Børn, og han
spurgte mig, om jeg ikke syntes, det var bedst, vi mødte sammen
med de andre Børn i Vejstrup Skole. Jeg havde straks Svar til Rede,
thi jeg blev nidkær, for ikke at sige vred, og svarede: „Nej, De kan
hilse Biskoppen fra mig, at vi tager imod ham som en Modstander
af vor Skole, og vi møder ikke med vore Børn i Vejstrup Skole, und
tagen Biskoppen som Bisp tør befale os dertil.“ „Nej, kære, det siger
jeg ikke til ham,“ svarede han.
Vi fik imidlertid Anmodning om at kalde Børnene sammen til den
16. Maj, thi da kom Biskoppen. Det brødes i mig af Harme, at vi
skulde staa under de Herrers Kommando i den Slags Sager, og jeg
rustede mig til at lade Biskoppen føle, at her mødte han Folk, der
var sig bevidst, at det ikke var Bispen, Vorherre havde sat til at tage
sig af vore Børn, men at det var os selv, vi Forældre, og at vi baade
kunde og vilde det langt bedre end Bispen, thi han manglede Kær
lighed, og den havde vi. Ja, saadan brødes det i mig nogle Dage, før
Bispen kom. Imidlertid fik jeg slet ikke Brug for at møde den gamle
skikkelige Bisp, som jeg havde foresat mig. Men jeg antager ogsaa,
at min kære Ven Regoli, allerede før Bispen kom, havde mildnet
hans Stemning for Skolen, og det var jo den allerstørste Anbefaling,
at Præsten mødte med sin Datter til Overhøring blandt de andre
Børn.
At Biskoppen var veltilfreds med Skolen, er godtgjort derved, at
han skrev i Skolens Protokol som følger: Efter Anmodning besøgte
jeg Friskolen paa Vejstrup Mark den 16. Maj 1860, og befandtes den,
saavel efter sin Plan som efter Lærer Rasmus Hansens Lærergaver,
!) Kirkehistorikeren, Biskop Christian Thorning Engelstoft (1805—1889)
Professor i Theologi 1834, Biskop over Fyns Stift 1851, Kultusminister
1863—64.
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Livlighed og Klarhed, maa antages at ville hæderlig tilfredsstille de
Fordringer, der kan gøres til Almueskolen, og i enkelte Retninger
overskride samme, Gymnastik savnes, men Skoleapparaterne var
iøvrigt meget gode.
Engelstoft.
Den ny Skole blev bygget i Forsommeren 1860 og blev taget i Brug
den 5. September, saa fra den Tid var Skolens Udstyr og Vedlige
holdelse en Fællessag for Skolens Venner.
GAARDEN NYBYGGES. Jeg vender nu noget tilbage i Tiden for
at fortælle mit Liv og Gerning i andre Henseender. Som foran med
delt byggede vi Tærskeladen 1847, og samme Aar fik vi vores Eng
anlagt med Vandoverrisling. Dette sidste kostede 200 Rdl. 1848 byg
gede vi Staldlængen og 1849 Høladen. Nu stod kun tilbage Stue
huset; jeg havde tidligere aldrig tænkt paa at bygge nyt Stuehus,
men kun grundforbedre det gamle, hvad det højlig trængte til. Men
efterhaanden saa jeg godt, at selv om jeg kostede en Del paa at for
bedre det gamle Hus, saa blev det ikke rigtig godt, saa jeg besluttede
at bygge et helt nyt, og det kunde jeg saa meget lettere bestemme,
som jeg havde flere Penge tilovers, end det nye Hus kostede at bygge.
Vi forberedte os i Aaret 1856 med at brænde Mursten og bryde
Kampesten af Marken til Grunden, og saa byggede vi Stuehuset
Aaret 1857. Det blev rejst den 5. Juni, Grundlovens Aarsdag, og det
var første Gang, Dannebrog blev hejst i Vejstrup, saa det saa høj
tideligt ud, da vi hejste Flaget paa vort nye Hus.
Jeg skal, idet jeg her omtaler Dannebrog, bemærke: Den første
Gang jeg levende kom til at føle, at jeg virkelig var dansk, det skete
ved en stor Folkefest den 25. Juli 1851, Aarsdagen efter Slaget ved
Isted. Den blev afholdt ved Ringe og var vistnok den første af sin
Slags (paa Fyn). Der var en Forsamling af 10.000 Mennesker og
mange Talere. Men det var Birkedal,1) der tiltalte mit Hjerte og
vakte Følelser, som jeg aldrig før rigtig havde mærket til. Indtrykket
deraf har jeg siden aldrig glemt, om Ordene vel for en Del er det.
Dog skal jeg her nævne nogle, navnlig disse: Da Vorherre gjorde den
store Udskiftning imellem Folkene og beskikkede hvert Folk sit Rige
og Riges Grænser, da lod han ikke vi Danske være Stedbørn, men
han knæsatte os som sine egne Skødebørn. Han gav os et Modersmaal, saa blødt som kun faa, hvormed vi kan udtale Sandheden saa

x) Vilh. Birkedal (1809—1892), f. paa Møen, Kateket i Ringkøbing 1837,
Sognepræst i Sdr. Omme—Hoven 1840 og 1849 i Ryslinge. Sluttede sig
efterhaanden til den grundtvigske Retning, blev paa Grund af sit An
greb paa Kongen afskediget 1865, men dannede sammen med sin Me
nighed en Frimenighed, og en Kirke blev opført. Valgmenighedsloven
1868 gjorde det muligt for B. at genoprette Forbindelse med Folkekirken.
Dels paa Grund af politisk Uenighed med en stor Del af Menigheden,
der sluttede sig til „det forenede Venstre", og dels som Følge af sin
fremrykkede Alder tog Birkedal Afsked 1885 og levede sine sidste Aar
paa Vældegaard Højskole ved Gentofte, hvor han en Gang om Maaneden
prædikede for en stor Kreds af grundtvigske Venner.
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inderligt dybt, og han har givet os sin Engel, der har værget om
gamle Danmarks Rige. Nu havde han fredet saa længe om Danmarks
dejligste Vang, saa Folket var faldet i Søvn og ikke ænsede, at Fjen
den lurede paa os. Da Krigsbulderet derfor lød, vaagnede Folket med
Forskrækkelse, men ogsaa nogle med Begejstring og Haab, og Birke
dal var vis paa, at Krigen var en Missionsgerning i Guds Haand. Nu
havde vores Hær kæmpet og i Dag for et Aar siden ved Isted saa
hæderligt overvunden Fjenden. Men vi har andre Fjender, som de
fleste af eder ikke kender. De møder ikke med de blanke Vaaben,
saa derpaa kan ikke de kendes, men de vil flytte gamle Danmarks
Rigsgrænse. Nej, Danmark til Ej deren og ikke en Tomme længer, thi
faar vi Sønderjylland ind i det tyske Forbund, saa staar vi i Fare for
at miste det, og mister vi Sønderjylland, saa er Danmark en Krøb
ling, thi Sønderjylland er Danmarks Fod.
Jeg har anført dette Brudstykke af Birkedals aandfulde Tale, fordi
han havde en saa mægtig Virkning paa mit Hjerte, saa jeg rigtig
kom til at føle, at der var dansk Blod i mine Aarer, og at Kærlig
heden til Fædrelandet levede op i mig saa varmt som aldrig før. —
Under Opførelsen af Stuehuset kom Kold og aflagde et Besøg hos os,
og ved den Lejlighed bemærkede han: „Ja, Deres Stuehus ser godt
ud udvendig, men det er ikke kønt indvendig, thi De bygger det
saaledes, at om De ikke gør det, saa er Lejligheden let givet til, at
Mand og Kone og Børn kan bo ovenpaa, og Tjenestefolkene kan saa
være i Kælderen. Der er i vore Dage stor Fare for, at Bønderne vil
leve som Herskaber og skille sig fra deres Folk, og det skulde ikke
ske.“ Jeg svarede Kold, at det laa ikke saadan for mig at skille mig
fra vore Folk, tværtimod var det mig om at gøre, at de ikke skulde
føle, de var Tjenestefolk, men tilhørte Familien, og jeg havde derfor
ogsaa den Lykke, at jeg altid havde flinke og tro Folk. At jeg havde
bygget med Kælder, var særlig derfor, at Kælderen var kølig om
Sommeren, og det var gavnligt for Mejeridriften, og den var god om
Vinteren til at undgaa Frost. Men Kold blev ved sit, og det gik mig
ved den Lejlighed som ved alle andre, at Koids Ord havde en vid
underlig Indflydelse paa mig, saa hvis vi havde haft denne Samtale,
før vi begyndte at bygge, da havde jeg rimeligvis ikke bygget, som
jeg gjorde.
Underligt nok, Kold havde engang tidligere sagt til mig: „De er
fulgt i samme Spor som jeg, men De er et Stykke bag efter mig.“
Og det er sikkert nok, at jeg var bag efter ham. Det var ved en
anden Lejlighed, at min Ven Regoli sagde til ham: „De er langt
foran Deres Samtid, Kold.“ Dertil svarede Kold: „Nej, ikke saa langt,
thi saa kunde Tiden ingen Nytte have af mig. Men saadanne Mænd,
som Christen Hansen staar lige bag ved mig og har lige straks Brug
for, hvad det er mig givet at meddele,“ og det var ogsaa rigtigt.
Kold kunde altid træffe Sømmet paa Hovedet.
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Stuehuset blev imidlertid færdigt, saa vi flyttede derind den 1.
August, vi havde nu en hel ny Gaard, saa det var en stor Forandring,
der var foregaaet i de 20 Aar, 1837 overtog jeg Gaarden med dens
smaa gamle Bygninger, men godt vedligeholdt. Nu havde vi en ny
godtbygget Gaard. Jorden havde vi merglet og renset mange Sten
af. Hegnene havde vi faaet plantet, og alt var i god Stand. For 20
Aar siden syntes vore Venner, at vi kunde ikke svare vore Udgifter,
saa vi kunde blive i vor Stilling, nu havde vi betalt vor Gæld og
havde endda Overskud.
Vi havde dengang 7 Børn: 1 Hans, født 1839, 2 Niels, født 1842,
3 Karen, født 1844, 4 Peder, født 1846, 5 Johannes, født 1848,
6 Andreas, født 1850, 7 Ane Marie, født 1854. Johannes døde 4 Aar
og 8 Maaneder gammel af Skarlagensfeber, denne Sygdom havde
alle de andre ogsaa, undtagen Ane, der endnu ikke var født.
Naar jeg ser tilbage paa de tyve Aar, saa føler jeg i mit Hjerte:
Gud ske Lov for det altsammen, thi det var ikke alene i det timelige,
Vorherre havde velsignet vor Gerning, men hvad der er langt større
og mere: Jeg havde faaet Fred med Gud ved Troen paa Kristus
Jesus Vorherre. Jeg havde det nu saa godt, som vi Mennesker kan
have det i denne Verden, men ved Siden af al den Guds Velsignelse
hvilede en Byrde paa mig, der ofte knugede mig dybt. Min Kones
tungsindige Sygdom og Følgerne deraf gjorde det undertiden saa
mørkt for mig, saa jeg vaandede mig saare derunder. Men Gud
ske Lov, Vorherre, som gør det godt altsammen, gjorde det ogsaa
for os, saa det kom til at tjene mig til Ydmyghed og siden til Tak
sigelse, saa jeg nu kan sige: Gud ske Lov, at du hjalp os over de
trange Dage.
LANDSTINGSMAND. — VARTOV OG GRUNDTVIG. Imens jeg
havde travlt med at bygge Stuehuset, var jeg fri for kommunale
Bestillinger, men 1858 blev jeg valgt til Sognefoged, som jeg baade
havde Lyst til og jeg tror ogsaa gode Evner til, thi jeg kom vel
tilrette med Bestillingen baade med Sognet som ogsaa med Øvrig
heden. Imidlertid fik jeg Aaret derefter en anden Tillidspost, som
jeg aldrig har syntes, jeg rigtig duede til, idet jeg 1859 blev valgt
til Landstingsmand. Det havde aldrig faldet mig ind at stille mig
til Folketingsmand, men her stillede Sagen sig noget anderledes for
mig, thi Folk kom, endog langvejs fra, og opfordrede mig til at
modtage Valg og lagde mig det paa Sinde som noget, jeg skyldte
at modtage, naar jeg havde Folks Tillid. Jeg talte med min Kone
om det Spørgsmaal, og hun fraraadede det, men var bange for at
være Aarsag til, at jeg skulde sige Nej. Jeg kom endelig til at tro,
at det var saadan, at Vorherre vilde have mig ind i Rigsdagen, og
sagde derfor ja til Opfordringen og blev ogsaa valgt ved det paa
følgende Landstingsvalg.
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Jeg mødte saaledes i København den første Mandag i Oktober
Maaned med Valgbrev som Landstingsmand og fik dermed Sæde i
den danske Rigsdag. Jeg var meget undselig, ja, næsten forknyt
ved at møde og indtage en Plads, jeg ikke ansaa mig værdig til,
og saadanne Følelser er en Lidelse. Men jeg har senere godt forstaaet, at det var mig gavnligt, og at det var Guds Faderkærlighed,
der ydmygede mig, og jeg kan føje til: Jeg har i mit Liv modtaget
mange Tillidsposter, men er vist ved enhver saadan bleven fattig
og har følt, at jeg trængte til Vorherres Hjælp, og det skal nok til
alle Tider slaa til for os Mennesker. Faar vi vore Medmenneskers
Tillid, saa de giver os Æresposter, saa virker det paa vort Hjerte
— enten til Ydmyghed, Taksigelse og Bøn eller til Hovmod, For
fængelighed og Egenkærlighed.
Det skadede mig ikke, at jeg gik lidt bly op i Rigsdagssalen og
syntes om mig selv, at jeg var maaske den ringeste blandt os alle.
Den første Søndag ledsagede min Ven Folketingsmand Jens Jensen
mig til Vartov og siger paa Vejen derhen: „Du bliver glad ved
Sangen, men du kommer til at høre Grundtvig en Tid lang, førend
du kan rigtig forstaa ham, og,“ føjede han til, „jeg gik her i flere
Vintre, før jeg kunde faa noget ud af det.“
Det første slog til, at jeg blev glad for Sangen, thi da jeg saa
den ærværdige Kæmpe, Grundtvig, træde frem for Alteret for at
holde Skriftetalen, faldt det mig paa Sinde: Saadan har Apostlen
Peter set ud, og da Menigheden opløftede sin Sang, flød Glædestaarer paa mine Kinder, og jeg følte, hvad jeg aldrig før saaledes
havde følt: Her er en levende Menighed, ja, her er godt at være,
o Gud ske Lov! Og Forkyndelsen af Grundtvig gik mig saaledes til
Hjerte, saa der blev vist ikke en eneste Sætning borte, men jeg
havde saa hjertelig Brug for det altsammen. Jeg glemmer aldrig
den Dag, thi da fødtes hos mig Længselen efter, at vi ogsaa her
hjemme i min Vennekreds kunde samles om en viet Herrens Tjener
som en levende Menighed, thi det fattedes os i de nu hensygnede
gudelige Forsamlinger.
Da vi kom ud af Kirken, kom der tre Folketingsmænd og under
rettede mig om, at Grundtvig ønskede et Besøg af mig, og at han
længtes efter, at jeg skulde fortælle ham, hvorledes jeg var kom
men efter at holde Friskole. Det var en glædelig Overraskelse, at
Grundtvig vidste af mig at sige, og at han saadan sendte Bud
efter mig. Det er mærkeligt, hvad Virkning Aands-Fællesskabet
gør. I Forvejen var jeg ængstelig ved at gaa ind i Landstingssalen,
hvor der ikke i de Dage blev gjort Krav paa, at jeg skulde lukke
min Mund op, og nu forlangte Danmarks største Mand af mig, at
jeg ikke alene skulde besøge ham, men fortælle ham, hvorledes jeg
var kommen efter at holde Skole for Livet, og her frygtede jeg slet
ikke, men var frimodig og glad ved denne Indbydelse.
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De ovennævnte tre Folketingsmænd, Jens Jørgensen1), Bjerre
gaard, valgt i Horsens, N. J. Termansen2), valgt i Ribe, og Jens
Jensen, valgt i Kværndrup, var alle kendt i Grundtvigs Hus. De
lejede en Droske og tog mig Søndag Aften med ud ad GI. Kongevej.
De fremstillede mig for Grundtvig, og han bød mig venlig velkom
men. Vi var snart inde paa Skolesagen, det kom ligesom af sig
selv, og den gamle var lutter Øre, thi jeg blev livlig til at fortælle
Historie, som jeg foran har omtalt, samt hvorledes jeg var blevet
hjulpet ved Kold o. s. v. — Vi spiste til Aften hos ham og havde
derefter venlig Underholdning til henad Kl. 10. Da vi hilste god Nat,
sagde han til mig: „Nu ved De, hvor jeg bor.“ Derved følte jeg,
at hans Hus stod aabent for mig, og det blev jeg glad ved. Da vi
kørte ind til Byen, lod de andre mig forstaa, at vores Besøg var
faldet godt ud, samt at Grundtvig var glad ved min Fortælling,
og at det især var mig, der den Aften havde maattet give noget
til Bedste. Denne rige Dag glemmer jeg ikke, thi den gav Stødet
til min Længsel efter at tilhøre en levende Frimenighed.
Mandag havde Rigsdagen et kort Møde, og dermed blev Samlin
gen udsat til 3. December. Jeg tog med Dampskib fra København
til Svendborg og kom hjem ved Aftenstid. Jeg var ikke rigtig rask,
men et Par Dage derefter blev jeg meget syg. Min Kone og Venner
vilde have haft Læge, men jeg sagde nej og paastod, at skulde jeg
lade hente Læge, saa vilde Helligaanden minde mig derom, men
det gjorde han ikke, og saa hjalp det ikke, for her var det ikke
Vorherre, der førte an med Lægehjælp. Min kære Ven Regoli besøgte
mig flittigt, og det var underligt nok, at han ikke var paatrængende
med at hente Læge, thi det ligger jo saa nær for de lærde og fine
Folk, men han kendte jo min Overbevisning, og Vorherre var saa
ledes ene om at helbrede mig, efter at jeg havde været syg i fire
Uger. Det var den første Hjertesygdom, jeg havde, fra jeg 18 gam
mel var syg i Lolland, til denne Tid, da jeg var 48 Aar gammel.
D Jens Jørgensen, Bjerregaard i Aale (1806—1876), født i et dybt religiøst
Hjem i Uldum, paavirket af de stærke Jyder, blev en af Lederne af den
gudelige Vækkelse paa Horsensegnen. Som hans Ven, Peder Larsen
Skræppenborg, sluttede han sig senere til den grundtvigske Retning.
Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling 1848, 1852—53 Lands
tingsmand, 1853—58 Folketingsmand for Kolding, 1864 Medlem af Rigsraadets Folketing og 1869—73 Folketingsmand for Givekredsen. Litt.:
Johs. Elbek: Jens Jørgensen Bjerregaard (Horsens 1906).

2) Niels Jökum Termansen (1824—1892), vaktes nationalt og religiøst i Fyr
rerne, sluttede sig helt til den grundtvigske Vækkelse, Gaardejer i Gam
melby i Vejen Sogn, Folketingsmand for Bækkekredsen 1858—78, stod
Bondevennerne nær, men viste iøvrigt stor Selvstændighed, stemte 1866
imod den reviderede Grundlov og sluttede sig derefter til det nationale
Venstre. Fremragende Foredragsholder, skrev flere Bøger og benævntes
Danmarks lærdeste Bonde. Litt.: Jørgen Nielsen: N. J. Termansen (Køb.
1915).
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Den 3. December samledes Rigsdagen igen. Jeg var ble ven helt
rask oven paa Sygdommen og havde nu allerede lidt Kendskab til
de Venner, der saa venligt tog sig af mig forrige Gang og førte
mig ind i Grundtvigs Hus. Det havde en stor Betydning for mig,
at Grundtvigs Venner i de hele kom mig saa venligt i Møde. Saa
ledes havde jeg ikke været i København ret mange Dage, førend
en Mand en Aftenstund, jeg sad alene i mit Værelse, kom til mig
for at hilse paa mig og byde mig til at besøge sig. Det var Skomager
mester Peter Mouritsen, han blev efterhaanden en af mine aller
bedste Venner, og hans Hus ligeledes et Vennes ted for mig. Denne
Mand var paa en Maade Grundtvigs Tjener i Kirken, han tog ham
under Armen, hjalp ham op paa Prædikestolen o. s. v., samt forret
tede den Tjeneste at bede Korbønnen. Jeg blev saaledes meget snarere
kendt i Vennekredsen end paa Rigsdagen, og det var mig til stor
Trøst og Glæde, at jeg kom til at gøre Kendskab og stifte Venskab
med Menigheden i København, det bar mig oppe i .mange, lange
Timer, og Gudstjenesterne i Vartov om Søndagen — ja, dem glem
mer jeg aldrig, jeg har aldrig hørt Mage til Forkyndelse og heller
ikke til Sang, det kunde ligesom friske op paa mig hele Ugen.
Paa Rigsdagen blev jeg efterhaanden ogsaa kendt, men jeg vidste
til at begynde med næppe, hvor jeg hørte hjemme, thi jeg var ikke
ret meget udviklet paa de politiske Omraader. Jeg vidste, at jeg
var Frihedsmand, men jeg var noget mistænksom imod Bonde
vennerne med J. A. Hansen som Fører, thi ham kunde jeg ikke
lide paa Grund af den drillende Maade, han behandlede sine Mod
standere, Herremændene, paa, thi det gjorde i mine Øjne kun ondt
værre.
Det var mig om at gøre at bevare en god Samvittighed, ogsaa i
de politiske Spørgsmaal, og jeg var derfor bange for at slutte mig
til noget Parti. Der blev holdt private Møder baade af Højre og
Venstre, men jeg kom en Tid lang ikke til nogen af disse Møder.
Man vilde igennem Forsamlingerne i Landstingssalen komme til
Forstaaelse af min Stilling og Stemmegivning, og skønt jeg som
sagt ikke var meget udviklet i det politiske, saa havde jeg den
Gave, at jeg igennem Forhandlingerne let kunde forstaa og føle,
hvor jeg skulde give min Stemme hen. I Venstre var Balthasar Chri
stensen Fører, han var en gammel Bondeven og godt kendt med
min Fader fra den grundlovgivende Rigsdag, thi dær var de begge
med, og min Fader var en ivrig Bondeven, saa det var ikke under
ligt, om disse Mænd syntes, jeg var min Fader noget vanslægtet,
og jeg kunde den første Vinter ogsaa godt mærke, at de ikke rigtigt
stolede paa mig, men da min Stemmegivning jo altid faldt sammen
med Venstre, saa kendte Herr Christensen sig ved mig, og der var
os kun det imellem, at jeg aldrig saadan spurgte mig for hos ham
paa Forhaand.
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Jeg fik efterhaanden Kendskab til Sagernes Gang, blev ogsaa
valgt til Medlem af adskillige Udvalg og blev efterhaanden kendt
med de fleste af Rigsdagens Medlemmer og blev Ven med flere
iblandt dem. Der var en anden Vanskelighed for mig, og det var at
være fra mit Hjem saa længe. Min Kone var syg, da jeg rejste,
og gik hver Dag hjemme og længtes efter mig. Vore Børn var
flinke og gjorde alt muligt for at hjælpe hende, og de var nu
saa voksne, saa de kunde godt passe det daglige Arbejde, men hen
des Sygdom lagde en Byrde paa mig, som var meget sværere at
bære, end den havde været, naar jeg var hjemme. Ja, saadan er
Kærligheden, den længes efter at meddele sig og trøste med Ord
og Gerning. Nu kunde jeg kim skrive, og jo oftere jeg skrev til
hende, jo mere vakte det Længslen efter Hjemmet. Det var især
den første Vinter, jeg vaandede mig og følte mig tit saa ene
midt i den store Menneskevrimmel. De to første Vintre boede jeg
sammen med min gamle kristelige Ven Cornelius Pedersen fra
Davinde, men vi var ikke politisk enige, og det gjorde, at han tit
blev vranten imod mig.
Dertil kom, at jeg havde stiftet Venskab med en jydsk Bonde,
Gaardejer Niels Povlsen fra Røgind, saa da jeg tredie Gang rejste
til Rigsdagen, mødte jeg Niels Povlsen i Korsør, og han spørger
mig straks: „Skal vi ikke bo sammen? Jeg har jo min gamle Lejlig
hed i Krystalgade, og saa tager du med mig dertil i Aften.“ Dette
passede godt for mig, thi jeg havde, før jeg rejste, haft det Ønske
at bo sammen med ham, da jeg i de 2 foregaaende Vintre havde
lært ham at kende som en Mand, der passede sammen med mig,
jeg tog med til hans Lejlighed i Krystalgade, og han fremstillede
mig for sin Værtinde, Madam Mortensen, en elskelig, venlig gam
mel Kone. Her fik jeg et godt Herberg i 5 Vintre og en Ven i
Povlsen, som jeg endnu mindes med stor Kærlighed. Vi havde
mange glade Aftener, som ellers vilde bleven lange og fulde af Læng
sel efter Hjemmet. Der kom ogsaa jævnlig Venner og besøgte os,
og de sagde spøgende om os, at vi boede sammen som Mand og
Kone. Jeg skulde være Manden og han Konen, sagde de. At det
var saaledes, var af den Grund, at jeg tog ham med mig, ikke
alene i Vartov Kirke, men ogsaa i de Vennehuse, hvor jeg allerede
var kendt. Han var en elskelig Mand, men han var ikke ret meget
udviklet i det kristelige Liv og kendte ikke noget til Grundtvigs
Virksomhed, men han havde et aabent Øre derfor og et godt Hjerte
til at tage derimod, saa det blev for ham som en rigtig Vaartid,
og han var saa glad, naar han Søndag Eftermiddag kunde faa mig
til at fortælle, hvad Udbytte jeg havde faaet af Prædikenen det
kunde, sagde han, give ham rigtig Klarhed derover. Det skete ogsaa,
at der kom Rigsdagsmænd af hans Bekendte fra Jylland, som ikke
var trosenige med os. Naar han saa kunde faa mig i Strid med
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dem, saa gik han gerne paa Gulvet og røg af sin Pibe og godtede
sig, mens vi sad i Sofaen og stredes; han var selvfølgelig altid paa
min Side og gav Bifalds-Bemærkninger dertil. Saa naaede vi Enden
paa Rigsdagssamlingen, Samlingerne varede i Reglen de Aar, jeg
var med, en 3—4 Maaneder. Det var gerne saaledes, at Kongen
faa Dage før Slutningen af hver Samling bød Rigsdagsmændene
til Taffel hos sig. Det var, saa længe Frederik den Syvende levede,
en stor Højtid for os at komme til Bords hos den elskede Konge
og høre ham paa sin hjertelige og varme Maade sende Hilsen fra
vor Konge til vore Koner og Børn. Det var et godt Indtyk at rejse
hjem med. Han døde 1863, jeg mindes kim at have været til Taffel
een Gang hos Christian den Niende, men der var en underlig Forskel.
Frederik gik blandt os som en Fader, medens Christian mere lignede
en Officer blandt Soldaterne.
Jeg bemærkede foran, at jeg syntes ikke, jeg rigtig duede til at
være Rigsdagsmand, og jeg kunde heller ikke holde ud at studere
de mange Lovforslag, der kom til Forhandling, saa hvad jeg gjorde,
var mere af Pligt end af Lyst. Jeg tog heller ikke Del i de offentlige
Forhandlinger. Hvad jeg var virksom til og tog levende Del i,
det var at bevare vor Frihed, den Frihed, der var os givet ved
Grundloven af 5. Juni 1849. I den saakaldte Grundlovskamp tog
jeg levende Del. Det var en bevæget Tid i det politiske. Vi havde
ved Krigen 1864 tabt Sønderjylland, og saa længe vi havde dette,
havde vi foruden Rigsdagen ogsaa et Rigsraad, Rigsdagen for de
særlige og Rigsraadet for de fælles Anliggender. Da nu Sønder
jylland blev tabt 1864, var Rigsraadet overflødigt, saa kunde og
burde de Fællessager, der havde ligget under Rigsraadet, selv
følgelig overgaa til Rigsdagen. Men om disse Betingelser blev der
en voldsom Kamp, og Udfaldet blev jo ogsaa et stort Nederlag i
vor Valgret til Landstinget. Det hører med til noget af det sidste
af min Rigsdagsgerning at sige et Nej til Indskrænkningen af Valg
retten, og at jeg har været virksom derfor, er sikkert nok.
Det var en Aften, vi var nogle Venner ude at besøge Grundtvig,
ved denne Lejlighed kom han til at fortælle saaledes om de for
skellige Dele af det danske Folk: Sjællænderne er de vittigste,
Fynboerne er de snildeste, og Jyderne er de tungeste at faa med,
men kommer Jyden først, saa er han den sikreste. Paa denne For
klaring svarer Jens Jørgensen: „Det kan jeg ikke forstaa, at Sjæl
lænderne er de vittigste, for er det dog ikke et Bevis paa Christen
Hansens Vittighed, at han bor sammen med tre Jyder, og de vilde
alle have sagt ja til Grundlovsforandringen, men han hai med sin
Vittighed saaledes kunnet magte dem, saa nu vil de alle tre sige
nej?“ Derpaa svarede Grundtvig: „Nej, det er ikke Christen Han
sens Vittighed, der har gjort det, men det er Fynboernes Snildhed,
thi den vittige skal tage Tingen første Gang, kan han ikke det,
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saa kan han det aldrig, den snilde derimod har det saaledes, at
hvis han ikke kan tage Tingen første Gang, saa bruger han sin
Snildhed og tager den fra en anden Side; og Jyden, om han ikke
kan sige ja, saa siger han heller ikke nej, men han overvejer Sagen.
Har vi saa først Jyden, saa er han baade den sej geste, stærkeste
og mest trofaste.“
Naar jeg nu nedskriver dette i Aaret 1884 og ligesom spørger:
Hvorfor skulde jeg i Rigsdagen? Saa svarer jeg: Det var af Guds
Faderkærlighed, han gav mig derved Lejlighed til at blive baade
oplivet og oplyst som aldrig før, dette at høre Grundtvigs Røst,
høre ham forkynde Evangeliet, vidne om Vorherres Mundsord til
os ved Daaben og Nadveren eller, som han gerne udtrykte sig,
ved Badet og Bordet, det trængte jeg rigtig for, da var det først,
jeg fik rigtig Forstand paa Menigheden og paa Menighedslivet, da
lyste det op for mig, at ligesom Herrens Menighed begyndte som
en Frimenighed, saa vilde den vistnok ogsaa slutte som Frimenig
hed. Jeg havde allerede dengang i flere Aar længtes efter at samles
i et saadant kristeligt Vennelag, hvor Venner kunde samles til
fælles Opbyggelse lig de gudelige Forsamlinger, naturligvis i den
kirkelige Retning, jeg nu tilhørte. Det klarede sig nu mere for
mig, at Statskirken var en verdslig Indretning, og at Guds Menig
hed boede ligesom til Huse i dette lovfaste Kirkevæsen med sin
Kultusminister, sine Bisper, Provster og Præster som Anførere og
Haandhævere af det lovbestemte.
Aaret 1863 den 8. September, Grundtvigs Fødselsdag, afholdtes
det første store Vennemøde til Ære for vor store Høvding. Ven
nerne mødte fra Landets forskellige Egne og blev anvist Kvarter
hos Grundtvigs Venner i København, hvor vi boede frit. Det var
store Højtidsdage, der var Møde den 8. og 9. September, det holdtes
i Kasinos Sal. Grundtvig var naturligvis Hovedtaleren, den første
Dag talte han om sin Overensstemmelse med Luther. Den anden
Dag talte han om sin egen Stilling i den danske Statskirke, hvor
ledes han havde været bunden med saadanne Baand, at det var
ham umuligt at være Præst i den danske Statskirke.
Han føjede til: „Jeg nedlagde saaledes min Gerning som Præst.
Men da jeg troede, at Vorherre havde kaaret mig til sin Tjener,
saa var det min Bøn, at han vilde mage det saa, at jeg kunde faa
saa megen Frihed, som jeg hjertelig trængte for, og saa, efter at
jeg havde været ude af Embedet i 11 Aar, gav Kongen mig det
Fristed, Vartov, hvor jeg i 25 Aar altid har staaet med fuld liturgisk
og dogmatisk Frihed og nu med fuld Frihed over Salmesangen.“
Men det gjorde ham ondt, sagde han, at det syntes ikke, som hans
Venner og Embedsbrødre følte disse Baand, thi gjorde de dette
og bad Vorherre om Hjælp, saa fik de ogsaa Friheden, og nu, da
Menigheden var bleven løst fra Sognebaandet, saa de kunde vælge,
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hvilken Præst de vilde slutte sig til, nu var det dobbelt nødvendigt,
at denne Frihed blev gensidig, saa Præsterne ogsaa fik Frihed,
saa vi kunde faa Frimenigheder og fri Præster, og blev en saadan
Frihed ikke givet, saa vilde det Menighedsliv, der nu var vakt,
sygne hen igen med ham og hans Venner. Han føjede til, at hvis
det ikke skete, mens han endnu levede, saa vilde han dø med megen
Sorg. Men hvis en saadan Frihed blev givet, saa vilde Guds Rige
blomstre i Danmark som paa ingen anden Plet i Norden.
Efter at Grundtvig havde talt, stod Hofjægermester Carlsen frem
og talte omtrent saaledes: „Dersom det skal gennemføres, hvad
Grundtvig nu har gjort gældende med Fripræster, vil jeg foreslaa,
at den Sag bliver forelagt Rigsdagen, thi den faar Modstand baade
paa Rigsdagen, hos Kongen og Regeringen.“ Og da det vel var Me
nighedens Ønske at blive i Folkekirken, saa foreslog Taleren, at det
Udvalg, der havde indbudt til dette Vennemøde, endnu før det skiltes
ad, sørgede for, at der blev indbragt et Forslag i Folketinget, der gik
ud paa, at theologiske Kandidater maatte faa Præstevielse uden at
have noget Embede, og at deres Præstegerning i en frivillig Kreds
skulde have lige saa borgerlig Gyldighed som Sognepræsternes. Et
saadant Forslag blev ogsaa indbragt i Folketinget i Efteraaret 1863,
men det kom ikke videre.
Dette Vennemøde var for mig noget af det glædeligste, jeg havde
oplevet, jeg havde, siden de gudelige Forsamlinger sygnede hen, sav
net Sammenkomster, Vennemøder, der kunde gaa i Stedet for de
gudelige Forsamlinger. Ved nu at høre Grundtvig varsle om Fri
præster levede Haabet op i mig, at nu nærmer Tiden sig, da vi faar
Frimenigheder.
Aaret 1864 udbrød Krigen, hvor Danmark blev angrebet baade af
Prøjsen og Østrig. I denne Krig var vores Søn Hans med. Han kom
i alle Maader uskadt hjem, og Udfaldet blev, at vi mistede Sønder
jylland. Dette Nederlag greb dybt ind og smertede det danske Folk
i høj Grad. Hvad der var det pinlige baade for Soldaterne og Folket
herhjemme, det var, at vore Soldater ikke maatte angribe Fjenden.
Det hed saadan hos os, at Regeringen sagde til Hæren: Skyd ikke
paa Fjenden, thi saa bliver han værre, og Enden blev derfor ogsaa,
at Fjenden tog baade Dybbøl og Als og til sidst Fredericia med.
BIRKEDALS AFSÆTTELSE. DEN FØRSTE VALGMENIGHED.
Denne jammerlige Forsvarskrig havde saaledes Sønderjyllands Afstaaelse til Følge. Det harmede alle Danske, og denne Harme brød
ud imod Regeringen i Rigsraadets Folketing af den varmblodige og
hjertelige, danske Mand Pastor Birkedal i Ryslinge, saa han angreb
Regeringens afmægtige Krigsførelse og usle Fredsslutning. Men
denne hans mandige og frimodige Irettesættelse til Regeringen ko
stede ham hans Embede som Sognepræst. Det var i September Maaned 1865, Birkedal blev afsat. Mig gik det saaledes, da dette Budskab
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igennem Avisen kom til os: O, Gud ske Lov! Ja, det ser underligt ud
at udbryde saaledes, naar det drejer sig om en Mand, jeg elskede.
Men Aarsagen var den. Jeg troede lige straks: Dær er Manden, som
skal være Banebryder som Fripræst for frie Menigheder, thi jeg var
sikker nok paa, at selv om Kongen satte ham fra det Embede, han
har givet ham, saa havde Vorherre alligevel en Gerning til ham som
sin Menighedstjener, og jeg saa deri en stor Vinding for Menigheden
at faa en saadan Mand som Birkedal, en af Danmarks mest fremra
gende og ansete Præster, til Banebryder for, hvad Grundtvig to Aar
tidligere havde varslet om: Fripræster og frie Menigheder. Jeg sagde
til mig selv: Det er noget andet med saadan en Mand end en ung
uerfaren, der nylig er sluppen fra den sorte Skole. Dette mit glade
Haab blev heller ikke beskæmmet.
Birkedal blev vel sat fra sit Embede, men hans Venner, Sognebaandsløserne, forlangte af ham, at han fremdeles skulde vedblive
at være deres Præst, og han fortsatte saaledes sin Præstegerning for
den Del af Menigheden, som ønskede det. Proprietær Langkilde over
lod ham Boltingegaard til Beboelse indtil videre, og dær i Boltingegaards Lade holdt han Gudstjeneste og forrettede kirkelige Handlin
ger. Det var Vinteren 1865—66. Jeg var i København, men fulgte
levende med i den nævnte Bevægelse og følte mig sammenknyttet
med Vennerne i den lille Kreds.
I April Maaned, da Rigsdagen var sendt hjem, spadserede jeg en
Dag til Ferritslev til min Ven Gmd. Thyge Hansen for at underrette
ham som en af Birkedals nærmeste Venner om, at det var min Agt,
at jeg og mit Hus ville slutte os til den Vennekreds, der nu samledes
om Birkedal, samt at jeg vilde give 100 Rdl. (200 Kr.) til Kirkebyg
ning. Jeg underretter ham endvidere om, at i Morgen gaar jeg til
Boltingegaard for at tale med Birkedal om Sagen. Den Meddelelse
glædede Thyge Hansen, og han fortæller mig da: „Du behøver ikke
at gaa til Boltingegaard, thi i Morgen kommer Birkedal til Ryslinge,
der skal holdes et Møde paa Pladsen, hvor Kirkebygningen skal rejses,
dær kan du træffe ham, og jeg kører for dig derhen.“
Vi kom til Ryslinge anden Dagen, hvor jeg træffer Birkedal og
underrettede ham om, at jeg med mit Hus ønskede at slutte os til
den Vennekreds, der nu samlede sig om ham som deres Præst. Det
var for Birkedal vistnok et glædeligt Varsel, at en Mand, 3 å 4 Mil
fra ham, kom og vilde have den Mand til Præst, der for nylig saaledes
var faldet i sin Konges Unaade, at han var afsat fra sit Embede. Det
var ikke underligt, at baade Birkedal og den lille Kreds, der samlede
sig om ham, blev glade og saa det som et godt Varsel, at en Familie,
som ikke før havde løst Sognebaand, netop nu for den frie Stillings
Skyld sluttede sig til Vennelaget. Der blev straks begyndt at bygge
baade Kirke og Præstebolig, og indtil dette blev færdig, boede Birke
dal paa Boltingegaard, og Gudstjenesten blev holdt i Tærskeladen.
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Det var i Sommeren 1866, vi byggede og blev færdige; saa vidt jeg
mindes, blev Kirken indviet i August Maaned. Jeg kan ikke undlade
at bemærke, at skønt det var udvortes fattigt at holde Gudstjeneste
i en Tærskelade, saa var det dog noget af det mest højtidelige, jeg
har oplevet, det var Aanden, der kendte sig ved det, hvor fattigt det
end saa ud, og det var vidunderligt, saadan Broderkærligheden slog
igennem, saa jeg mindes den Tid med Hjertets Glæde og Taksigelse.
Naar vi kørte til Kirke den lange Vej, saa havde jeg gerne nogle af
mine Venner med os, saa Vognen var altid godt læsset. Det varede
heller ikke længe, førend vi blev flere Familier her fra Vejstrup og
Oure, saa vi blev undertiden et helt Rejseselskab, især de store Høj
tidsdage. Skønt denne frie Stilling var forunderlig frisk og velgø
rende for Menigheden, saa længtes Birkedal dog meget efter, at Me
nigheden maatte blive anerkendt af Regeringen som et Led i Folke
kirken. Der blev i den Anledning indbragt Forslag paa Rigsdagen,
som endelig blev til Lov ved den saakaldte Valgmenighedslov 1868.
Nu blev Menigheden saaledes folkekirkelig lovlig, og nu forlangte
Birkedal af os, at hvis vi ville vedblive at høre Menigheden til, skulde
vi løse Sognebaand.
Skønt jeg og flere med mig helst vilde være bleven i den frie Stil
ling, saa løste vi Sognebaand for Vennelagets Skyld. Det var slet
ingen Fornøjelse for os. Vi havde en kristelig og meget afholdt Sogne
præst i den saakaldte lille Baggesen. Vi var allerede 12 Familier, for
uden nogle unge Mennesker, der paa een Gang løste Sognebaand.
I Begyndelsen syntes det, i det mindste for mig, som den 3% Mil
lange Vej til Ryslinge kunde vi sagtens overkomme at rejse, men
efterhaanden kom vi der dog sjældnere. Om Vinteren maatte vi selv
følgelig køre før Dag og kom først hjem, efter at det var mørkt; om
Sommeren var Dagen lang nok, men i Sommerheden blev vi under
tiden dorske, førend vi kom derhen og kunde ikke være saa friske
til at faa Opbyggelse. Birkedal kaldte os sit Anneks, og han lovede
os at komme ned til os og holde Gudstjeneste to Gange om Aaret,
det gjorde han ogsaa, men han maatte ogsaa gøre Rejsen til os ved
Begravelser, saa ogsaa han følte, at Vejen var lang. Det var ved en
saadan Lejlighed, han første Gang sagde til mig: „Vejen er for lang
baade for eder og for mig. I har jo Evne nok til selv at oprette en
Menighed.“
Ved denne Bemærkning af vores Præst fik jeg ny Tanker, der fra
nu af arbejdede i mig, og Ønsket blev for mig et Hjerteønske. Men
jeg følte godt, at skulde vi kunne gøre dette, saa maatte Vorherre
baade bøje vore Hjerter og selv faa Raadighed over vor Pengepung,
thi ellers kunde vi ikke. Ja, jeg sagde til Vorherre: „Gør du Ger
ningen, naar din Time kommer, saa du kan faa Æren og vi din Vel
signelse.“
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VEJSTRUP HØJSKOLE OPRETTES. Ludvig Schrøder var Høj
skoleforstander paa Rødding Højskole, men ved Krigen 1864 blev han
af Fjenden jaget fra sin Gerning og søgte sin Svigermoder i Køben
havn. Jeg var i Rigsdagen, lærte Schrøder at kende og blev glad
ved at høre hans historiske Foredrag. Han saa sig om efter et andet
Sted at fortsætte sin Gerning, han vilde helst over ved Sønderjyllands
Grænse og forhandlede i den Anledning om at komme til Askov. Der
var imidlertid saadanne Vanskeligheder, saa det saa ud til, at han
maatte opgive sit Ønske. Under disse Omstændigheder fik jeg af min
Ven Folketingsmand N. J. Termansen den Anmodning, om jeg ikke
i min Kreds kunde skaffe Lejlighed, saa Schrøder kunde faa bygget
Skole ovre hos os.
Denne Anmodning gav mig meget at bestille, baade i mine egne
Tanker som ogsaa ved Henvendelse til mine Venner hjemme. Jeg var
endogsaa kommen saa vidt, at jeg hos vor venlige Sognepræst, Baggesen, havde faaet Tilladelse til, at Schrøder maatte bo i Kapellanboli
gen i Præstegaarden og begynde at holde Skole i hans Havestue, ind
til vi fik en Skole bygget. Men inden jeg tænkte derpaa, blev det
afgjort, at Schrøder skulde til Askov. Disse Tanker om at faa en
Højskole i Vejstrup døde aldrig mere hen, thi de blev stadig frisket
op derved, at vi længtes efter en Ordfører om Søndagen, thi vor
venlige Sognepræst kunde ikke tiltale os (han tilhørte den indre Mis
sion), saa vi flere Aar betalte Pastor Brandt fra Ollerup for at komme
en Søndag hver Maaned og holde en gudelig Forsamling, hvortil Oure
Kirke blev brugt. Efter mit Haab skulde Schrøder have gjort den
Tjeneste, men nu var der jo intet at gøre for denne Gang.
Nogen Tid efter, at denne Sag var lagt paa Hylden, kom jeg ved
et Besøg hos Kold til at spørge ham saaledes: „Hvorledes er det gaaet
med Deres Skole i Vinter?“ Han svarede: „Ja, nu gaar det med min
Skole, som det gik med Konen, der havde saa mange Sølvpenge, saa
hun ikke kunde tælle dem, men hun holdt saa meget af dem, at hun,
for at de ikke skulde mugne, lavede sig et Ror til at røre dem med,
og saadan gør jeg ogsaa. Jeg kan holde dem i Bevægelse, men jeg
kan ikke, hvad jeg før har kunnet, og hvad jeg i Grunden skulde
kunne, lære hver enkelt at kende, thi iblandt de mange er der altid
nogle, der trænger til noget særligt, men det kan jeg ikke give
dem nu.“
Kold havde omkring ved 100 Elever, maaske lidt flere. Ved denne
Udtalelse af Kold følte jeg, nu er Tiden vel kommen, da vi skal have
en Skole i Fyn, der kan gaa Haand i Haand med Koids. Jeg talte dog
ikke med nogen om disse nye Tanker, førend jeg senere hen i Dansk
Folkeblad saa den Sætning: Svendborg Amt er nu det eneste, som
ikke har en Højskole. Nu tænkte jeg: Ja, saa maa Tiden være kom
men, saa jeg tør begynde at løfte min Røst for Sagen, og jeg mindes
godt den første Gang. Jeg havde været til Møde i Sogneraadet netop
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den 10. Januar, som var min Faders Fødselsdag, og i et lille Vennelag
om Aftenen talte jeg om at bygge Højskole i Vejstrup. Denne For
handling gav mig Anledning til at fortsætte ved andre Lejligheder.
Der var gaaet et Par Aar hen, siden Spørgsmaalet om at faa Schrøder
til Vejstrup var oppe. For mit Vedkommende omfattede Højskoleaanden noget mere denne Gang, thi nu var Frimenighedstanken
vaagnet, og nogle af os havde sluttet os til Frimenigheden i Ryslinge.
Det stod for mig saaledes: Højskole og Frimenighed er som to
Søskende, der elsker hinanden. Vi bygger en Højskole, saa maa det
blive et Samlingssted for os kristne Venner om Søndagen. I Løbet
af Vinteren laa det mig paa Sinde i vore smaa Vennekredse at tale
om at bygge Højskole. Ved et saadant Møde hos min Broder paa
Oure Mark, hvor jeg igen talte om Sagen, blev Hovedet slaaet paa
Sømmet. Min Broder gør den Bemærkning „Jeg tror nok, din Tanke
at bygge en Højskole er rigtig, men hvor er Manden?“ Jeg svarer
ham: „Er det saaledes, at Vorherre vil, at 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.“
Vi blev saa enige om, at jeg skulde skrive til Venner i København
og spørge, om der gik en Mand og ventede en saadan Gerning, thi i
saa Fald stod vi til Tjeneste med at bygge en Skolebygning.
Det varede ikke længe, før jeg fik Svar: Vi har samtalet om Spørgs
maalet og fundet Kandidat Kragballe vel skikket til Gerningen, vi
har talt med Grundtvig derom, og han blev glad ved, at der var
tænkt paa Kragballe, thi der var ingen blandt hans unge Venner,
der bedre egnede sig til Gerningen end han. Derefter henvendte de
sig til Kragballe, og han modtog Budskabet som et Vink fra Vorherre.
Da vi fik denne Underretning, samlede jeg igen de Venner, der i
Forening med mig stod Sagen nærmest. Vi blev da enige om at byde
Kragballe over til os for at lære ham lidt nærmere at kende. Krag
balle var af Biskop Martensen nægtet Præstevielse for en Udtalelse,
han havde skrevet i Maanedsskriftet Kirkelig Samler, og var derved
kommen til at staa noget skarpt over for Folkekirken. Men førend
jeg turde indbyde Kragballe, rejste jeg til Ryslinge for at tale med
Birkedal om ham og i det hele om vor paatænkte Gerning. Sagen
stod dengang saaledes for mig: Naar jeg og min Samtid bygger Høj
skole, saa maa vore Børn 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 Forberedelser dertil paa anden Maade, end
Skolen kunde staa venligt til Frimenigheden i Ryslinge, og da vi nu
blev anbefalet en Mand som Skolemand, der havde Betingelserne
som Præst, naar han blev præsteviet, saa kunde jeg ikke tage imod
ham som Skolemand uden min Præsts Samtykke.
Birkedal svarede mig omtrent saaledes: „Hvad De har tænkt i den
Sag, er ikke kommen fra neden, men fra Himlen, saa fortsæt kun.
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Hvad Kragballe angaar, da er han en begavet og hjertelig kristelig
Mand.“ Han føjede til: „Han kan jo saa holde Forsamling om Søn
dagen i Skolen og saaledes være baade Højskoleforstander og min
Medhjælper.“. Senere hen sagde han til mig: „Det er jo soleklart, at
vi efterhaanden skal have flere smaa Menigheder, og at De ogsaa
nede hos Dem skal have en saadan. Dersom Kragballe og jeg kunde
blive rigtig gode Venner, saa kunne han jo blive min Kapellan og
Deres Præst. Naar der saa blev samlet en Menighed om ham, saa
skulde han være selvstændig Præst.“
Efter at Birkedal havde stillet sig saaledes, henvendte vi os til
Kragballe og indbød ham til at aflægge et Besøg hos os for at for
handle om Sagen. Jeg afhentede ham i Nyborg, og vi holdt et Møde
i Friskolen, hvor han for propfuldt Hus holdt en Tale, der rigtig trak
os til ham. Det var tidligt i Foraaret 1867, Kragballe gæstede os, og
vi blev enige med ham om, at han skulde begynde Skolen til 1. No
vember. Nu var det afgjort, og nu vilde vi bygge en Skolebygning.
Men nu skulde vi forhandle ikke alene om, hvor vi skulde bygge,
men hvorledes, samt hvem der skulde eje Ejendommen o. s. v. — Der
blev ved samme Tid gjort Forberedelser til at bygge Højskoler baade
i Ryslinge og i Skerninge. I Ryslinge blev bygget ved Aktieteg
ning. I Skerninge var det derimod en enkelt Mand, Digteren Mads
Hansen, der satte sig i Spidsen for Sagen. Der var enkelte blandt os,
der ogsaa slog paa at bygge paa Aktier, men det satte jeg mig imod.
Jeg saa saaledes paa Sagen: Kold er Banebryder for Højskoleger
ningen, og han har kunnet bane Vej med sin stærke Tro paa Aan
dens Bistand. Nu har vi faaet Øje og Hjerte for, at det er værd at
ofre noget for, og naar vi nu erfarer, at der er Trang for flere Skoler
i samme Retning som Koids, saa kunde vi dog ikke vente eller for
lange, at de skulde alle være saadanne Kæmper som Kold, men saa
skulde vi skaffe dem Lejlighed, og det gjorde vi bedst ved, at vi ved
frivillige Gaver skød sammen og byggede en Skole, og denne Skole
skulde være en Folkegave, der skulde benyttes til Folkeoplysningens
Fremme, og hvis Bestyrelse skulde være forpligtet til og bære An
svaret for, at de valgte Lærere var i den saakaldte grundtvigske
Retning. Jeg var saaledes imod Aktie-Skoler, thi jeg var bange for,
at Egennytten derved let kunde spille Mester. Derimod paa den anden
Maade troede jeg paa Vorherres Velsignelse. Hvis Skolen voksede
og fik Overskud, saa skulde det anvendes til at hjælpe de fattige i
Skole for.
Denne Betragtning gjorde jeg gældende ved vore forberedende
Møder, og den fandt Bifald. Hidindtil havde disse Forhandlinger kim
været i en snæver Kreds, men nu var Planen slaaet fast, saa indbød
vi enkelte indflydelsesrige Mænd til i Forening med os at udstede
en offentlig Indbydelse til, hvem der af Omegnens Folk havde Lyst
til at støtte vores Plan om Opførelsen af en Skole paa det nævnte

76

Grundlag. Vi holdt derefter et offentligt Møde i Oure Kro, som viste
livlig Tilslutning, derefter nok et i Friskolen, der ligesom slog Hove
det paa Sømmet, hvorved der blev valgt et Udvalg paa fem Mænd,
der skulde forestaa det fornødne til Skolens Opførelse. Disse fem
Mand var: Min Broder Niels Hansen og Peter Rasmussen af Oure,
Jens Mogensen, Albjerg, og Mads Nielsen og mig af Vejstrup.
Ved Mødet, vi havde holdt i Oure Kro, var Fællesskabet nær gaaet
i Stykker for os derved, at jeg holdt paa, at Skolen skulde staa til
Tjeneste for vore kristne Venner som Forsamlingshus om Søndagen.
Men dette Forslag mødte stærk Modstand, grundet paa, at saa fik
den ikke saa stor Tilslutning, og at Skole og det kristelige skulde
holdes hver for sig. Jeg fik Indtryk af, at de fleste ved Mødet var
imod mit Forslag, men Spørgsmaalet blev ikke afgjort ved Stemme
givning. Imidlertid var dette mig en Hjertesag, saa jeg havde en
urolig Nat derover. Om Morgenen skrev jeg et Brev til min Broder
og Peter Rasmussen, hvor jeg bad mig fritaget om at være med i
Spidsen for Skolens Opførelse, men derimod vilde jeg staa mere i
Baggrunden og støtte Sagen. Men inden jeg fik Brevet sendt, kom
P. Rasmussen over til mig og sagde, at baade han og min Broder
var meget bekymret over min Stilling, hvorfor han bad mig følge
med sig hjem. Jeg leverede ham mit Brev, men han nødte mig at
følge med. Min Broder kom ogsaa til Stede. Jeg gjorde gældende,
at vi jo havde forskelligt Syn, og da jeg følte, at de andre fire Mænd
var enige, saa var de bedre tjent med at undvære mig. Men de lagde
et saa stort Tryk paa mig, at dersom jeg trak mig tilbage, saa kunde
de ikke bygge Højskole, thi det var mig, der var fremkommen med
Tanken, og mit Navn og min Stilling gjorde mig det til Pligt at være
i Spidsen for den Sag. Jeg følte, at der var nogen Sandhed deri, og
gik ind derpaa. Vi fem Mænd holdt saa Møde og raadslog om, hvor
vi skulde bygge og hvorledes.
Niels Christensen havde tilbudt Byggeplads dær, hvor vores Kirke
nu ligger, og jeg tilbød den Plads, hvor Skolen nu ligger. Vi blev
enige om, at hvis der fandtes Vand paa den Plads, jeg tilbød, saa vilde
vi betragte den som Stedet, hvor vi skulde bygge, i modsat Fald
byggede vi det andet Sted. Det viste sig ved Undersøgelse, at der var
tilstrækkeligt Vand, og saa vilde vi bygge dær. I Spørgsmaalet om,
hvorledes vi skulde bygge, var der delte Meninger. Min Broder og
jeg havde hver et Grundrids, efter mit skulde der være Kælder under
hele Bygningen, men efter hans ikke. Dette hans Forslag blev ved
taget med tre Stemmer imod to. Men de har tidt fortrudt den Sejr
med en Stemmes Overvægt, thi efter mit Forslag kunde Bespisningen
og hele Husholdningen have bleven i Kælderen, nu maatte vi bygge
et særligt Hus dertil,'hvad baade gjorde det hele dyrere og meget
mindre bekvemt og hyggeligt.
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Vi tog nu fat paa dette store Arbejde, vi akkorderede med Haandværkere og sendte Bud til de Venner af Sagen, der havde lovet at
støtte den enten med Penge eller Arbejde og nogle med begge Dele,
om de nu vilde tage fat. Jeg fik det Hverv, at jeg skulde føre Tilsyn
med Arbejdet og paase, at Grus og Sten og alt, hvad der skulde til,
var paa Pladsen i rette Tid. Dette var ikke saa lidet Ansvar, der
blev paalagt mig, men jeg havde megen Glæde deraf, thi jeg kunde
godt føle, at Guds gode Aander drev Værket. Folk kom til mig med
Penge. Summerne var indtil 100 Rdl. (200 Kr.) og derfra nedad,
endog til 1 Krone, men det viste Deltagelsen, og Egnens Gaardmænd
kørte Sten og Grus og mødte frivillig, læssede af og kørte igen uden
at melde mig, at de havde været der. Det var mig et glædeligt Syn
at sidde i mit Sovekammervindue og se den Slags Offervillighed.
Det gik godt frem med Arbejdet. Naar der mødte mig Vanskelig
heder, hvor jeg ikke ene turde handle, sammenkaldte jeg mine fire
Medarbejdere for at tage Beslutning, og saaledes gik det saa raskt
frem med Arbejdet, at det var kun enkelte Kørsler, der stod tilbage,
da vi naaede Høsttiden. Imidlertid følte jeg Sandheden af, hvad
Grundtvig engang sagde til mig: I Fynboer er de letteste at faa op,
og derfor skulde Kold ogsaa begynde sin Gerning hos eder, men I
har ikke saadan Sejghed til at holde ud som Jyden. Det viste sig
ogsaa; da vi naaede Høsten, var omtrent alle Mand kørt trætte, saa
jeg, som var den, Haandværkerne henvendte sig til om, hvad der
manglede, følte godt, at mine Fynboer var bleven trætte, og jeg stod
derfor saa temmelig ene med de sidste Smaakørsler.
Aaret derefter byggede vi det andet Hus, og det gik paa samme
Maade som med Hovedbygningen. Da vi var færdige, gjorde vi en
Beregning efter et Skøn, hvad der alt i alt var ydet frivilligt, dels i
Penge, dels i Kørsel, samt 3 Skp. Land til Byggeplads og Have. Dette
tilsammen blev vurderet til 4000 Rdl. (8000 Kroner).
Som foran nævnt kom Kragballe November 1867. Det var nær
mest Egnens Ungdom, der besøgte Skolen den første Vinter, og som
Birkedal havde sagt, at han var en hjertelig, kristelig og begavet
Mand, saa blev han ogsaa meget afholdt, ikke alene af sine Lærlinge,
men af os ældre tillige. Han havde talt med mig allerede den Dag,
jeg hentede ham og hans Kone i Nyborg, om, at nu havde vi da
tænkt os at holde kirkelige Møder i Skolen om Søndagen. Jeg blev
glad ved at høre, han havde samme Længsel som jeg, og svarede ham,
at det længtes vore kristne Venner, som havde sluttet sig til Menig
heden i Ryslinge, meget efter, thi Vejen til Ryslinge var saa lang,
saa vi kom der kun sjældent. Det saakaldte Byggeudvalg var ved
den Tid ophævet, og ved et Møde var der allerede valgt en Bestyrelse
af syv Medlemmer, der for Fremtiden skulde bære Ansvar for Sko
lens Drift, disse syv var, foruden vi fem, der havde forestaaet Bygge
foretagendet, Gaardmand Rasmus Christensen i Ellerup og Skoma-
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germester Peter Mouritsen i København. Denne sidste vel nærmest
efter mit Forslag, fordi vore Venner i København saa venligt til vor
Gerning og endogsaa havde støttet os med Pengebidrag.
Der var fra Bestyrelsens Side heller intet i Vejen for vore Søndags
møder, ja, paa et Medlem nær var Bestyrelsens Medlemmer stadige
Tilhørere. Kragballe samlede efterhaanden saa mange Tilhørere om
sig, saa Skolen var propfuld om Søndagen. Jeg var rigtig glad ved,
hvad vi nu havde faaet Lykke til, og haabede, at her maatte udvikles
en Frimenighed, og til at begynde med troede jeg, at vi kunde i saa
Fald godt benytte Skolen til at forrette kirkelige Handlinger i. Men
saa kom Valgmenighedsloven, og den bestemmer, at for en saadan
Menighed, hvor i det mindste 20 Familier slutter sig sammen som
Menighed med sin Præst, skal der være en Kirke eller Bedesal, der
ikke maa bruges til andet Brug. Dette syntes jeg ikke godt om, thi
det var en Indskrænkning i den Frihed, jeg ønskede. Men vi havde
jo alligevel fuld Frihed til Brugen af Skolen til vore Søndagssam
menkomster. Vi havde saaledes Skolen til almindeligt Søndagsbrug
og Ryslinge ved kirkelige Handlinger og Højtidsdage, og det gik
meget godt — det var en frisk Tid.
Men det varede ikke længe med den kære Kragballe. Han var paa
Besøg med sin Hustru i København i Julen, og da han kom igen der
fra, gik jeg hen og bød dem velkommen, og han spurgte mig, om jeg
i Julen havde været i Ryslinge, og om jeg havde talt med Birkedal.
Ja, det havde jeg da. Og saa fortæller jeg ham Birkedals og min
Samtale, Birkedal havde spurgt mig: „Er det sandt, at Kragballe ved
Skolens Aabning udtalte, at ingen kristelig Mand med god Samvit
tighed kunde være Præst i Folkekirken?“ Dertil svarede jeg nej og
føjede til, at han vistnok ikke udtalte andet, end Birkedal godt vilde
kunne sige ja til. Birkedal svarer: „Det ligger mig rigtig .paa Hjerte,
at det kunde gaa godt for jer dernede i Vejstrup, og De ved jo nok,
at Kragballe har ikke rigtig kunnet finde sig til Rette i Folkekirken’
Det vilde gøre mig ondt, om han skulde tage mine gamle Venner
med sig ud af Folkekirken. Vi har været Venner i mange Aar, og jeg
ønsker, at vi bestandig kan blive det.“ Ved disse Ord kom der Taarer
i hans Øjne, og han tog mig i Favn og kyssede mig.
Jeg forsikrede ham baade paa mine egne og Venners Vegne, at han
ikke skulde frygte. „Men,“ føjede jeg til, „jeg ønsker, at Deres Præ
dikestol maa staa aaben for ham, thi jeg tror, at han baade af Aan
dens Drift og Hjertets Trang længes efter at lade sin Røst høre, og
han er en af de bedste Prædikanter, jeg har hørt.“ Birkedal svarede:
„Det maa han hver Søndag, han kommer her om Eftermiddagen, og
vil han lade mig det vide forud, kan han godt komme til at prædike
en Gang om Maaneden om Formiddagen. Ja, kan det gaa, saa kan
han jo blive min Kapellan og Deres Præst og paa den Maade samle
en Menighed dernede, og naar det var sket, saa skulde han ikke være
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min Kapellan længere, men Menighedens selvstændige Præst. Thi
De maa jo engang have en Menighed nede hos Dem.“
Jeg hilste Birkedal farvel, hjerteglad ved vores hjertelige For
handling og med det Ønske, at det maatte gaa saaledes. Da jeg
havde fortalt Kragballe om min Forhandling med Birkedal, tænkte
jeg, at det var falden i god Jord og havde glædet ham, men han
sagde intet. Derimod svarede hans Kone saaledes: „Jeg tror ikke,
at Birkedal og Kragballe kan sammen.“
Jeg blev lidt forundret over dette Svar og gik noget fattig hjem, thi
der var ligesom kommet en Kurre paa Traaden, jeg ikke kunde løse.
Første Lørdag Aften efter mit Besøg hos Kragballe skulde der
som sædvanlig være et Møde i Skolen, og som jeg stod og gjorde
mig rede til at gaa derhen, fik jeg et Brev fra Kragballe med følgen
de Indhold: „Jeg takker den ærede Bestyrelse, og særlig dens For
mand, for al den Kærlighed, de har vist mig. Men da det er bleven
mig klart, at jeg ikke passer til disse Forhold, saa underretter jeg
herved Bestyrelsens Formand om, at jeg til 1. April forlader denne
min Stilling.“ Nu forstod jeg, hvorfor jeg hin Aften intet Svar fik
af Kragballe.
Dette Brev var det mest smertelige, jeg havde modtaget. Da jeg
havde læst det, kom vor Datter Karen ind, og da hun saa mig,
spørger hun: „Er du bleven syg, Far?“ „Nej, jeg er ikke syg.“
„Jo, saa daarlig du ser ud, du er syg.“ Jeg gentog, at jeg var ikke
syg, og hun spørger, om jeg ikke vil med til Møde. „Nej, jeg vil
alligevel ikke med i Aften.“ Jeg var saa bedrøvet, at jeg i dette
Øjeblik ikke kunde fortælle, hvad der var sket, jeg nænnede ikke
at gøre min Kone og mine Børn ligesaa bedrøvede, som jeg var
bleven. De andre gik til Møde, og jeg blev hjemme. I denne Stilling
jeg nu var, søgte jeg en Lindring ved at give mit Hjerte Luft i
ét Brev til Kragballe, som jeg sendte ham endnu samme Aften. Jeg
sluttede Brevet med de Ord: Hvis jeg kan, saa besøger jeg Dem
i Morgen.
Søndag Morgen var det gaaet lidt over for mig, saa jeg gik hen
til ham, og da jeg hilste paa ham, græd han og siger: „De skal
have Tak for Deres Brev, jeg græd mig i Søvn i Aftes. Kom, lad
os bekende vor Tro og bede vort Fadervor,“ og det gjorde vi.
Jeg kunde ikke blive fortrolig med, at Kragballe skulde rejse
fra os, og paastod, at han vistnok tog fejl, thi da han for et Par
Maaneder siden rejste til os, var det i Troen paa, at det var Guds
Aand, der havde gjort, at han kom til os, saa kunde jeg ikke antage,
at Vorherre sendte ham herover, for at han saa snart skulde rejse
fra os igen, og jeg var saa paatrængende imod ham, saa han til
sidst ikke rigtig kunde taale det, men saa kunde jeg da skønne
at tie stille.
Jeg rejste hen til Birkedal, underrettede ham om Stillingen og
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spurgte, om han kunde anvise os en Stedfortræder for Kragballe.
Efter nogen Søgen fandt vi L. B. Poulsen1), for Tiden Frimenig
hedspræst i Bovlund, Sønderjylland. Han var paa den Tid ligesom
fredløs i sin Hjemstavn af den Grund, at Prøjserne vilde have ham
til prøjsisk Soldat, skønt han som dansk Soldat havde været med
i Krigen mod Prøjserne 1864. Vi bad Poulsen til os, og han var villig
til at gøre den Tjeneste, han kunde, men han sagde straks til os:
„Jeg ligger i Proces med det prøjsiske Justitsministerium, thi de
vil slæbe mig til Berlin som Soldat, og vinder jeg min Sag, saa
skal jeg have min Gerning derhjemme, men indtil det sker, staar
jeg til Tjeneste efter bedste Evne.“
Poulsen kom og begyndte Skolen 1. November. Det varede ikke
længe, før han blev almindelig elsket og min personlige Ven. Han
fortsatte, hvad Kragballe havde begyndt med Søndagsmøder. Jeg
havde paa Forhaand næppe troet, at vi havde faaet Kragballe erstat
tet i saa Henseende, men det Liv, den Friskhed og stærke Tro, der
var Poulsen given, virkede styrkende paa hans Tilhørere, saa vi.
var fuldt tilfredsstillede med ham.
Men hen i Vinteren fik han en Ministerskrivelse fra Berlin, der
lød paa, hans Sag var vunden, og han var udslettet af de prøjsiske
Ruller og dermed fri for Værnepligt. Med denne Skrivelse fulgte
et Brev fra hans Venner i Bovlund, der lød paa, at han maatte ikke
sætte sig fast i Vejstrup, thi de længtes efter ham. Imidlertid var
vi glade ved hinanden, saa han blev hos os i 1% Aar. Han havde
anbefalet Jens Lund2) som sin Stedfortræder, og denne kom og
var anden Lærer den sidste Vinter, Poulsen var hos os. Jens Lund
begyndte ogsaa at holde Søndagsmøder, men det kunde ikke fuldt
tilfredsstille navnlig os ældre.
Min gamle Ven Regoli var kun Præst hos os i 7 Aar, og i de
sidste Aar var han svagelig. Dels for selv at faa Hjælp og dels for
at glæde os, hans Venner, havde han formaaet en af Grundtvigs
allerældste Disciple til at komme og hjælpe sig med sin Præste
gerning. Det var Pastor Berg, der havde nedlagt sit Præsteembede
paa Grund af Svagelighed, men var nu bleven saa rask, at han igen
!) Laurits Bertelsen Poulsen (1840—1919), Lærereksamen fra Tønder, paa
virket i grundtvigsk Retning af en af Lærerne, Cornelius Appel, Folke
skolelærer 1862—67, frivillig med i 64. Afsked af de prøjsiske Myndig
heder paa Grund af Edsnægtelse, 1868—70 Forstander for Vejstrup Høj
skole, købte en Gaard i Bovlund 1870, hvor han samlede en Kreds til
kristelig Andagt. Kredsen voksede og opfordrede P. til at blive dens
Præst, Præsteviet af Cornelius Appel 1879. Gudstjeneste holdtes i en
Stue i Pus Gaard, til Kredsen fik Midler til at opføre Bovlund Frimenig
hedskirke 1896.
2) Jens Lund (1844—1922), f. i Virring ved Randers, Lærereksamen, stærkt
optaget af Grundtvigs Skrifter, Lærer ved Vejstrup Højskole 1869. Fra
det paafølgende Aar 1870 til 1912 Forstander.
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kunde gøre nogen Præstegerning. Ham holdt vi meget af, og særlig
enkelte af vore Kvinder holdt nu paa, om vi ikke kunde faa fat
paa Berg igen. Om Sommeren boede han hos sin Datter, der var
Præstekone i Jylland, og om Vinteren i København.
Berg blev indbudt at komme og tage Bolig iblandt os og være
til Tjeneste med Forkyndelsen om Søndagen, og han lovede os det.
Dette Løfte satte Røre iblandt os, og jeg fortalte det for Birkedal,
og han var straks rede: „Jeg kan give ham Fuldmagt, saa han kan
paa mine Vegne forrette alle kirkelige Handlinger for eder dernede
i Vejstrup.“
Vi indbød Højskolens Venner til Møde i Højskolen for at for
handle om, hvor Berg skulde bo, og der var fælles Enighed om,
at det bedste Sted var Højskolen. Jens Lund udtalte, at han, særlig paa
Grund af sin Ungdom, var glad ved, at Berg boede paa Skolen,
thi han haabede, at Berg, saa længe hans Helbred tillod det, vilde
holde Foredrag i Skolen imellem, og det satte han megen Pris paa.
Alting saa nu saa lyst ud, og den talrige Forsamling skiltes ad med
det lyse Haab: Nu faar vi en Præst.
HØJSKOLESTRIDEN I VEJSTRUP. Men det varede ikke længe,
før der kom en Kurre paa Traaden. Det løb nu rask af By: Nu skal
Grundtvigianerne have en af de grundtvigske Præster ud i Høj
skolen at prædike om Søndagen. Det spurgtes ogsaa over til Taasinge,
og saa sker det, at et Medlem af Bestyrelsen for Højskolen, Jens
Mogensen, kom paa Vennebesøg til Taasinge, og dær blev han bange
for Bergs Komme, thi Folk derovre sagde til ham: „Hvad er det,
I tænker paa derovre hos eder i Højskolen? Vi har hørt, at I vil
have en af de mest grundtvigske Præster til at prædike om Søn
dagen, og hvis I gør dette, saa faar I ikke vore Sønner i Skolen.“
Vi holdt nogen Tid derefter et Bestyrelsesmøde i Højskolen, hvor
ved Jens Mogensen underretter os om, hvad han havde hørt paa
Taasinge. Denne Underretning gjorde det betænkeligt at tage imod
Berg. Ja, mer end betænkeligt, thi det blev med et Flertal af
Bestyrelsen slaaet fast, at Berg maatte ikke prædike paa Højskolen,
og med det samme af Jens Lund, at han skulde heller ikke bo her.
Ved dette Møde var kun fem Medlemmer til Stede. Nu brød det
forskellige Syn, der allerede gjorde sig gældende ved Mødet i Oure
Kro, igennem. For mit Vedkommende er det mig en Trossag, at
den Aand, der havde samlet os til at ofre baade Arbejde og Penge
til denne Bygning, han vilde fremdeles lade Gerningen lykkes, naar
han maatte raade derfor. Men nu kom jeg i Knibe, de fire andre
Bestyrelsesmedlemmer, med Tilslutning af Jens Lund, var enige i
dette: Naar vi allerede hører, at Folk, som ikke synes om os Grundt
vigianere, ikke vil sende deres Sønner i Skole hos os, naar vi tager
Berg, saa kan det aldrig gaa an at tage imod ham, og Jens Lund
føjede til, at han troede, det laa for ham at dyrke en raa Mark
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op, og den Lejlighed blev ham afskaaren, naar de ikke vilde have
deres Sønner og Døtre i Skolen, hvis Berg kom.
Her sad jeg alene med mit dybe Hjertesuk. Det var mig, der
med det lyse Haab havde sat det hele i Værk; dreven af Aandens
Drift og Hjertets Længsel med Tro paa Gud Faders Velsignelse,
og nu følte jeg, det blev til et Regnestykke, og det gjorde jeg Ind
sigelse imod, og med al den Varme for Sagen, der var mig given,
gjorde jeg gældende, at gaar vi denne Vej og lader os kommandere
af Verden, saa vi for dens Trusler ikke tør lade en af Vorherres
Tjenere tale til Opbyggelse om Søndagen for de Venner, der har
rejst denne Bygning, saa de skal ligesom vises ud af deres eget
Hus, saa tror jeg ikke, Gud velsigner Gerningen, saa bygger vi paa
Klogskab og Regnestykker i Stedet for paa Tro. Men de var alle
fem Mand imod mig, og jeg sad forpint og bedrøvet over, at det
skulde gaa os saaledes.
De samme Mænd, der, førend vi byggede, sagde til mig: „Dersom
du ikke er med, saa kan vi ikke bygge,“ de turde nu slet ikke
følge mit Raad. Jeg havde jo allerede mange Aar i Forvejen vovet
mig ud paa Troen om Guds Velsignelse, da vi skulde have Friskolen
frem, og set, hvorledes Vorherre saa vidunderligt velsignede den
Gerning, og jeg var ligesaa sikker paa, at han ogsaa vilde velsigne
vor Gerning med Højskolen. Naar han maatte raade og have Æren,
saa skulde vi faa megen Glæde, saa vi kunde takke ham, at vi
maatte være med og støtte, hvad han vilde have frem.
Nu blev min Stilling forandret, jeg var Bestyrelsens Formand, og
det var mig, der ikke alene mere end nogen anden havde støttet,
hvad her var udrettet, men ogsaa til daglig Brug stod nærmest til
Tjeneste.
Mine Venner i Bestyrelsen, der ikke var til Stede ved nævnte
Møde, navnlig Mouritsen i København, og Rasmus Christensen i
Ellerup, underrettede jeg straks om det passerede, og det varede
kun faa Dage, inden jeg fik Opsigelse fra Mouritsen som Medlem
af Bestyrelsen, Rasmus Christensen misbilligede Flertallets Bestem
melse, men forblev dog i Bestyrelsen et Aars Tid. Jeg var i Vaande,
jeg vidste ikke, om jeg kunde blive eller om jeg skulde melde
mig ud.
I denne Forlegenhed skete det en Søndag, da jeg var i Ryslinge
Kirke, at Birkedal sagde til mig: „Hvorledes gaar det dog til nede
hos eder, nu driver I jo Politik med Højskolen?“ Og han gav mig
det Raad at melde mig ud af Bestyrelsen.
Paa Hjemvejen kom jeg til Klarhed over, hvad jeg skulde, og
Dagen efter skrev jeg til Mads Nielsen, der nu var bleven Formand,
at jeg til 1. Maj fratraadte som Medlem af Bestyrelsen for Højskolen.
Den Stilling, Bestyrelsens Flertal havde indtaget, var selvfølgelig
en Overraskelse for vore kristne Venner, og jeg havde jo den Lykke*
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at jeg stod i Overensstemmelse med dem. Vi forhandlede om, hvad
vi skulde gøre, nu Skolen var bleven lukket for os om Søndagen,
og vi blev enige om, at Berg efter sit Løfte skulde komme, og
at han i Stedet for Højskolen skulde bo og holde Gudstjeneste i
vort Hus. Dette skete ogsaa, Berg holdt Gudstjeneste i vor Havestue
hver Søndag om Formiddagen Klokken 10. Jens Lund holdt Møder
om Søndag Eftermiddagen, men da vi begyndte, valgte han samme
Tid som os, og denne Forandring antog vi blev gjort, for at hans
Lærlinge og andre, der stod ham nærmest, ikke skulde komme til os.
Vi havde en fornøjelig Sommer og var rigtig glade ved vor gamle
Præstemand, han havde Fuldmagt fra Birkedal at forrette kirkelige
Handlinger for os, og Sommeren gik for os, som vi var en lille Fri
menighed. Da Efteraaret kom, blev Berg mere svagelig, og grundet
derpaa, maaske ogsaa til Dels som Følge af Forholdene, kunde han
ikke holde ud længere og tog Afsked med os.
Jeg var nu bleven fri for noget Ansvar med Hensyn til Højskolen.
Bestyrelsen fik Mouritsens Plads besat med Folketingsmand Michael
Pedersen, og senere fik de Gmd. Morten Rasmussen. Det saa imid
lertid saaledes ud, som de vanskeligt kunde faa den tredie Plads
besat. Denne Strid blev kendt i vide Kredse og kaldt „Højskole
striden i Vejstrup“, og Skolen led derved et stort Nederlag, thi vore
kristne Venner trak sig omtrent helt tilbage fra at sende deres
Børn til Skolen, saa Regnestykket slog ikke til, men Skolen maatte
paatage sig Gæld, grundet paa det ringe Elevantal.
Ja, Skolen var endog bleven saa fremmed for vore kristne Venner,
at de enkelte af dem, der besøgte Skolen, blev paa en Maade haanet,
saaledes fortalte en af mine unge Venner mig, min Nabos Plejesøn,
der var Elev paa Skolen en Vinter: „Naar der kommer ny Elever,
saa bliver der sagt til dem: I skal ikke sidde ved det Bord dær,
for det er Grundtvigianere, dær sidder.“
Denne Strid varede i 3 Aar. Min Broder Niels, som var i Fler
tallet af Bestyrelsen, havde en Dag været hos vor Søster Karen
og klaget, at han vidste ikke, hvor de skulde faa en Mand til at
udfylde den tomme Plads i Bestyrelsen, og han havde føjet til:
„Der er ingen, jeg saadan ønsker, som om min Broder Christen vilde
gaa ind i Bestyrelsen igen.“
Jeg kom nu i ny Kampe med mig selv, hvad jeg skulde gøre.
Paa den ene Side gjorde det ondt i mig, at mit Navn om min
Stilling af Skolens Modstandere skulde bruges til at trykke ned
paa Skolen med, og paa den anden Side krympede jeg mig ved
et nyt Samarbejde, til Dels med den samme Bestyrelse og den
samme Forstander. Imidlertid overvandt jeg min Tvivl saaledes:
Du forlod Bestyrelsen, fordi den lukkede sine Døre for Skolen om
Søndagen for de kristne Venner med Berg som Ordfører, og hvis
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det nu var kommen dertil, at den vilde lade Skolen staa aaben om
Søndagen for de kristne Venner, saa ofte der kommer Ordførere og
vil samles med os til Opbyggelse, saa kan du træde ind igen. Om
dette Skridt var rigtigt eller fejl, har jeg aldrig kunnet blive klog paa.
Jeg gaar saa hen til min Broder og indleder en Samtale om
Højskolen, han bliver ivrig og siger til mig, at jeg havde begaaet
en Folkebrøde og svækket Skolens Fremgang. Da han tog saadan
paa mig, kom jeg et Øjeblik i Tvivl, om jeg skulde gøre mit Tilbud,
men jeg overvandt disse Følelser og siger til ham: „Mit Ærinde
var ellers dette at tilbyde min Tjeneste som Medlem af Bestyrel
sen.“ Ved dette Tilbud blev han lige med eet helt omstemt, saa
han udbryder: „Tak skal Du have, Broder. Vi skal netop have et
Bestyrelsesmøde hos Morten Rasmussen i Eftermiddag, og du kan
godt møde med, for du kan være sikker paa, at de ønsker dig alle.“
Da han havde udtalt dette, siger jeg: „Du skal ikke sigé Tak, førend
du hører, paa hvilke Betingelser jeg kan modtage Genvalg, og det
er disse: Jeg kan ikke tro, at Vorherre kan velsigne Gerningen,
saa længe vore kristne Venner skal være fremmede i deres eget
Hus og ikke frit maa samles dær om Søndagen, naar der kommer
Venner og vil tale til os.“ Han siger: „Jeg tror ikke, der er nogen,
som nu vil have noget imod disse Betingelser, saa du kan godt
gaa med hen til Mødet,“ Men det vilde jeg da ikke. Samme Aften
fik jeg Brev fra Bestyrelsen, at jeg var enstemmig valgt til dens
Medlem.
Men dette Valgbrev indeholdt slet intet om de Krav, jeg havde
betinget mig, og jeg sendte Brevet tilbage til Bestyrelsens Formand,
Mads Nielsen, med den Bemærkning, at jeg kunde ikke modtage
det paa mig faldne Valg, da de Betingelser, hvorpaa jeg kunde mod
tage Valget, ikke var til Stede. De holdt atter Bestyrelsesmøde
for at raadslaa om, hvad der nu var at gøre, min Broder var rejst
ind i Rigsdagen, og der blev skrevet til ham, og Udfaldet af alt
dette blev, at Jens Lund, Jens Mogensen, Peder Rasmussen og Mads
Nielsen møder hos mig en Aftenstund og forsøger om jeg vilde sætte
en begrænset Tid, hvor længe Skolen skulde staa til Tjeneste for
de nævnte Møder — om jeg vilde nøjes med et Aar o. s. v. Men
da der intet Udkomme var med mig, saa tog de imod mig, ligesom
jeg var.
Jeg blev nu Medlem af Bestyrelsen igen, men jeg blev aldrig et
fremragende Medlem mere, og jeg var aabenbart mere med for
Navnet end for Gavnets Skyld.
Aar gik, og Aar kom, og jeg blev ved med at holde Stillingen
ud, til vi solgte Jens Lund hele Ejendommen, saa vidt jeg mindes
1882.
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Vejstrup Valgmenighedskirke.

VEJSTRUP VALGMENIGHED. I mit private Liv gik det sin
jævne Gang. Min Rigsdagsvirksomhed varede kun i 7 Aar. Sogne
foged var jeg i 22 Aar, denne Bestilling havde jeg Lyst til, men da
jeg var lige ved de 70 Aar, var jeg dog bleven træt og bad mig fri
derfor. I Sogneraadet blev jeg valgt for tredie Gang, imens jeg var
Medlem af Rigsdagen, men ogsaa af denne Forretning blev jeg træt,
saa jeg var glad ved at blive fri. Det var vist ved denne Lejlighed,
jeg først mærkede lidt til, at Alderdommen begyndte at melde sig.
Jeg havde omfattet det kommunale med ligesaa stor Lyst som
mine egne Sager, men nu tabte jeg en Del af denne Lyst og læng
tes mere efter Hjemmet og Virksomheden dær, og jeg var da ogsaa
lige ved 60 Aar gammel.
Skønt jeg altsaa havde tabt noget af Lysten til de nævnte Sager,
saa var det, ligesom Længselen efter Frimenighed blev mere og
mere levende. Jeg glemte ikke, hvad Birkedal havde sagt, at vi
havde Evne dertil, og vi maatte have en Menighed. Imidlertid var
det for mig, som den saakaldte Højskolestrid ganske lammede vore
Kræfter. Det laa nu stille for mig det Ønske og den Længsel at
samles til en Menighed her i Vejstrup og Omegn, og det stod klart
for mig, at skulde vi engang kunne samles derom, saa maatte det
være Vorherres Sag at gøre Gerningen.
Min gamle Ven, Friskolelærer Rasmus Hansen, sagde engang til
mig: „Du skal vist være med at bygge endnu en Gang, inden du
dør, og det skal være en Frimenighedskirke“. Det var en Velsig-
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neise at samles med Menigheden i Ryslinge, ja, det var for mig
saa underligt, saa velsignet velgørende at komme ind i NazarethKirken, ind i Menighedens Forsamling, der var en Følelse af Eng
lenes Nærhed, som trak mig.
Ja, det gik mig saaledes, at da jeg fik mit Hjerte tilfredsstillet
ved at slutte mig til Vennelaget i Ryslinge — jeg siger tilfreds
stillet, thi lige siden de gudelige Forsamlinger sygnede hen, saa
der ingen Steder var, hvor vi hellige samledes i Flok om Søndagen,
havde der været en Længsel hos mig efter Frimenighed, og da jeg
nu fik denne Længsel tilfredsstillet saa rigeligt, syntes det i Be
gyndelsen som ingenting at køre til Ryslinge og tage et godt stort
Læs Venner paa, ja, det var en Fornøjelse, og saa længe denne
Glædesrus varede, var jeg fuldt tilfreds, og sagde baade til mig
selv og Venner: „Nu har vi bygget baade Friskole og Højskole, nu
kan vore Børn bygge Kirke“.
Men jeg fik i denne Sag slet ikke mine glade Forventninger op
fyldt, thi saa kom den store Skuffelse, bl. a. Højskolestriden.
Under alt dette i mine Øjne forfejlede og beregnede, hvor det
saa ud for mig, at Afgørelsen var sket ved Regnestykker i Stedet
for Tro paa Aandsmagt, vaagnede nye Længsler hos mig, og det
var, om det maatte lykkes os, og Guds Time maatte komme, saa
vi kunde faa en Præst, der ikke var afhængig af Højskolen, men
kunde leve frit med Menigheden.
Vejen til Ryslinge blev efterhaanden ligesom længere, saa vi
kom der i Reglen kun, naar vi vilde nyde Nadver eller ved Barnedaab og Bryllupper. I denne for mig fattige Tid blev Sukket og
Længselen efter en Frimenighed større og større i mit Hjerte. Det
var kendeligt nok, at dette, at Højskolen ligesom var bleven luk
ket for os (naar vi ikke vilde samles om Jens Lund), ogsaa vakte
Længsel hos mine Venner efter en Menighed, men jeg saa ogsaa,
at nu havde nogle af os bygget Friskole, og flere havde været med
at bygge Højskole, og naar vi skulde bygge Kirke og lønne en
Præst, saa blev dette det største Stykke Arbejde. Jeg sagde i den
ne Forventningstid saa tidt til Vorherre: Bøj vore Hjerter saaledes,
at du ogsaa maa raade for vor Pengepung, thi ellers kan vi ikke,
og lad det ske, naar din Time kommer. Jeg var i denne Ventetid
sikker nok paa, at naar Vorherres Tid kommer, saa er det ikke
alene nok, at vi, Vennekredsen, længes efter at samle en Menig
hed, men den Præst, han har tiltænkt os, han maa have samme
Længsel efter at blive Præst for en levende Menighed. Ja, saadan
stod det for mig over Aar og Dag.
Den saakaldte Højskolestrid var nu ovre, og vi kom sammen
med hinanden igen, efter at Skolen var bleven aabnet for os om
Søndagen, ikke alene for at høre Jens Lund, thi i den Henseende
havde den altid været aaben, men ogsaa for andre Ordførere.
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Jeg var Medlem af Menighedsraadet i Ryslinge, og som saadan
havde jeg i Efteraaret 1873 indbudt Birkedals Sognebaandsløsere
til et Møde i Friskolen for at anmode dem om at støtte et Bygge
foretagende til Birkedal.
En lille Gnist kan tænde en stor Ild, og et lille Ord kan ligesaa.
Idet jeg paa Menighedsraadets Vegne anmodede om at yde Bidrag
til nævnte Bygning, gjorde min Broder den Bemærkning: „Ja, vi
kan nok støtte dem lidt, men det kan ikke være rimeligt, at vi
bliver ved at støtte dem, thi det kan jo dog være, at vi snart kom
mer til at bygge selv, og saa kommer det an paa, hvorledes de kan
hjælpe os“. Han fortalte siden efter, at han gjorde denne Bemærk
ning for at høre, hvor langt Folk var kommen med den Slags Tan
ker, eller om de snart vare glemte.
Men det kan nok være, at nu blussede det op. Det gik, ligesom jeg
saa tidt har lagt Mærke til. Naar Smeden gør Ild i Essen og lægger
Kul derover, saa kan vi blæse med Bælgen et Stykke Tid og slet in
gen Ild faa, men naar han saa stikker sit Essespyd ind, saa der kom
mer Luft til Ilden, saa kan det flamme i Lue over det hele. Ligesaa
gik det her, det havde brændt indvendigt, det brød da allerførst ud
i Jens Lunds og min Mund, og vi blev begge saa varme, saa vi med
vore Ord varmede hele Forsamlingen. Min Broder blev næsten bange;
thi han havde ikke tænkt, der skulde have været taget saaledes paa
Sagen. Jeg mærkede her ved denne Lejlighed, at Aanden kom over
os, saa der blev Varme og Kræfter i Ordet, og det var to Gange glæ
deligt, at netop Jens Lund og jeg, der paa en Maade var Hovedmændene hver paa sin Side i Højskolestriden, ved denne Lejlighed ligesom
gav hinanden Haandslag i denne Sag.
Slutningen af dette Møde blev den, at nu skulde hver især af os
tænke nærmere derover og tale med vore Husfolk og Venner om,
hvad vi havde forhandlet, og der blev saa tillige bestemt en Dag, vi
igen skulde samles for at erfare, om vi skulde lade Sagen ligge stille
en Stund endnu eller fortsætte den. En tre, fire Uger efter holdt vi et
Møde i Højskolen, en talrig Forsamling var mødt, og det viste sig
straks, at Stemningen for Sagen var vokset hos os fra det forrige
Møde i Friskolen, samt at de mange andre Venner, der var kommen
til dette Møde, blev grebne af Lyst til at være med. Jeg skal bemærke,
disse, som kom til dette Møde, og ikke havde været ved det forrige,
det var kristne Venner, der paa Grund af den lange Vej til Ryslinge
ikke havde løst Sognebaand, men iøvrigt hørte Vennekredsen til.
Saa der var ligesom kun een Mening, og denne var at tage fat.
Der blev valgt fem Mænd, der skulde gøre de forberedende Skridt.
Jeg havde været i Kerteminde og set Valgmenighedskirken dær hos
dem, og den syntes jeg var kønnere end den ved Ryslinge. De andre
fire Mænd, der sammen med mig var Medlemmer af det forberedende
Udvalg, gjorde en Rejse og besaa Kerteminde Kirke og blev enige om
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at foreslaa den Byggestil. De henvendte sig til Arkitekt Hansen, der
nu bor i Svendborg, og han lavede os en Tegning.
Da Udvalget var færdigt med sit Forarbejde, sammenkaldte vi til
et Møde, gjorde vort Forslag, hvorledes og hvor vi syntes, vi skulde
hygge. Forsamlingen valgte et Byggeudvalg paa fem Medlemmer,
der skulde forestaa hele Byggeforetagendet efter Tegningen. Der
opstod efterhaanden flere Spørgsmaal, som gjorde det nødvendigt
for os at samle Kredsen, saaledes var der fremkommet Forslag om
at udsætte med Bygning af Kirken endnu et Aar for at have en læn
gere Tid til Forberedelsen, men det blev efter nogen Forhandling
afslaaet, thi nogle af os var saa varme for Sagen, saa vi følte, vi
skulde smede, mens Jernet var varmt, men saa var der et andet, og
det var nu et Hovedspørgsmaal: Hvor skal Pengene komme fra, og
hvad vil enhver af os give? Vi tegnede os paa en Liste, det højeste,
der blev tegnet, var 1000 Kr., men vi blev dog nogle faa, der gav
saaledes, og det gik lige ned til 10 Kr. Ja, det var nogle velsignede
Møder. For mine Følelser var der ingen Forskel paa dem, der gav
10 Kr., og dem, der gav 1000 Kr.
Som Medlem af Byggeudvalget blev det mig overdraget at være
Regnskabsfører og modtage de indkomne Bidrag. Hele Kapitalen, der
saaledes indkom, var omtrent 20,000 Kr.
Der var den Forskel paa Oprettelsen af Frimenigheden i Ryslinge
og den i Vejstrup, at i Ryslinge var en elsket, begavet Præstemand
kastet ud af sit Embede, men hans Venner og Sognebaandsløsere vilde
ikke opgive ham som deres Præst, og derfor samlede Menigheden sig
om ham. Og saaledes opstod Frimenigheden i Ryslinge 1865—66. Hos
os derimod, 1873—74, havde vi ingen Præst i vor Midte, men Læng
selen efter en Menighed. Vi kom saaledes ved et Møde kort før Nytaar
til det Spørgsmaal: Hvem skal være vor Præst?
I den sidst afvigte Sommer var Sognepræsten Baggesen død, og
Embedet saaledes blevet ledigt. En af vore kristne Venner, Kapellan
Lorentsen i Gislev, blev af omtrent hele Sognemenigheden opfordret
til at søge Embedet. Han fik det imidlertid ikke.
Jeg traf sammen med Lorentsen ved et Vennemøde i Odense,
hvor Samtalen faldt saaledes: „Det blev saa ikke Dem, der blev
Sognepræst i Oure og Vejstrup“. „Nej,“ siger han, „jeg havde
egentlig ventet det, og Biskoppen sagde til mig, at jeg kunde være
temmelig sikker derpaa“. Jeg svarede ham: „Naar jeg var med at
anbefale Ansøgningen, saa var det med den Følelse, at vilde Vor
herre have Dem til at være Sognepræst i Oure, saa var det vist kun
for, at De skulde ned og gøre Bekendtskab med kristne Venner for
derefter at blive vores Præst, thi,“ føjede jeg til, „jeg tror, vi snart
skal have en Menighed nede hos os.“ — „Saa det var med den Fø
lelse, De anbefalede Ansøgningen?“ svarede han. „Ja, det var, thi jeg
kunde ikke nænne, De skulde være Sognepræst for os ved Siden af
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en Frimenighed,“ og han svarede: „Det var ogsaa med samme Fø
lelser, jeg søgte Embedet.“ Mit Svar var dertil: „Ja, saa kommer det
an paa, om De, hvis De bliver anmodet om det, kan gøre Skridtet
uden det foreløbige Kendskab.“
Da vi ved forannævnte Møde fik det Spørgsmaal at besvare, hvem
der skulde være Præst, gjorde jeg opmærksom paa min Forhandling
med Lorentsen og spurgte, om det ikke var rigtigt, vi først for
handlede med ham, og det blev vi enige om. Men ved Mödet var
der nogle, som foreslog Gaardmand Peder Rasmussens Søn fra
Holmdrup, de havde for nylig hørt ham holde en Tale i sin Fødeby,
der tiltalte dem meget. Vi blev alle enige om først at forhandle
med Lorentsen og i andet Fald med Rasmus Pedersen1), der var
Kapellan i Nordsjælland. Hans Andersen, Aaby Mark, og jeg blev
af Vennelaget valgt til at forhandle med Lorentsen. Vi rejste til ham
Nytaarsdag, hørte ham prædike og var meget glade derved. Da vi
kom uden for Kirken, hilste vi paa ham og fortæller ham vort
Ærinde, hvortil han svarede: „Det kan jeg vist ikke, saa længe min
Svigerfader lever (gamle Provst Knudsen, Sognepræst i Gislev),
thi han kender ikke og synes heller ikke rigtigt om den Slags Menig
heder.“
Jeg svarede ham: „Ja, saa er det ikke Dem, vi skal have, thi den,
vi skal have, ham maa jo Guds Aand have vakt Længsel hos efter
en saadan Stilling.“ — Vi vilde dermed have hilst ham Farvel paa
Kirkegaarden, men han byder os med sig ind til sin Kone og for
tæller hende, hvad vi var kommen for. Vi fik en livlig Forhandling,
og han bad om Spørgsmaalet maatte staa aabent en lille Tid. Nogle
Dage efter meddelte Lorentsen mig imidlertid, at han kunde ikke
modtage Tilbudet.
Hans Andersen og jeg blev ved et nyt Møde valgt til at forhandle
med Rasmus Pedersen. Men nu skulde han først spørges, om han
vilde forhandle med os paa det Grundlag muligvis at blive vores
Præst. Jeg paatog mig at skrive til ham i den Anledning. Da der
var hengaaet en kort Tid, fik jeg Svar fra ham, omtrent saaledes:
„Siden jeg modtog Deres Brev, har det været min og min Hustrus
stadige Tanke. At De ovre i Vejstrup tænker paa at oprette en Fri
menighed, falder mig slet ikke underligt, men at De har tænkt
paa mig som Deres Præst, det havde jeg aldrig ventet, men tror
i) Rasmus Pedersen (1839—1918), theologisk Kandidat 1866, Huslærer i et
grundtvigsk Lægehjem i Middelfart, besøgte ofte Pastor Mads Melby i
Asperup, hvad der ogsaa fik stor Betydning for ham. 1868 personel Ka
pellan i Slagslunde-Gandløse i Nordsjælland, 1875—1902 Valgmenigheds
præst i Vejstrup. Se iøvrigt Else Nygaards Skildring „Valgmenigheds
præst Rasmus Pedersen i Vejstrup" i „Grundtvigske Hjem i det 19. Aarhundrede", (Kbhv. 1930) udg. af Holger Begtrup, og Anders Nørgaard:
„Vejstrup Valgmenighed og dens Forhistorie" (Svendborg 1925).
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De ikke, De tager fejl ved at tænke paa mig til den Gerning? Hos
Dem er der flere, der er gamle i Troen og som Følge deraf ogsaa
gamle i Vækst. Jeg er ung i Troen og saaledes ung i Vækst. Var
det ikke bedre at søge en ældre? I de 2 å 3 sidste Aar har det ligget
som noget af min dybeste Hjertelængsel, om det engang maatte
forundes mig at blive Præst for en levende Menighed, men at Tan
ken hos Dem er falden paa mig, havde jeg aldrig tænkt. Jeg skal
efter Deres Ønske møde Dem i København den 12. Februar i Kry
stalgade Nr. 14, hvor Deres Broder bor.“
Dette Brev var mig i alle Maader rigtig kærkomment, thi det
stadfæstede mit barnlige Haab, at naar Guds Time kommer, saa
at vi maatte faa en Frimenighed, da vilde den Herrens Tjener, han
udsaa til Præstegerningen, komme til at længes efter en saadan
Stilling, og jeg satte det vistnok som en Betingelse for mit Ved
kommende med Hensyn til Valget.
Skønt jeg endnu aldrig havde set Pedersen, saa blev jeg i Troen
forsikret paa, det var ham, Vorherre havde tiltænkt os. Jeg under
rettede Kredsen om Pedersens Svar, og min Svoger Peder Gravvænge, der kendte Pedersen, skulde saa i Stedet for Hans Andersen,
der var bleven syg, være min Rejsefælle, og Lars Rasmussen, Jullin gegaard, tilbød at rejse med.
Der er ikke mødt mig noget i mit Liv, hvor jeg med større Sik
kerhed har kunnet tro paa Helligaandens Ledelse end i denne Sag.
Da Loren tsen, en Mand, jeg elskede og holdt meget af som Præst,
personlig kom i mit Hus for at underrette mig om, at han kunde
ikke modtage Præstegerningen hos os, blev jeg saa glad, saa jeg
næppe kunde skjule min Glæde for ham, og da jeg fik den mig
aldeles ukendte Pedersens Svar, glædede jeg mig atter og var i
Troen sikker paa: Ham er det.
Vi tre Mænd kom til København den 11. Februar om Aftenen og
traf Pedersen i Hotel Knapsteds Gaard ved Vesterport.
Han bød os op paa sit Værelse og var straks til Rede og lod os
opvarte med Mad og Drikke. Vi sad i Sofaen ved Siden af hinanden
og var snart i livlig Samtale. Jeg behøvede hverken at maale eller
veje ham, om jeg ellers havde kimnet det, thi jeg var glad i Troen
paa, at det var ham, saa vi var snart i hjertelig Samtale, og jeg
erfarede straks hans følsomme Hjerte, thi det vidnede Taarer i hans
Øjne om.
Vi var sammen den Dag, og næste Dags Morgen fulgte han os
paa Banegaarden, hvor vi glade ved Mødet bød hinanden Farvel.
Vi havde underrettet ham om, at vi havde talt om at købe en lille
Gaard i Vejstrup til Præstegaard, men ved Afskeden siger han:
„Det staar for mig, som om jeg selv helst vilde eje Gaarden.“ Da
vi kom hjem, indbød vi Vennerne til at møde i Højskolen for at
underrette dem om Udfaldet af vor Rejse. Hvad mig personlig
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angik, da var jeg, førend vi saas, sikker paa, at det var ham, Vor
herre havde kaldet til os, og at dette Kald var langt sikrere end
nogen Kultusministers, men da vi alle tre var glade ved det per
sonlige Møde, saa blev vores Meddelelse særlig anbefalende, og
det faldt i god Jord, thi saa vidt jeg kunde erfare, var der kun een
Følelse i Vennekredsen, og det var den: Gid det var Pedersen.
Nogen Tid derefter aflagde han et Besøg hos os, just en Søndag,
da Birkedal var hos os og forrettede Gudstjenesten i Vejstrup Kirke,
og det blev Pedersens første Gerning hos os at hjælpe Birkedal
ved Herrens Bord. Om Eftermiddagen var der Møde i Højskolen,
hvor Pedersen udtalte sig om sin kristelige Tro, sin Barndom og Ung
dom samt om sin kirkelige Stilling nu, og han sluttede med Ordene:
„Saadan er jeg. Vil I have mig, saa tag mig, som jeg er.“
Jeg tvivler ikke om, at jo alle tilstedeværende sagde i deres Hjerter:
„Jo, vi vil have dig.“
Birkedal fulgte mig hjem og sagde til mig: „Jeg var bange, I
havde taget fejl, da I valgte en saa ung Mand, men nu er jeg glad
ved eders Valg.“
Ved dette Møde vedkendte Vennekredsen sig den Mand, vi foran
nævnte tre Mænd havde anbefalet, saa nu betragtede vi ham som
vores Præst, saa snart Omstændighederne tillod det.
I Forsommertiden aflagde han et nyt Besøg hos os, denne Gang
var hans Hustru med, de besøgte da Hjemmene omkring i Menig
heden og boede hos os.
Førend alle Forberedelser var gjort, var det allerede gaaet hen
i Foraaret. Vi havde da saaledes valgt Haandværkere og akkorde
ret med dem om Opførelsen af hele Kirkebygningen. Gaardmændene blev enige om at hjælpes ad med Kørselen. Det var først tredie
Pinsedag, vi begyndte at køre Grundsten, og jeg mindes godt, at
jeg den første Morgen tog Læs med mig hjemmefra, saa jeg kom
til Pladsen med det første Læs Sten, som straks blev lagt ned
under det sydøstlige Hjørne af Kirken, saa ved det Hjørne begyndte
vi Kirkebygningen, og i samme Hjørne lidt oven for Sokkelen, er
indmuret en Sølvplade med Indskrift, samt Navnet paa Menig
hedens første Præst.
Arbejdet blev saaledes fordelt: Vejstrup, Aaby, Brudager og
Holmdrup skulde køre Kampesten, Oure og Gudme skulde køre
Grus, Mursten til Taarnbygningen var Fælleskørsel. Kampestenene
blev for Størstedelen hentede hos min Svigersøn Hans Nielsen i
Aaby. En Del blev hentet i Brudager, lige ved Albjerg Sogneskel,
og mange Læs paa Brudagergaard. Det var en meget betydelig Kør
sel med Kampesten, og hvad der efter vores Mening var overdre
vent, det var, at der blev gravet en Rende i Jorden, 1% Al. dyb
og 1% Al. bred, og den blev fyldt med store og smaa Sten, som
dels skulde være for at bære den svære Bygning, dels for, at Frosten
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ikke skulde naa derunder. Bygmesteren sagde, at der var lagt over
300 Læs Sten ned til Undergrund.
Byggeudvalget bestod af min Broder, Niels Hansen, og Peder Ras
mussen af Oure, samt min Svoger Morten Rasmussen, Lars Pedersen,
Maltgører, og mig af Vejstrup. Det blev igen ved denne Lejlighed
ligesom tidligere, da vi byggede baade Friskolen og Højskolen, min
Lod, at jeg skulde have det daglige Tilsyn med Arbejdet og paase,
at Haandværksfolkene havde paa Pladsen, hvad de skulde bruge.
Det var en frisk og lykkelig Tid, alle gode Kræfter var ligesom
ovenpaa hos os, og vi spændte os frivillig an for at tage fat paa
Kørearbejdet. Da jeg skulde have Tilsyn paa Byggepladsen, saa
besluttede jeg selv at være Kusk og køre Sten for at spare en Mand.
Andreas sagde til mig: „Det bliver du snart træt af, Far, at gaa og
løfte paa de Kampesten.“ Men som Ordsproget siger: Lysten driver
Værket, saa gik det mig. Jeg kørte fra Morgen til Aften de første
17 Søgnedage efter Pinsen, og i de 17 Dage kørte jeg omtrent 100
Læs, siden efter kørte jeg ikke hver Dag, men dog jævnlig, og
det rettede sig efter, naar der var Brug for Sten paa Pladsen. Jeg
synes aldrig, jeg har været med ved saa glædeligt et Arbejde, ja,
jeg var vis paa, at jeg har aldrig været saa glad ved at køre til
Gilde, som jeg var ved at køre Sten til Kirken, jeg var ogsaa sikker
paa, at Englene hjalp os, jeg sagde med Forundring, da vi var
helt færdige: „Jeg har under hele dette Sommerarbejde med flere
Hundrede Læs Sten ikke saa meget som faaet en Finger klemt,
og det tror jeg var Englenes Skyld, thi jeg er slet ikke saa for
sigtig, og jeg stod ikke bag ved og lod de andre gøre Arbejdet,
men det gik altid godt.“
Det kan ogsaa gerne være, at jeg var den allerlykkeligste, thi
skønt jeg var den allerældste, der gjorde stadigt Arbejde med
Kørsler, saa var der slet ingen, der kørte saa mange Læs, og at
Vorherre havde Velbehag og velsignede Gerningen var jeg sikker
nok paa, ja, det var kendeligt lige straks. Jeg kunde ikke mærke,
at vi ved vores andet Arbejde blev det mindste tilbage, og skønt jeg
kørte med de to Heste omtrent daglig hver Dag lige til Høst, saa
blev hverken disse to eller de andre to, som Andreas gjorde alt
Arbejdet med hjemme, mere magre end ellers, og det følte jeg
hver Dag som Guds Velsignelse. Det gaar altid saaledes, at hvem
der kan faa Naade til at ofre mest for, hvad Gud velsigner, faar
altid den største Fordel, thi der er ingen, der saaledes betaler med
Renter og Renters Renter som Vorherre.
Det var en Tid lang en let Forretning at være Tilsynsmand, thi det
var mig en daglig Fornøjelse at se, hvordan Folk ligesom kappedes,
og ingen trak sig tilbage. Der var naturligvis en stor Forskel, saa det
gik hverken efter Hartkorn eller Hestetal med Kørsel, og da jeg kørte
daglig, saa lærte jeg mine Folk at kendé, og jeg havde altid den Fø-
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leise, at de, jeg saa var de stadigste, de var ogsaa de gladeste, og det
var ogsaa dem, der holdt ud til det sidste. Jeg skal nævne disse, og
jeg er glad ved, at min Slægt er blandt dem, det er vores Søn, Hans,
vores Svigersøn, Hans Nielsen, Aaby, Gmd. Hans Andersen, Aaby, og
min Svoger, Morten Rasmussen, Kohave. Ja, havde jeg ikke haft disse
fire Medhjælpere, vilde det have knebet haardt at magte Arbejdet
med Kampestenskørselen.
Maltgører Lars Pedersen var mig en tro Medhjælper som Tilsyns
mand, han var daglig paa Pladsen og anviste, hvor der skulde lægges
baade Sten, Grus og Tømmer, saa han havde mest med Ordningen at
gøre og jeg med at besørge det skaffet til Veje, der skulde bruges.
Kirkebygningen 1874 var den største Forretning, Vejstrup og Om
egn har gjort. 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 een Sommer. Mine Medhjælpere i
Byggeudvalget havde overlæsset mig med Forretninger, men som
sagt, Lars Pedersen stod trofast ved min Side paa Byggepladsen, og
min gamle Ven, Rasmus Hansen, var min Forvalter over Pengene
baade med de indkomne Summer som ogsaa med Udbetalinger, kim
Pengekassen vilde han ikke have. Ja, ogsaa fra den Side gjorde Vor
herre det godt, ja, saa godt, at jeg med de mange og tidt store Reg
ninger aldrig manglede.
Naar jeg nu overser dette Arbejde og Indsamlingen dertil, saa er
Ydelserne saare forskellige. Hvis det skulde have været udredet efter
Formue og Lejlighed eller Hartkorn, vilde det have bleven ganske
anderledes, men her har jo været brugt en anden Maalestok, Friheden,
og den har ogsaa givet sig til Kende saaledes, at dær, hvor den har sat
to Mænd lige, har den gjort Forskellen saa stor som een til tyve. Og
det glæder mig, at denne Forskellighed, saa vidt jeg har mærket, ikke
har opvakt nogen Bitterhed, og jeg vil helst haabe af den Grund, at
de, der har ofret mest, ser paa det ligesom jeg, at de har den største
Fordel.
Vi blev færdige med dette store Stykke Arbejde om Efteraaret,
men Menigheden skulde jo anerkendes som et Led i Folkekirken, ind
vies af Biskoppen og Præsten indsættes, og alt dette gik langsomt, saa
Indvielse og Indsættelse skete først Palmesøndag 1875.
Da vi i Foraaret 1874 fik det slaaet fast, at Pedersen skulde være
vor Præst, blev der slet ikke talt et Ord om, hvad han skulde have
for sin Tjeneste i Menigheden, og jeg saa dette som et godt Varsel
baade fra Præstens og Menighedens Side. Han blev i sin Gerning som
Kapellan i Gandløse i Sjælland til om Efteraaret. Sidst i September
flyttede han til os, og vi benyttede saaledes Højskolen om Søndagen.
I Løbet af Sommeren havde nogle enkelte af os i Forening med hans
Fader købt den Gaard til ham, hvor han nu bor, saa hans Ønske om
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at eje Gaarden blev opfyldt. Der blev af nogle Menighedsmedlemmer
indsat en Kapital, omtrent 6000 Kr., i Præstegaarden, der henstaar
som et rentefrit Laan og betragtes fra Legatorernes Side som deres
Godtgørelse i Offer til Præsten, for mit Hus indsatte jeg 1000 Kr.
Jeg havde ligeledes indsat 1000 Kr. til at bygge Kirke for, saa nu var
jeg over dette, men jeg følte mere til disse Udgifter end til Friskole
udgifterne, thi den Tid havde jeg ingen andre særlige Udgifter, men
nu havde jeg paataget mig Gæld ved mine Børns Udstyr, saa jeg
maatte laane de nævnte 2000 Kr., men det var bleven en Bestemmelse
hos mig, førend vi begyndte at bygge, at ligesom jeg havde indsat
2000 Kr. i Friskolen, saa skulde jeg ogsaa sætte 2000 Kr. til Kirken
og Præsten, og da jeg var kommen over det, blev jeg glad derved.
Da vi var kommen over dette store Stykke Arbejde at bygge Kirke,
saa blev den indviet af Biskoppen Palmesøndag 1875, saa nu var Tin
gene i lovlig Orden, selv Kirkesangeren, Lærer Andersen paa Høj
skolen, var anerkendt. Jeg var rigtig glad og saa tilbage paa Arbejdet
med inderlig Taksigelse, at alle Ting var lykkedes saa vel. Jeg havde
jo, lige siden de gudelige Forsamlinger ophørte, længtes efter ny
Vennelag i den kirkelige Retning, jeg nu tilhørte, og nu var det lyk
kedes os lige i vor Midte og saa nær mit Hjem, som Kirken nu er. Jeg
har ogsaa siden været stadig Kirkegænger, og jeg har følt — og føler
mig — baaret oppe ved at samles med Menigheden.
Det varede ikke længe, efter at Menigheden var dannet, førend der
meldte sig nye Medlemmer, og det tog stadig til med Anmodninger
om Sognebaandsløsning, saa jeg for mit Vedkommende blev betæn
kelig. I gamle Dage skete der ogsaa Tilgang blandt de Hellige, men
det var kun, naar der skete Omvendelse med et Menneske, at ved
kommende saaledes kom til at føle Trang til at samles med kristne
Venner til Opbyggelse i gudelige Forsamlinger, og det var os en Hjer
tens Glæde, naar der kom saadanne nye Venner til vort Vennelag,
thi der skulde endda taales nogen Spot og Forhaanelse for dem, der
blev kaldt de Hellige.
Der var nu sket en Forandring. Det kostede ingen Spot og Forhaa
nelse at løse Sognebaand til Valgmenigheden, saa dette gjorde Skrid
tet en Del lettere fra den Side. Jeg havde ventet, at jeg kunde om
fatte enhver, der løste Sognebaand, med en ligesaa varm Broderkærlighed som mod dem, der i gamle Dage sluttede sig til Vennelaget
i de gudelige Forsamlingers Tid. Men jeg mærkede snart, at det
kunde jeg ikke, og jeg blev noget bedrøvet over mig selv og tænkte:
Mon det virkelig er gaaet tilbage for mig i Broderkærlighed? Men jeg
har saa trøstet mig selv med den Tanke, at Aarsagen for en Del er den,
at Sognebaandsløsere kommer ikke med Bekendelse om „Synd og
Naade“ som i gamle Dage, og jeg er sikker nok paa, at der er mange,
som kender kun lidet dertil, og idet Overgangen er saa let, saa det
koster ingen Verdens-Spot eller Forfølgelse for at løse Sognebaand,
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saa kan Aarsagen godt komme af andre Grunde end Trang til Samliv
med Brødrene.
Naar der kom Anmodning om Sognebaandsløsning til Menigheden,
og det var Folk, vi ikke kendte noget rigtigt til, saa blev Sagen af
gjort af Menighedsraadet, og ved saadanne Lejligheder har det altid
vist sig, at vi gamle gjorde de største Krav. De Medlemmer af Me
nighedsraadet, som ikke havde været med blandt de Hellige i de
gudelige Forsamlinger, har altid været mest modtagelige for, hvem
der meldte sig. Dog er det slaaet fast, at vedkommende maa føre et
ordentligt Liv for at kunne blive Medlem af Menigheden. Nu er Me
nigheden vokset til det dobbelte, ja, vel omtrent 140 Familier. Men
det er mig et Savn, at jeg kender maaske ikke Halvdelen af Menig
hedens Medlemmer, og i Modsætning dertil kendte jeg alle de Hellige
her fra Egnen, der sluttede sig til os og samledes med os i de gudelige
Forsamlinger.
En Ting kom jeg ogsaa til at savne, og hvoraf det var rigere i dei
gudelige Forsamlinger, det var hjertelig Fortrolighed og indbyrdes
Kærlighed, enfoldig og troskyldig Aabenhjertighed, det gjorde ikke
alene, at vi lærte at kende hverandre, som jeg ovenfor har bemær
ket, men vi kom ogsaa af den Grund til at elske hverandre.
En anden Grund til denne inderlige Forbindelse, der saaledes var
imellem de Hellige i gamle Dage, kan søges deri. Det var i den døde
og vantro Tid, da Læren til Salighed var Dyd og gode Gerninger, at
Opvækkelsen og Omvendelsen til Troen paa Jesus Kristus vaagnede,
og ved denne store Forandring fra Mørke til Lys, fra Død til Liv og i
det hele fra at leve med Verden og ved en Hjertets Omvendelse at
komme til at leve et Liv i Troen og Helliggørelse blev Forskellen saa
kendelig — især paa dem, der havde levet i aabenbare Laster — saa
det blev som nogle helt andre Mennesker, der vidnede for Verden,
hvad Naade der var dem vederfaret ved Troen paa Syndernes For
ladelse.
Men denne Bekendelse og dette Vidnesbyrd gav ogsaa Anledning
til Formaning og til Omvendelse for dem, de kom sammen med, som
endnu ikke var bleven troende, og da den Tids Kristne troede, at de
førend deres Omvendelse, og førend de blev troende, var Djævelens
Børn, blev som Følge deraf Formaningerne til Verdens Børn strenge
og dømmende, og dette mørke Syn paa ens Medmennesker bidrog vist
en Del til Forfølgelsen, men saa meget er vist: Der var indbyrdes
Kærlighed.
For mit Vedkommende gik det mig i min kristelige Barndom, som
det gaar med livlige og videbegærlige Børn, de har saa meget at
spørge deres Forældre om, som Forældrene tidt har nok med at be
svare. Saaledes havde jeg saa mange Spørgsmaal til de gamle blandt
de Hellige, thi der var saa meget, jeg trængte til Vejledning i. Det har
imidlertid været mig et Savn, nu da jeg er blevet i de gamles Tal, at
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jeg har længtes efter Spørgsmaal fra de unge, og det vilde have væ
ret mig en Glæde at fortælle om mit Livs Erfaringer. Men nu spør
ges der ikke. Folk slutter sig til Menigheden, og dermed er den Sag
i Orden.,
Naar det kun er pæne Folk, saa er Dørene ind i Menigheden lukket
op paa vid Gab, men der er stor Forskel paa at være en pæn Mand og
saa at være en Kristen. Denne lette Overgang fra en Sognemenighed
til Valgmenigheden koster, antager jeg, slet ikke saadan indvortes
Kamp, og udvortes Forfølgelse eller Forhaanelse er der ikke Spor af.
Det gør Tilslutningen talrig. Men det er ogsaa en Kendsgerning, at
det skarpe Skel, der i gamle Dage var imellem de Hellige og Verden,
det er der ikke Spor af nu imellem Valgmenigheden og Sognemenig
heden, og det er ikke saa underligt, at dette slapper Samfundsfølelsen.
Saadan som vi i gamle Dage blev gladere og gladere ved fleres Til
slutning til Vennelaget, saadan er det, i det mindste for mit Vedkom
mende, ikke nu i Valgmenigheden, men det gaar snarere den mod
satte Vej. Som Følge deraf kan jeg ikke føle Glæden som i gamle
Dage. Vi Mennesker kommer ikke til at elske hinanden enten for
at se hinandens Krop eller for, om vi hører nogle løse Ord om dit og
dat, om Povl og Peder o. s. v., men kun derved, at Hjerterne mødes i
Ordet, thi Aanden er i Ordet, og ved at mødes og samstemme og sam
mensmelte i den gode Bekendelse bindes vi sammen. —
Ved Valget af Menighedsraad blev det gjort gældende, at ligesom
der i Aposteltiden blev valgt syv Fattigforstandere, burde vi ogsaa
have syv Medlemmer i Menighedsraadet, og saaledes blev det. Jeg
har siden den Tid stadig været Medlem af Menighedsraadet. —
I HJEMMET. Da nu efterhaanden de gudelige Forsamlinger syg
nede hen, saa gik der, i det mindste for mit Vedkommende, 14—15
Aar hen, at vi Kristne ikke saaledes havde nogle særlige Samlings
steder, og nu var jeg jo bleven, hvad der kaldes Grundtvigianer, og
jeg havde da travlt med at besøge mine gamle Venner i deres Hjem
om Søndagen, for om jeg kunde hjælpe nogle af dem til Livs-Klarhed over Trosordet som Vorherres Mundsord til os i Modsætning til,
at vi som Pietister troede Bibelen var Gudsordet.
Min Kone var ikke altid glad ved, at jeg gik saadan fra hende om
Søndagen, men jeg følte Trang i mit Hjerte dertil, og mine Venner
bad mig komme, og jeg tror, Vorherre har givet mig en Naadegave
til saadanne smaa kristelige Vennebesøg. Det var tidt, jeg blev for
sinket i mine Planer derved, at der kom fremmede til os selv, thi
ligesom jeg aflagde mange saadanne Besøg, saa fik vi ogsaa mange
igen, saa der var vel næppe noget Hus her paa denne Egn, der var
saaledes gæstet af kristne Venner som vores. Min Kone hører til de
mest gæstfri Kvinder, men det kunde dog ske, at det gik hende over
Magten, saa him kunde sige: Det volder ogsaa, at jeg har den
Snakkemand.
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Livet voksede en stille sund Vækst. Pietismen sygnede hen, og
mine gamle Venner var efterhaanden mer eller mindre kommen ind
paa den faste Kirkegrund. — Det var i disse Aar, vi havde faaet Fri
skolen.
Jeg er, nu jeg er bleven gammel, glad og taknemmelig ved at se
tilbage paa de henrundne Dage, og i det jeg kaster Blikket tilbage,
saa er det klart for mig, at jeg har slet ingen Fortjeneste af de for
skellige Hverv, jeg har haft, thi det har hørt med til mit Livs Lykke
at tage fat, og jeg er taknemmelig for, at Vorherre har givet mig Lov
til det, han har villet velsigne. Ja, jeg tør haabe, at det er Helligaanden, der vil lære os alting og minde os om alle Ting, der ogsaa har
mindet mig, og jeg har faaet Lykke til at lade ham udføre en lille
Gerning ogsaa ved mig. Ja, det gaar altid saaledes med os Mennesker,
at faar vi Lykke til at gøre en god Gerning, saa gør det selvfølgelig
Indtryk paa vort Hjerte, og enten virker det, saa vi bliver ydmyge
og taknemmelige og giver Vorherre Æren derfor, eller det virker
Egenkærlighed, saa vi selv vil have Æren. Og Gud ske Lov! Jeg
takker Gud for hans Naade, hans er Æren.
Vore huslige Sager gik sin jævne Gang. Men min Kones Sindssvag
hed fulgte hende lange Tider, men saa lod Vorherre derimellem
komme saa lyse og venlige Dage, saa hun fejlede ingenting, og da var
det for mig som de yndigste Foraarsdage. Vore Børn voksede nu til,
og efterhaanden som de blev henimod 20 Aar gamle, kom de i Skole
hos Kold, gerne i to Vintre, og jeg var fristet til at sende dem i Skolen
i for ung en Alder, thi jeg var saa glad for Kold og hans Skole, saa
jeg vidste ikke noget bedre at gøre for dem. Vores timelige Velstand
blev ved at øges, og jeg havde god Lykke med, hvad jeg tog mig for.
Jeg har til denne Stund haft godt Helbred, og det var saare lidt, jeg
kunde mærke, mine Kræfter svækkedes, før jeg var 60 Aar gammel.
Af Bestillinger har jeg endnu tilbage at være Forligsmægler,
den Forretning har jeg haft i 18 Aar, men nu staar det for mig,
som jeg ogsaa snart beder mig afløst derfra, og i saa Fald er Aarsagen denne: Jeg har for nylig været indkaldt for Retten for at
afgive Vidnesbyrd i en Sag, der har været til Forligsmægling hos
mig, og det er første Gang, jeg har været stævnet til at møde i Ret
ten. Ved denne Lejlighed vaagnede den Følelse hos mig: Kan du
aflægge Ed for Retten, hvis det forlanges? Det blev mig da en Hjerte
sag at bede Vorherre lyse for mig, saa jeg kunde blive vis paa,
hvad jeg med god Samvittighed kunde gøre.
De Ord, Jesus har sagt: I skal aldeles ikke sværge, men eders
Tale skal være ja, hvor der skal svares ja og nej, hvor der skal
svares nej, thi hvad der er over det, er af det Onde, de blev saa
levende for mig, at hvad han sagde i sit Køds Dage til sine Ven
ner, det siger han endnu til dem, og jeg spurgte vores Præst, om
han kunde give mig bedre Oplysning, end jeg havde, om det maa-
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ske var en Sygelighed hos mig, at jeg ikke kunde se anderledes.
Men han sagde til mig: „Følg hvad dit Hjerte tilsiger dig, og lad
dem saa gøre ved dig, hvad de vil.“
Da jeg mødte paa Tingstuen, gik det saaledes: Herredsfogden
kommer med en stor Bog, omtrent som en Bibel, jeg tænkte straks,
da han stillede sig lige over for mig med den, nu vil han fremsige
Eden for dig. Foruden mig var der tre andre Vidner. Jeg sagde
straks til ham: „Jeg tillader mig at bemærke, jeg aflægger ikke Ed.“
Han lagde straks den store Bog og siger: „Ja, saa bliver De idømt
en Bøde, og den bliver forhøjet, og der bliver taget fra Dem, saa
længe De ejer noget, og naar De ikke ejer mere, bliver De sat i
Fængsel, saa længe De lever.“
Jeg gjorde dertil kun den Bemærkning: „Det er mig en Sam
vittighedssag.“ „Ja,“ siger han, „men saadan er vor danske Lov
givning, og som Borger er De pligtig at gøre det, med mindre Parten,
der har indkaldt Dem, vil fritage Dem for at afgive Vidnesbyrd.“
Straks derpaa fremstod Manden, Mads Hansen i Albjerg, der
havde indkaldt mig, med de Ord: „Jeg fritager ham for at afgive
Vidnesbyrd.“ Derpaa siger Herredsfogden: „Ja, saa skal De have
Tak, saa er De færdig for i Dag. Farvel.“
Saaledes kom jeg over denne Sag, der har givet mig flere vaagne
Timer. Jeg havde siddet inde i Ventesalen og hørt, at hele Processen
gjaldt 600 Kr., jeg havde da opkastet det Spørgsmaal til mig selv,
om jeg hellere vilde aflægge Ed eller give 600 Kr., og mit Hjerte
besvarede Spørgsmaalet: Langt heller betale 600 Kr. end aflægge
Ed. Ja, saadan staar jeg. Jeg forlod Tinghuset med underlige Følelser
og takkede Vorherre for, at jeg slap over det.
Jeg gaar ind til min Ven, Buntmager Andersen, og fortæller ham
om Dagens Begivenhed, og han glædede sig derved og lod mig vide,
at han havde været i samme Forlegenhed, men var bleven fri ved
at give sit Æresord paa, at hans Udsagn var Sandhed, og derefter
fortæller jeg en anden Mand, Fuldmægtig Bache, om Sagen og
mærkeligt nok, det var gaaet ham noget lignende.
Det er ikke saa let gjort som sagt at kaste al sin Sorg paa Gud,
at give sig Gud i Vold og tro paa, at Aanden vil lære os alting, og
at vi kun har det at gøre at være Aanden lydige og bruge de Evner,
Gud giver. Men jeg er nu sikker paa, at ligesom der ikke er noget
saa stort, at Gud Fader det jo kan, saa er der heller intet saa smaat,
han jo det vil, blot han det maa.
Det er omtrent 40 Aar siden, jeg begyndte at indtage et saadant
Barnestade, og det er mit Haab, at der har været en stadig Vækst
i mit Hjerte i de 40 Aar.
Jeg mindes godt den Tid, da vore ældste Børn holdt Bryllup, da
vaagnede de Tanker hos mig: Hvor meget kan vi give hver af dem
i Medgift? Paa den ene Side vilde jeg gerne give dem ligesaa meget,
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vi kunde taale, og paa den anden var jeg bange for nu, jeg var
bleven en aldrende Mand, at sætte mig for en stor Gæld, og ligesom
begynde paany igen. Vi havde før Hans holdt Bryllup, 5—6000 Rdl.
paa Rente, saa der var jo ikke saa lidt at begynde med. Men hvor
meget vi turde give hvert af Børnene, efterhaanden de kom i Stilling,
det kneb det for mig at faa bestemt, jeg kunde jo, som saa mange
gør, være forsigtig og give dem en god Lommeskilling, og saa
senere se, om der kunde blive mere en anden Gang, men den Maade
passede ikke for mig. Thi jeg følte som saa: Det er jo lige straks,
det gælder om at faa rigtig fat og ikke blive overlæsset og forknyt,
saa jeg vilde straks give, hvad jeg ligesom kunde tro, vi kunde
taale. Jeg bad Vorherre om gode Raad, men jeg gjorde ved Siden
deraf mange Regnestykker og havde mange Bekymringer, saa jeg
følte godt, det var smaat for mig med at kaste al min Sorg paa
Vorherre.
Jeg havde ved den ovennævnte Tid i mange Aar levet i den Tro
og sagt saa tit til Gud Fader: Det er dit altsammen, lær mig at
være Husholder efter din Vilje, saa du faar Lov at raade for det
altsammen, og skønt det var saaledes med mig, saa følte jeg godt,
at jeg var kun lille og skrøbelig i Troen paa Aandens Bistand.
Jeg blev imidlertid fortrolig med at give vore Børn hver 4000 Rdl.
(8000 Kr.) i Penge, foruden hvad Udstyr af Bohave og Kreatur vi
kunde afse til dem. Det gik saa meget nemt med Udstyret første
Gang, thi da kunde vi tage dem af Kassen, og for anden Gang
Halvdelen, men nu kom tredie, fjerde og femte Udstyr, og efter
haanden blev Gælden større og større, saa den voksede op til 28.000
Kr.
Det var, saavidt jeg mindes, i Løbet af 10 Aar, at alle disse
Udstyr blev udredede, og Pengelaanene fik jeg uden mindste Besvær
hos mine Venner. I det samme Tidsrum var det, vi byggede vores
Kirke, hvortil jeg betalte 1000 Kr. og indbetalte 1000 Kr. i Præste
gaarden.
I disse Aaringer var det med vores Avl noget knappere end tidli
gere, og end det senere igen blev, thi vi havde erfaret, at det var
et fejlt Regnestykke, vi havde gjort, da vi en 30 Aar tidligere ved
at mergle vore Marker troede, at naar vi blot fik merglet, saa
kunde Jorden taale at drives, saa stærkt vi havde Lyst, thi nu var
den bleven udpisket og gav derfor langt færre Fold, men den gav
dog saa meget Overskud, saa vi kunde udrede det Udstyr, vore
Børn fik, og behøvede derfor kun at gøre Pengelaanene. Det gik
ogsaa op for os, at vi maatte have Jorden forbedret.
Nogle købte Kunstgødning, og det prøvede jeg da ogsaa, men
det hjalp ikke. Men hvad der hjalp, det var, at vi begyndte at fodre
Køeme godt, saa vi efterhaanden fik vore Indtægter væsentligst
af Mejeriet; tidligere solgte vi Kornet og havde Indtægterne deraf.
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Men det varede dog noget længe, inden vi kunde opriaa gode Priser.
Rasmus Hansen er rejst for henimod to Aar siden. Jeg er blevet
ældre, men hvad Helbredet angaar, saa er jeg Gud ske Lov i samme
Stand. Jeg spørger dog tit mig selv om, hvad jeg gamle Mand nu
skal være her for længere, nu kan jeg vel ikke gøre nogen Tjeneste,
og jeg ser saa meget i Menigheden, der bedrøver mig, og som jeg
dog ikke kan raade Bod paa. Men saa kan jeg da svare mig selv:
Ja, nogen Tjeneste gør jeg dog, og dét er til daglig, ja, baade Dag
og Nat at gaa min Kone til Haande, der nu i snart i to Aar har
baaret en Sygdom (Rørelse), og det er Gud ske Lov gaaet mig,
som Grundtvig engang har sagt: Naar kristne Mennesker bliver
over 70 Aar gamle, saa bliver deres Liv halvt i Himlen og kim
halvt paa Jorden, eftersom de da bliver mere døde for de jordiske
Ting, men mere levende for de himmelske. Dette hørte jeg fra
Grundtvig, længe før jeg var naaet den Alder, og jeg har saa tit
tænkt: Gid det maa falde i min Lod, hvis jeg bliver saa gammel,
saa jeg kan fornemme, at dette stadfæster sig ogsaa paa mig. Nu
er jeg kommen ind i mit 74. Aar, og Gud ske Lov, jeg kan erfare,
min Længsel efter Himlen vokser mer og mer, og det er for mig,
som jeg nu er færdig med min travle Virksomhed for disse jordiske
Ting.
DAGLIGT LIV. Jeg vil nu fortælle lidt om mit Syn paa den
folkelige Udvikling i den sidste Menneskealder, ja, maaske lidt læn
gere tilbage. Jeg har foran fortalt om den travle Tid, da Jorderne
blev merglet. Det var en Arbejdstid, der vanskeligt skal findes Mage
til, hvad Mandfolkene angaar. Der var i Almindelighed kun 1 Tje
nestekarl og 1 Dreng i hver Bondegaard; førend efter Krigen 1848
—50 var baade Tærske- og Hakkelsesmaskiner aldeles ukendte, og
indtil der begyndtes med Maskiner, maatte Karlene tærske al den
Mængde Korn, som groede paa vore Marker, og det var saa rigeligt
i mange Aar, efter at Jorden var merglet, saa der siden ikke har
været lignende. Komet blev tærsket med Plej le, og Hakkelsen til
Hestene maatte Karlen skære med Haandkiste, om Vinteren ved
Lygte og om Sommeren, inden han skulde have Davre. Saa naar
der var optærsket om Foraaret — og det var en Æressag for Karlene
at blive færdig førend deres Nabo — saa fra Tærskeladen til Heg
nene, siden lægge Tørv, saa kline Væggene. Saa længe Mergeltiden
varede, saa i Mergelgraven, dette varede til Høst, og undertiden
begyndtes der igen efter Høsten, og saa atter igen i Laden.
Ja, Tiden i min Ungdom og den i min Midalder det var en strenge
Arbejdstid. Der kom nu efterhaanden Velstand iblandt Bønderne.
Kornpriserne var ikke høje, men der avledes en stor Mængde Kom,
saaledes kan jeg mindes, at vi en Vinter tærskede over 400 Tdr.
Korn, foruden hvad vi skar til Hestene, og Pengene kunde endnu
godt forslaa, thi Husfliden var endnu i fuld Gang til henimod 1870
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og mange Steder endnu længere, thi Husmoderen lavede selv og
lod væve og farve vore Klæder, og det var ikke lidet, der sparedes
derved, saa længe vore Klæder væsentlig kun var af Vadmel, Hvergarn og Lærred.
Der er jo ingen Regel uden Undtagelse, saaledes ogsaa paa dette
Omraade, thi der var enkelte Huse, som gik foran med Gæsteri
og Forfinelse, og efterhaanden greb det om sig, baade med Nydelse
og Forfinelse, saa nu er det en almindelig Mening, at det ikke kan
betale sig at spinde og selv lave sine Klæder, og det har ogsaa
gjort kendelige Virkninger, saa nu kan Kvinderne langt bedre end
i gamle Dage hækle, filere, pudse baade i Huset og deres egen Krop,
og det er bleven kendeligt i Byerne. Saaledes kan jeg som Barn
mindes, at den første Manufakturhandler kom og bosatte sig i Svend
borg, og nu, ja, for nogen Tid siden fortæller en Købmand mig, at
nu var der ikke mindre end 28 store Købmands-Forretninger af
den Slags.
Jeg kan ikke uden Bedrøvelse se paa denne Forandring, thi det
er en kostbar Maade at skaffe sig Klæder paa, og jeg tror, der var
en Guds Velsignelse ved den gamle Husflid. Det fornøjede mig
at se, hvorledes min Kone og Pigerne havde travlt med at spinde
de lange Vinteraftener, skønt det paa en Maade gik ud over mig,
thi jeg maatte vinde deres Tene om Aftenen, men jeg syntes, at
naar de saadan havde travlt med at spinde, var de gerne altid i
godt Humør. Min Kone sørgede ogsaa gerne for, naar de skulde
karte Uld, at faa mig og Karlene til at hjælpe dem med den første
Behandling, som vi kaldte at blande Uld. Det gik gerne saadan til:
Naboer og Venner byttede med deres Piger,’ saa det var ikke saa
sjældent, at en halv snes Piger blev samlet for at karte, og saa
holdt de gerne ud til Kl. 2 om Natten, og disse Selskaber kaldtes
Kartegilder.
Det gik paa samme Maade med Hørren. Naar vi om Efteraaret var
færdige med Vintersæden, saa skulde Hørren brydes, for at den
kunde blive rengjort saa snart som muligt, og dertil blev byttet med
Pigerne ligesom ved Ulden, og desforuden brugtes nogle gamle
Koner. Denne Maade blev dog efterhaanden afløst af saakaldte Hør
svingere. Det første Vinterarbejde for Kvinderne var at faa Ulden
behandlet og faa den til Væveren, saa Vadmelet kunde blive stam
pet i Løben af Vinteren og komme til Farveren. Saa snart dette var
besørget, toges der fat paa Hørren, og det var en Æressag, hvem
der tidligst om Foraaret kunde have de fleste Stænger med Garn
ude at bleges.
I den Tid jeg her har omtalt, var det tillige Pigernes Arbejde at
passe Køerne baade Sommer og Vinter, samt naar der kørtes Gød
ning, at sprede Gødningen, sanke Sten af Markerne om Foraaret
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o. s. v. Det fornøj er mig at fortælle om den Tid, thi alt var saa
hjemligt og friskt.
Det var kort efter Krigen 1848—50, man begyndte med Tærskeog Hakkelsesmaskiner, og det er underligt nok, thi naar vi nu kan
tærske ligesaa meget paa een Dag som før paa en Uge, og naar vi
kan skære lige såa megen Hakkelse paa en Time som før paa
12—14 Timer, saa skulde vi synes, at vi kunne hjælpe os med
færre Arbejdskræfter, og der blev ogsaa en Ængstelse blandt
Arbejderklassen for, at det vilde gaa ud over dem. Men det har
vist sig, at Folkeholdet blev det samme; der har altid været Arbejde
nok.
Men Folk er ogsaa efterhaanden kommen til at gøre langt mere
Krav paa Fritid og Magelighed end tidligere, saa naar jeg tænker
mig, hvad Fordel vi har haft af Maskinerne, saa har vi ganske vist
sparet mange Arbejdskræfter og megen Sved.
Undertiden om Efteraaret kunde vi faa en Del Korn solgt til høje
Priser. Men det er soleklart, det har slappet paa Folket, vel særlig
paa Ungdommen og Gaardmændene. Førend Tærskemaskinerne blev
benyttet, var det jo en Selvfølge, at Karlene maatte staa saa stadig
paa Loen, som det var muligt, og de Karle, der rigtig var nogen
Drift i, var heller ikke ret villige til at forlade Plej len, om det
saa kun var en halv Time, thi de vidste, hvor meget de kunde
tærske om Dagen, og naar de blev forsinkede, saa de ikke kunde
naa Bestemmelsen, saa blev deres Plan forstyrret og Sindet daarligt.
Ja, det kan jo synes, som om det var en Trældom saaledes at være
spændt for Arbejde. Men jeg kan jo tale af Erfaring, at det var en
Fornøjelse saaledes at arbejde. Ja, saa længe jeg selv var Tærsker,
var det især saa fornøjeligt for mig, naar vi kunde blive tidligt
færdig om Aftenen, men jeg var ogsaa besværlig at have med at
gøre, naar jeg skulde ud af Loen, og den samme Følelse havde jeg
for mine Karle. Det kunde saaledes ikke falde mig ind, naar jeg
skulde ud at køre, at sige til Karlene: Spænd Hestene for. Nej, det
gjorde jeg villigt selv. Der var ogsaa i denne Arbejdstid meget at
gøre for Mændene.
Det var saaledes Mandens Gerning at gøre omtrent alt Pløjearbejdet, saa der maatte rigtig hænges i med det, thi der var i den
Tid ligesom endnu mange Udture for Mændene.
Ja, ved at nedskrive disse Linier kommer Mindet om hin Tid
mig saa levende for, som den var nærværende, og ved at se mig
selv ligesom løbende til min Gerning, thi det gjorde jeg bogstave
ligt, — da mindes jeg Salomons Ord: Jeg saa alt det, som er under
Solen, og det skønneste af det alt sammen det var, at en Mand
er glad i sin Gerning.
Lønnen var kun lille, men jeg synes, de unge Karle samlede sig
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lige saa megen Formue som i vore Dage og Pigerne meget mere
end nu i Almindelighed.
Lønnen for en dytig Karl var i Reglen 6 å 8 Rdl. halvaarlig, et
Stykke hvidt Vadmel til Bukser og Trøje om Vinteren og om Somme
ren Lærred til 2 Skjorter. Pigerne fik Hvergarn til en Kjole, og naar
de var bleven ældre og var blevet godt forsynet med Klæder, fik de
vævet Dynevaar sammen med Husmoderen, og dette, at de ligesom
hj alpes ad med deres Klæder, holdt en Del sammen paa dem til
fælles Virksomhed.
I den her nævnte Tid var alt saa hjemligt (indenlandsk). Naar
jeg ser tilbage paa den Tid, da saa vi om Vinteren Karlene møde
ved Gilderne med mørkeblaa Vadmels Trøje, Hvergarns Vest, blaa
eller graa Vadmels Bukser og en rød Lue til Hovedtøj. Pigerne
havde Hvergarns Kjoler med korte Ærmer, der naaede kim midt
imellem Hærden og Albuen, og Ærmer paa den øvrige Del af Armen,
kaldet Mamelukker, Forklædet var af hjemmegjort Temettøj. Om
Vinteren havde de blaa Vadmels Spends eller Trøje at trække
udenpaa. Paa Hovedet havde de en Hætte af Sirtses Tøj og Kors
klæde. Om Sommeren var Karlenes Hovedtøj Hat eller Kasket.
Al denne Klædedragt var billig og saa køn ud, og det er i o saa
naturligt, at saadanne hjemmelavede Klæder maa passe til et Folks
Ejendommelighed og være et meget sandere Udtryk for Udviklin
gen end det nærværende. Thi dengang kendte vi ikke til den Uaand,
der nu kaldes Moden, og det er jo saa naturligt. Thi dengang var
det kønt at smykke sig, som det opkom i Folks eget Hjerte, nu er
det helt anderledes.
For mig ser det saaledes ud: Efterhaanden som Folk fik Lyst
til at klæde sig i de udenlanske Klæder, fik de ogsaa Lyst til at
glæde sig paa udenlandsk Vis, og Udlandet var naturligvis villig
nok til at være vor Læremester.
Imod alt dette indførte fremmede har jeg i hele mit Liv været
en Indsigelse imod min Samtid. Jeg takker Gud derfor og kalder
det en Naade at være sig selv, og jeg er vis paa, at vort Hjerte
tager Skade derved hos alle dem, der ikke lader Hjertet raade for,
hvorledes det passer os med Klæderne, saa det udvortes kan være
et Udtryk for det indre Liv i os.
Det staar for mig, at efterhaanden som det danske Folk fik Lyst til
at klæde sig paa udenlandsk og lod den saakaldte Mode være Lærer
mester, saa kom der udenlandske Tanker og Følelser, som bidrog til,
at vor ejendommelige danske Natur blev forkvaklet, saa Naadens
Aand forlod os. Det er dette, jeg saa inderlig ønsker, at vi igen kunde
blive os selv og lade vor Folke-Engel føre os. Thi dersom dette at
klæde sig paa Fransk ikke gjorde anden Fortræd, end det var mere
kostbart, som jeg foran har bemærket, saa gik det kun da ud over
dem timelige Formue. Men jeg er sikker nok paa, at jo mere vi Men-
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nesker sætter ind paa det rent udvortes, jo mere svækkes vort indre
Liv. Jo mer det derimod bliver stort for os at smykkes som Kristi
Brud — at bære Aandens Frugter, som viser sig i barnlig Tro, Haab
og Kærlighed, at vokse i Ydmyghed, i Selvfornægtelse, ja, i alle
Maader leve et Liv til Guds Ære, saa skal al den Forfængelighed,
der nu i vore Dage florerer saa stærkt, visne og for den levende
Menighed komme med ind under Forsagelsen, thi det er soleklart, at
det er en Verdens-Aand, der virker alt saadant, og det er min Sorg,
at jeg kan slet ikke se rettere, end Valgmenighedens Ungdom og
mange gamle er reven med i denne forfængelige Strømning.
Men naar jeg ser, at saadan er det i sin Almindelighed, saa er jeg
saare glad ved at træffe enkelte, baade unge Mænd og Kvinder, ja,
selv ganske unge, der er en glædelig Undtagelse, og det er mit Haab,
at disse skal faa Naade til at være som Saltet, der bevarer fra Forraadnelse, og, styrkede ved Herrens Nadverbord, vokse til at fort
sætte Menigheds-Livet som Staden paa Bjerget, et aandeligt Præste
dømme, et saligt Folk, og komme et Stykke længer frem end vi
gamle i Helliggørelse. Gud til Ære og Lov! Det ønsker jeg vore Børn.
AT PRØVE AANDER. Efterhaanden som min Udvikling gik for
sig, og jeg lærte lidt til at kende og prøve Aander, saa opdagede jeg,
at Begæringerne var nogle slemme Krabater, og at disse saa ofte
havde narret mig til at tjene sig. Det er først, efter at jeg havde gjort
Bekendtskab med Kold, jeg kom til Forstaaelse med og efterhaanden
til mere Klarhed over Aandeverdenen. Jeg kom til at forstaa, at ligesaa velsignet det var i mit Ansigts Sved at æde mit Brød, ja, i Grun
den at arbejde for Gud Fader, saa var der noget fortærende deri, naar
jeg satte mig mere Arbejde for, end jeg naaede at udføre, og det var
jo de umættelige Begæringer, der plagede mig.
Her fik jeg en daglig Kamp, jeg tidligere ikke rigtig kendte til,
navnlig dette at gøre al min Gerning i Jesu Navn, ligesom jeg allerede
i mange Aar havde været stillet lige over for Gud Fader, ikke som
Ejer af det mig betroede, men kim som Husholder. Men nu klarede
det sig efterhaanden mere for mig, at jeg ikke selv var raadig over
min egen Krop, men at jeg kun var sikker paa Guds Velsignelse, naar
jeg spurgte mig for hos Aanden. Thi det blev jeg fastere og fastere
overbevist om, at der var ingenting saa smaat, at han jo vil give
Jesu smaa Søskende Besked. Alt som Jesus har lovet: Han skal lære
eder alle Ting og minde eder om alle Ting.
Det er nu en Menneskealder siden, det begyndte at lysne for mig
om de mange, baade onde og gode Aander, der virker paa vort Hjerte.
Ja, det var samtidig med, at jeg fik tændt Lys for mig over Herrens
levende Ord ved Herrens Bad og Herrens Bord. Thi saa længe jeg var
Pietist, sporede jeg ingen Udvikling hos mig af den Slags. Men nu
kom jeg til Forstaaelse med, at naar vi talte om Egenkærlighed, Hov
mod, Ærgerrighed, Løgn, Bagtalelse o. s. v., o. s. v., saa var det ikke

105

saadanne Uaander, som jeg intet havde med at gøre, men at jeg
havde huset en hel Del af den Slags. Thi tidligere, naar der i vore
gudelige Forsamlinger blev talt imod et Syndeliv, saa var det i Al
mindelighed mere noget udvortes i Gerninger, og det skød jeg fra
mig og tænkte saa tidt: Dær er noget til baade den og den. Men nu
følte jeg, hvorledes baade Hovmod, Egenkærlighed, Vrede, Misun
delse og alt andet, som er af den gamle Adam, havde, om ikke Høj
sæde, saa dog Trivsel og Plads i mit Hjerte. Kampen imod disse vort
Livs Fjender er nu som ovenfor meldt en Menneskealder gammel, og
den staar endnu. Men jeg kan dog sige: Gud ske Lov, jeg har efter
haanden bedre lært at bruge Vaaben imod dem, som Apostelen siger:
Ifør er eder Troens Skjold, hvormed I skal kunne udslukke alle den
Ondes gloende Pile.
Saa længe jeg var Pietist, hørte eller tænkte jeg ikke paa andre
Aander end Gud Helligaand, der vejledede og lærte alle troende
Guds Vilje og Raad til Salighed, og i Modsætning dertil den onde
Aand, Djævelen, der havde Magt og Raadighed over de vantro, og at
disse, som Følge deraf, var Djævelens Børn. Denne mørke Anskuelse
og denne haarde Dom over Mennesker, der endnu ikke kendte til
Omvendelse og Tro, maatte jo paa den ene Side være oprørende
imod Folkefølelsen og paa den anden svække vor egen Udvikling.
Dette havde jeg ogsaa følt, da jeg som foran meddelt rejste baade til
Sjælland og Hindsholm for at høre, hvad det var at være Grundt
vigianer.
Siden det efterhaanden lyste op for mig om en Aands-Verden, og
at jeg kom til at føle Sandheden af Pauli Ord: Vi har ikke Kamp med
Kød og Blod alene, men med Fyrstendømmer og Magter og med Ond
skabens aandelige Hær under Himlen, kom jeg ogsaa til at tro paa
Guds Englevagt, og at de var tjenstagtige Aander, udsendte til Tje
neste for deres Skyld, der arver Salighed, og efterhaanden som jeg
er blevet ældre, er det klaret sig for mig, at enhver Bedrift, vi Men
nesker udøver, selv i det smaa, er avlet enten af en god eller ond
Aand, og det har nu i mange Aar været af Vigtighed for mig at prøve
Aander, det vil Helligaanden lære os, og det maa da være vort Livs
Opgave at staa i de gode Aanders Tjeneste, saa vil vor Daabs-Engel,
naar Guds Time kommer, bære os hjem i Paradis.
BØRNENADVER. Naar jeg nu spørger mig selv: Hvad er da vundet
ved Valgmenigheder, saa svarer jeg: Dog ikke saa lidt, thi vi har
Raadighed over, hvis Børn vi optager i Menigheden ved Daaben, og
hvem vi vil samles med ved Herrens Bord, og det er meget. Men der
er saa meget, jeg længes efter endnu, og som jeg godt kan skønne
kun kan komme ved et friskt og varmt Menighedsliv, et Aandepust.
Ligesom det i mine yngre Aar var mig en stor Besværlighed, som jeg
foran har meddelt om, med Statsskolevæsenet, saaledes er det efter
haanden klaret sig for mig, at Menigheden ligger endnu i et under-
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ligt Formynderskab under Folkekirken, og det er disse Baand, jeg
venter paa og længes efter, at Livet skulde sprænge. Det er i mine
Øjne et stort Tyranni, at Staten griber ind og med sin kolde, isnende
Haand nægter Menighedens Børn at følge med deres Forældre til
Herrens Bord, førend de er 14 Aar, og endda kun, naar de er et halvt
Aar forud forberedte af Præsten, og det maa da alle oplyste Kristne
let kunne enes om, at ingen Præst eller noget andet Menneske saa
ledes kan tale Barnehjertet til som Fader og Moder, og som Følge
deraf er den naturligste og sandeste Vej til Nadverbordet fra det
kristne Hjem, hvor Børn hos deres Forældre og sammen med dem
har bekendt Troens Ord og bedt Fadervor.
Jeg er ogsaa vis paa, at det er galt, der er sat en vis Aldersgrænse
for at komme til Nadverbordet, idet jeg tror, Vejen til Herrens Bord
staar aaben for alle døbte Børn, og at det vilde blive en stor Velsig
nelse til Livs-Vækst for Menigheden, særlig for de smaa at komme
til Bords hos Vorherre, saasnart de kunde høre Ordet: Tager dette
hen og æder det, det er mit Legeme, givet for eder, og drikker alle
heraf, det er mit Blod, som udgydes for eder o. s. v.
Det har saaledes ligget mig paa Hjerte at tale til mine Venner ved
givne Lejligheder, navnlig til Forældrene, at nu var Tiden kommen,
at Forældrene maatte selv tage det med under den kristelige Børneundervisning at fortælle deres Børn, hvad Vorherre gav sine Venner
ved sit Bord, thi det vilde hos vakte Børn i de kristne Hjem vække
Længsel efter at følge med deres Forældre, og jeg har sagt: Jeg øn
sker, at Livet maa blive saa friskt og stærkt, saa det kan sprænge
disse Baand, og jeg længes efter, at det maa ske, endnu før jeg dør,
jeg ønskede, at dette skulde have brudt frem i Menigheden, det vilde
have bleven en Livsvækst, vi ikke har Mage til i vore Dage. Men
gammel Slendrian, følge Vanen og sejle i Kølvandet, det koster ikke
som at stride imod Strømmen. Et Barn har i 10—11 Aars Alderen
bedt sine Forældre følge med til Nadverbordet, det var lille Karen
i Aaby, og de vaan'dede sig, men de turde ikke, der skulde, syntes de,
nogle større Folk være Banebrydere.
Nej, vi følger smukt Statens Kommando, Forældrene i Menigheden
staar umyndige i den Sag, lader Præsten besørge det hele, saa naar
han bekendtgør: Den Dag begynder jeg at forberede Børnene til
Nadverbordet (Konfirmation), 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 bygget sin egen Kirke. Ja, en stor
Sygelighed, at Forældrene i Menigheden endnu ikke er kommen saa
vidt i barnlig Tro og kristelig Oplysning, saa de føler det som en
Samvittighedssag, at det er dem og ikke Præsten, Vorherre har
sat til at tage Børnene med til Nadverbordet. At jeg her har omtalt
dette, er af den Grund, at jeg mener, det vilde have været en natur
lig Frugt af et virkelig sundt og friskt, frit Menighedsliv.
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For 3 å 4 Aar siden syntes det en Stund, som om Menighedslivet i
Valgmenigheden paa Mors havde sprængt Rammen for Aldersgræn
sen, idet et 12 Aars Barn blev taget til Alters. For denne Forbrydelse
blev Præsten tilholdt enten at bøde 100 Kr. eller stilles for en Prov
steret (han betalte de 100 Kr.). Da et Aarstid var hengaaet, blev et
andet Barn under 14 Aars Alderen igen taget til Alters. Jeg var glad
og fulgte med spændt Opmærksomhed og troede som saa, nu maa det
enten briste eller bære. Nu kommer Menigheden til sin Ret, ligesaa
frit til Herrens Bord som til Herrens Daab, enten det saa sker saale
des, at Friheden bliver givet i Folkekirken eller udenfor.
Denne Gang blev Følgen, at Kultusministeren gav Menigheden til
Kende, at da deres Præst havde brudt, hvad han i sin Embedsed
havde lovet, saa var han ikke længer Præst i Folkekirken, og hvis de
fremdeles vilde beholde ham som deres Præst, saa var deres Aner
kendelse som en Menighed i Folkekirken taget tilbage', og de blev
saaledes anvist borgerlig Ægtevielse ligesom Gendøbere og andre
uden for Folkekirken. For mig stod det saaledes, at de skulde have
fundet dem deri og blevet en Frimenighed uden for Folkekirken, for
saa vidt den Frihed til Børnenadver ikke maatte blive lovlig aner
kendt, og i en saadan Stilling ønskede jeg, at alle Valgmenigheder
havde været fælles med Mors — enten lovlig Frihed inden for eller
en Frimenighed udenfor.
Men saa fandt de lærde paa, at Folkekirken kunde ingen kaste ud,
og Menigheden kalder sig som Følge deraf en Frimenighed i Folke
kirken.
I Valgmenigheden i Høve paa Sjælland gik det paa en anden Maade,
dær var det ikke Børnenadver, der viste sig Trang til, men det var
andre Baand, som deres Præst (Rønne) for Samvittighedens Skyld
ikke kunde finde sig til Rette med, hvorfor de tillod sig Friheder som
ikke at bede den befalede Indgangsbøn, ikke overhøre Børnene ved
Konfirmation, ikke altid bruge de befalede Kirketekster, meddele
Nadver uden Skrifte forud og maaske lidt mere. Det blev meldt for
den kirkelige Øvrighed, og Præsten fik Tilhold om at holde sig de
folkekirkelige Forskrifter efterrettelige. Men da han som sagt af
Samvittigheds Hensyn ikke kunde dette, saa bad han om sin Afsked
som Præst i Folkekirken, og den fik han. Men efter at han havde
modtaget sin Afsked, tilbyder han at være Præst for samme Menig
hed, naar den gik under Navnet: Frimenighed i Folkekirken. Det
gik her ligesom paa Mors, at hele Menigheden ikke var enig i denne
Stilling, men et Mindretal forlod Menigheden begge Steder. Saaledes
var Stillingen nu i 1885. Som anerkendt i Folkekirken er ikke alene
Sognemenighedeme, men ogsaa Valgmenighederne, hvoraf der, saavidt jeg ved, for Tiden er 10, og saakaldte Frimenigheder 3, nemlig
1 paa Mors, 1 i Klim i Han Herred og Høve i Sjælland. Disse er ikke
anerkendte af Regeringen, men betragtes uden for Folkekirken. Men
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de kalder sig selv Frimenighed i Folkekirken. I mine Øjne en saare
løs Stilling, som ikke kan vare.
Det er 20 Aar siden, Menigheden i Ryslinge begyndte som en
Frimenighed med Birkedal som Præst, og efterhaanden som Trangen
er kommen, er der blevet saa mange, at da vi for 14 Dage siden ind
bød til et Vennemøde af Valgmenigheder, var der 14 Menigheder at
indbyde, hvor vi da indbød 20 fra hver Menighed. Vi havde ogsaa et
glædeligt Møde den 9., 10. og 11. Juni. Saaledes begyndte den Slags
Møder i Ryslinge, saavidt jeg mindes 1880, paa Askov Højskole 81,
paa Mors 82, i Ubberup paa Sjælland 83. Jeg har været med til dem
alle, undtagen i Ubberup. Naar jeg nu tænker mig Stemningen, og
hvad der saaledes var Sjælen i Forhandlingen 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 Valg
menighedspræsterne gaar sammen med Sognepræsterne i den Slags
Krav, og disse lærde Folk er jo mundstærke, saa ved saadanne Møder
har jeg følt og føler saa ofte: Vi lider af Præstevælde. Hvad var
ellers mere naturligt, end Valgmenighedspræsten og hans Menigheds
Krav var de samme? At de kristelig vakte Sognepræster tidt er i
Vaande med deres Embede, 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 ifølge den Stilling, de har indtaget
til den Vennekreds, der har valgt dem og lønner dem, unaturligt.
Hvad der for Valgmenighedspræsterne, naar vi ser Sagen fra Menig
hedens Side, maatte særlig ligge øverst, det er Menighedsfrihed, Fri
hed for Barnelivet, at det kan blive næret og plejet.
Det bliver imidlertid ikke anderledes, saa længe Menigheden bliver
i Folkekirken, thi Præsterne har alle gaaet samme Skolekursus igen
nem og er saaledes den lærde Stok, som 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 varer ikke længe, at Menigheden bliver
i Folkekirken, og jeg vil føje til: Gid Guds Time til Frigørelse snart
vilde komme. Det er imidlertid endnu kun enkelte Røster, der høres
om at træde ud. Men da vi var samlet 1881 paa Askov ved det kirke
lige Vennemøde, da var alle Talere enige om mere Frihed, men i
Folkekirken, Aaret derefter ved Vennemødet paa Mors var derimod
nogen Stemning for Udtrædelse. Der kom et andet Spørgsmaal til
Forhandling, nemlig om en Præsteskole. Præsten Hoff fra Ubberup
kom frem med Sagen, omtrent saaledes: Det er til næste Aar 100 Aar
siden Grundtvigs Fødsel, og det synes, som at hans 100 Aars Fød
selsdag kunde ikke hædres bedre end derved, at den blev Stiftelses
dagen for en Præsteskole, hvor de unge vordende Præster kunde
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slippe for al den fremmede Dannelse, de universitetsdannede er
underkastet. Det førte imidlertid ikke til noget og blev kun støttet
af faa og angrebet af flere, de sidste Lægfolk.
Nu ved Vennemødet i Aar i Vejstrup kom Præsten Frederik Ny
gaard med Præsteskolespørgsmaalet igen og grundede det paa det
bibelske Ord: Høsten er stor, men Arbejderne er kun faa. Der var
for mig noget stødende, ikke i hans Fremstillingsmaade, men i selve
Sagen, saa havde det været i mine yngre Aar, vilde jeg vist have
gjort Indsigelse derimod, men det gaar vel tidt efter det gamle Ord:
Ung Mands Mod savner gammel Mands Forstand og omvendt. Hvad
jeg har imod en Præsteskole, det er det, det vilde gerne blive noget
selvgjort, og det duer ikke i Vorherres Gerning. Vorherre gjorde alle
Ting vel. Da han valgte sine Disciple, tog han dem ikke fra Farisæer
nes Højskole, han tog ikke sine Medarbejdere efter Skolekundskaber,
men efter, hvem der vilde lade sig bruge af Helligaanden, og disse
voksede op ved Jesu Fødder ved at følge ham i 3—4 Aar og høre
hans Ord og se hans Tegn.
Det er paa selvsamme Maade, jeg vilde have Præster i Menigheden^
ikke nogle, vi som Drenge — med et godt Hoved, som der siges —
sendte i Skole for derigennem at uddanne dem til Præster. Men
Mænd ud af Menighedens Midte, Mænd, der ogsaa var vokset op
ved Jesu Fødder i Tro, Haab og Kærlighed, udrustet med Kraften
i Livsordet ved Herrens Daab, Herrens Bøn og Herrens Bord, saadanne Præstemænd ønsker jeg Frimenigheden i gamle Danmark,
saa længe Bølgerne rulle.
Det er nu 20 Aar siden, da et kristeligt Vennelag samledes i Rys
linge som en Frimenighed med Birkedal som Præst. Jeg var, som
jeg har bemærket, saare glad ved at tilhøre denne Frimenighed, og
var vi dengang bleven staaende som en Frimenighed, saa finder jeg
det naturligt, at saa vilde en saadan Menighed efterhaanden ud af
sin Midte have valgt Præster, ogsaa af Lægmænd. Men det er jo
selvfølgeligt, at Præsterne med den lærde Dannelse i Almindelighed
føler sig hævet over Lægmænd, og vi har saaledes hørt stærke Røster
om Farligheden for Sværmeri og Udskejelser (særlig af Birkedal),
hvis Præstevielsen kom uden for sin nuværende Grænse. Jeg deler
slet ikke denne Frygt. Siden Lyset blev tændt i Menigheden over
Herrens Munds-Ord til os ved Herrens Daab og Herrens Bord, saa
vi med Apostlen kan udbryde: Een Daab, een Tro og een Herre, da
er det blevet vitterligt for oplyste Kristne, at det er Herren, vi sam
les om i Menigheden og ikke Præsterne. Ja, jeg har ved Lejlighed
gjort det gældende, at saa længe vi hængte i Skriftens gyngende
Virvar om Guds-Ordet, da var det ligesom en Betryggelse at have
Systemet med sine faste Lovregler. Men siden Vorherre sendte os
Grundtvig, ved hvem han tændte Lyset, hvor Herren er i sin Me
nighed, navnlig i det Troens og Haabets og Kærlighedens Ord, ja,.
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det er en langt fastere Grundvold end alle de lærdes Skriftfortolk
ninger. At bygge paa dette det er at bygge paa Klippen, som kan
taale baade Stormvinden og Regnskyllet, saa Grundtvigs ægte Dis
ciple behøver ikke at være bange for Sværmeriet, selv om der igen
blev valgt Fiskere, Bønder eller Haandværkere til Præster, og det
er da ogsaa mit Haab, at dette maa ske, saa Slutningen paa Menig
heden maa blive Begyndelsen lig.
FOLKEAANDEN. Alting gaar op og ned, frem og tilbage i denne
Verden. For henimod en Menneskealders Tid siden fik vi Friskolen
frem, som jo aabenbart var en ren Modsætning til Statens Skole, thi
Statens Skole er jo kun beregnet paa Hjernens og ikke paa Barnets
Hjerte, hvilket Staten vist ikke bryder sig om, thi hele Systemet er
jo et Regnestykke. Staten vil have oplyste Borgere. Saa sendte Vor
herre os den store Skolehøvding Kold, der lærte os at holde Skole
for Livet ved det mundtlige, levende Ord, og derved kom vi Barnets
Hjerte i Tale til Glæde og Velsignelse baade for Forældre og Børn.
Nu ser det imidlertid saaledes ud flere Steder, hvor der holdes
Friskole, som nu skal Kundskaben have første Plads, og det bliver
jo at komme bort fra Grundlaget og hen imod Statsskolen. — Jeg vil
kun ønske, at disse maa blive standset paa Halvvejen og komme til
bage til Skolen for Livet igen. —
Det er en fattig Tid, vi nu lever i. Jeg længes inderlig efter bedre
Dage i aandelig Henseende. Paa vor Rigsdag vedvarer ikke alene
den bitre Kamp imellem Venstre og Højre, men Venstre har nu ogsaa
i flere Aar været splidagtig med sig selv, og det staar for mig, at dem,
jeg kalder mine Venner og Aandsfrænder, det i sin Tid saakaldte
„nationale Venstre“, de tog helt fejl, da de for at blive et Overtal
sluttede sig sammen med Bondevennerne, og det har ogsaa vist sig,
at de med deres Overtal i Folketinget har rejst en Modstand imod
sig af Regeringen og Landstinget som aldrig før og som følge deraf
standset alle Reformlove, og selv Venstre er og har nu i flere Aar
været i to Grupper, Radikale og Moderate.
Jeg er i alle Maader Frihedsmand og hører til det saakaldte radi
kale Venstre, og dog er jeg og har i mange Aar været uenig med
Venstres Politik, saa skønt det ikke falder Folk ind at kalde mig
Højremand, saa indtager jeg dog som Venstremand en Særstilling,
og det er vel nok saaledes, at kun et lille Mindretal er enig med mig.
Den første Uenighed stammer fra det forenede Venstres Oprettelse,
som jeg har beskreven.
Ja, jeg længes efter bedre Tider. Det er Klogskaben, der nu raader.
Regnestykker gøres der, men det er fattigt med Troen paa Aanden.
Men jeg haaber paa, at den Tid er nær, da alle de, der tror paa Vor
herre, vil komme til at bede ham om Forbarmelse for vor Selvraadighed og i Ydmyghed befale sig Gud i Vold.
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Da vi fik Stænderforsamlingen, lod Grundtvig Holger Danske sige:
Nu rider jeg til Tinge,
— og op til Kongens Gaard,
helt djærvt skal Ordet klinge,
hvor gamle Holger bor.

Men nu ser det saadan ud for mig, som gamle Holger slet ikke
er med paa Tinge.
Ligesom jeg foran i Korthed har omtalt mit kristelige Livssyn, saa
kommer jeg nu til det folkelige og skal da bemærke, at i samme Grad
som Menigheden giver sig hen i Aandens Tjeneste, saaledes bliver
Menighedslivet. Det samme gælder Livet paa det folkelige Omraade.
Naar Folket vil lade sig føre af sin Folkeaand, saa bliver Folket leve
dygtig, hvorimod naar Folket gaar ud paa sine egne Kræfter og
Klogskaber, saa bliver det bare Regnestykker og Fornuftslutninger.
En saadan jammerlig Tid lever vi nu i i gamle Danmark, da det er
kommen dertil, at Mænd, der gaar og gælder for de fremmeligste, ja,
selv kaldes for de bedste blandt vore Ordførere, tvivlende spørger,
om der er Folkeaand til. Det har ikke alene forundret, men det har
bedrøvet mig. Ligesom det var min gode Engel, der hjalp mig, da
mine Heste løb løbsk, og Hjulet med et stort Læs Graner gik over min
Fod uden at knuse den, saalede stror jeg, at enhver Kristen har sin
Engel, og at ethvert Folk, der ikke er en sammenløben Flok, men et
Folk med sit eget Modersmaal og Fædreland, har sin egen Folke
aand eller Folke-Engel, der er en aandelig Personlighed, som vil
styre og lede Folket og saaledes er større end Folket.
Nu i vore Dage er Folk bleven store og kloge i deres egne Øjne,
nu er det Tidsaanden, nu er det Selvarbejdet, Fornuften, saa skal
Aanden naturligvis staa bi, men ikke som Fører. Nej, Selvarbejdet
naturligvis. Her er jeg ved Aarsagen til, hvorfor jeg ikke er glad
eller tilfreds med det politiske Venstre. Det er, som jeg har bemær
ket, Tro paa Overtal i Stedet for Tro paa Aandsmagt, der har gjort,
at vor Stilling er bleven saa pinlig, som den i Virkeligheden er i
Øjeblikket.
Det staar saaledes klart for mig, at ligesom Herren selv vilde føre
sit eget Folk Israel, saa har han sendt Engle med Hedningefolkene,
og den Overengel, han sendte os, kalder vi jo Verdens Aand eller
Holger Danske. Ja, Gud er Kærlighed, og deri viser han den, at han
sender Engle til Ledsagere for Folkene. Men det gælder da om, at
vi i Ydmyghed lader os føre af Guds gode Aander, thi med Selvraadighed gaar det, som det gik Israel, naar det var genstridigt.
Der staar det politiske Venstre og begyndte for omtrent en halv
Menneskealder siden, stolende paa sit Overtal, hvormed det haabede
at overvinde Højre. Det var Regnestykket, Klogskaben, Selvraadigheden, eller hvad det nu skal kaldes, dette Overtal støttede sig til.
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Den første og vel ogsaa største Aarsag til den nærværende pin
lige politiske Stilling ligger endnu længere tilbage end det forenede
Venstres Oprettelse, thi det er aabenbart Grundlovs-Indskrænk
ningen af 1866. Indtil 1865 havde vi i en lang Aarrække væsentlig
haft de lærde ved Styret, saadanne Mænd som Monrad, Hall, Krie
ger, Andræ, Lehmann, David, Bluhme o. s. v., og i den Tid var den
politiske Kamp væsentlig mellem de lærde og læge, og jeg tænkte
mig dengang: Det er nu kommen til det Spørgsmaal, om de Mænd
med den latinske (den fremmede) Dannelse skal vedblive at slaa
Tonen an i Danmark, eller den hjemlige Udvikling og det voksende
danske Folkeliv, der havde saadanne Aandshøvdinger til Ordførere
som Grundtvig og Kold og deres Frænder, om det kan bryde igen
nem, og jeg længtes inderlig efter, om dette kunde ske. I den Tid
syntes det, som Godsejerne vilde være fælles med Bønderne for at
kæmpe imod det lærde Parti og oprettede Foreninger, som kaldte
sig Forening for de smaa og de store Bønder, (Godsejerne og Bøn
derne), grundet paa, at de alle vare Skatteydere. Men mærkeligt
nok, saa kom 1866, og til at staa i Spidsen for Gennemførelsen af
Grundlovs-Indskrænkningen valgte Kongen Danmarks største
Godsejer, Grev Frijs til Frijsenborg i Jylland, og med denne Grund
lovsforandring blev Venskabet borte imellem de store og smaa
Bønder, thi nu fik Herremændene et saadant Overtal, at een Herre
mand fik ligesaa megen Valgret til Landstings valget som en hel
Kommunes Folketingsvælgere, saa nu fik Kampen efterhaanden en
anden Skikkelse, thi ligesom det før var de lærde, saa blev det nu
de rige, Pengemagten, og imod denne Magt var det, at Venstre med
sit Overtal vilde prøve Styrke gennem det forenede Venstre.
Den, som tror, frygter ikke. Jeg har aldrig været i Tvivl om, at
Aanden jo vil Frihed, og at i det Liv, som vore store Skjalde Oehlen
schläger, Grundtvig, Ingemann og flere havde sunget for Folket,
og som gjorde sig gældende ved Oprettelse af danske fri Børneskoler
og Højskoler, hvor vore Skjaldes danske Sange blev sungen med Liv
og Hjertens Lyst, at dær var Verdens Aand, Folkeengelen til Stede,
og havde vore Politikere da ikke haft Hastværk, men biet og ladet
dette Liv vokse sin stille Vækst, saa skulde det nok efterhaanden
bleven stærkt nok til at sprænge Formerne, thi da var det Aandens
Gerning, og den bryder sig slet ikke om et sammenskrabet Overtal.
Men nu gik det en anden Vej, det politiske Flertal i vort Folketing
vilde overvinde Magthaverne, men Følgen blev anderledes.
Vi har nu haft forskellige Ministerier, og nu har vi Godsejer
Estrup, som er den stærkeste af dem alle. Ja, saa stærk, at han, da
han 1877 ikke kunde faa en Finanslov, han var tilfreds med, tog han
i Stedet for at gaa sin Vej paa egen Haand Pengene af Kassen. Nu
viste det sig, at det saakaldte forenede Venstre ikke længer kunde
holde sammen, men delte sig i tvende Partier, det radikale og det
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moderate, der bittert forfulgte hinanden, og nu blev det helt kraftesløst. Imidlertid vaagnede Vælgerne, saa de sendte flere og flere
Venstremænd til Folketinget, saa den samme Estrup ved de sidste
Rigsdagsmøder kun har haft en Fjerdedel Folketingsmænd med sig
i Folketinget, thi selv mange Højremænd er imod ham, og disse i For
ening med Venstre vil nu af med ham. Men denne Estrup gaar
endnu ikke sin Vej, men i Stedet sender han Rigsdagen hjem den
1. April 1885 uden at have en Finanslov, og vi har saaledes Provi
soriet Nr. 2. Buen er nu spændt som aldrig før i vore Dage. Det
politiske Venstre oprettede straks Riffelforeninger, som dog snart
blev standset i Virksomhed ved en provisorisk Lov imod Indførelse
af Rifler og al Skydning selv i Skytteforeninger, uden dertil bliver
givet provisorisk Tilladelse. Det gik mig ved Oprettelsen af disse
Foreninger ligesom i sin Tid med Oprettelsen af det forenede Ven
stre, thi jeg følte, det er igen Overtallet, den fysiske Magt, der gør
sig gældende.
Mit Ønske, ja, min Bøn til Vorherre, er for vort Fædreland, at
denne bitre Tid, hvor Uaanderne er ligesom slaaet løs, saa Parti
hadet er grænseløst, snart kunde faa Ende, og at det danske Folk
kunde blive ydmyget og bede Vorherre om Hjælp. Ja, det er mit
Haab, at det vil ske, saa det hjertelig bløde danske og efter sin
Natur fredsommelige Folk snart kunde faa Fred med sig selv. —
Men saa længe det stærke Raab lyder ved alle politiske Venstremøder: „Ned med Estrup,“ da vil Folket endnu raade sig selv, thi
han bliver ikke siddende een Dag længere, end Vorherre vil. Thi
hans er Riget og Magten og Æren.
Søndag, den 12. Juni 1885.

Christen Hansen.
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MAREN NIELSDATTER
Christen Hansen har kun med faa Bemærkninger her og der omtalt
sin Hustru. Den opmærksomme Læser vil lægge Mærke til, at han
et Par Gange nævner: „Min Kones Sindssvaghed“, og i en Dagbog,
han førte efter Erindringernes Afslutning, skriver han det samme.
Jeg erindrer ogsaa, at mine Forældre sagde, at hun i visse Perioder
led slemt af Tungsind, men det har dog vist ikke været anderledes,
end at det kun var de nærmeste, der mærkede det.
I Valdemar Bennikes Bog om Christen Hansen staar bl. a.: „Ikke
længe efter Erindringernes Afslutning blev Maren ramt af en
„Rørelse“, som Fynboerne kalder det, og laa til Sengs i lange Tider.
Den gamle Mand passede hende selv op, skønt hans Nattesøvn blev
afbrudt en 3—4 Gange derved hver Nat. Men de kunde nu rigtig
tale sammen om, hvordan deres Bameengle allerede i Skoletiden
havde vendt deres Hjerter mod hverandre, og siden under Livets
haarde Kampe værnet om deres trofaste Kærlighed. „Og jeg siger
Gud Fader Tak for den ærlige, sanddru og trofaste Sjæl, han gav
mig at leve sammen med i halvtredsindstyve Aar,“ skriver Christen
Hansen i en Dagbog, han førte i denne Tid. Et andet Sted hedder
det: „Hun elsker mig endnu, i mit Livs Aften, af sit ærlige Hjertes
dybe Følelser, og jeg er saare glad ved, at hvad jeg som Unger
svend ønskede, da jeg saa hende gaaende i sit Barndomshjem saa
trykket, men saa trofast til at hjælpe sine Forældre, at jeg maatte
faa Lov til at hjælpe hende til at blive lykkelig og faa det godt,
det er ogsaa timedes mig, især da Gud, efter at have ladet mig
komme til Troen paa ham, ogsaa gav mig Naade til deri at blive
enig med hende, saa vi nu i over en Menneskealder i Fællesskab
har kunnet bekende Troen og bede i Jesu Navn. Ja, vi er lykkelige,
gamle Folk.“
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I Juli 1887 døde Maren, og Christen Hansen var glad ved, at
han selv havde faaet Lov til at række hende den sidste Læskedrik;
„for det var hende altid kært, hvad hun tog af min Haand,“ føjede
han til.
Tre Maaneder senere skulde de have holdt Guldbryllup, og
Christen Hansen giver paa denne sin Højtidsdag sine Følelser Luft
i Dagbogen. Han skriver blandt andet: „I den første Maaned efter
Marens Bortgang glemte jeg alt for at leve i Minderne. Savnet
af hende var saa stort — det var jo den ene Halvdel af mig selv,
jeg havde mistet — saa jeg kunde slet ikke takke, fordi hun var
kommet hjem. Nu er det anderledes. Og det er underligt, men det
er sandt: jeg føler, hun er hos mig hver Dag, naturligvis ikke
med det skrøbelige Legeme, der vel nu snart er blevet det Jord igen,
som det er kommet af, men aandelig. Jeg har aldrig før saa levende
følt Fællesskabet mellem de hellige i Himlen og de hellige paa Jorden
som nu, og jeg tænker mig, at Aarsagen dertil er, at det halve af
min aandelige Personlighed er kommet ind i Paradis. Jeg følte
aldrig, saa længe vi gik sammen hernede, at min Hustru og jeg
saadan i Sandhed var blevet ét, som jeg nu føler det. Og det er
mærkeligt, men ogsaa saare glædeligt for mig, at hun ligesom kalder
ad mig hver Dag: „Kom snart herop og del Paradisglæden med mig,
saa skal vi være sammen i al Evighed!“
Jeg tænkte imellem, mens vi levede sammen, naar Skyerne trak
op, og Uvejret brød løs: Mon vi to ogsaa er blevet ét? og jeg fornam,
at Uaander havde travlt med at gøre det sort og haabløst for os.
Men vi havde en sikker Styrmand ombord, hvis Kompas aldrig
misviser, og han talte til det brusende Hav, saa det blev blikstille,
og vi fik en velsignet Aftenstund sammen. Ja, Morgenstunden var
yndig, for det var Kærlighed, der bandt os sammen, og uden den
vilde det have gaaet i Stykker for os i Modgangsskoletiden. Og dog
synes jeg, det blev allerbedst til sidst; for da var Kærligheden
prøvet og lutret i Ilden. Og nu! Ja, siden hun rejste hjem, er det
dog anderledes. Aldrig mens vi gik Haand i Haand med hverandre,
har jeg kunnet elske hende, som jeg nu elsker hende i Mindet,
og jeg tænker, at det er, fordi nu er hun blevet frigjort, ja, frigjort
fra alle Baand, som Synden lægger os i. Nu er det Hjerte, der tit
slog saa tungt, blevet fyldt med Glæde og Lovprisning.“
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CHRISTEN HANSENS ALDERDOM OG DØD
Valdemar Bennike fortsætter: „Selv levede den gamle Kæmpe en
halv Menneskealder endnu efter Afslutningen af Levnedsbogen, og
var dog lige til det sidste saa rask og rørig, at han 87 Aar gammel
kunde pløje en Tønde Land daglig, og den Ungdomsfriskhed, der
altid havde udmærket ham, bevarede han til Enden. I 1891 skrev
han til mig: „Jeg har det, Gud ske Lov! rigtig godt, skønt jeg er
i mit 80’de Aar, er baade aands- og
legemsfrisk, og jeg er glad ved vort Hjem.
Baade Søn og Sønnekone er saa venlige
imod mig, og vi har fire raske Smaabørn, der er mine Kammerater, som jeg
daglig underholder mig med, det vil da
kim sige, naar jeg ikke arbejder; for jeg
er endnu Arbejdsmand, der baade pløjer
og saar o. s. v. Jeg har i mit lange be
vægede Liv haft med mange forskellige
Sager at gøre, saadan ogsaa med at være
Forligsmægler mellem unge og gamle,
der skulle leve sammen, men hvor
Uaander forstyrrede Huslivet og Fre
Christen Hansen.
den, og de gamle var blevet Plageaander,
der var i Vejen, og som Vedkommende ønskede var borte jo før
jo heller. Ved saadanne Lejligheder tænkte jeg tit: Gid du aldrig
skal blive i Vejen! for det vidste jeg ikke, hvordan jeg skulde kunne
taale. Men, Gud ske Lov! det er jeg ogsaa sikker paa, jeg slipper for.“
I 1885 blev Vejstrup Friskole nedlagt, men det førte til en Udvi
delse af Friskolegerningen paa Egnen, idet der oprettedes een i
Oure og een i 0. Aaby, saa den nedlagte Friskole faktisk blev til
to Skoler. Men for Christen Hansen var det en Sorg, at Vejstrup
Friskole ophørte at virke; midt i Novbr. 1885 skriver han i den før
nævnte Dagbog: „Andreas fortalte mig, før jeg gik i Kirke, at da
de var samlede om Lørdag Aften for at betale Jens Madsen (Fri
skolelæreren) sin Løn, blev de enige om at sælge Borde og Stole.
Dette gjorde et smerteligt Indtryk paa mig — at hvad jeg for
30 Aar siden med Offervillighed og Hjertens Lyst havde bekostet,
og hvor Børn nu i en Mennskealder havde siddet og nydt en levende
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Undervisning: Ja, at selv nogle af dem, der havde været Skolens
glade Børn, nu var bleven unge Mænd, og at disse kunde nænne
at sælge Skolens Borde og Bænke, det gjorde mig ondt, saa det
randt mig i Tanker: Nu var det med Friskolen, som det gaar i et
Dødsbo, hvor det, der har været samlet af de levende — nu da
de er døde — bliver ved Auktion solgt, og sendt til alle Sider. Ja,
dette var en Fallit!“
Den 30. Januar 1886 skriver han: „I Dag var alle vore Børn sam
lede hos os, og vi havde en fornøjelig Dag; det gør saa godt at være
elsket, og den Lykke, tror jeg, vi to gamle kan glæde os ved at være
af vore Børn“.
I August samme Aar skriver han: „Nu, Andreas er bleven For
pagter, saa skulde vi synes, at jeg skulde have det bedre. Men Sagen
er den: Det er mig ikke i Klæderne skaaren, men i Kødet født og
baaren, at være af de travle Folk, saa vi skulde synes, at jeg, som
har haft saa travlt hele mit Liv, skulde allerede være bleven færdig
med den Gerning, jeg skulde have gjort, og jeg tænker tit, naar
jeg om Aftenen er rigtig træt, at du skal dog ogsaa spare de gamle
Lemmer, og om Morgenen, naar jeg staar op, da er de saa ømme, saa
jeg gaar og smaaklager mig i Sovekammeret en lille Tur, indtil jeg
kan komme rigtig i Gang; akkurat, som jeg hørte det af min Moder,
da hun var gammel. Jo, jeg er i alle Maader min Moders Søn, — jeg
ved det nok, at jeg er, hvad vi kalder en troskyldig Natur, og har der
for stundom maattet høre som saa: Folk kan godt narre dig, for du
tror, hvad der bliver dig fortalt, selv af dem, der siger lige saa dristig
Løgn som Sandhed, og jeg har maattet føle: Noget er der derom; thi
jeg kan ikke godt nære Tanker om, at Mennesker, der staar lige over
for mig, staar og lyver! Men lad det nu være, at Troskyldighed har
den Skavank, at den bliver bedraget af falske Mennesker, saa er jeg
alligevel glad derved og regner det for en Naadegave. Thi jeg tror, at
hvem der er mistænksomme mod Mennesker, bliver selv mistænk
somme ogsaa mod Vorherres Ord“.
Christen Hansen følte sig ikke alene aandeligt og sjæleligt styrket
ved Nydelse af den hellige Nadver, men ogsaa legemlig styrket, for:
„Det er af den Slags, vi nyder, som vi næmmer“, skriver han en Man
dag Aften og fortsætter:„Det var en velsignet Dag, jeg følte mig saa
styrket og glad, og det var fordi jeg igaar var til Vorherres Bord“.
Ja, saa virkeligt var hans Gudsforhold.
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Om Christen Hansens sidste Dage og Død skriver Valdemar Bennike: „Midt i Januar 1901 skrev Andreas Rosager i et Brev til mig:
„Min Fader bliver gammel og den store Rejse er nær. Det er ken
deligt, at nu falder Kræfterne meget fra. I Vinter har han maattet
holde Stuen og siden Jul Sengen. Men han er lykkelig og glad, takker
daglig sin Gud for hans Gaver og har derfor sit milde Ansigt, som du
kender saa godt. Vore tre mindste Børn staar til hans Tjeneste, naar
deres Moder ikke er nærværende. Og det Selskab, kan du tro, han
sætter Pris paa, som det paa ham. Det er velsignet at høre paa Bør
nenes Sang ved deres Farfaders Seng og høre ham give dem sin Vel
signelse“.
Midt i Februar blev det saa daarligt med ham, at der blev skrevet
til København til Andreas Rosager om at komme hjem.
Om Aftenen den 18. Februar vaagede Andreas da over sin gamle
Far, der laa stille og rolig hen, mens hans Ben begyndte at blive
kolde. Den gamle bad da om lidt at drikke og fik en Theskefuld
Saftevand. Han sagde da tydeligt „Tak“ paa en saa udtryksfuld
Maade, som om det var mere end Saften, han takkede for. Lidt
efter rakte han begge Arme favnende højt op i Vejret og sagde saa
højt og tydeligt som ellers ikke i disse Dage og som i glad Forun
dring: „Maa jeg komme hjem?“ Saa vendte han sig mod Sønnen,
som om han vilde fortælle ham, hvad der var hændt ham; men
hvad han sagde, var ikke til at forstaa. Saa lagde han sig rolig til
bage, foldede Hænderne, sagde: „I Jesu Navn!“ og sov hen. Han
var dä i sit 90. Aar.“
Begravelsen foregik den 26. Februar fra Valgmenighedens Lig
kapel. Dette var hidtil væsentlig kun blevet benyttet af Smaakaarsfolk; men Christen Hansen havde inden sin Død bedt om at blive
sat i Kapellet.
Ja, saa blev Christen Hansen begravet ved Valgmenighedskirkens
nordøstre Hjørne. Ved den Kirke, som han med saa stor Glæde var
med til at bygge, og hvor han Søndag efter Søndag havde oplevet
Berigelse og Styrkelse ved Ordet, der lød, Nadveren, Daabshandlingerne og Salmesangen.
Det store Følge fyldte Kirken, og her talte Valgmenighedspræst
Rasmus Pedersen: „Denne vor Medkristne var en Synernes Mand,
der havde let ved at se det største og bedste, mest dog det største
af alt: Guds store Kærlighed. Og der var altid i hans Hjerte en
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levende Længslernes Strøm efter at komme hen og hvile sig i Guds
Kærlighed, og det var dette — og ikke Vane — der drev ham til at
tage Sæde i Guds Hus.
Som hos enhver, der i ydmyg Tro øser af Guds Kærlighed, sprang
der ogsaa i hans Liv Kildevæld frem til Velsignelse for dem, der
var om ham. Jeg skal først nævne det Kildevæld, der sprang frem
i den lille, fri Børneskole, som begyndte i hans Hjem. Og især for
hans Børn og Børnebørn sprang der Kildevæld frem til Velsignelse.
Christen Hansen fødtes i Vintertiden og gik bort i Vintertiden.
Ogsaa i aandelig Henseende var det en Vintertid, da han fødtes.
Men han oplevede en rig Foraars- og Sommertid i vort Folk. Og
selv om der nu igen kan være noget af Vinterkulden, saa havde han
lyst Haab om, at vi gik imod Foraaret.
Som en Troens og Haabets Mand vil han blive mindet i denne
Kreds. Og i jo højere Grad det lykkes os at holde dette Minde fast,
des mere vil det ogsaa sandes her, at den retfærdiges Ihukommelse
skal blive til Velsignelse.“
Af Højskoleforstander Jens Lunds Tale:

„Christen Hansen forstod at oprulle et Syn for andre og opvarme
deres Hjerter. Foredrag har han ikke holdt; han havde dog et Ind
hold og en Varme større end de fleste. Men sad han i den mindre
eller større Kreds, havde hans Ord en forunderlig Magt. Dette laa
vel i, at han talte ud af det, han troede. Han havde en stærk Trang
til at være med i Livsstrømmen ogsaa der, hvor Bølgerne gik højest.
Han kunde skildre det, han saa, saa de, der hørte ham, følte paa en
Maade som han. Han var en barnlig Natur. Han kunde derfor give
sig hen, og han var elsket af Børn.
Han var ærlig i Rationalismen, saa længe han ikke kendte noget
bedre end den. Han var ogsaa ærlig med i Pietismen, skønt den
aldrig helt skænkede hans Hjærte Fred. Men først gennem Grundt
vig fandt han sig selv helt og fuldt som den gode, danske Mand
og Frihedsmand, han var. Da Grundtvigs Vidnesbyrd om Herrens
eget Ord ved Daab og Nadver fandt Vej til ham, følte han, at her
var den faste Klippegrund, hvor der var trygt at bygge. Og saa blev
han den Høvding, der fik Indflydelse ikke blot i denne Kreds, men
langt videre om.
Det er en Rigdom at have kendt og levet med en Mand som Chri-
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sten Hansen. Vi har ikke altid været enige, har endogsaa af og til
været temmelig uenige; men vi er enige i det grund væsentlige, og
jeg er glad ved, at den Mand holdt af mig og havde Tro paa, at jeg
duede til min Gerning.
Han var en ægte Riddersmand, der havde modtaget sit aandeligé
Ridderslag af den allerhøjeste Herre. Og det satte sit Præg i hans
Liv, ogsaa i Retning af at gøre ham til den virksomme og utræt
telige Arbejdsmand, han var.
De unge, der kun har kendt ham som den gamle Mand, skal vide,
at han var en ægte Høvding. Og det vil være en Lykke og Vel
signelse for denne Menighedskreds at mindes Christen Hansen som
en af sine Fædre og at ære dette Minde.“

Af Andreas Rosagers Tale:
„Faders Død har fremkaldt en stor, tom Plads i vort Hjem. Han
var ikke alene en stor Pryd for vort Hjem, men han var paa mange
Maader til Gavn og Støtte for os.
Naar Fader blev en saa lykkelig Mand, skyldtes det hans nøj
somme gudfrygtige Sind. Nøjsomhed viste han baade i „Føde og
Klæder“. Derfor sang han saa ofte: „Føde og Klæder, Hus og Hjem,
skulde Guds Børn gaa vild om dem“. Og flittig var han som faa.
Paa mine Søskendes og egne Vegne en hjærtelig Tak til de mange
Venner, Fader har haft nær og fjern i den svundne Tid, og Tak til
alle for den store Deltagelse i Dag.“
Pastor Rasmus Pedersen bragte tilsidst efter Christen Hansens
Ønske Menigheden hans sidste Hilsen.

Eftermæle.
I de Mindeord, der blev udtalt ved Christen Hansens Begravelse,
er der gode Vidnesbyrd om ham fra Mænd, der havde kendt ham i
mange Aar, men hans Gerning paa Skolens og Kirkens Omraade var
saa betydningsfuld, at den og hans Navn senere blev omtalt i Lit
teratur, der behandler de nævnte Emner, og da særlig naar det
drejer sig om Skole- og Kirkespørgsmaal i Sydøstfyn.
Det maa da være naturligt at fremdrage enkelte Træk fra denne
Litteratur. Og tilsidst gengives enkelte Tildragelser fra hans Liv, og
nogle Mindeord fra nulevende, der har kendt ham.
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Valgmenighedspræst Anders Nørgaard har i 1925 skrevet „Vej
strup Valgmenighed og dens Historie, og i denne Bog givet en ud
mærket Skildring af Egnens aandelige Udvikling fra Lægmands
bevægelsen til Friskolen, Højskolen og Valgmenigheden. I denne
Udredning er Christen Hansens Erindringer benyttet, og man op
lever her at se en Tidsskildring, hvori Christen Hansen spiller en
betydelig Rolle. Saa vil Slægten rigtig lære „Stamfaderen“ at kende,
skal den læse nævnte Bog.
Her skal kun gengives, hvad der staar Side 43. Det er Friskole
lærer Rasmus Hansen, der fortæller, hvad en Mand paa Egnen har
sagt om Christen Hansen: „Han er,“ sagde han, „hele Egnens dyg
tigste Mand og har grumme stor Indflydelse paa Folk. Det kan der
for aldrig slaa fejl, at man vil komme til Eftertanke, nu de ser og
hører, han har sluttet sig til os (de hellige). Han har mange Sø
skende og en stor Slægt, og de kommer nok allesammen efterhaan
den. Rigtignok sætter hans Fader sig derimod med Hænder og Fød
der og truer med, han vil sælge Gaarden og rejse langt bort, hvis
hans Børn gaar samme Vej som Christen Hansen; men det er slet
ikke umuligt, han kommer med ogsaa. Saa venter vi at faa en stor
Forsamlingstaler af ham.“
Anders Nørgaard skriver derefter: „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 Vejstruppernes mest indflydelsesrige
Mænd til de hellige, og lige siden de Dage, altsaa i en Menneske
alder, har Vejstrup været Midtpunktet for Kredsens Livsudvikling.“
I „Det danske Folks Historie i det 19. Aarhundrede“ har Holger
Begtrup skrevet en Afhandling om Christen Hansen, og han ind
leder med at skrive: „Hele denne Mands Liv var et smukt Vidnes
byrd om Digterens Ord: „at Adel kan en Bonde være“. Uden i nogen
Henseende at søge til fremmede Skoler eller andre Stænders saa
kaldte højere Dannelse, voksede han op til en værdig Plads blandt
Folkets Udvalgte og stod i mange Aar som et lysende Forbillede i
sin hjemlige Kreds, baade ved sit dygtige Arbejde som Landmand
og ved det ædle Menneskeliv, han førte.“
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I Bogen „Dansk Menighedsliv i Grundtvigske Kredse“, Bind III,
skriver Holger Begtrup: „Nede i Sydfyn begyndte der efter 1848
en kraftig grundtvigsk Bevægelse, som byggede paa den forudgaaende gudelige Vækkelse, og som fik sit Brændpunkt i Vejstrup,
hvor Christen Hansen blev den aandelige Fører. —
Der er for mig noget tiltalende ved, at det her ikke var en over
legen begavet Præst, som Birkedal i Ryslinge, men en af Egnens
Bønder, der kom til at sætte Præg paa Udviklingen. Derved blev
Livet i Vejstrupkredsen et mere rent Udryk for den folkelige Kri
stendom, og vi kan bedre følge dets Fremgang fra Hjemlivet til den
større kirkelige Sammenslutning.
•Christen Hansen staar for mig som en af de skønneste Skikkelser
i det fynske Aandsliv. Men jeg er ikke blind for, at han led af en
lovlig stor Selvtillid, og at dette flere Gange bragte ham paa Kant
med hans Venner og Meningsfæller, hvor meget de saa anerkendte
hans førende Evner.
Christen Hansens Erindringer giver et udmærket Indblik i hans
og hele Vejstrupkredsens Historie. De viser paa den klareste Maade,
hvorledes enhver dybere Livsbevægelse begynder hjemmefra, som
Opvæld i et enkelt bevæget Menneskehjærte, der er kommen under
Aandens Magt.“
„Højskolestriden i Vejstrup“, som Christen Hansen fortæller om
i sine Erindringer, blev meget diskuteret Landet over, mens den
stod paa, og den gav senere Anledning til Meningsudveksling i
Højskolebladet. Det var en Strid om Principper for Højskolens Ger
ning, og da den i Erindringerne er fremstillet af Hovedmanden for
det ene Princip, vil det være rigtigt ogsaa at se Holger Begtrups
Fremstilling af Spørgsmaalet i foran nævnte Bog. Han skriver:
„For Christen Hansen hørte den folkelige Oplysning og den kriste
lige Forkyndelse uløseligt sammen, som han kendte det fra sit Hjem
og fra sin Børneskole. Men Flertallet i Højskolens Styrelse, der
iblandt hans kloge Broder Niels Hansen, Oure, havde et andet Syn
paa Skolens Opgaver. Det skulde være en Skole for borgerlig Op
lysning til Gavn for hele Folket uden Hensyn til de Enkeltes Stil
ling til Kristendom. Den skulde ikke alene samle Elever fra de
vaktes Hjem, men staa aaben for alle, som følte, at de trængte til
mere Oplysning om Fædreland og det offentlige Samfund. — Ved
Siden deraf turde det haabes, at Højskolens Lærere, uden at prædike
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for deres Elever, dog kunde vække deres Sans for det evige Livs
dybe Spørgsmaal. — Men denne fri, aabne Stilling vilde Skolen
miste, naar den paa Forhaand fik et kristeligt Særpræg, som om
den var bygget for den lille Kreds af Grundtvigianere. Det vilde
ogsaa medføre, at den ikke fik Tilgang fra de brede Lag af Befolk
ningen, som netop trængte mest til aandelig Vækkelse.
Denne Opfattelse stemte ret godt med den almindelige Tanke
gang hos Flertallet af de grundtvigske Høj skole venner i Landet, og
det blev dem, som skaffede Folkehøjskolerne en større Yndest og
Udbredelse, som de vandt hos den danske Landbefolkning i Slut
ningen af det nittende Aarhundrede.“
Holger Begtrup fortsætter: „Men for mig personlig er det et
Spørgsmaal om Folkehøjskolen i det hele ikke havde vundet en dy
bere Indflydelse paa vort Folkeliv, hvis den, som Christen Hansen
ønskede, havde knyttet sig inderligt til det kristne Menighedsliv,
hvori den dog havde sin hjertelige Hjemstavn.“
Christen Hansen skriver i sine Erindringer: „Lader vi os kom
mandere af Verden, saa vi for dens Trusler ikke tør lade en af
af Vorherres Tjenere tale til Opbyggelse om Søndagen for de Ven
ner, der har rejst Bygningen, saa de skal ligesom vises ud af deres
eget Hus, saa tror jeg ikke Gud velsigner Gerningen, saa bygger vi
paa Klogskab og Regnestykker i Stedet for paa Tro.“ Hertil skriver
Holger Begtrup: „Denne skarpe Udtalelse røber Christen Hansens
Skødesynd, som var en lovlig stor Raadelyst. Den gør ganske vist
ogsaa hans Modstandere Uret, da det ikke var Frygt for Verden,
men deres Mening om Højskolens Bedste, som drev dem. Men tra
gisk var det dog, at dette Brud indtraadte.“
Anders Nørgaard omtaler denne Strid udførligt i sin tidligere
nævnte Bog, og gør nærmere Rede for Sagens Forløb og for sit Syn
paa Spørgsmaalet.
Holger Begtrup fremstiller Sagen upartisk og giver saa sin per
sonlige Mening til Kende. Men han nævner her og en Gang tidligere,
at Christen Hansen lider af en lovlig stor Selvtillid og Raadelyst.
Det er vel ud fra hans faste Stilling i Højskolestriden, at Begtrup
drager denne Slutning. Men mon det ikke er at gøre Christen Hansen
Uret? Han var en Mand, der førte an i meget, og maatte, for at
kunne det med Virkning, være af en fast Støbning, der ikke i de
forskellige Spørgsmaal svajede hid og did. Og saadan var han ogsaa,
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naar han troede, at det, han vilde, var rigtigt over for Gud og Men
nesker. Hverken hans Selvbiografi eller Udsagn fra Folk, der nøje
kendte ham, vidner om for stor Selvtillid og Raadelyst.
Friskolelærer Rasmus Hansens Søn, Christen Hansen, Tved Bryg
geri, har jeg bedt om at fortælle om sit Ophold paa Rosagergaard,
og han skriver: „Jeg tjente i godt 4 Aar midt i 80erne hos Christen
Hansen og Maren, og jeg kan fortælle, at din Farmor opdrog en Flok
dejlige Børn, som hun var en sjælden god Mor for, det kan jeg og
mit Hjem tale med om. Hun var mild og venlig i den daglige Om
gang. Efter Hjerneblødningen, som hun fik et Par Aar før hun døde,
kunde hun ikke gaa, og jeg bar hende tit paa mine Arme fra Vog
nen, naar de kom fra Kirke, op ad Trappen og satte hende i hendes
Stol. Hun havde den Lykke at være gift med en sjælden god Mand,
og de levede et smukt ægteskabeligt Familieliv, som jeg tror aldrig
at have set Mage til. Det var en Oplevelse at være med til Familiens
Aftenbøn.
Din Farfar er der skrevet saa meget om, og han har selv fortalt
sine Erindringer, der er udkommet i Bogform, saa om ham vil jeg
nøjes med at fortælle, at han var en særlig god Mand at tjene hos.
Han var flittig, og det var interessant at arbejde sammen med ham,
for han fortalte, naar Arbejdet tillod det, saa livligt om Bedriften,
men dog mest om andre Spørgsmaal, der optog ham, og om Aftenen
bragte han ofte dybere, aandelige og folkelige Spørgsmaal paa Bane,
naar vi alle var samlede.
Der var meget at lære i det Landbrug, han drev. Det var, baade i
Mark og Stald, et rigtigt Foregangslandbrug. Han havde forlængst
indført Vekseldrift og Dyrkning af Raps, Hvede, Staldfoder og Rod
frugter. Besætningen var stor og rigtydende og den bedste paa Eg
nen. Det var ogsaa et Foregangssted i Mejeridrift, først med Vandog Ismejeri, og saa blev den første Centrifuge, der kom til Egnen,
opstillet her. Det var en Burmeister & Wain, der blev trukket ved
Hestekraft. Der var 4 Bøndergaarde om den.
Han var en Mester til at pløje, saa med Haanden, slaa og høste.
Han var dygtig i Huggershuset og lavede f. Eks. selv Meje- og SlaaT
stænger, og han kunde slibe og stille en Le bedre end de fleste.
Der kom en Mængde fremmede paa Rosagergaard, og de blev
taget gæstfrit imod. Det var tit Folk fra nær og fjern, der kom
for at drøfte aandelige Spørgsmaal, herunder Skole- og Kirkesager,
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der særlig optog Sindene den Gang. Efteraarsmøderne paa Høj
skolen havde stor Tilslutning, men før og efter Foredragene var
Stuerne paa Rosagergaard fyldt af fremmede, og Gaardspladsen
pakket med Vogne.
Din Farfar var ogsaa optaget af Skyttesagen, og før Gymnastik
salen ved Højskolen blev bygget, brugte de Laden til Gymnastik
og Eksercits. Huset var da fyldt af disse unge „Frihedskæmpere“,
og over for disse unge Mennesker blev der vist stor Gæstfrihed. Her
lød de ny, dejlige Folkesange, som blev til omkring 1864.
Ja, dette prægtige Hjem var i Ordets fulde Betydning et Hjem
sted for aandelige og folkelige Rørelser, som netop den Tid og den
Egn var saa rig paa.“
Hulfred — Andreas Rosagers Datter — har sendt følgende Minde
ord: „Gudsfrygt, Flid og Nøjsomhed, det var Farfars Valgsprog, og
selv om jeg kun var godt en halv Snes Aar, da Farfar døde, saa
har jeg oplevet, at det levede han i baade helligt og søgnt.
Der var en mild Fred over ham, og vi Børn søgte gerne hans Sel
skab. Morgenmaaltidet, der bestod af kogt Mælk og Rugbrødster
ninger, spiste vi gerne sammen med ham. Vi langede alle til samme
Fad, og naar Farfar sagde, at de store Terninger giver Kræfter, var
der vild Jagt efter dem.
Om Aftenen samledes vi til Eventyr hos Farfar sammen med
Nabobørnene. Han fortalte gerne om de 3 Bukke Bruse og „Staalbrækjem“. Blev vi under Leg alt for højrøstede, saa blev vi omgaaende sendt ud. Naar vi var bleven stille, lukkede han Døren op og
sagde: Skal vi saa være Venner igen? Han kaldte os altid sine smaa
Venner: Vil mine smaa Venner hente mig det? lød det mange Gange
om Dagen.
Farfar pløjede og hjalp til baade her og der, og naar han kom ind,
kan jeg mindes, at han til Tider tog Trappen i 3 Spring. Han tog
sjældent sine Træsko af. Han holdt ikke af, at der blev vasket Gulv
saa tit; laa Pigerne og vaskede Gulv bemærkede han ofte i Forbi
farten: Ligger I nu paa Knæ for jeres Afgud igen. Da Far blev Fol
ketingsmand, var Farfar til stor Hjælp og Trøst for Mor.
Farfar havde altid noget at sige Tak for. Var der en stor Høst,
ja, saa maatte vi rigtig sige Vorherre Tak, og var Høsten lille, maatte
vi se at blive gode Husholdere, saa vilde Vorherre lægge sin Vel
signelse deri, og saa skulde det nok slaa til. Farfars Chatol var for
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vi Børn et helt Mysterium. Vi syntes, der var saa mange Penge deri.
Vi undredes over alle de Penge, Farfar tog ud deraf særlig ved Jule
tid, til de fattige. Han sagde en Gang, at han blev rigere deraf, men
det kunde vi ikke rigtig forstaa.
Naar det var Tordenvejr, saa søgte vi ind til Farfar. Det maa have
været beroligende at være der, for Angsten for Uvejret forsvandt i
hans Stue. Han havde en sort Skindtrøje, den smurte han ind i
Fedt, men det var ikke saa heldigt for Mors Duge.
Farfar gik i Kirke hver Søndag. Han havde sin faste Plads i Kir
ken. Da han var død, var der den samme Fred over ham, som da han
levede. Vi opholdt os stadig inde hos ham, vi forstod godt, at nu var
Farfar taget bort fra os. De smukke Sange, der blev skrevet til Far
fars Begravelse vidner om det Lys, han blev i aandelig Henseende.
I Sandhed: Lykkelig den, der fik en saadan Farfar.
I Mindet du lever fra Slægt til Slægt,
som en Mand, der stod fast til det sidste.
Dit Ord var saa stille, men det havde Vægt
om den Tro, som aldrig vil briste.“

SMAATRÆK OM CHRISTEN HANSEN: Da han var 83 Aar,
rejste han til Kværndrup for at stemme til Folketingsvalg. Ved den
Lejlighed udtalte han med en Følelse af Stolthed og Taknemlighed:
„Første Gang jeg stemte ved Folketingsvalg, stemte jeg paa min
Fader; jeg har altid stemt paa Venstre, det gør jeg ogsaa denne
Gang, og derfor stemmer jeg paa min Søn.“ Denne Søn var Folke
tingsmand Andreas Rosager.
Da han var over 87 Aar, udtalte han sin Glæde over, at han kunde
pløje en Tønde Land daglig og endda efter endt Dagværk læse
Avisen og derefter en god Bog, mens han røg sin Aftenspibe. —
Da Christen Hansen og Maren overtog hendes Fødegaard, sad de
smaat i det. Den første Vinter havde de kun Raad til at anskaffe
to Stole, en til Maren og en til Pigen; men saa lavede han tre Skra
vér, som han, Karlen og Drengen kunde sidde paa de lange Vinter
aftener. Næste Aar vovede han sig til at købe et Bord med Side
klapper; men da hans Fader kom hjem fra Roskilde Stænderfor
samling og saa det, udbrød han: „Ja, Christen, du er ung og dristig,
men bliver du saadan ved at anskaffe, saa ryger du snart fra
Gaarden.“
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Efter Overtagelsen af Gaarden gav han „Igang“ til Bylavet, som
Skik var, men begyndte ellers straks at vende op og ned paa de
gamle Sædvaner i Lauget. Den første Ting, han fik afskaffet, var, at
ingen af Laugets Mænd maatte drikke noget paa Laugets Regning,
før man var færdig med Behandlingen af de Sager, der laa for. De
gamle var meget imod den Forandring og klagede ofte over, at nu gik
det ikke mere saa let i Bylauget som i de gode, gamle Dage, hvor Folk
snakkede sammen ved en Taar. Men de bøjede sig alligevel for den
unge Sognefoged. —
Da han — som omtalt Side 26 — drog hjemmefra for at rejse til
Ødum ved Randers, vandrede han paa sin Fod op gennem Jylland.
Det var en drøj Tur, og da han en Nat gik hen ad Landevejen,
kørte Postvognen forbi ham. Han tog fat i Vognen og løb saaledes
ca. 4 Mil lige til Skanderborg. „Det fremmede saa godt,“ fortalte
han senere, „og var mig til stor Lettelse.“ —
En fremmed Mand traf en Søndag Christen Hansen uden for
Valgmenighedskirken og udtalte da sin Tvivl om, at Tilslutningen
til Valgmenigheden vilde holde frem i Tiden. Christen Hansen
svarede: „Gaa da ind i Kirken og se, hvem der sidder derinde“.
Næsten Halvdelen var unge. —
Christen Hansen var jævnt og solidt klædt og var imod Forfinelse
i Klædedragt. Men hans ældste Søns Kone maa dog have ment, at
det var for langt til den anden Side, da hun bad sin Mand om at
sige til sin Far, at han ikke burde møde i Træskostøvler til Kirke
tjenesten.
Da Christen Hansen var lille, klagede hans Moder tit over, at
naar han kom hjem fra et Ærinde i Byen, var han ofte stænket med
Pløre lige op til Nakken. Han løb næsten altid, og saa havde han
desuden en rap Gang, der let gav Plørestænk. Den rappe Gang be
holdt han langt op i Alderdommen.
Han var en flittig Bibellæser og har selv fortalt, at han læste
Bibelen igennem 5 Gange. Men han var ogsaa en interesseret Læser
af Blade og Bøger, og fulgte ikke alene godt med i det aandelige
og folkelige Livs Rørelser, men ogsaa i Politik og landøkonomiske
Spørgsmaal, og det fortsatte han med til sine Dages Ende. —
Det var forunderligt, som han kunde tage alle Tilskikkelser som
Mindelser fra Vorherre. Hans Søn kom en Dag ind og meddelte ham,
at deres 4 Aars Hoppe var død. Hertil svarede han: „Ja, det er jo
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et stort Tab med Hoppen, men dog ikke større, end vi kan bære det.
Og kan vi derved komme til at indse, at det er Guds altsammen, er
det dog en lempelig Maade, han har at lære os det paa. Ja, kan vi
derigennem blive gode Husholdere, saa bliver det os ogsaa til Vel
signelse.“
Tilsidst gengives et lille Udsnit af en Artikel om Christen Han
sen, skrevet af Højskolelærer Ole Jensen, Hillerød, i Frederiksborg
Højskoles Aarsskrift 1929. Som ung var Ole Jensen Friskolelærer
3 Aar i Ellerup.
„Blandt Kirkegængerne (i Vejstrup Valgmenighed) kom jeg
hurtigt til at lægge Mærke til en ældre Mand, en rank Skikkelse
med snehvidt Haar og Skæg og med en sort Kalot paa Hovedet. Han
havde altid Plads i en af de øverste Stole til højre for Midtergan
gen, og han forlod aldrig Kirken, før Gudstjenesten var til Ende.
Om det var den sorte Kalot, der først henledte min Opmærksom
hed paa ham, skal jeg ikke sige. Men det var i alt Fald noget andet,
der fik mig til at søge Oplysning om, hvem han var. Han var nemlig
den eneste, der stod op under hele Altergangen lige fra Begyndel
sen til Slutningen, hvor mange Altergæster der end var, og vovede
man sig saa højt op i Kirken, at man kunde se hans Ansigt, kunde
dette nok gøre Indtryk paa et ungt, modtageligt Sind. Hans Øjne
lyste saa vidunderligt, og det kunde hænde, at de duggedes, og en
Taare listede sig ned over Kinden. — Ja sandelig, han var hjer
telig med i den hellige Handling. Jeg forstod, at her sprudlede Livs
kilden for ham. Derfor kunde han ikke vende Ryg til Nadverbor
det og forlade Kirken, før Handlingen var afsluttet.
Ved at spørge mig for fik jeg at vide, at Manden hed Christen
Hansen, og at det skyldtes ham, at Valgmenigheden var blevet
dannet, ligesom han ogsaa var Ophavsmanden til Friskolen og Høj
skolen i Vejstrup.
Hver Søndag frydede han sig ved at samles i Kirken med kristne
Venner og dele Fællesskab med dem. Deltagelse i den hellige Nad
ver blev for ham mere og mere, som han ældedes, de store Højtider
i hans Liv. Jeg mindes endnu, hvorledes han engang ved et Menig
hedsmøde i Kirken talte om, at han følte, det var en stor Synd at
nægte Børnene Adgang til Nadverbordet, og han haabede paa, den
Tid maatte komme, da Livet blev saa frisk og stærkt, at det vilde
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sprænge de døde Former, saa kristne Forældre kunde tage deres
Børn med til Herrens Bord uden at spørge Provst eller Biskop
derom.“
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II DEL

Christen Hansens og Marens Efterkommere.
Christen Hansens Skildring af det aandelige og folkelige Gen
nembrud hos ham selv og paa Vejstrupegnen vidner om, at Men
nesker, der lever i en Tid, hvor der gaar en Vækkelse over deres
Egn, oplever noget rigt og lykkeligt, som giver dem en levende
Trang til at være sande og oprigtige baade i deres Gudsforhold og
i Forholdet til andre Mennesker, og det giver dem Trang til at handle
rigtigt med de materielle Værdier, der er dem betroet, saa de ogsaa
bliver dygtige i deres Gerning. Man ser som Regel, at aandeligt
vaagne Mennesker ogsaa er dygtige Praktikere. Saadan gik det i
Vejstrup.
De havde baade Sind og Raad til at bygge Friskoler, Højskole og
Valgmenighedskirke i Løbet af 15 Aar. Vi — Efterslægten — maa
engang imellem standse vor travle Færd og se paa disse Bygnin
ger: Der staar de! og fortæller om aandeligt rige Forfædre, der
forstod, at skulde Livet holde sig frisk, maatte et saadant materielt
Grundlag være tilstede. De gav dette Grundlag, fordi de selv havde
Brug for det, men ogsaa i Tro til, at de Aandskilder, der kom til at
rinde i deres Tid, saa stadig maatte holde sig levende i Efterslægten.
De kunde vel ikke vide, at der forestod en rivende stærk materiel
Udvikling paa alle Omraader, og at denne skulde optage de efter
følgende Slægtleds Sind og Handlekraft meget stærkt. Men havde
de vidst det, er der ikke Tvivl om, at de uden Betænkning havde
sagt: Ja, hver Tid har sine Opgaver at løse, og de materielle og
sociale maa have deres Plads i Menneskers Tilværelse, men Grund
laget for at løse dem faas i Kirken og Skolerne og i det aandelige
Liv, der leves i Hjemmene,
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I.

Karen Hansen,
f. 28. Marts 1849 — d. 26. Aug. 1915.

Hans Kristensen Rosager,
f. 25. Juni 1839 — d. 27. April 1920.

Af Christen Hansens og Marens Børn, der voksede op paa Rosagergaard, var Hans den ældste i Flokken. Ved hans Fødsel var
Gaarden endnu ikke ombygget, og den gamle Skik, at hele Lauget
skulde med til Barselsgilde, blev overholdt. Da han var 5 Aar,
sluttede hans Far sig til „de hellige“ paa Egnen, men Faderen fik 10
Aar senere Klarhed over det grundtvigske Livssyn, og i det levede
han Livet ud. Hans levede saaledes i hele sin Barndom i et pietistisk
Hjem, og selv om han senere helt sluttede sig til det grundtvigske
Menighedsliv, kunde han som ældre sige, at han forstod Pietismen
og kunde følge den i meget.
Han gik i Vejstrup Sogneskole og blev konfirmeret i Sognekir
ken. Friskolen og Valgmenigheden var ikke stiftet endnu. Men som
ung 17-aarig oplevede han Friskolens første Aar, og han var 28
Aar, da Højskolen blev bygget, saa han var med til Møder og Sam
taler i disse levende Brydningsaar og Deltager i unges Gymnastikog Bajonetøvelser i Laden paa Rosagergaard.
Hans kom paa Koids Højskole i Dalby, da han var 20 Aar. Det
blev en saadan Oplevelse for ham, at han senere ofte til sine Børn
gengav enkelte Sætninger af hvad Kold og Povlsen Dal havde sagt.
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Han var med i Krigen 1864, men var ikke med i nogen egentlig
Fægtning. Engang stod hans Kompagni klar til Indrykning i Dybbøl
Skanser, og han saa da en Officer bøje sig for at klappe en Hund;
men da Hovedet derved kom i Skudlinien, blev han dødelig saaret.
Ofte fortalte han om Tilbagetoget fra Danevirke, om Soldaternes
Mismod over Ydmygelsen og om, at mange blev saa overtrætte paa
de glatte Veje, saa de lagde sig paa Isen og gav op. Han selv klarede
det godt og var med til at hjælpe dem, der gav op, paa Benene og
give dem et Par Snapse til at kvikke op.
Nogen Tid før Krigens Udbrud var han blevet forlovet med
Karen Nielsdatter, en Datter af Niels Christensen, Lindegaard i
Vejstrup, som var en Søstersøn af Hans Christensen, Kohavegaard.
Under Krigen kom der Bud til ham, at hans Kæreste var meget
syg, og at han hurtigst skulde komme hjem. Han fik Orlov og kom
udvaaget og anstrengt til Lindegaard. Han saa straks paa Sviger
faderen, at der var sket noget alvorligt. De maatte da fortælle ham,
at Karen saadan havde bedt for at faa Lov til at sige Farvel til ham,
men at hun ikke fik sin Bøn opfyldt. Det haarde Slag gik Hans saa
nær, at han segnede om, da han saa sin Kæreste ligge paa Baaren,
og han maatte bæres ud af Stuen. Det gik ham derefter meget nær,
at Orloven ikke kunde forlænges, saa han kunde overvære Be
gravelsen.
Da han kom hjem efter Krigens Afslutning, tog han atter fat
paa Arbejdet paa Rosagergaard, og da hans Far paa det Tidspunkt
var Landstingsmand, var der god Brug for ham i Hjemmet.
Der gik nogle Aar, og den 28. Marts 1867 blev han gift med Ka
ren Hansen, Datter af Gaardejer Hans Andersen, Rødbjerggaard
i Vejstrup.
Hans Andersen var født den 4. Februar 1813 paa Rødbjerggaard
og døde 23. September 1890 paa Helleskov, 0. Aaby Mk. Hans Hu
stru Gertrud Mortensen var født 18. August 1823 paa Gaarden Oureløkke i Vejstrup og døde 9. Januar 1880. De er begge begravet paa
Valgmenighedskirkens Kirkegaard i Vejstrup.
Hans Andersen, hvis Slægt i flere Led tilbage ejede Rødbjerggaard,
var den Mand, som Christen Hansen i sine Erindringer fortæller
om, der gav Stødet til, at han sluttede sig til „de hellige“. Selv hørte
han ogsaa til dem, men sluttede sig senere til den grundtvigske Ret
ning, og han var en førende Skikkelse paa Egnen paa Kirke- og
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Rødbjerggaard set fra Øst.

Skolelivets Omraade, hvorfor et Billede af ham er ophængt i Me
nighedsstuen ved Valgmenighedskirken ved Siden af Billedet af
Christen Hansen. Hans Andersen var sikkert Ophavsmanden til, at
0. Aaby Friskole i 1878 blev oprettet.
Gertrud Mortensen var Datter af Morten Markussen paa Oureløkke og Søster til Markus Mortensen, der var gift med Anne Nielsdatter, Søster til Christen Hansens Kone. Fire af deres Børn Niels,
Marie, Martha og Kirstine Markussen blev bosat paa Egnen.
Det formede sig saadan, at da Hans Andersen i 1867 afstod Rød
bjerggaard til sin Datter og Svigersøn, købte han Gaarden Helle
skov paa 0. Aaby Mark, og bosatte sig der. Helleskov købte han
af sin Svoger Jens Hansen Kromann, der var gift med en Søster
til Gertrud Mortensen. Jens Hansen Kromann købte da Bjørnemose
ved Svendborg, han ejede samtidig Gaarden Hjelmkilde paa 0. Aaby
Mark, som han saa afstod til sin Søn Hans Jensen Kromann, hvis
Datter Marie blev gift med Vilh. Kristensen, der senere blev Ejer
af Hjelmkilde. Han døde i December 1949.
Hans Kristensen Rosager og Karen Hansens Bryllup stod paa Rød
bjerggaard. Det var paa Karens 18 Aars Fødselsdag. Hun var klædt
i hvid Brudekjole, noget der i de Tider var sjældent paa Landet,
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og der fortælles, at mange var mødt ved Kirken for at se den
smukke Brud. Brudekjolen blev senere syet om til Daabskjole og
brugt ved Daaben af deres 11 Børn og mange af Børnebørnene.
Det fremgaar af Pantebogen, at Hans Andersens Bedstefar Hans
Rasmussen var Fæster paa Rødbjerggaard, indtil han i 1807 købte
den for 4800 Kr. af Etatsraad Koefoed, Vejstrupgaard. I 1812 delte
han Gaarden, og hans Søn Rasmus Hansen fik den sydligste Gaard,
„Sorgenfri“, medens den anden Søn, Anders Hansen, (Hans Ander
sens Far) fik Rødbjerggaard.
Rødbjerggaard har et Jordtilliggende paa 18,6 ha, hvoraf et min
dre Areal er Skov og Eng, Resten er gennemgaaende god, lermuldet Jord. Ved Overtagelsen i 1867 var der Jordvolde tilplantet med
Hassel eller Tjørn om alle Skifter. Ud fra Bygningerne gik 4 klip
pede Tjørnehække mod hvert Verdenshjørne. I disse Skelhække var
der desuden plantet Kirsebær- og Blommetræer.
Af Bygningerne var Laden og den vestlige Længe opført i 1860—
66. Stuehuset og Østlængen, som nu ligger der, blev opført 1880—82.
Stenene, hvoraf Gaarden er opført, er brændt i et Teglværk, som
Hans Andersen opførte Vest for Gaarden, for selv at tilvirke Sten
til den ny Gaard.
Haven blev anlagt Syd for Bygningerne efter Opførelsen af det
ny Stuehus, og en Del af Jorden til Højen i dens sydøstre Hjørne
kom fra Udgravningen af Kælder og Mælkerum.
Det menes, at Gaarden har sit Navn fra Bakken nordvest for Gaar
den, der blev kaldt Rødbjerg, paa Grund af Rødleret, der her gaar
op til Overfladen.
Det maa antages, at Hans Andersen, der var en holden Mand,
har overladt Gaarden til sin Datter med en passende ikke for stor
Gæld, og da hendes Mand kom med 8000 Kr. foruden en Del Ud
styr og nogle Kreaturer, har de sikkert været ret godt stillet. Ti
derne i 70erne var gode for Landbruget, saa det var naturligt, at
de kunde magte at opføre Stuehus og Østlængen, da tilmed Mur
stenene stod der fra Hans Andersens Tid.
I 1880erne og 90erne kom der daarlige Tider for Landbruget, og
Hans Kristensen — det kaldtes han paa Egnen — udtalte ofte sin
Beklagelse over, hvor lidt Gaarden kunde give. Ifølge Folketælling
i 1890 var der paa Gaarden 8 Børn, 2 Karle og 1 Pige, saa med dem
selv var de 13 daglige Mennesker. Kosten og Tøj til de mange Børn
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kunde nok tynge paa den lille Gaards Budget. Men de klarede sig
dog saadan, at de i 1904 kunde afstaa Gaarden til deres ældste Søn
Kristen og Svigerdatteren Karen Marie paa rimelige Vilkaar og
desuden give de andre Børn en Sum.
Hans fulgte godt med i Landbrugets Udvikling, og var ligesom
sin Far en fortrinlig Plovmand. Det var dog Køerne, der havde hans
Hovedinteresse. Vilde man se ham rigtig tilpas, skulde man komme
i Stalden, efter at han var færdig med at strigle og børste Dyrene,
og se ham gaa bag dem, rygende paa sin Pibe og betragte de enkelte
Dyr. Han oparbejdede en af Egnens bedste Kobesætninger og tog
ikke saa faa Første- og Ærespræmier ved Dyrskuerne i Svendborg
for sine Tyre- og Kosamlinger. Men han var klar over, at Mælke
ydelsen var det vigtigste for Dyrenes Værdi, og han vejede da
ogsaa de enkelte Dyrs Mælk hver 14. Dag fra midt i 70erne til 1898,
da Egnens første Kontrolforening blev oprettet, og han blev Med
lem der.
Han var Kvægavlsforeningens Formand i mange Aar. Møder
med fremmede Foredragsholdere blev da afholdt paa Rødbjerggaard.
En af Talerne var Kvægavlsmanden Hempel Syberg. Til Møderne
blev der opvartet med Kaffe, og Tobaksdaasen stod til fælles Af
benyttelse.
Arbejdsdagen var lang dengang. I Sommertiden arbejdedes der fra
4—4% Morgen til 7% Aften med 1% Times Middagshvile og V2
Time til at spise Mellemmad Formiddag og Eftermiddag.
Høsttiden var noget særligt. Der blev høstet med Le, og der var
til Rughøsten Daglejer- og Konehjælp. Det gik livligt til, dertil
virkede Gammeløllet sit, og det, at der vankede Snaps til Mellem
maden, fremmede ogsaa Gemytligheden. Snaps fik man kun, naar
der var Daglejere. Gammelølsdunken gik fra Mund til Mund, hver
Gang man kom til Enden af Skaarene. Foruden Mellemmaderne
vankede der Æbleskiver eller Rødgrød som Mellemretter, naar der
høstedes Rug, saa i de Dage spiste man 7 Gange i Døgnet, det nor
male var 5 Gange. Den første Høstdag sluttede med Kødbollesuppe,
Peberrodskød og Kaffe, og derefter blev Høstfolkene kørt hjem.
Vaarkornet blev lagt paa Skaar. Naar det blev trillet og bundet,
kappedes man om at komme først til Enden, saa der blev bestilt
meget og leet meget. I Indkøringstiden blev man ved til det var
mørkt. Der var da ofte ophængt Lygte i Laden. For dette Natarbejde
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fik Medhjælperne kun en Kop ekstra Kaffe, og ingen tænkte paa,
at der skulde mere til. Daglejerne fik 1 til 1% Kr. i Dagløn, og
saa blev de betænkt med noget Sul, Brød eller Mælk af og til,
Arbejdsfolk havde det meget smaat, men de mødte altid i godt
Humør og klagede ikke.
Nogle Aar holdtes der Høstgilde, og andre Aar kørte de alle til
Glorup Have eller et andet Sted med fyldte Madkurve og Drikke
varer, og fik paa den Maade en Festdag.
Karen var vel ikke af de mest snakkende eller livlige, men hun
var ret afgjort i sine Meninger og sagde, hvad hun mente. Hun
var frisindet og retsindig over for sine Børn, og var afholdt af dem.
Hun var hurtig til sit Arbejde, og evnede med en Piges Hjælp at
holde Huset i fin Orden og sørge for, at hendes mange Børn altid
var pæne i Klæderne. I de senere Aar, da hun blev svagelig, havde
hun som Regel 2 Piger. Kvinderne maatte den Gang brygge, bage,
slagte, karte, spinde, malke, vaske Mejerispande, passe Høns og
Kalve. Naar der var slagtet Faar, støbte de Lys; om Efteraaret rev
de Kartofler og lavede Kartoffelmel. Døde der et Svin, kogte de
Sæbe af det. Træasken samlede de og brugte Vandudtræk af den
at vaske i i Stedet for Soda. De havde skurede Gulve, der krævede
meget Arbejde. Kvinderne hjalp desuden til i Mark og Lade og Ha
ven passede de selvfølgelig.
Karen var ogsaa interesseret i sin Have. Den var smuk, og saa
dyrkede hun mange Grønsager som indgik i den daglige Kost. Det
var en Skik, at der til hendes Mands Fødselsdag d. 25. Juni skulde
opvartes med ny Kartofler, Kyllinger og Jordbær. Madlavningen
forestod hun selv, og forstod at tilberede god Mad baade til daglig
og til Fest. Hun var dygtig i al sin Gerning, altid i Arbejde, saa længe
Helbredet tillod det, og der var Orden og rent overalt i Hus og Have.
Midt i 80erne blev Helbredet ikke godt, en Blærebetændelse
voldte hende store Smerter, og i 1887 maatte hun indlægges paa
Hospital i København paa Grund af Svulst i Blæren. Hendes Mand
var med derinde, og da han kom hjem, var han dybt bedrøvet, for
Overlægen havde sagt, at Svulsten skulde fjernes, ellers vilde hun
i Løbet af faa Maaneder dø under store Lidelser. Han raadførte sig
med sine Børn og skrev et Brev til Overlægen, som han inden Af
sendelsen læste for Børnene. Det var som at afgøre sin Kones
Skæbne i det Brev, og Oplæsningen blev da ogsaa afbrudt flere
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Gange, naar Graaden tog Overhaand, for der stod jo i Brevet, at
han maatte under de Forhold raade til Operation, der var dog Haab
om, at den kunde lykkes, men at Karen selv skulde afgøre Sagen.
Ja — saa bad han sammen med Børnene om, at de maatte faa Lov
at beholde Mor.
Stor var Glæden og Taknemmeligheden, da Meddelelsen kom, at
Operationen var heldigt overstaaet. Og da Karen ca. 1 Maaned efter
kom hjem, var der Højtid paa Rødbjerggaard. Men efterhaanden
viste det sig, at Blærebetændelsen ikke var helbredet, saa det blev
senere nødvendigt med flere Operationer, men disse kunde nu fore
tages i Svendborg. Karen var i de sidste godt 27 Aar, hun levede,
næsten aldrig fri for Smerter, men kun naar en Blæresten skulde
passere, hørte man hende klage. Overlægen i Svendborg sagde til
hendes Datter Ingefred: „Jeg glemmer aldrig Deres Mor, for hun
var en af de faa, jeg ikke kunde lindre for de haarde Smerter.“

Det Aar, Hans Kristensen og Karen blev gift, blev Vejstrup Høj
skole opført, og 7 Aar senere rejstes Valgmenighedskirken. Her kom
Karens Mor, Gertrud Mortensen, til at sætte Normen for Bidragenes
Størrelse, idet hun sagde, da Familien talte sammen om det: „Vi
giver Rapmarken“. Hun var som sin Datter bestemt i sine Menin
ger, og alle forstod nu, at der skulde gives store Beløb til Kirkens
Opførelse.
De unge Folk paa Rødbjerggaard holdt sig ikke tilbage. Christen
Hansen skriver i sine Erindringer, at hans Søn Hans var en af de
4 Mænd, der gjorde den største Indsats med at køre Materialer og
hjælpe til med det store Byggeforetagende.
Hans og Karen blev flittige Kirkegængere, og efterhaanden som
Børnene blev store nok, tog de dem med. De kunde vel ikke forstaa Pastor Petersens inderlige Forkyndelse; men hans mange Lig
nelser fra Blomsternes og Naturens Verden fangede dem, saa de alli
gevel lyttede, og den kraftige og løftende Salmesang var en Op
levelse for dem. Det at komme i Kirke Juleaften i den overfyldte
Kirke, var Julens store Oplevelse for dem. Men Følelsen hos dem
Juleaften 1891 var dog lidt blandede. Det Aar havde alle Børnene
paa Rødbjerggaard Difteritis, og 2 af Søskendeflokken døde, det var
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Gertrud og Ejner. Fra Sygdommens Ophør skulde der gaa 3 Uger,
inden Folk fra et saadant Hjem maatte færdes frit blandt andre
Mennesker. Karantænetiden udløb netop Juleaften, og Børnene bad
saa længe om at komme med i Kirke, at Forældrene gav efter. Men
Børnene mærkede, at alle søgte at undgaa at komme nær til dem,
saa de blev ene paa den Bænk, de sad paa.
Alle Børnene, med Undtagelse af den ældste, gik i 0. Aaby Fri
skole. De af Søskendeflokken, der endnu er i Live, mindes Hans
Lund og Marie som de levende og dygtige Friskolefolk, de var. Det,
der særlig staar i Erindringen, er Hans Lunds Fortællinger om Bibelog Danmarkshistorie, og naar han kom ud at lege med dem. Det var
en Sorg, hvis de en Dag ikke kunde komme i Skole.
Til Møderne paa Højskolen mødte saa mange som muligt fra
Rødbjerggaard, og hvad der kom frem der og i Kirken, blev ofte
drøftet i Hjemmet, og kom der fremmede, var det ogsaa dette, der
kom frem i Samtalerne, naar Dagens og Tidens mindre Begivenheder
ikke var paa Bane. Der blev sunget meget i Hjemmet og aldrig
spillet Kort.
Kom der kørende fremmede, var det givet, at Mandfolkene skulde
se Køerne, inden de kom ind, og her drøftede man „Spejlteorierne“,
Dyrenes Bygning m. m. Engang sagde en af Mændene, at her staar
Staldens bedste Ko, hvortil Hans Kristensen svarede, at det nok var
den bedst byggede, men den ringeste Malker, og at den snart skulde
sælges, da han ikke havde Raad til at holde den for at tage Præmier.
Hans Kristensen læste flittigt i Aviserne og fulgte interesseret
med i Politik. Hans Broder Andreas var Folketingsmand i mange
Aar, og naar han kom hjem, og der havde været vigtige Forhandlin
ger i Tinget, sagde Hans Kristensen: „Jeg skal over til Bror An
dreas og have noget mere at vide.“ I Provisorieaarene gik de poli
tiske Bølger højt. Engang i denne Tid blev han saa uenig med sin
Svoger, Hans Nielsen, 0. Aaby, at denne gik, bleg af Vrede, uden at
sige Farvel. Hans Kristensen hørte til Bergianerne og Hans Nielsen
til de moderate. De var ellers gode Venner, kun ikke naar det gjaldt
„Forliget“.
I Vinteraftenerne læste Hans Kristensen ofte højt, og det var livligt
og alvorligt Stof skiftevis. Han havde jævnlig „Hold“ i Lænden, og
engang kom han, mens han led af Svagheden, saadan til at le under
Oplæsningen, saa han samtidig maatte vride sig af Smerter. Kvin-

139

derne strikkede eller spandt under Oplæsningen. Der vankede ofte
stegte Æbler disse Aftener og kun sjældent Kaffe.
Naar Børnene var kommet i Seng, bad deres Mor Aftenbøn og
sang en Børnesang for dem. Hun kendte mange Eventyr, og Bør
nene lyttede spændt, naar hun fortalte.
Hans Kristensen holdt igen, naar Børnene ønskede at komme til
Dans. Han kunde selv være ivrig optaget af Sanglege i Hjemmet,
men Dans i Forsamlingshuset saa han vist paa som noget syndigt,
som de unge let tog Skade af. Børnene maatte da til deres Mor, og
saa fik de Tilladelsen. løvrigt holdtes der kun 3—4 Dansegilder om
Aaret i Gymnastikforeningen, og de var billige. Musikken kostede
5 Kroner. Det var Kristian Jul, der spillede Violin, og han sad hele
Aftenen i en Vindueskarm med Fødderne paa Bænken. Traktemen
tet var Vand, som man kunde forsyne sig med fra en Spand, og et
Par Glas, som alle drak af. Dansen ophørte Klokken 12. De unge
tiggede for at blive ved noget længere, men Formanden, Peder Lin
degaard, sagde: „Nej, lille Børn! Vi holder op, mens det gaar godt,
og I maa ikke være søvnige i Morgen.“
Børnene paa Rødbjerggaard kom tidligt med i det daglige Ar
bejde og blev ogsaa sat paa betroede Poster. Den ældste Søn —
Kresten — var kun 9 Aar, da han med Hestekøretøj blev sendt til
Nyborg for at hente sin Mor og Far samt Farbroder Andreas, der
havde været til Vennemøde i Kerteminde, og Sønnen — Hans — kun
11 Aar, da han Kl. 3 om Natten blev vækket for at køre til Hessel
ager efter Medicin til sin Mor, der havde faaet et af sine Blærestens
tilfælde. De fik dog ogsaa fri til at lege, og saa gik det lystigt til,
men det var Hjælpen i Bedriften eller Husgerningen, der prægede
deres Dag, naar de ikke var i Skole, og det var kun hveranden Dag,
de skulde møde der.
Tiden gik, og i 1904 var Karens Helbred saadan, at hun maatte
lettes for Husførelsen. De afstod da, som foran nævnt, Gaarden i
Forpagtning til Kristen og Karen Marie. Selv blev de boende paa
Gaarden kun afbrudt af en Tid, hvor de var hos Ingefred og Erik.
Karens Blærelidelse førte til, at der maatte dannes en kunstig
Udførsel fra Blæren. Det gav hende selv og hendes Plejere stort
Besvær. I Foraaret 1915 havde hun atter et Sygehusophold. Efter
at hun kom hjem, kunde hun være lidt oppe, men i August blev him
pludselig daarligere, og i Løbet af et Par Dage svandt de sidste
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Kræfter. Efter 27 Aars Sygdom gled hun stille ind i Døden den 26.
August 1915 i en Alder af 66 Aar.
Hans Kristensen var 10 Aar ældre end Karen, men indtil sine
sidste Leveaar en forholdsvis rask Mand. Begyndende Stær paa .det
ene Øje medførte, at han fik det erstattet med et af Glas; men han
kunde dog stadig pusle med et og andet. Han savnede Karen meget
og ønskede kun at blive forenet med hende i de evige Boliger. Den
20. April 1920 drog han sit sidste Suk. Han blev jordet paa Valg
menighedens Kirkegaard ved Siden af Karen.
De to, der nu var gaaet bort, var Hjemmemennesker; de blev skat
tet i Vennekredsen, men længere ud blev de ikke kendt eller fik
større Hverv. De havde den Sorg, at 4 af deres 11 Børn døde i Bar
nealderen; men de, der naaede Manddomsalderen kom stærkt til at
forstaa, at de i Hjemmet hos Far og Mor havde faaet en Arv af gode
Paavirkninger, som de efter bedste Evne vilde søge at efterleve og
føre videre i Slægten.

Hans Kristensen Rosagers og Karens Efterkommere.
11 Børn: A — K.
A. KAREN MARIE KRISTENSEN ROSAGER, f. 2. Juni 1868 paa Rødbjerggaard. Gik i Vejstrup Friskole. Konfirm. i Valgmenigheden. Paa Vejstrup
Højskole. Uddannet i Husvæsen hjemme og i forskellige Pladser.
14. Febr. 1894 med HANS GELIUS KRISTIAN HANSEN, f. 28. Sept.
1870 i Ølstykke, Sjælland. Søn af Kristen Møldrup Hansen, Skomager og
Lygtetænder i København, f. Aug. 1846, d. Jan. 1927, og Hustru Agnes,
f. i 1840’erne i Ølstykke, d. 1883. Gelius kom 14 Aar gi. til Hans Nielsen, 0.
Aaby og blev konfirmeret i Vejstrup Valgm. Han var 2 Aar i Sydamerika,
paa Vejstrup og Mellerup Højskoler og var Dragon i 1% Aar.
Et halvt Aar bestyrede de Landbruget ved Vejstrup nedlagte Friskole.
Købte en mindre Gaard i Græsholmene ved Svendborg, og derefter en
Gaard i Stenstrup. I 1898 købte de Lakkendrup Kile Købmandshandel,
hvortil hørte 5 Td. Ld. Kort efter fik Gelius Lungetuberkulose. Han
døde pludselig af Blodprop d. 13, Jan 1900. Begravet paa Valgm. Kirkeg.
i Vejstrup. Karen Marie fortsatte ved Ejendommen, til Sønnen Ejnar
blev konfirmeret i 1909 og kom ud at tjene. Him blev gift anden Gang
9. Maj 1909 med Geliuses Højskolekammerat Mads Peder Rasmussen,
Købmand i Ringe, f. 8. Novbr. 1865 i Havndrup. Han var Enkemand og
havde 4 ukonfirm. Børn. 14 Dage efter at have født Sønnen Helge døde
Karen Marie af Blodprop 7. April 1911 og blev begravet paa Vejstrup
Valgm. Kirkeg. Mads Peder Rasmussen købte derefter Tinggaarden ved
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Svendborg. Solgte den 1914 og blev 1915 gift tredie Gang med Sine,
der sad Enke paa en Gaard i Højes Dong ved Stenstrup. Han døde 15.
Novbr. 1938 og blev begravet i Ringe.

Svend Aage, Ingrid, Frede, Karen,
Arne, Hans. Siddende: Erne og
Ejnar R. Møldrup.

1.
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2 Børn: 1 — 2.
EJNAR ROSAGER MØLDRUP, f. 18. Novbr. 1894 i Græsholmene.
Gik i Brudager Kile Friskole. Konfirm. i Vejstrup Valgm. Paa Borris
Landbrugsskole 1913—14 og Askov Højskole 1919—20. Havde forskel
lige Pladser ved Landbrug.
eo 14. April 1923 med ERNA JENSEN, f. 14. April 1901 i Vinde,
Helsinge, Sjælland. Datter af Boelsmand Niels Jensen samme Sted,
f. 2. April 1870, og Kirsten Jensen, f. 10. Maj 1876. Erna har været
paa Efterskole to Gange og paa Olier up Gymnastikhøjskole, og lært
Husvæsen i forskellige Pladser.
De havde en kort Tid Gaard ved Ringsted, men købte da Ejen
dommen i Dalby, Gørlev, som de nu bebor. Den er paa 10 Td. Ld.
De har i 20 Aar haft Avlscenter for Landsvin og Fremavlscenter

for Høns. Ejnar har i 25 Aar været Vurderingsmand for Østifternes
Brandkasse, og han er Revisor i flere Kasser og i Bestyrelsen for
Gørlev Valgmenighed.

a.

6 Børn: a — f.
INGRID ROSAGER MØLDRUP, f. 6. April 1924. Gaaet i Vinde
Helsinge Friskole og Efterskole samt paa Vallekilde Højskole og
Klejsgaard Husholdningsskole. Haft Pladser paa Sjælland og Fyn.
co 4. Maj med POUL NIELSEN, Vinde Helsinge. De har Ejendom
paa 12 Td. Ld. i Jordløse, Svebølle.
1 Barn:
ASTA MARGIT NIELSEN, f. 30. Jan. 1950.

FREDE ROSAGER MØLDRUP, f. 1. Marts 1926. Gaaet i Vinde
Helsinge Friskole og været samme Sted paa Efterskole. Paa Valle
kilde Højskole og Graasten Landbrugsskole. Plads som Bestyrer
paa Tyrestation i Rudme.
c. HANS ROSAGER. MØLDRUP, f. 17. Febr. 1927. Gaaet i Vinde
Helsinge Friskole og været samme Sted paa Efterskole. Paa Vallepaa Krabbesholm Højskole. Haft flere lærerige Pladser og været
Soldat. Nu paa Den frie Lærerskole i Ollerup.
d. SVEND AAGE ROSAGER MØLDRUP, f. 8. Okt. 1928. Gaaet i
Vinde Helsinge Friskole og været paa Efterskole samme Sted.
Paa Rødding Højskole. Flere lærerige Pladser paa Fyn og Sjælland.
e. ARNE ROSAGER MØLDRUP, f. 13. April 1930. Gaaet i Vinde
Helsinge Friskole og været paa Vejstrup Ungdomsskole og Fre
deriksborg Højskole. Flere lærerige Pladser paa Fyn og Sjælland.
f. KAREN ROSAGER MØLDRUP, f. 7. Jan. 1935. Gaaet i Vinde
Helsinge Friskole og samme Sted paa Efterskole.

b.

2.

B.

HELGE FREDE ROSAGER RASMUSSEN, f. 22. Marts 1911 i Ringe.
Rejste 1929 til Nova Schotia i Canada. Arbejdede 3 Aar i Saltmine,
hvor han blev Forvalter og Arbejdernes Tillidsmand. I 1933 blev han
Sprængmester i Guldmine. Var herhjemme i 1935 i 3 Mdr. Rejste
derefter til Staten Quebec i Canada, hvor han blev Forvalter i en
ny oprettet Guldmine. Han har ikke ladet høre fra sig siden 1941.

SIGNE MAGDALENE KRISTENSEN ROSAGER, f. 10. Maj 1870, d. 9 Mdr.
gammel.

C. SIGNE MAGDALENE KRISTENSEN ROSAGER, f. 12. Aug. 1871 paa
Rødbjerggaard. Gik i 0. Aaby Friskole. Paa Vejstrup Højskole. Flere
Pladser i sin Ungdom.
eo 9. Novbr. 1900 i Valgmk. med SØREN MARTIN LUND, f. 18. Okt. 1875
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nans, Johanne, Helge, Hjalmar, Ejner, Gertrud. Siddende: Signe
og Søren Lund med Kristen imellem sig.

i Lille Thorlund, Ejstrup Sogn. Søn af Ldm. Erik Sørensen (Lund),
f. 1828, d. 1879 i Lille Thorlund, og Hustru, Rebekka Madsen, f. 9. Sept.
1838, d. 11. Marts 1911 og begr. paa Vejstrup Valgm. Kirkeg. Søren Lund
gik i Rønslunde Kommuneskole. I 1897 kom han paa Ollerup Højskole
og fik derefter Plads som Karl paa Rødbjerggaard, hvor han traf Signe.
Han tjente derefter hos Hans Nielsen i 0. Aaby, og var en kort Tid
hjemme i Lille Thorlund igen, men 17. August 1900 overtog han Graastedet
— 14 Td. Ld. — paa 0. Aaby Mk., og 9. Novbr. 1900 blev han viet til
Signe i Vejstrup Valgm. Kirke. 2 Aar senere solgte de Graastedet, købte
en Ejd. paa 6 Td. Ld., hvor de boede 6 Aar, og forpagtede da en Ejd.,
ogsaa paa 0. Aaby Mk., som de var paa i 8 Aar, og købte derefter
Ejd. paa 4 Td. Ld. paa Skaarup Mk., og her boede de i 17 Aar. I 1935
flyttede de til deres Søn Hjalmar i Vindinge, men i 1937 flyttede de i
lejet Lejlighed ved Svendborg, og her døde Signe d. 18. Dec. 1939 af
Hjerneblødning og blev begr. paa Vejstrup Valgm. Kirkeg. De hørte
til Valgmenigheden, og deres Børn gik i 0. Aaby Friskole. Signe fik
som ung Ledvand i det ene Knæ, og trods megen Lægebehandling og
Besøg hos kloge Mænd — bl. a. i Petersborg ved Sorø — blev Knæet
stift. Som Enkemand har Søren siden 1940 den meste Tid haft Ophold
paa Lundsbo i Vindinge.
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1.

2.

4 Børn: 1 — 4.
HANS ROSAGER LUND, f. 4. Novbr. 1901. Gik i 0. Aaby Friskole.
Han blev uddannet som Mekaniker, og var i en Aarrække Montør
særlig af Landbrugsmaskiner. Den 20. Maj 1926 blev han
oo i Vejstrup Valgm. Kirke til JOHANNE RASMINE HANSEN,
f. 20. Maj 1904. Datter af Gdr. Hans Peter Hansen, Skaarup Mk.,
f. 1. Juli 1872, og Hustru, Kirsten Hansen, f. 30. Marts 1876. De driver
nu Johannes’ Fødehjem.
1 Barn (Adoptivsøn):
SVEND AAGE LUND, f. 28. Okt. 1940.
GERTRUD KAREN REBEKKA LUND, f. 27. Dec. 1903. Gik i 0. Aaby
Friskole. Paa Husholdningsskole paa Borris Landbrugsskole.
i Vejstrup Valgm. Kirke 21. Okt. 1924 til EJNER ALBERT PE
DERSEN fra Tved Byhave, f. 9. Juni 1899. Søn af Gartner Ernst Viktor
Pedersen, Tved, f. 6. Dec. 1875, d. 1. Novbr. 1909, og Hustru Karoline
Pedersen, f. i Troense 5. Maj 1872.
Ejner og Gertrud har Gartneri i Tved.
3 Børn: a — c.
a. KRESTEN LUND PEDERSEN, f. 2. Marts 1925.
b. RANDI LUND PEDERSEN, f. 19. Dec. 1931.
c. ELSE LUND PEDERSEN, f. 26. Maj 1935.

10

3.

HJALMAR LUND, f. 26. Febr. 1906. Gik i 0. Aaby Friskole. Elev
paa Skaarup Landbrugsskole 6 Mdr. og 1 Md. Kontrolkursus. For
skellige lærerige Pladser.
oo 17. Sept. 1933 til DINA GUDRUN RUTH OLSEN, f. 17. Maj 1914
i Hesselager. Datter af Fisker Carl Chr. G. Olsen, Klintholm. Hessel
ager, f. 20. Juli 1888, og Hustru Karen Kr. L. Rasmussen, f. 18. Aug. 1891.
Hjalmar og Dina havde først Ejd. i Vormark, men 1. April 1934
købte de Ejendommen „Lundsbo“ i Vindinge paa 12 Tdr. Ld., hvor
de siden har boet. Han er i Bestyrelsen for Brugsf. og Revisor i flere
Foreninger. Han opgiver, at Gymnastik, Skydning og Regning er hans
særlige Interesse.
2 Børn: a — b.
a. ERLING ROSAGER LUND, f. 6. Febr. 1934.
b. SIGURD ROSAGER LUND, f. 11. Maj 1940.

4.

HELGE ROSAGER LUND, f. 22. Novbr. 1908. Gik i 0. Aaby Friskole.
Uddannet som Maskinarbejder.
22. Novbr. 1935 i Skaarup Kirke til METTE RASMINE KNUDSEN,
f. 13. Jan. 1913 i Kværndrup. Ægteskabet blev ophævet i 1942. Helge
arbejder nu som Maskinarbejder i Svendborg.
1 Barn:
KARL AAGE ROSAGER LUND, f. 30. Dec. 1935 i Skaarup.

U5

Kristen Kr. Rosager.

Karen Marie E. Rosager.

D. DAGMAR KRISTENSEN ROSAGER, f. 29. Maj 1874. Død 5 Mdr. gammel.
E. KRISTEN KRISTENSEN ROSAGER, f. 2. Maj 1877 paa Rødbjerggaard.
Gik i 0. Aaby Friskole. Han lærte Mejeri væsen, men efter et Par Aars
Forløb gik han i Tømrerlære og havde som Tømrersvend Arbejde i Kø
benhavn og Odense. I Vinteren 1897—98 var han Elev paa Ollerup Højskole.
Den 24. Okt. 1901 blev han i Odense Valgmenighedskirke
co til KAREN MARIE KRISTENSEN ELLEGAARD, f. 19. Aug. 1871 paa
Ellegaard i Fangel. Datter af Gdr. Hans Kristensen Ellegaard, Fangel,
f. 4. Novbr. 1843, d. 9. Okt. 1905, og Hustru Marie Kirstine Hansen,
f. 27. Okt. 1841, d. 12. Maj 1908. Efter sin Skolegang i Fangel Friskole
var Karen Marie hjemme til sit 18. Aar, og havde derefter et Par
Pladser, indtil hun tog Uddannelse som Mejerske, og som saadan mødte
hun Kristen paa Jordløse Mejeri. Hun var Elev paa Vejstrup Højskole
i 1891.
Efter Brylluppet var de paa Rødbjerggaard som Bestyrerfolk og havde
fælles Husholdning med Kristens 'Forældre. I Sommeren 1903 flyttede
de til Odense, hvor Kristen havde fast Plads i Frøfirmaet Dæhnfeldt.
1. Sept. 1904 kom de tilbage til Rødbjerggaard, og fik Gaarden i For
pagtning med Ret til at faa Skøde paa den efter Kristens Forældres Død.
Forældrene fik Ophold paa Gaarden til deres Død.
Kristen købte Jerseykøer i 1905 og var den første paa Egnen, der
havde denne Kvægrace. Fra denne Besætning er udgaaet mange gode
Køer og Tyre. Han var desuden den første paa Egnen, der paa Ejendom
me af lignende Størrelse købte Selvbinder og Radsaamaskine. Han lagde
Stentag paa alle Avlsbygningerne og moderniserede deres Indretning; efter
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hans Død lavede Karen Marie Kostalden om, saa den blev mere praktisk.
Fra 1914 var Kristen, indtil sin Død i 1927, Formand for Vejstrup
Andelsmejeri, og i 3 Aar var han Formand for 0. Aaby Friskole. I en
Aarrække var han i Bestyrelsen for Oure-Vejstrup Andelskasse og stærkt
virksom ved dens Oprettelse i 1918.
Kristen døde d. 7. Marts 1927 paa Svendborg Sygehus efter en Brok
operation, der efterfulgtes af Influenza, og blev begravet paa Vejstrup
Valgm. Kirkeg.
Karen Marie opretholdt Hjemmet og styrede Gaarden videre, indtil
Sønnen Hans kunde overtage den i 1938.
Karen Marie var Medlem af Sognets Venstrevælgerforening fra 1915—30,
og Medlem af Værgeraadet fra 1925—33 og af Hjælpekassen 1929—33.
Flere Oplysninger om Karen Marie og Kristens Virke og Slægt findes
i hendes Bog: „Svundne Slægters Arv“ 1943 med Tillæg 1949. Hun har
desuden skrevet: „Lys fra oven“ 1949, der bl. a. indeholder et Udtog
af de mange Sange, hun har skrevet. Karen Marie bor paa Rødbjerggaard
hos sin Søn og Svigerdatter. Gigten, som hun i mange Aar har været
plaget af, har givet hende en stiv Hofte, saa hun er nødt til at bruge
Krykke.

Ellen og Laurits Jensen,
Ejvind, Karen, Hans.

1.

10*

3 Børn: 1 — 3.
ELLEN MARIE ELLEGAARD ROSAGER, f. paa Rødbjerggaard 22.
Aug. 1902. Døbt og konfirm. i Valgmenigheden og gaaet i 0. Aaby
Friskole. Har haft Plads i Norge. Elev paa Borris Landbrugsskoles
3 Mdr. Husholdningskursus og paa Askov Højskole 5 Mdr.
d. 27. Marts 1929 til LAURITS JENSEN, f. 7. Okt. 1899 i Vindblæs
Sogn. Søn af Husm. Søren Kristian Jensen, Giver pr. Aars, f. 29. Aug.
1871, d. 10. Juni 1914, og Hustru Rosine Jocept Vollbrecht, f. 28. Febr.
1866.
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Laurits gik 5 Aar i Farsø Kommunesk. og 2 Aar i Fandrup Fri
skole. Han havde forskellige Pladser ved Landbr., var 5 Mdr. paa
Vivild Højskole, 3 Mdr. paa Vestbirk Gymnastikskole og 3 Mdr. paa
Borris Landbrugsskole.
Laurits og Ellen havde V. Hornum Præstegaard pr. Aars i Forpagt
ning fra 1932—40, efter at de i de 3 første Aar efter Brylluppet havde
bestyret Rødbjerggaard. I V. Hornum var Laurits bl. a. Formand for
Kontrolforeningen i 3 Aar og 2 Aar Kasserer for Transformatorfor
eningen, Hesteforsikringen og Brugsforeningen. I 1940 købte de deres
nuværende Hjem, Toftegaard i Haastrup paa Fyn. Der hører 18,9 ha
til Gaarden. Den 1. Klasses Jerseybesætning han havde, tog han
med sig. I Haastrup var Laurits fra 1941—44 Formd. for Friskolen,
fra 1944 Formd. for Midtfynsk Jerseyforening og i Sogneraadet fra
1946. Ellen blev i 1946 Medl. af Menighedsraadet.

a.
b.
c.
d.

4 Børn: a — d.
EJVIND ROSAGER JENSEN, f. 16. Maj 1930 paa Rødbjerggaard.
Navnløs Pige, f. 25. Dec. 1931 paa Rødbjerggaard, død samme Dag.
HANS ROSAGER JENSEN, f. 28. April 1935 i V. Hornum,
KAREN ROSAGER JENSEN, f. 30. Juni 1942 paa Toftegaard.

Ingefred Rosager, Solveig, Arne, Ulla,
Poul og Hans E. Rosager.
2.
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HANS ELLEGAARD ROSAGER, f. 23. April 1912 paa Rødbjerggaard.
Gik i 0. Aaby Friskole og 2 Aar paa Realskole i Svendborg. Paa
Borris Landbrugsskole i Vinteren 1929—30 og Rødding Højskole 1932
—33. Haft forskellige Pladser i Landbrug.
d. 22. April 1938 til INGEFRED KIRSTINE MADSEN, f. 12. Dec.
1915 paa Fuglehavegaard i Oure. Datter af Gdr. Johannes Madsen,
Fuglehavegaard, Oure, f. 9. Okt. 1868, og Hustru Karen Sofie Cecilie
Kristensen, f. 1. Maj 1876. Ingefred gik i Oure Friskole og var Elev

paa Vallekilde Højskole i 1935. Da de var blevet gift overtog de
Rødbjerggaard. Der er nu en ret stor Frugtplantage paa Gaarden
og en meget højtydende Jerseybesætning. Hans var fra 1940 Medlem
af Landboforeningens Ungdomsudvalg og i Sognebibliotekets Ledelse.
Fra 1941 i Bestyrelsen for Venstrevælgerforeningen og fra 1944 i
Bestyrelsen for Midtfynsk Jerseyforening. Fra 1948 Fællesdommer
suppleant for Jerseykvæg, i Bestyrelsen for Danmarks Jerseyforeninger og for Oure Friskole. Fra 1949 Formd. for Kontrolforeningen.

a.
b.
c.
d.

4 Bøm: a — d. Alle født paa Rødbjerggaard.
ULLA ROSAGER, f. 13. Marts 1939.
ARNE ROSAGER, f. 5. Febr. 1941.
POUL ROSAGER, f. 8. Juni 1945.
SOLVEIG ROSAGER, f. 18. Jan. 1949.

Esther og Peder E. Rosager.
3.

PEDER ELLEGAARD ROSAGER, f. 23. April 1912 paa Rødbjerg
gaard. Gik i 0. Aaby Friskole og 2 Aar paa Realskole i Svendborg.
Elev paa Borris Landbrugsskole i Vinteren 1930—31, og tog her
Kontroluddannelse og var derefter Kontrolassistent. Tog 3 Mdr. For
beredelseskursus paa Korinth Landbrugsskole i 1934. Blev Land
brugskandidat i 1937, og var samme Sommer paa Lærerkursus paa
Askov Højskole i 3 Mdr. Var i Vinteren 1937—38 Lærer paa Vinding
Højskole. I Sommeren 1938 var han paa en Gaard i Schweiz, og
den paafølgende Vinter atter Lærer paa Vinding. Den 1. Juli 1939
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fik han sin nuværende Stilling som Statskontrollør med Smør og Æg
m. m. og har faaét Station i Vejle. Den 31. Juli 1943 blev han
med ESTHER CAROLINE EBBESEN, f. 20. Juli 1916 i Sevel
pr. Vinderup. Datter af Malermester Carl Johannes Ebbesen, f. 20.
Febr. 1892, d. 20. Okt. 1938, og Hustru Elisabeth Andersen, f. 14.
Aug. 1894.
Esther tog Realeksamen i 1932. Bogholderassistent ved Den keller
ske Aandssvageanstalt 1935—40. Kontorassistent ved Vejle Kommunes
Folkeregister 1940—45.

Kirsten og Ebbe.

a.
b.

2 Børn: a — b.
KIRSTEN ELISABETH ROSAGER, f. 14. April 1946 i Vejle.
EBBE ROSAGER, f. 6. Juli 1947 i Vejle.

F. GERTRUD KRISTENSEN ROSAGER, f. 14. Febr. 1879 paa Rødbjerggaard,
d. 12 Aar gi. af Strubehoste.

G. HANS KRISTENSEN ROSAGER, f. 28. Maj 1882 paa Rødbjerggaard.
Gik i 0. Aaby Friskole. Pladser ved Landbrug. Elev paa Vejstrup Høj
skole 1900—01 og Skaarup Landbrugsskole 1901—02. Landbrugskandidat
1904, derefter Assistent paa Tystofte Forsøgsstation til Novbr. 1905. Lærer
paa Klank Højskole 1905—10. Sommeren 1906 Assistent ved Aarhus Amts
landøk. Selskab. De andre Somre Assist, ved Høver Landbof. 1907 paa
Askov Lærerkursus 3 Mdr. 1908 Deltager paa Gymnastikforeningens Hold
ved de Olympiske Lege i London.
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Kristine og H. K. Rosager.
eo 1. April til KRISTINE NIELSEN, f. 19. April 1888 i Æbeltoft. Datter
af Forst. Jens Nielsen, Klank Højskole, og fra 1910 Borris Landbrugs
skole, f. 20. Juni 1860 i Rørt ved Odder, og Hustru Frida Eriksen, f. 26.
Sept. 1860 i Aarhus, d. 30. Novbr. 1937 i Borris. Kristine gik i Klank
Friskole og blev konfirm. i Bering Valgm. Paa Ubberup Højskole 5 Mdr.
1907—08. Uddannet som Skræddersyningslærerinde og virkede flere Somre
som saadan paa Klank Højskole.
1910—17 var Hans Medforstander for Borris Landbrugsskole, der ejedes
af hans Svigerfar. 1908—18 Konsulent i Planteavl og Husdyrbrug for De
samv. jydske Husmandsforeninger. 1917—37 Forstander for Borris Land
brugsskole. 1937—42 Ejer af Aarslevgaard pr. Brabrand. 1942 solgt Gaar
den og købt Villa i Brabrand, hvortil hører ca. 1 ha. Han var Medlem
af De samv. jydske Husmandsforeningers Planteavlsudv. 1920—25, Formd.
for Bølling Nørre Herreds Landboforening 1925—29. Formd. for Husmandsudv. i Foren, af jydske Landboforeninger fra 1934. Raadgiver og
Tilsynsførende ved Jydsk Andels-Foderstofforretnings Foderblandinger
for Kvæg og Svin fra 1938. Vurderingsformd. i Aarhus Amt for Ny jydsk
Land-Hypotekforening fra 1940. I Bestyrelsen for De samv. danske Land
boforeninger fra 1947. Desuden Fmd. for Menighedsraad, Foredragsfor
ening, Mejeri, Kontrolforening, Elektricitetsværk m. m. Har holdt et
stort Antal Foredrag, særlig i Jylland.
Han fremkom i 1908 med Tanken om Staldbedømmelse og udarbejdede
Regler for denne, har skrevet Slægtsbøger og Artikler i Uge- og Dagblade.
Rejst i Tyskland, England og Sverige.
Kristines Helbred var mindre godt helt fra Ungdomsaarene. Det kræ
vende Arbejde at være Husmoder paa Borris Landbrugsskole, hvor der
i Vintertiden ofte var over 100 Mennesker at bespise, tog efterhaanden
saadan paa Kræfterne, at det blev nødvendigt efter 20 Aars Virksomhed
der at forlade den. Hun var i en Aarrække Formd. for Bølling Nørre-
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Herreders Landboforenings Husholdningsudvalg, og organiserede og var
Formd. for Husholdningsforeningerne i Ringkøbing Amt.
Yderligere Oplysninger i Kraks blaa Bog og i Dansk biografisk Leksikon.
5 Børn: 1 — 5.
Alle Børn har gaaet i Borris Hovedskole.

Erling og Gudrun Kosager.

1.
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ERLING ROSAGER, f. 20. Sept. 1912 paa Borris Landbrugsskole.
Konfirmeret i Herning Valgmenighed. Paa Salling Ungdomsskole i
Vinteren 1926—27. Pladser ved Landbrug i Jylland og paa Fyn. Elev
paa Borris Landbrugsskole i Vinteren 1930—31. Ved Landbrug i
England Sommeren 1934. 6 Mdr. paa Askov Højskole 1934—35. Paa
Korinth Landbrugsskoles Forberedelseskursus 3 Mdr. 1935. Derefter
paa Landbohøjskolen, og blev Landbrugskandidat i 1938. Ansat ved
Hedeselskabets Mose- og Engafdeling i Aarhus 1938—40 og som Sekre
tær paa Mejerikontoret i Aarhus fra 1940.
eo 25. Okt. 1941 til GUDRUN LUND JESPERSEN, f. 3. Juli 1913 i
Aarhus. Datter af Stationsforstander i Brabrand Frederik Jespersen,
f. 25. Aug. 1880 paa Mors, og Hustru Eleonora Lund Petersen, f. 22.
April 1886 i Hadsten. Gudrun gik i Marselisborg Skole og Aarhus
Katedralskole, Student 1932. Handelseksamen paa Den jydske Han
delshøjskole. 4% Md. som Korrespondent hos Sabroe i Aarhus og 1937
—41 Bankassistent i Aarhus Privatbank.
De bor i egen Villa i Brabrand.
1 Barn.
a. HANS HENRIK LUND ROSAGER, f. 5. Okt. 1948 i Brabrand.

Frida, Børge og Carsten Barløse.

2.

FRIDA ROSAGER, f. 19. Novbr. 1913 paa Borris Landbrugsskole.
Konfirm. i Herning Valgm. Var nogle Aar hjemme og førte bl. a.
Skolens Regnskab. Sommeren 1933 i Sverige. Elev paa Askov Høj
skole Vinteren 1932—33. I England 1934—35, hvor hun 1 Aar havde
Plads i et Hjem. Uddannelse i Kjolesyning i Aarhus, derefter Lærer
inde 2 Somre.
eo d. 4. Sept. 1938 i Aarslev til BØRGE LAURITS BARLØSE, f. 14.
Jan. 1914 i Vester Skerninge. Søn af Lærer Lars Peder Pedersen
Barløse, f. 20. Maj 1888, og Hustru Signe From, f. 16. Febr. 1884.
Nu Lærerpar i Vittinge Skole, Nr. Broby.
Børge gik i Giersings Realskole i Odense, hvorfra han i 1929 tog
Mellemskoleeksamen, og blev ny-sproglig Student i 1932 fra Odense
Katedralskole. Samme Aar kort Ophold ved Københavns Universitet.
Elev paa Askov Højskole Vinteren 1932—33. Lærereksamen fra Odense
Seminarium 1936. Efter Vikariat i Hellevad og Starup Skoler blev
han i 1937 Vikar og derefter Timelærer ved Esbjerg Skolevæsen
og fast ansat der fra 1. April 1941. Lærer ved Aaby Skole ved
Aarhus fra 1. Okt. 1942. Faglærereksamen i Engelsk i Okt. 1941 og
Historie i 1944. Studierejse til England 1948 og samme Aar udgivet
„Folkeskolens Danmarkshistorie". Har forskellige Tillidshverv i Ven
stres Organisationer paa Aarhusegnen.

a.

1 Barn.
CARSTEN BARLØSE, f. 24. Juni 1946 i Aabyhøj.
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Karen og Tage Dybvad Olesen og
Elin og Gunnar.
3.

KAREN ROSAGER, f. 26. Febr. 1916 paa Borris Landbrugsskole.
Konf. i Skjern Valgm. Har haft Pladser paa Fyn og i København.
Elev paa Ollerup Gymnastikhøjskole 1933 og paa Borris Landbrugs
skoles Husholdningsafdeling i Sommeren 1936. Plads i England i 10 Mdr.
oo 21. Jan. 1940 i Aarslev til JENS HAAKON HELMER HANDBERG,
f. 26. Febr. 1911 i Aarslev. Søn af Lærer i Aarslev, Brabrand, Kristian
Marius Handberg, f. 25. Marts 1878 i Lindaa, og Hustru Laura Marie
Cecilie Fischer, f. 11. April 1888 i Lindaa, d. 1937 i Aarslev.
Jens gik i sin Fars Skole i Aarslev. Tog Organisteksamen i Køben
havn 1935. Var Organist ved Aarslev Kirke indtil han 1. Febr. 1940
blev Organist ved Kirken i Nakskov, men døde 24. Marts 1942, kun
31 Aar gi. og éfter 2 Aars Ægteskab. Han skrev et betydeligt Antal
Sangmelodier, hvoraf et Udvalg blev udgivet efter hans Død.
Karen blev oo anden Gang d. 12. Juli 1947 til Boghandler i Brabrand
TAGE DYBVAD OLESEN, f. 24. Juni 1916 i Ringkøbing. Søn af Tog
fører Gunnar Dybvad Olesen, f. 6. Juni 1873 i Staby sdr. Skole, d.
9. Aug. 1948 i Ringkøbing, og Hustru Frederikke Lillelund, f. 22. April
1883 i Ringkøbing. Tage gik i Folkeskole og senere i Realskole, Bog
handlerfagskole og Handelsskole. Han var Elev paa Askov Højskole
i Vinteren 1941—42. Han lærte Boghandel i Ringkøbing og var senere
ansat hos Boghandlere i Bogense, Tarm og Kolding. Han købte Bog
handelen i Brabrand 1946, og Aaret efter Ejendommen, hvori den er.
a.
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2 Børn: a — b.
ELIN DYBVAD OLESEN — født Handberg — i første Ægteskab
f. 9. April 1941 i Nakskov.

Inger Rosager.
b.

Berit og Jens Rosager.

GUNNAR DYBVAD OLESEN, f. i andet Ægteskab 22. Jan. 1949
i Brabrand.

4.

JENS NIELSEN ROSAGER, f. 20. Juli 1918 paa Borris Landbrugsskole.
Konf. i Skjern. Valgm. Elev paa Egaa Efterskole og paa Aarhus Han
delsskole. Uddannet i Manufakturfaget i Aarhus. Paa Dekorations
skole, og taget Særundervisning i Maskinskrivning, Engelsk og Tysk.
Plads ved Faget i Skanderborg og Skive. Disponent hos Pii & Co., i
Aalborg i 3 Aar. Fra Dec. 1949 Afdelingschef i Magasin du Nord i
Roskilde.
d. 12 Marts 1949 i Aalborg til BERIT SKOVGAARD THOMSEN, f.
28. Maj 1925 i Herning. Datter af Kunsthandler Sixtus Thomsen, Aal
borg, f. 28. Nov. 1892, Vestergaard, Astrup ved Hjørring, og Hustru Ju
lie Rasmussen, f. 27. Juni 1895, Skovgaarden, Kolt, Hasselager. Berit
tog Mellemskole- og Handelsskoleeksamen i Aalborg, og har taget
Særundervisning i Maskinskrivning, Engelsk, Tysk og Stenografi. Hun
har haft Pladser som Ekspeditrice og Kontorassistent i København og
Aalborg.

5.

INGER ROSAGER, f. 24. April 1927 paa Borris Landbrugsskole. Konf.
i Brabrand. Mellem-, Real- og Studentereksamen. Elev paa Askov Høj
skole i Vinteren 1946—47. I Island Sommeren 1947. Lærerinde paa
Staby Efterskole i Vinteren 1947—48. Vikar paa Ikast Kommune
skole indtil hun Nov. 1948 tog paa Frk. Zahles Seminarium i Køben
havn for at læse til Lærerindeeksamen.
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Bagerst: Laust, Erik Lund, Gelius. Forrest: Ingefred Lund, Ejner, Karl.

H. INGEFRED KRISTENSEN ROSAGER, f. 10. Aug. 1884 paa Rødbjerggaard.
Gik i 0. Aaby Friskole. Har været Elev paa Vejstrup Højskole og haft ford. 28. Marts 1905 i Vejstrup Valgm. til ERIK MARIUS PEDER LUND,
skellige Pladser.
f. 7. April 1882 i Lille Thorlund, Ejstrup Sogn. Søn af Gdr. Laust Frandsen
Tarm Nielsen, Lille Thorlund, f. 25. Febr. 1849, d. 7. Febr. 1905, og Hustru
Rebekka Madsen, f. 9. Sept. 1838, d. 11. Marts 1901, begge begr. paa Vej
strup Valgmenigheds Kirkegaard. Erik gik i Kommuneskolen. Havde for
skellige Pladser ved Landbruget og har været Elev paa Vallø og Vejstrup
Højskoler. Indtil 1929 havde de Husmandbrug paa Skaarup Mk. og i Ellerup. Fra 1929 til 1932 havde de Hønsefarm i Petaluma i Kalifornien, hvor
efter de igen fik Ejendom i Skaarup.

1.

5 Børn 1 — 5.
LAUST LUND, f. 1. Jan. 1906 paa Skaarup Mk. Gik i Aabyskov Skole.
Han fik Uddannelse som Gartner i Skaarup, Svendborg og Kolding.
1926 rejste han til Minnesota i U. S. A. og senere til Kalifornien og fik
Bestyrerplads paa et stort Gartneri i Napa, hvor han nu bor. Han var
med i den 2. Verdenskrig mod Japan.
15. Aug. 1932 til VIRGINIA BALDWIN, f. i Juli 1911 i Petaluma.
Datter af Tømrer Baldwin, Petaluma, Kalifornien.
a.
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3 Børn a — c.
ERIC LUND, f. 26. Marts 1933 i Napa, Kalifornien.

b.
c.
2.

GELIUS ROSAGER LUND, f. 15. Nov. 1907 paa Skaarup Mk. Gik i
Aabyskov Skole. Tog Mellemskoleeksamen ved Svendborg Statsskole
1921, blev matematisk Student ved Rungsted Statsskole 1924 og cand.
mag. ved Københavns Universitet 1929. Lærte sig Stenografi og blev
Rigsdagsstenograf i 1935. Fra 1945 Bogforlægger af „Tiden“.
d. 17. Juni 1931 til ELSE MARGRETHE KASTOFT, f. 29. Okt. 1906
i Varde. Datter af Boghandler Niels Frandsen Kastoft, f. 11. Febr. 1878
i Värde, og Hustru Kristine Madsen, f. 16. Nov. 1883 i Varde. Else gik
i Varde Kommuneskole. Hun blev i 1925 Student fra Esbjerg Gym
nasium og ansat 1926 som Kontorassistent i Landbrugsraadet.

a.
b.
c.
d.
3.

LEROY LUND, f. 8. Sept. 1934 i Napa, Kalifornien.
NANCY MIE LUND, f. 7. Dec. 1935 i Napa Kalifornien.

4 Børn a —d.
HANS LUND, f. 2. Jan. 1932 i København.
JENS LUND, f. 15. Aug. 1934 i København.
NIELS LUND, f. 19. Sept. 1938 i København.
ANNE LUND, f. 25. Sept. 1945 i København.

KARL ROSAGER LUND, f. 12. Jan. 1910 i Skaarupøre. Gik i Aabyskov
Skole og Svendborg Statsskole. Kom i Gartnerlære, men rejste 1926
til U. S. A., kun 16 Aar gammel. Var først paa Farm i Minnesota, men
kom senere til Gartneri i Kalifornien.
d. 24. Dec. 1934 i Napa til VIRGINIA PENO, der var fra Kalifor
nien. Datter af Enos Peno, Napa, og Hustru. Karl tog i 1934 Prøve og
blev ansat ved Jagt- og Fiskeripolitiet i Kalifornien. Han var med i 2.
Verdenskrig mod Japan. Han døde 14. Juni 1948 og ligger begravet
i Napa.

a.
b.
c.

3 Børn a — c.
GEIL ANN LUND, f. 13. Maj i Napa, Kalifornien.
KARL LUND, f. 15. Marts 1941 i Napa, Kalifornien.
JOHN LUND, f. 2. Jan. 1943 i Napa, Kalifornien.

4.

ANNA ROSAGER LUND, f. 3. Maj 1913 i Skaarupøre, d. 9. Jan. 1914.

5.

EJNER ROSAGER LUND, f. 24. Dec. 1914 i Skaarupøre. Gik i Ellerup
Kommuneskole. Han rejste i 1929 med sine Forældre til Petaluma i
Kalifornien. Han gik i Statsskolen i 2 Aar. Hjalp til hjemme paa Høn
sefarmen og havde Plads senere i andre Hønsefarme. Lærte senere
at lægge Parketgulve og polere.
d. 27. Jan. 1940 til GILDA, f. i Napa. De bor i Napa og Ejner ar
bejder stadig som Tømrer. Han var med i 2. Verdenskrig mod Japan.
Baade Ejner og hans Broder Laust har hver deres Bil og Lystbaad.
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EJNER KRISTENSEN ROSAGER, f. 4. Marts 1887 paa Rødbjerggaard. Død
4 Aar gammel af Strubehoste.
J. MAREN KRISTENSEN ROSAGER, f. 12. Juni 1889 paa Rødbjerggaard. Gik
i 0. Aaby Friskole. Hun havde forskellige Pladser paa Fyn og i Jylland.
Elev paa Borris Landbrugsskoles Husholdningsafdeling i Sommeren 1912.
eo d. 8. Nov. 1912 i Vejstrup Valgm. til CHRISTEN HANSEN SKOVLUND,
f. 16. Nov. 1886 i Sørup ved Svendborg. Søn af Hmd. Hans Peder Hansen
Skovlund, f. 31. Okt. 1857, d. 19. Nov. 1942, og Hustru Marie Kirstine Han
sen, f. 10. Maj 1864, d. 5. Jan. 1933. Christen gik i Skaarup Byskole. Han
havde forskellige Pladser paa Fyn og i Jylland. Elev paa Ryslinge Høj
skole i Vinteren 1909—10 og paa Borris Landbrugsskole i Vinteren 1910—11.
De havde Husmandsbrug i Sortebro, Tved og i Brændeskov, hvor de nu bor.

I.

1.

4 Børn 1 — 4.
KAREN ROSAGER SKOVLUND, f. 9. Aug. 1913 i Sortebro. Gik i
Gravvænge Friskole. Havde forskellige Pladser.
d. 24. April 1933 i Vejstrup Valgm. til JENS HENRY ØSTERGAARD, f. 14. Sept. 1909 i Skanderborg. Søn af Peder Østergaard,
Grædstrup, f. 19. Okt. 1868, og Hustru Ane Katrine Pedersen, f. 2. Jan.
1874, d. 15. Jan. 1930. Jens gik i Tønning Kommuneskole. De bor nu i
Tangaa Mølle pr. Gudme, hvor han er Arbejdsmand.

5 Børn a — e.
a. PEDER ØSTERGAARD, f. 27. Okt. 1933 i Lundeborg.
b. INGE ØSTERGAARD, f. 18. Febr. 1935 i Lundeborg.
c. KATHRINE ØSTERGAARD, f. 3. Aug. 1936 i Lundeborg.
d. MINA ØSTERGAARD, f. 15. Juni 1939 i Gudme.
e. ERLING ØSTERGAARD, f. 14. Okt. 1946 i Gudme.
2.

ASTRID ROSAGER SKOVLUND, f. 28. Marts 1915 i Sortebro. Gik i
Gravvænge Friskole. Havde forskellige Pladser. Lærte Syning og Til
skæring og var paa Systue i 2 Aar.
d. 11. Febr. 1939 i Skaarup til JULIUS ALFRED NIELSEN, f. 5.
Sept. 1912 i Kapernaum Sogn i København. Søn af Skovfoged Julius Al
fred Nielsen, f. 16. Febr. 1885 i Skelskør, og Hustru Maren Nielsigne
Jacobsen, f. 23. Aug. 1890 i Vormark. Julius havde først Pladser ved
Landbrug. Lærte derefter Murerfaget og arbejder nu som Murersvend.
De har boet i Svendborg, København og Odense.

a.
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1 Barn.
ROSA NIELSEN, f. 12. Okt. 1940 i Svendborg.

3.

JOHANNES ROSAGER SKOVLUND, f. 19. Nov. 1920 i Sortebro. Gik
i Gravvænge Friskole. Arbejder ved Landbrug.

4.

AAGE ROSAGER SKOVLUND, f. 2. Aug. 1922 i Sortebro. Gik i Grav
vænge Friskole. Arbejder ved Landbrug.

K. JOHANNES KRISTENSEN ROSAGER, f. 20. Aug. 1891 paa Rødbjerggaard.
Gik i 0. Aaby Friskole. Pladser ved Landbrug paa Fyn og i Jylland. Elev
paa Borris Landbrugsskole i Vinteren 1910—11.
d. 17. Maj 1917 med HELGA LOUISE RASMUSSEN, f. 25. Jan. 1891 i
Øster Skerninge. Datter af Maltgører Rasmus Rasmussen, Øster Sker*
ninge, f. 7. Jan. 1860, d. 18. Aug. 1925, og Hustru Ane Marie Rasmussen, f.
26. Febr. 1857 i Vester Skerninge, d. 13. Marts 1942. Helga gik i Øster
Skerninge Kommuneskole og havde derefter forskellige huslige Pladser.
Var paa Borris Landbrugsskoles Husholdningsafdeling i Sommeren 1915. De
har en Ejendom paa 8 Tdr. Ld. i Oure, hvortil der senere er købt 3 Tdr. Ld.

1.

3 Børn 1 — 3.
KAREN MARIE ROSAGER, f. 26. Juli 1919 i Borris, gik i Oure Fri
skole. Konf. i Vejstrup Valgm. Havde forskellige huslige Pladser,
^d. 1. Febr. 1942 i Vejstrup Valgm. til RASMUS SKAARUP RAS
MUSSEN, f. 9. Marts 1916 i Oure. Søn af Rasmus Kristian Rasmussen,
Murermester i Oure, f. 2. Maj 1872, og Hustru Maren Hansen, f. 29.
April 1872 i Albjerg. Rasmus og Marie har overtaget hans Fødehjem,
en Ejendom paa 9 Tdr. Land i Albjerg.

a.
b.

2.

HANS CHRISTENSEN ROSAGER, f. 1. Jan. 1921 i Oure. Gik i Oure
Friskole. Konf. i Vejstrup Valgm. Havde forskellige Pladser.
den 8. Aug. 1944 i Skaarup Kirke til HELENE KAMILLA KRI
STENSEN, f. 17. Maj 1921 i Vængemosen i Skaarup. Datter af Fiske
handler Karl Kjær Kristensen, Vængemosen, f. 4. Maj 1890, d. 28. April
1942, og Hustru Johanne Kirstine Rasmussen, f. 22. Nov. 1899. De over
tog en Landejendom paa 8 Tdr. Land i Aabyskov i 1949, hvor de nu bor.

a.
b.

3.

2 Bøm a — b.
POUL SKAARUP RASMUSSEN, f. 4. Juni 1942 i Albjerg.
MAREN INGER RASMUSSEN, f. 20. Juli 1945 i Albjerg.

2 Børn a — b.
ULLA IRENE ROSAGER, f. 27. Febr. 1945 i Oure.
HANNE HELGA ROSAGER, f. 24. Febr. 1950 i Aabyskov.

POUL ROSAGER, f. 22. Dec. 1922 i Oure, d. 2. Juli 1934 paa Svendborg
Sygehus.
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II.

Niels Kristensen Rosager,
f. 20. Febr. 1842,
d. 11. Juni 1914.

Mathilde Rasmussen,
f. 28. Okt. 1840,
d. 2. Juli 1882.

I 1856 tog Niels’ Far sine Børn ud af Kommuneskolen og begyndte
selv at undervise dem. Niels var kort forinden blevet konfirmeret,
men han fik ofte Lov til at være tilstede, naar Faderen fortalte Bi
belhistorie for sine 3 yngre Søskende. Han var som 15-aarig med til
at brænde Sten og samle Kampesten til det ny Stuehus der hjemme,
og har sikkert staaet i Familieflokken, da der paa Grundlovsdagen
1857 holdtes Rejsegilde og Flaget i begge Anledninger for første
Gang blev hejst i Vejstrup Sogn.
Da han blev voksen kom han paa Koids Højskole, og han oplevede,
medens han var hjemme paa Rosagergaard, at Vejstrup Højskole
blev opført i 1867, og at blive en af dens Elever.
Niels var, indtil han blev gift, mest hjemme, og der var god Brug
for hans Hjælp, særlig da hans Far kom i Landstinget.
Den 9. Oktober 1869 blev Niels viet til Mathilde Rasmussen fra
Vemmelev. Om hende fortaltes der, at hun var en køn og velbega
vet Pige, der levede stærkt med i aandelige Spørgsmaal. Hun var
rettænkende og handlede derefter med Viljestyrke og rolig Bestemt
hed. Hun var til stor Støtte for sin Mand, der var en mere blid og
mild Natur. De var begge meget gæstfrie, og det var et hyggeligt
og godt Hjem at komme i.
Mathildes Helbred var ikke godt, og det var maaske Grunden til,
at hun i sine sidste Leveaar var en Del tungsindig og ofte udtalte
Ønsket om at maatte blive udløst og komme hjem. Efter 13 Aars
Ægteskab døde hun, og Niels var nu ene med deres 5 Børn, og den
yngste var kun 3 Aar.
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Hansine Kristensen Rasmussen,
i. 19. Maj 1853, d. 20. Okt. 1935.

Der kom nu nogle trange Aar, men den ældste Søn, Kristen,
har fortalt, at han ogsaa mindes rige og gode Stunder fra den Tid.
hvor de alle sad sammen om Aftenen eller Søndage og sang Sal
mer og Sange.
Der gik nogle Aar, hvor Niels havde forskellige Husholdere, indtil
Hansine Kristine Rasmussen fra Vemmelev kom og blev viet til ham
11. Maj 1889. Hun blev altid kaldt Sine.
Sine var stilfærdig, flittig og mild og tog sig paa en usædvanlig god
og kærlig Maade af de 5 Børn, hun gik ind til, og fik hurtigt et godt
Omdømme i den Kreds, der stod Hjemmet nær. Hun blev Moder til
5 Børn.
Og saa lader jeg den ældste af denne sidste Børneflok fortælle:
„Da min Fader i 1870 købte Auselgaarden i Gudme laa den inde
i Byen lige ved Skolen. Gaardens Areal var paa 10 ha, Hartkorn 2
Tdr. og 2 Skp., den har Matr. Nr. 33 b. I 1879 blev de gamle Bygnin
ger revet ned, og der blev opført nye ude paa Jorderne, saa Gaarden
kom til at ligge uden for Byen. Lidt fra Gaarden hæver sig en lang
strakt Bakke, der strækker sig ind paa Naboens Mark, og her har
den sit højeste Punkt, hvorfra Sjællands Kyst skimtes i det fjerne.
Gaarden hedder nu Langbjerggaard. Friskolelærer Rasmus Hansen,

il
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Vejstrup, foreslog at kalde den saadan efter Bakken, der hører til
Gaarden.
Under Besættelsen beslaglagde Tyskerne 3 ha paa nævnte Bakke
og opførte her en Pejlestation og omgav den med Minefelter, og der
blev bygget Barakker. Efter Kapitulationen blev Pejlestation og
Miner fjernede; men Barakkerne blev befolket med tyske Flygt
ninge, og Vagtmandskabet var indkvarteret paa Gaarden. Alt dette
var ikke rart, selv om vi ikke kan klage over Tyskernes Opførsel.
Gaardens Bygninger blev ved Udflytningen opførte rummelige
efter den Tids Forhold, men delvis af gammelt Tømmer, saa det har
Tid efter anden været nødvendigt at ombygge og udvide en Del. I
de senere Aar er opført en uden- og indendørs Silo. Vandlidende
Jordstykker er bleven drænet og hele Jordarealet har faaet Kalk.
Haven var oprindelig en kombineret Pryd-, Køkken- og Frugthave.
Nu er den udvidet med særlig Køkkenhave og Frugtplantage.
Paa Gaarden har der i henved 20 Aar været opstaldet Forenings
tyre. For Tiden er der 3, som bruges til kunstig Sædoverføring.
Paa Gaarden staar en god Brugsbesætning af rød dansk Malkerace.
Far byggede, saa vidt jeg ved, den første Ajlekumme her i Sognet
i 1893. Der var ikke Penge til en Ajletønde de første Aar, saa han
maatte køre hjem til Rosagergaard og laane en Tønde.

162

Niels Kristensen Rosager.

Gudme Skole brændte et Par Aar, før Gaarden blev flyttet ud.
Ilden fløj over Gaardens Tage og tændte Nabohuset, men Far laa
ogsaa der oppe med vaade Lagener og gjorde, hvad han kunde for
at redde de gamle kasserede Bygninger.
Far var pligtopfyldende og samvittighedsfuld, og han var fred
sommelig. Det var ikke en tom Talemaade, naar han sagde, at han
hellere vilde lide Uret, end han ville gøre Uret. Det var nok et
Karaktertræk, han havde arvet efter sin Farmor, der af Hensyn til
sine Plejebørn var ved at gøre sine egne Børn til Stedbørn. Far
havde et ydmygt og taknemmeligt Sind, derfor var han et lykkeligt
Menneske. Han holdt meget af Salmen: „Et undres jeg paa“, og især
Verset: „Jeg undres stort, at mit lille Straa, saa ringe og svagt og
bøjet, kan Dryp af Kærlighedsduggen faa, og Lys i fra Soleøjet.“ Han
var ikke blind for det ondes forfærdelige Magt over Mennesker,
men han troede paa det gode som en stærkere Magt.
Naar jeg gik til Skydning, kunde han sige: „Hvorfor skyder I?
Vil I lære at skyde Mennesker?“. „Vi skal jo da forsvare Fædre
landet“, sagde jeg. „Naa, skal I det“, sagde han. Jeg begreb ikke
den Gang, at han kunde rejse Tvivl om noget saa selvfølgeligt; men
der var i hans Tonefald en Myndighed, som afvæbnede min For
argelse.
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Jeg har ikke kendt Far i hans Velmagt. Han var 48, da jeg blev
født, som Barn af andet Ægteskab. Han kunde jo godt være min
Bedstefar for Alderens Skyld, og han var svag af Helbred og havde
voksne Sønner, som tog sig af Gaardens Drift. Han gik og hyggede
og holdt Orden og havde Tid til at snakke med os Børn. Han kunde
fortælle morsomme Træk fra sin Barndom og Ungdom. Det var
f. Eks. om den kraftige og saftige Niels Nielsen, Daglejeren, der
hjemme, som kunde svinge Leen og sige til dem, som gik foran: „Giv
ham Straa“. Til de unge paa Gaarden kunde han sige: „I gaar i
Kirke hver Søndag, men I er nogle Bængler alligevel!“ Det var ikke
Niels Nielsens Lejlighed at rejse til Torvs hver Uge med sit hjem
melavede Smør, hvorfor det ofte blev noget overgemt. Til dem, der
saa kom og vilde smage paa Smørret uden at købe, kunde han sige:
„Bliv fra mit Smør! Smørret er godt!“ Eller om Præsten, der spurgte
en Drukkenbolt: „Hvad drikker De, min gode Mand? Saadan De ser
ud!“ og fik til Svar: „Centrifugemælk, Hr. Pastor.“ Disse og andre
lignende Træk fortalte Far .
Selv om vi var to Sæt Børn, saå har jeg aldrig mærket, at vi ikke
var en Flok Søskende. Det tjener min Mor til Ære, og det tjener da
ogsaa mine Halvsøskende til Ære. De ældre kunde huske deres egen
Mor. De var voksne, da Far giftede sig med min Mor. Da de ikke
kaldte hende Mor, fandt jeg en Gang paa, at nu var jeg bleven for
stor til at sige Mor. Jeg fik da forklaret, at hun var min Mor, men
ikke de andres. Det gik ikke rigtig op for mig, hvad det vil sige, at
hun ikke var de andres Mor, men det gjorde et stærkt Indtryk paa
mig, da hun sagde: „Jeg er din Mor“. Det staar for mig som et af
mine bedste Barndomsminder. Mor var flittig og sparsommelig og
passede Far med stor Omhu, naar han var syg. Hun var i alle Maader en god Støtte for ham.
Det blev mig, der overtog Gaarden, saa den er stadig i Slægtens
Eje. Jernbanestationen blev i sin Tid lagt i Nærheden af Gaarden,
og nu er Byen vokset ud til den, og der er solgt en Del Jord fra den
til Byggegrunde.“
Hjemmet i Gudme var fra første Færd méd i Valgmenigheden i
Vejstrup, og Niels ydede Støtte til Kirkens Opførelse, baade med
Penge og Kørsel af Materialer. Her blev Børnene døbt og konfir
meret, og paa dens Kirkegaard blev Niels og begge hans Koner
begravet.
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Niels Kristensen Rosagers og Mathildes og Hansines
Efterkommere.
10 Børn: A — J.
Børn af første Ægteskab.
A. KAREN KRISTINE KRISTENSEN ROSAGER, f. 3. Maj 1870 i Vejstrup.
Hun gik i Brudager Kile Friskole og blev uddannet i Husvæsen, dels
hjemme og dels i forskellige Pladser.
Den 9. Okt. 1895 blev him i Vejstrup Valgmenighedskirke
til HANS KRISTIAN HANSEN, f. 10. Juli 1871 i Aarslev paa Fyn.
Søn af Gdjr. Mads Hansen, Albjerg, f. 27. Maj 1845, og Hustru Mette
Marie Nielsen, f. 13. April 1848.
Kristian gik i Brudager Kile Friskole, tog Præliminæreksamen i Svend
borg Realskole og 1891 Lærereksamen paa Skaarup Seminarium. Blev
straks Hjælpelærer i Lønborg i Thy, derefter Andenlærer i Vognsild
i Himmerland, og var fra 1895—99 Lærer i Klithuse i Hanherred. Indtil
1904 Lærer i Astrup ved Hobro, og fra 1904—1939 Førstelærer i Home,
Vendsyssel.
Kristian Hansen skriver: „I Horne følte vi os hjemme mellem en Kreds
af troende Mennesker, som slog Kreds om Skolen og med Tillid kom
os i Møde fra den første Dag, indtil vi rejste fra Skolen og bosatte os i
Nærheden af Horne Kirke og Højskole. — Mange Tillidsposter har jeg
været betroet. Medlem af Menighedsraadet i 30 Aar og i nogle Aar i Værgeraadet. 10 Aar Fmd. for Horne Andelsmejeri. Fmd. for Horne Højskoles
Bestyrelse; men mit kæreste Arbejde var og er fremdeles, at jeg faar
Lov til at være med i Søndagsskolegerningen og Indre Missions Sam
fundsarbejde baade her i Horne og i Omegnen."
Hans Hustru døde 13. Febr. 1941 og ligger begravet paa Horne Kirkegaard.
Om hende skriver han: „Min afdøde Hustru var mig en god Støtte
i alt dette, og hun holdt mig aldrig tilbage, men tilskyndede mig til
at hjælpe, hvor jeg kunde. Hun var til stor Velsignelse i mit aandelige
Liv — lige fra jeg var ganske ung og indtil vor Alderdom. Selv om
hendes Nerver i de senere Aar ikke var stærke, og selv om Sukker
sygen var en slem Plage for hende, saa var hun altid klar i det aandelige
Liv, saa hun kunde bedømme Forhold og Omstændigheder ud fra Herrens
Ords Klarhed og derved blive til Velsignelse for sit Hjem og sine
Omgivelser. Gud været takket for Aarene, som svandt."

1.

7 Bøm: 1 — 7.
MADS JOHANNES ROSAGER-HANSEN, f. 1. Novbr. 1896 i Tranum
Sogn.
1. Maj 1925 til INGER RUTH HANSEN, f. 6. April 1903 i Frede
riksberg, Set. Thomas Sogn. Datter af Konditor Sophus Hansen, f. 28.
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Dec. 1875, d. 15. Marts 1940, og Hustru Anna Marie Rasmussen, f. 27.
April 1880, d. 17. Novbr. 1935.
M. J. Rosager-Hansen er Sognepræst i Blaagaards Sogn, København.
2.

NIELS NATANAEL ROSAGER-HANSEN, f. 28. Juli 1900, d. 25. Jimi
1902 i Astrup.

3.

KRISTIAN PETER ROSAGER-HANSEN, f. 22. Marts 1902 i Astrup.
Efter endt Skolegang i Home lærte han 1916—23 Gartneri; de 2
sidste Aar i Norge. Tog i 1927 Lærereksamen paa Ranum Seminarium.
Han havde forskellige Vikarpladser, indtil han i 1929 blev Kommune
lærer i København. 1932 blev han Lærer ved Statsseminariet i Ranum
og derefter i 1943 Overlærer ved Kommune- og Realskolen i FrøslevPadborg.
Fra 1937—43 var han Fmd. f. Ranum socialdemokratiske Forening
og i samme Tidsrum Medlem af Ranum-Malle Sogneraad og Skole
kommission m. m.
Den 24. Aug. 1930 blev han
til ALMA SØRINE BERTHELSEN
i Allehelgens Kirke, København, f. 14. Jan. 1909. Datter af Fmd. paa
0. K. Cementfabrik, Nr. Uttrup, Niels Christian Berthelsen, f. 4. Juni
1855, og Hustru Anne Marie Berthelsen, f. 6. Sept. 1870.

a.
b.
c.
d.
4.

NIELS JAKOB ALFRED ROSAGER-HANSEN, f. 7. Aug. 1904 i
Astrup Sogn. Gik i Horne Skole, derefter 5 Aar ved Landbrug, og deraf
3 Aar hos sin Morbror i Gravvænget. 1923—24 Elev paa Horne Høj
skole. Fik Lærereksamen fra Haslev Seminarium 1928. Var Vikar
i Horne, Vildbjerg og Faurholt. 1929—32 Bestyrer af Asaa Privat
skole. 1932—38 Enelærer ved Horsens sr. Skole pr. Langholt. Fra
1938 Kommunelærer i Aalborg.
Han blev 2. Aug. 1932
til KAREN HILDA GUNDERSEN i Vor
Frelsers Kirke, Horsens, f. 22. Okt. 1904 i Vrønding, Tamdrup Sogn.
Datter af forh. Gdr. Christian Vognsen Gundersen, Aagade, Aalborg,
f. 8. Aug. 1873, og Hustru Rasniine Kristine Pedersen, f. 28. Juli 1873.
Karen er Lærerinde ved Lindholm Skole, og de har Bopæl i
Nørresundby.

a.
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4 Bøm: a — d.
KAREN MARIE, f. 12. Maj 1931 i København.
SVEN BENNY, f. 26. Maj 1934 i Ranum.
POUL, f. 7. Dec. 1935 i Ranum.
HANS CHRISTIAN, f. 16. April 1944 i Sønderborg.

1 Barn.
KELD ROSAGER-HANSEN, f. 16. Okt. 1938 i Aalborg.

Marie og Kristen Rosager.
5.

FILIP TIMOTIUS ROSAGER-HANSEN, f. 2. Juni 1906 i Home.
Gik i Home Skole. I 1925 blev han Student fra Hjørring Gymnasium,
cand. teol. i 1931. Kaldskapellan i Vester- og Øster Hassing 1931—36
og siden 1936 Sognepræst i Rødding ved Viborg. Den 11. Novbr. 1931
blev han
i Home Kirke til MATHILDE MARIE ANDERSEN, f. 12.
Juni 1910 i Home. Datter af Gdr. Anders Kristen Andersen, f. 6. Jan.
1874, og Hustru Anna Nielsen Bæk, f. 26. Novbr. 1883.

a.
b.
c.

3 Børn: a — c.
ANNA ROSAGER-HANSEN, f. 1. Jan. 1933.
HANS ROSAGER-HANSEN, f. 24. Okt. 1935.
KIRSTEN ROSAGER-HANSEN, f.7. Marts 1944.

6.

MATHILDE MARIE ROSAGER-HANSEN, f. 1. Juli 1909 i Home,
d. 17. Juli 1909.

7.

THORVALD ANDREAS ROSAGER-HANSEN, f. 24. Okt. 1911 i Home.
Gik i Home Skole og var senere Elev paa Home Højskole. Havde
forskellige Pladser hos dygtige Landmænd i Jylland og paa Fyn, hvor
efter han købte en Gaard i Terpet, Home Sogn.
Thorvald blev 11. Dec. 1935 i Home Kirke
til ANNA BÆK, f. 27.
Sept. 1904 i Home. Datter af Adolf Nielsen Bæk, f. 25. Novbr. 1876,
d. 13. Marts 1925, og Hustru Mine Pedersen, f. 20. Maj 1874.

a.
b.

2 Børn: a — b.
MOGENS ROSAGER-HANSEN, f. 17. Jan. 1938.
BENTE ROSAGER-HANSEN, f. 10. Febr. 1942.

B. KRISTEN HANSEN KRISTENSEN ROSAGER, f. 5. Jan. 1872 i Gudme.
Om hans Liv og Virksomhed fortæller Marie, der var hans Kone, føl
gende: „Kristen har gaaet i Brudager Kile Friskole. Han var i sit Hjem
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.

i Gudme, til han 18 Aar gi. blev Infanterist i Nyborg, og tog, naar han
fik Orlov, Turen hjem til Fods. Han kom derefter til at tjene hos sin
Farbror Andreas paa Rosagergaard, og han talte senere ofte om, hvor
stærkt et Indtryk det gjorde paa ham, naar hans Farfar, Christen Han
sen, om Aftenerne fortalte om sit Livs mange og rige Oplevelser. Det
blev Kristen en uforglemmelig Oplevelse, da han flere Aar efter stod
ved Christen Hansens Dødsleje sammen med Hjalmar Havelund, og
den gamle nedbad Guds Velsignelse over dem.
Efter Tiden paa Rosagergaard var Kristen en Vinter Elev paa Vejstrup
Højskole, og kom derefter til Jørgen Ditlev i Rudme, kort efter hans
Faster Anes Død. Børnene dér kom altid til at staa Kristens Hjerte nær.
Mens han var i Rudme, kom han 2 Gange paa Delingsførerkursus paa
Askov Højskole og blev derefter Delingsfører i Kværndrup. Vinteren
1898—99 var han Elev og Gymnastiklærer paa Dalum Landbrugsskole.
1900 blev han Bestyrer paa Holmdrup Børnehjem og var dér til 1903.
Her lærte han Marie Schlynsen, der senere blev hans Kone, at kende.
Hun var Søster til Bestyrerinden Sine Schlynsen. Han var Gymnastik
leder i Skaarup Kreds, og da han igen var hjemme et Par Aar, ledede
han den ogsaa i Gudme.
I Foraaret 1905 købte Kristen „Mosegaard“ i Gravvænget. Den var paa
85 Td. Ld., hvoraf en Del var Mose, og kostede Kr. 35.000. Bygningerne
v$r gamle, og baade de og Jorderne var en Del forsømt. Han købte
den af sin Kærestes Morbror Hans Hansen. Gaarden var hendes Mors
Fødehjem. Da Sælgerne skulde have Lejlighed og Aftægt paa Gaarden,
var det med nogen Ængstelse, der blev begyndt. En gammel Stenhugger
svarede, da Kristen en Dag spurgte, hvad han mente om den Handel:
„Det kommer an paa Gud og Lykken."
Den 21. Juli 1905 blev Kristen
til MARIE SCHLYNSEN i Vejstrup
Valgm. Kirke. Hun er født 7. Juni 1877 i Bellinge. Datter af Gdr. August
Schlynsen, Bellinge, f. 15. Novbr. 1830, d. 28. Novbr. 1891, og Hustru
Johanne Hansen, f. 31. Juli 1839, d. 26. Marts 1919.
Marie gik i Fangel Friskole, konfirmeret i Sdr. Næraa Valgm. Kirke.
Him havde et Par Pladser bl. a. hos sin Morbror i Mosegaard, Grav
vænget, lærte at sy, og var Elev paa Vejstrup Højskole. Hun kom der
efter hjem hos sin Mor, der var bleven Enke og syede for Folk, indtil
hun flyttede ind som Kone paa Mosegaard. Den egentlige Uddannelse i
Husførelse fik hun hos sin Mor.
Marie fortæller videre, at hun med Glæde flyttede ind paa den gamle
Gaard, og tog sin Mor med, der paa den Maade kom tilbage til sin
Fødegaard, der ligger 8 km nord for Svendborg ved den gamle Nyborg
Landevej.
Kristen var Medlem af Gudme-Brudager Sogneraad i 12 Aar. Fmd.
for Elektricitetsforeningen. Medlem af Valgmenighedens Menighedsraad
1916—24 og fra 1932 til sin Død. Fmd. for Friskolen i to Perioder. Den
Jord, Skolen ligger paa, blev i sin Tid givet til dette Formaal af Maries

168

Esther og Povl Nielsen.

Mormor. Kristen var en alsidig Landmand. Hans særlige Interesse var
Avl af Oldenborgheste. Stammoderen til den kendte Oldenborghestebesætning paa Mosegaarden blev i 1913 købt paa Rosagergaard. Den
mest kendte af Stammen blev „Fyrsten Gravvænge II“, der paa Bella høj skuet i 1938 fik Ærespræmie og Skuets Guldmedalje.
1914 blev der bygget ny Staldlade og 2 Aar efter ny S vinestald. 1935
byggede de tæt ved Gaarden et kønt, lille Hus, som Kristen og Marie
flyttede ind i, og Sønnen Johannes overtog Gaarden i Forpagtning, men
kun i fire korte, omend gode og fredelige Aar, fik Kristen Lov at bo der.
Den 7. Maj 1939 døde han og blev begravet paa Valgm. Kirkegaard i
Vejstrup.

1.

3 Børn: 1 — 3.
ESTER SCHLYNSEN ROSAGER, f. 30. Sept. 1906 i Gravvænget.
Gik i Friskolen dér, var een Vinter paa Langtved Efterskole og
dernæst paa 2-aarigt Præliminærkursus i Herning. 1925 Elev paa
Olierup Gymnastikhøjskole og var derefter med Niels Bukhs Gym
nastikhold paa følgende Udenlandsrejser: 1925 i Tyskland og Tjekoslovakiet, 1927 Island, Tyskland, Tjekoslovakiet, Holland og England,
og 1929 i Finland. Ester har ledet Gymnastik siden Uddannelsen i
Ollerup. Hun blev 30. Sept. 1932
i Vejstrup Valgm. Kirke til
POVL NIELSEN, f. 16. Juni 1907 i Ravndrup Vænge. Søn af Gdr.
Peder Nielsen, Ravndrup Vænge, f. 16. Jan. 1850, d. 21. Dec. 1911,
og Hustru Mariane Nielsen, f. 2. Marts 1878. Povl gik i Gislev Fri
skole og var derefter en Vinter paa Hjemly Efterskole. Vinteren
1926—27 Elev paa Ollerup Gymnastikhøjskole og 1929—30 paa Syd
sjællands Landbrugsskole.
I 1932 købte han Gaarden „Dybendal“ i Taarup, den er paa 45 Td.
Land, og her bor de.
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Johannes og Nanna Rosager.

2.

JOHANNES SCHLYNSEN ROSAGER, f. 8. Juni 1909 i Gravvænget.
Han gik i Gravvænge Friskole og var Vinteren 1923—24 Elev paa
Langtved Efterskole. Elev paa Ollerup Gymnastikhøjskole Vinteren
1928—29, og 9 Maaneder paa Ladelund Landbrugsskole 1933—34. Over
tog „Mosegaard“ i Gravvænget i Forpagtning i 1935 og som Ejer
i 1944.
den 24. Maj 1935 til NANNA CHRISTENSEN, f. 19. Sept. 1911 i
Tønning ved Brædstrup. Datter af Gdr. Kristian Martin Kristensen,
Tønning, f. 31. Juli 1877, og Hustru Mariane Pedersen, f. 16. Juli 1880,
d. 19. sept. 1911.

a.
b.
c.
d.
e.

3.

5 Børn a — e.
ELIN ROSAGER, f. 14. Marts 1937 i Gravvænget.
PREBEN ROSAGER, f. 15. April 1939 i Gravvænget.
ELSE ROSAGER, f. 7. Aug. 1941 i Gravvænget.
KIRSTEN ROSAGER, f. 1. Marts 1946 i Gravvænget.
SVEND ROSAGER, f. 8. Febr. 1948 i Gravvænget.

FRODE SCHLYNSEN ROSAGER, f. 21. Febr. 1911 i Gravvænget.

C. MAREN MARIE KRISTENSEN ROSAGER, f. 15. Febr. 1875 i Gudme, d. 15.
Febr. 1891. Begravet paa Vejstrup Valgm. Kirkegaard.

D. RASMUS JOHANNES KRISTENSEN ROSAGER, f. i Gudme 17. Maj 1877.
Han gik i Brudager Kile Friskole, og var Elev paa Vejstrup Højskole.
Han havde flere Pladser, bl. a. ogsaa paa Rosagergaard. Det kan nævnes,
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Dorthea og Johannes Rosager.

at han, efter at have faaet Uddannelse som Gymnastiklærer, førte Gudmekredsen frem til Nr. 1 i Hovedkredsen. Denne Plads havde Gudmekredsen ikke før haft og vist heller ikke siden.
den 14. Febr. 1903 i Ryslinge Valgm. Kirke til DORTHEA ANDERSEN,
f. 26. Marts 1880 i Sødinge. Datter af Gdr. Hans Andersen, f. 27. Nov. 1847
i Dømmestrup, d. 1. Dec. 1929 i Sødinge, og Hustru Rasmine, f. 23. Nov.
1849 i Sødinge, d. i Juni 1933 i Sødinge..
Johannes og Dorthea fik Landejendom i Gudme Kohave. Hun døde
10. Juni 1944. Johannes er blevet kendt viden om paa Grund af de mange
Artikler, han har skrevet i Bladene. I disse har han med uforfærdet Mod
fremsat sine Standpunkter til mange af Tidens Spørgsmaal, og gjort det,
ligegyldigt hvem han havde imod sig, eller selv om de gik paa tværs af
den almindelige Mening. Man kommer, ved at se dette Kampmod, til at
tænke paa hans Oldefar, Hans Christensen, Kohavegaarden.
Johannes vil ikke fortælle om sig selv og sine Oplevelser, men i et
Brev, skrevet i Paasken 1950, kom der dog følgende: „Du kan skrive: Jo
hannes Rosager, Gudme Kohave, er vist nok den mærkeligste Fremtoning
i hele Slægten med forvovne politiske og aandelige Meninger, f. Eks.: i.
Militarismens Dødsfjende. 2. Afrustning. 3. Modstander af Nationalhadet.
4. Modstander af vor militære nationale Højskole. 5. Delvis Uven med
Præstestanden. 6. Modstander af Undervisningstvang. 7. Tilhænger af al
Rente som Fællesindtægt. 8. Konfirmationens Afskaffelse." Og saa fort
sætter han: „Som gaaende paa Gravens Rand, hvor det ligger nær at være
Barn igen, siger han fra Lønkammeret: Her er jeg Herre, Hjertensven,
tal Du, saa taler jeg igen, skønt jeg er lav og ringe, Du almægtig høj og
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stor, jeg giver Dig dit eget Ord. Selv kan jeg intet bringe.“
Med Staasted i de anførte 8 Punkter hos en Mand, der ikke kunde tie,
naar han saa eller hørte noget, der stred imod disse, var det ikke mærke
ligt, at der ofte kom en varm skriftlig eller mundtlig Diskussion ud af det,
og at der blev lagt Mærke til ham.
oo 7. April 1945, 2. Gang, med JUTTA NIELSEN. F. 4. Juli 1890. Datter
af Landmand Jørgen Nielsen og Marie paa Sødinge Hede. De drev et godt
Landbrug og solgte mange Avlsdyr. Jutta var i mange Aar Lærerinde.
Hun var det første kvindelige Sogneraadsmedlem paa Fyn. Hun er op
ofrende, proper og dygtig.
Hjemmet i Gudme Kohave hørte til Vejstrup Valgmenighed.

1.

11 Børn: 1 — 11.
De gik alle i Brudager Kile Friskole og blev konfirmeret i Vej
strup Valgmenighed. Anden Oplysning om deres Uddannelse forelig
ger ikke.
NIELS KRISTENSEN ROSAGER, f. 16. April 1904 i Gudme Kohave,
er nu Damefrisør i San Francisco.
i 1914 til ANNA fra San Francisco.
1 Barn:
INGER.

2.

ANNA KRISTENSEN ROSAGER, f. 13. Okt. 1905 i Gudme Kohave.
oo den 15. April 1941 til POUL ANKER POULSEN, f. 26. Dec. 1911 i
Koktved. Søn af Arbejdsmand Kristian Poulsen, Svendborg, f. 11. Juni
1880, d. 26. Febr. 1937, og Hustru Erika Poulsen, f. 29. Sept. 1881.
De har Husmandssted i Lundby, Landet, Taasinge.

a.
b.
3.

FREDE KRISTENSEN ROSAGER, Gartner i San Francisco, f. 15. Maj
1907 i Gudme Kohave.
den 25. Juni 1933 i Kalifornien til LILY.

a.
b.
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2 Bøm: a — b.
MARGIT ROSAGER POULSEN, f. 6. Jan. 1942.
KRISTIAN ROSAGER POULSEN, f. 6. Jan. 1942.

2 Børn: a — b.
RICHARD JOHN ROSAGER, f. 30. Jan. 1935.
ROBERT ROSAGER.

4.

HANS ANDERSEN ROSAGER, f. 3. Marts 1909 i Gudme Kohave.

5.

MINNA KRISTENSEN ROSAGER, f. 27. Marts 1911 i Gudme Kohave,
den 6. Sept.? til JOHANNES SØRENSEN, f. 25. Nov. 1909 i Skyum,
Thy. Søn af Hmd. Christen Hede Sørensen, Skyum, f. 24. Sept. 1860, og

Hustru Else Marie Larsen, f. 23. Juli 1876 i Skyum, d. 1941.
Johannes er nu Barbermester i Vejstrup.

a.
b.
c.
d.
6.

4 Børn: a — d.
LILLY ROSAGER SØRENSEN, f. 12. Aug. 1934 i Vejstrup.
HENNING ROSAGER SØRENSEN, f. 23. Okt. 1935 i Vejstrup.
TAGE ROSAGER SØRENSEN, f. 9. Dec. 1936 i Vejstrup.
ASGER ROSAGER SØRENSEN, f. 24. Aug. 1940 i Vejstrup.

VIGGO KRISTENSEN ROSAGER, f. 10. April 1913 i Gudme Kohave.
Rejste til San Francisco.
oo i 1934 med BETTY fra Schweitz.

1 Barn:
BETTY MARIE ROSAGER, f. 1935 i San Francisco.
7.

MARIE KRISTENSEN ROSAGER, f. 15. Febr. 1915 i Gudme Kohave.
oø den 22/ Juni 1941 til AKSEL VERNER LYKKE LARSEN, f. 27.
April 1914 i Kværndrup. Søn af Gdr. Lars Kristian Larsen, Bukgaarden, Kværndrup, f. 23. Marts 1885, og Hustru Karen Johanne Larsen,
f. 9. Febr. 1884, d. 11. Maj 1941.
Verner er Skovarbejder i Herringe, Rudme.
a.
b.

2 Børn: a — b.
HANNE IRENE ROSAGER LARSEN, f. 14. Okt. 1941.
INGE THERESE ROSAGER LARSEN, f. 6. Okt. 1943.

8.

ARNE KRISTENSEN ROSAGER, f. 9. Juli 1917 i Gudme Kohave.

9.

SIGRUN KRISTENSEN ROSAGER, f. 6. April 1920 i Gudme Kohave.

10.

SIMON ANDREAS ROSAGER, f. 28. April 1922 i Gudme Kohave.

11.

INGRID MATHILDE ROSAGER, f. 12. Febr. 1924 i Gudme Kohave.

E. PEDER KRISTENSEN ROSAGER, f. 25. Nov. 1879 i Gudme. Gik i Brudager
Kile Friskole og var Elev paa Vejstrup Højskole. Han havde bl. a. Plads
paa Rosagergaard og hos Niels Larsen, „Lykkensprøve“, 0. Aaby Mark,
oo den 29. Marts 1901 til MARTHA MARKUSSEN, f. 31. Jan. 1864 paa
„Oureløkke" i Vejstrup. Datter af Gdr. Markus Mortensen, f. 1. Marts 1817
paa „Oureløkke" i Vejstrup, d. 18. Dec. 1892, og Hustru Ane Nielsdatter,
f. 21. Marts 1825 paa Rosagergaard, d. 3. Marts 1907 i Vejstrup.
Peder og Martha fik Gaard i Skaarupøre, Skaarup. Martha døde 7. Febr.
1937 i Skaarupøre og blev begravet paa Vejstrup Valgm. Kirkegaard.

1.

1: Barn
MATHILDE ROSAGER, f. 17. Jan. 1902 i Skaarupøre.
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Maren og Laurits Rosager'og Børn: Hjalmar, Niels, Harald,
Sigrid og Agnete.

den 3. Maj 1928 til MARIUS DINESEN, i. 30. Marts 1897 paa Ny
gaard i Holmdrup. Søn af Gdr. Jørgen Dinesen, Nygaard, f. 29. Aug.
1861, d. 2. Jan. 1939, og Hustru Ane Henriksen, f. 17. Maj 1869, d. 26.
Nov. 1935.
Marius og Mathilde har Gaard i Skaarupøre.
a.
b.
c.

3 Børn: a — c.
JØRGEN ROSAGER DINESEN, f. 18. Marts 1929 i Skaarupøre.
ARNE ROSAGER DINESEN, f. 18. Sept. 1931 i Ellerup.
AAGE ROSAGER DINESEN, f. 11. Dec. 1939 i Skaarupøre.

Børn af andet Ægteskab.
F. LAURITS KRISTENSEN ROSAGER, f. 18. Febr. 1890 i Gudme.
(borgerligt) d. 16. Juni 1916 i Holstebro Frimenighed til MAREN KIR
STINE DAHL, f. 27. April 1895 i Marslev. De har Laurits’ Fødegaard i
Gudme.
1.

5 Børn: 1 — 5.
NIELS KRISTIAN ROSAGER, f. 19. Juli 1917 i Gudme. Han er Lærer.

2.

HJALMAR ROSAGER, f. 4. Jan. 1919 i Gudme. Han er Maskinarbejder.

3.

HARALD ROSAGER, f. 28. Juli 1920 i Gudme. Han er Landmand.

4.

SIGRID ROSAGER, f. 28. Juli 1922 i Gudme.

5.

AGNETE ROSAGER, f. 15. April 1926 i Gudme.
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G. AAGE KRISTENSEN ROSAGER, f. 4. Febr. 1891 i Gudme, d. 6. Febr. 1892.

H. SIGFRED KRISTENSEN ROSAGER, f. 10. Jan. 1893 i Gudme. Han gik i
Brudager Kile Friskole og blev konfirmeret i Vejstrup Valgm. Var hjemme
til sit 19. Aar. I 1912 gennemgik han Kursus for Elektrikere paa Forsøgs
møllen i Askov. Efter at have arbejdet som Elektriker i Jylland og paa
Fyn kom han 1914 til Installatør Gudmund Bentsen, Vallekilde, og efter
et kort Ophold i Hørve var han Vinteren 1915—16 Elev paa Vallekilde Høj
skoles Haandværkerafdeling. Han var derefter Mekaniker i Hørve, kom
1918 til Bentsens elektromekaniske Værksted i Hørve som Værkfører.
den 12. Sept. 1919 i Vallekilde Kirke til KAREN KAROLINE RIGMOR
NIELSEN, f. 26. Okt. 1896 i Hørve i Odsherred. Datter af Gdr. Niels Fr.
Nielsen, Hørve, f. 20. Febr. 1865, d. 25. Sept. 1940, og Hustru Johanne Lar
sen, f. 11. Juni 1869. Rigmor gik i Hørve Skole og blev konfirmeret i Valle
kilde Valgm. Kirke. Hun havde forskellige Pladser ved Husgerning og var
1% Aar hos Pastor Fonnesbech Wulff, Vallekilde. Elev paa Ryslinge Høj
skole 1917.
De boede indtil 1926 i Hørve og flyttede da til Vallekilde. 1928 blev Sigfred Elektriker hos Thomas B. Thrige, Odense, og de flyttede da til Odense
at bo. I 1930 bestod han den kommunale Installatøreksamen. 1940 fik han
Ansættelse som aut. Installatør i A/S Mogensen og Dessaus Væverier i
Odense. De bor i eget Hus paa Jernbanevej i Tarup.
1.

3 Børn: 1 — 3.
ARNE ROSAGER, f. 8. Okt. 1920 i Hørve. Er nu ved Statsbanerne.

2.

ELSE ROSAGER, f. 24. Juli 1923 i Hørve, hun har Plads hos Th. B.
Thrige.

3.

ERIK ROSAGER, f. 26. April 1930 i Odense.

I. MATTHIAS KRISTENSEN ROSAGER, f. 3. Aug. 1896 i Gudme. Han gik i
Brudager Kile Friskole og var hjemme til 1913, Derefter paa Kursus for
Elektrikere paa Forsøgsmøllen i Askov. Han arbejdede som Elektriker
forskellige Steder, indtil han 1921 kom til Thomas B. Thrige, Odense,
hvor han efter nogle Aars Arbejde blev Prøvemester i Virksomheden.
den 26. Jan. 1927 i Vejstrup Valgm. Kirke til ANE MARIE SØRENSEN,
f. 31. Dec. 1901 i Aardestrup i Himmerland. Datter af Lmd. Kristen Sø
rensen, Aardestrup, f. 29. Dec. 1862, d. 1935, og Hustru Maren Kristensen,
f. 15. April 1871.
1.
2.

2 Børn: 1 — 2.
POUL ROSAGER, f. 15. Febr. 1931 i Odense.
BENTE ELISE ROSAGER, f. 30. Juni 1934 i Odense.

J. KORNELIUS KRISTENSEN ROSAGER, f. 29. Maj 1898 i Gudme, d. 4.
Juni 1898 samme Sted.
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III.

Karen Kristensen Rosager,
17. Aug. 1843 — 5. Nov. 1922.

Hans Nielsen,
20. Marts 1843 — 4. Dec. 1929.

Da Karen var 12 Aar, tog hendes Far sine Børn ud af Folkeskolen
og underviste dem selv, indtil Rasmus Hansen et halvt Aar senere
kom tilbage fra sit Ophold paa Koids Højskole og begyndte Under
visningen i Vejstrup Friskole i Foraaret 1856. Som ældste Pige i Sø
skendeflokken maatte hun tidligt hjælpe sin Mor med Husgerning og
Pasning af sine yngre Søskende, men hun maatte dog ikke forsømme
Skolegangen, bl. a. for at him og de andre Friskolebørn kunde klare
sig godt, naar den kritiske Skolekommission og Biskoppen var til
stede ved Eksamen. Hun var paa Koids Højskole og havde Plads et
Par Steder, indtil hun den 17. Juli 1869 blev gift med Gdr. Hans Niel
sen, 0. Aaby Mk., søn af Gdr. Niels Christensen, Lindegaard, Vej
strup, der var en Søstersøn af Hans Christensen, Kohavegaarden.
Hans Nielsens Mor, Maren Nielsdatter, var fra Møllergaarden i Grav
vænget.
Aaret før Brylluppet havde Hans Nielsen købt en Gaard paa 0.
Aaby Mk. paa 20 Tdr. Land for 20.000 Kr., og der medfulgte 2 daarlige Heste, 3 Køer, 1 Kvie og 1 Kalv. Udbetalingen var 14.000 Kr.
Ved Overtagelsen var Ejendommen meget forsømt. Jorden var lermuldet med Lerunderlag, stærkt nordhældende, bakket, med mange
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Kildevæld og en Mængde Sten. Mod Nord snor Lillemølleaaen sig,
og langs den fik Hans Nielsen ret hurtigt planeret og drænet en
god Eng.
Hans Nielsen fik en stor Part af de mange Kampesten gravet op
og samlet, og kørte 90 Vognlæs af dem til Opførelse af Vejstrup
Valgmenighedskirke. Han har fortalt, at han tog det første Spadestik
ved Udgravningen af Grunden til Kirken den 2. April 1874, og at
den blev indviet den 21. Marts 1875.
Den 3. April 1872 købte de et Hus med 7 Tdr. Land og lagde til
Gaarden. Ejendommen koste 14.000 Kr. Der fulgte 2 Køer, 1 Kvie og
1 Faar med. Bygningerne var simple og blev senere nedrevet. Købet
af denne Ejendom gjorde det muligt, at faa Engen overrislet. Den gi
ver endnu i 1950 store Afgrøder.
Vedligeholdelsen af Gaardens gamle Bygninger var for kostbar,
og i April 1876 tog de Bestemmelse om at opføre nye paa samme
Plads. Ved Rejsegildet 3. Novbr. 1876 fik Gaarden Navnet „Kildebakkegaard“. Om dette Navns Tilblivelse fortæller Hans Nielsen
følgende Episode: „Valgmenighedspræst Rs. Pedersen, Vejstrup, der
var med til Rejsegildet foreslog, at den nye Gaard skulde bære Nav
net „Kildebakkegaard“, fordi der paa Gaardens Jorder findes saa
mange Kildevæld, og da Jorden tillige var meget bakket, fandt han
Navnet betegnende. En gammel Mand, vistnok en Haandværker,
der havde arbejdet ved Bygningens Opførelse, sagde, da han hørte
Pastor Pedersens Forslag: „Kilder! — Ja, der er en Taar skiddent
Vand, som Ænderne gaar og snadrer i. Nej, jeg synes Gaarden burde
hedde „Blæsenborg“ Hr. Pastor.“ Hans Motivering herfor var, at
Gaarden laa paa en Bakkeskraaning, hvor Blæsten undertiden kan
have stor Kraft. Det blev dog, som tidligere nævnt, Præstens For
slag, der sejrede ved Valget.“
De nye Bygninger gav god Plads til Avling og Besætning og en
hyggelig Stuelejlighed og var saaledes til Glæde for Hans Nielsens
og Karens Arbejde og Færd i dem, men de forøgede ogsaa Gælden
paa Gaarden. De kom til at sidde ret haardt ved den og havde til
Tider Vanskeligheder ved at klare de økonomiske Forpligtelser.
Det hjalp i saa Henseende ikke til, at de var gavmilde, naar det
gjaldt Opførelsen og Driften af Valgmenighedskirken, Højskolen og
0. Aaby Friskole, eller naar det drejede sig om at hjælpe fattige
Mennesker.
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Kildebakkegaard, Øster Aaby.
Karen og Jens Larsen staar ved Barnevognen.

Arbejdet med Gaardens Drift lagde igennem Aarene Beslag paa
deres Tid og Kræfter, for det var en besværlig Gaard at drive paa
det bakkede Terræn med de mange Sten og Kildevældene, der kræ
vede betydeligt Dræningsarbejde. Men Hans Nielsen maatte dog
alligevel tage Tid til fra 1877, som Medlem af Skaarup Sogneraad,
at arbejde med Sognets Sager, et Forsøg paa at faa ham valgt som
Formand i Sognets Sygekasse fik han afværget.
En stor Sorg fik de, da deres 4y2 Aar gamle Søn Johannes døde af
Difteritis i 1877. De havde da kun deres Datter Karen tilbage.
I 1890 blev hun gift med Jens Larsen fra „Nøjsomhed“. De ny
gifte fik først Gaarden i Forpagtning, men købte den senere. Hans
Nielsen og Karen rejste den 5. Oktbr. 1893 fra Gaarden efter at have
boet paa den i 24 Aar, og fik en lille Ejendom i Bellingbro. Den laa
Nabo til et Land- og Mejeribrug, som Broderen Jens Nielsen ejede.
Her boede de i 14 Aar, tog derefter tilbage til Skaarup, men 4 Aar
efter overtog de 1. April 1911 Stillingen som Kirkebetjent ved Vej
strup Valgmenighed. Det var med stor Glæde og næsten rørende
Omhu, de varetog Gerningen ved den Kirke, som de i deres første
Manddomsaar ydede saa meget til under dens Opførelse. I 11% Aar
virkede de her, indtil Karen den 5. Novbr. 1922 døde.
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Hans Nielsen fik nu Ophold hos Kristen Rosager og Karen Marie
paa Rødbjerggaard, i Vejstrup, og i de sidste Aar boede han paa
Vejstrup Højskole hos Forstander Peder Bukh. Her døde han den
4. Dec. 1929 og blev begravet ved sin Hustrus Side paa. Valgmenig
hedens Kirkegaard.
Hans Nielsen og Karen modtog i Børne- og Ungdomsaarene stærke
Indtryk fra det friske og levende Aandsliv i deres Hjem og paa Eg
nen, og de levede selv stærkt med, i al deres Tid, i det grundtvigske
Menigheds- og Folkeliv i Kirke og Skole. De, der kom i deres Hjem,
blev modtaget med stor Gæstfrihed, og de besøgende fik med det
samme Følelsen af, at de kom ind hos hjertevarme Mennesker. Hvor
kunde de dog snakke livligt og forstaaende til Børn og unge, og med
de ældre gik Samtalerne ikke mindre fornøjeligt og hyggeligt. Ofte
førtes Samtalerne ind paa aandelige Spørgsmaal eller folkelige
Emner og selvfølgelig ogsaa paa Samfundsspørgsmaal, men givet
var det, at Samværet ikke kunde ende, før der var sunget flere
Sange og Salmer. At Dagliglivet ogsaa blev præget af deres inder
lige Gudsforhold, faar man Klarhed over ved at læse i Christen Han
sens Dagbog. Han skriver her, at han og Maren den 5. Oktober 1886
kom over til Hans Nielsen og Karen for at han en Tid kunde hjælpe
med Gødningskørsel og Roeoptagning, men at Maren den 2. Novbr.
gik Hjerneblødning, saa Opholdet derved fik længere Varighed. Og
saa skriver han, at alle paa Gaarden hver Morgen samledes i den
hyggelige Dagligstue til fælles Bekendelse, Bøn og Lovsang, og føjer
til: „Dette er saa styrkende for mit Sjæleliv og min Velvære, som
Maden for det legemlige.“
Hans Nielsen og Karen havde vel nok jævnlig økonomiske Be
kymringer, men disse formaaede ikke at tage Glansen af deres milde
Øjne eller Varmen fra deres Stemmer, og Tid og Raad til at følge
med i Kirken og paa Møder skulde de have, det var en Livsbetingelse
for dem.

Karen Kr. Rosagers og Hans Nielsens Efterkommere.
2 Børn: A — B.
A. JOHANNES NIELSEN, f. 1872 i 0. Aaby, d. 1877.
B. KAREN NIELSEN, f. 1. Sept. 1871 paa Kildebakkegaard i 0. Aaby. Døbt
og konfirm. i Valgm. Gik i 0. Aaby Friskole. Elev paa Vejstrup Højskole.
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Den 26. Juli 1890
i Valgm. til JENS LARSEN, f. 16. April 1866 paa
Gaarden Nøjsomhed paa Skaarup Mk. Søn af Gdr. Niels Peter Larsen,
Nøjsomhed, f. 29. Sept. 1817, d. 21. Febr. 1888, og Anne Marie Pedersen,
f. 15. Juli 1829, d. 8. Okt. 1897. — Efter 0. Aaby Friskoles Oprettelse
i 1878 paa Nabogaarden ved Helleskov, gik Jens Larsen i Skole der. Han
blev konfirm. i Valgm. i Vejstrup.
Til at begynde med boede Jens Larsen og Karen paa Kildebakkegaard;
men fra 1. April 1892 blev de Forpagtere af Gaarden, Aaret efter Ejere
af den. De fortsatte Driften af Gaarden efter de samme Principper, som
Karens Forældre havde drevet den.
Ved Overtagelsen af Gaarden beholdt de Hans Nielsens og Hustrus
Pige, der hed Maren Pedersen. Hun fik en samlet Tjenestetid af ca. 20
Aar paa Kildebakkegaard. I dette lange Tjenesteforhold kom Maren til
at staa Familien meget nær, og dette nære Forhold var vel Aarsagen til,
at him i daglig Tale kom til at hedde GI. Maren. Hun blev af stor Betyd
ning for Familien, ikke alene i de mange Aar, hun udførte det kvindelige
Arbejde paa Gaarden, men ogsaa i Aarene derefter blev det gode Forhold
ved at bestaa. Mens hun var paa Gaarden, saa hun Børnene Johannes,
Axel, Karen Marie og Johannes vokse op, og hun fulgte dem med levende
Interesse, saa længe hun levede.
Da GI. Maren rejste fra Kildebakkegaard, kom hun til at bo i Vejstrup
og tog nu ud og hjalp Folk, som sendte Bud efter hende, og hun vandt
alles Sympati ved sit hjælpsomme Sind og sin muntre Snakken. Der var
altid livligt, hvor GI. Maren var. Da Familien fra Rødbjerggaard fejrede
100 Aars Dagen for Hans Kristensen Rosagers Fødsel, gik hele Familien
fra Opholdet paa Kirkegaarden ned paa Alderdomshjemmet og saa til
GI. Maren, der laa til Sengs. Saa skattet blev hun ogsaa af dem paa
Rødbjerggaard.
Med Hensyn til Gaardens Drift skete der ikke store Forandringer i
Jens Larsens Tid. Merglingen af Jorderne, som Hans Nielsen hovedsagelig
havde udført, blev kompletteret hist og her, men Afvandingen naaede
aldrig at blive effektiv. De før omtalte mange Kildevæld var en stor
Gene ved Jordbehandlingen, ligesom de ogsaa var Aarsagen til et nedsat
Høstudbytte.
I det offentlige Liv deltog Jens Larsen ikke udover, at han i to Perioder
var Formand for Skaarup Skytte- og Gymnastikforening. Denne Forening
havde i mange Aar sin Skydebane paa Gaardens Jorder.
I Aarene omkring 1910—11 begyndte Jens Larsens Hustru at lide af
svigtende Helbred. Det var en Nervelidelse, der i de kommende Aar
gjorde hende helt uarbejdsdygtig. Dette Forhold i Forbindelse med Lar
sens Sygdom — Epilepsi — var Aarsagen til, at de saa forholdsvis
unge i 1921 afstod Gaarden i Forpagtning til deres Datter Karen Marie
og Svigersøn, Valdemar Hansen.
Jens Larsen og Karen blev boende paa Gaarden efter Udforpagtningen. Karen blev efterhaanden saadan, at hun ikke kunde bevæge
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sig ved egen Hjælp. Hun døde d. 16. Jan. 1931 og blev begravet paa
Valgm. Kirkeg. Hun var en mild og venlig Kvinde. Jens Larsen døde
d. 3. Okt. 1937 efter en længere Svagelighedsperiode.
Gaarden, der siden 1921 havde været drevet ved Forpagtere, blev
i Dec. 1937 solgt til den daværende Forpagter for Kr. 29.650.
Om Kildebakkegaard kan det vist med Rette siges, at den i Aarene
1867—1937 gav gode og lykkelige, men strenge Arbejdsaar for Slægten,
og at kun faa Steder er Skjoldborgs Sang om „den stridige Jord" mere
betegnende, end den er det for Kildebakkegaards Vedkommende.

1.

2.

4 Børn: 1 — 4.
JOHANNES LARSEN, f. 14. Novbr. 1893 i 0. Aaby, d. 1900 samme
Sted.
AXEL LARSEN, f. 21. Juli 1894 i 0. Aaby. Gik i 0. Aaby Friskole.
Han havde i sin Ungdom forskellige Pladser ved Landbruget paa
Fyn og Sjælland. Elev paa Borris Landbrugsskole i Vinteren 1917—18.
Virkede derefter i 2 Aar som Regnskabsassistent i Københavns Amts
Lanboforening. Fra 1920 Regnskabskonsulent i Randers Amts Hus
holdningsselskab.
Den 4. Marts 1928 blev han
i Aarhus Domkirke til IRIS GUDRUN
JACOBSEN, f. 6. Aug. 1901 i København. Datter af Købmand Jørgen
Christian Jacobsen, København, f. 24. Sept. 1877, d. 17. April 1943,
og Hustru Thora Emilie Elfrida Jensen, f. 20. Juni 1881.

3 Børn: a — c.
a. JØRGEN LARS LARSEN, f. 9. Dec. 1928 i Randers.
b. BIRGIT LARSEN, f. 17. Jan. 1932 i Randers.
c. MOGENS LARSEN, f. 4. April 1938 i Randers.
3.

KAREN MARIE LARSEN, f. 19. Marts 1897 i 0. Aaby. Gik i Aaby
Friskole. Elev paa Vejstrup Højskole 1919 og havde ellers forskellige
Pladser ved Husvæsenet.
Den 4. Novbr. 1921
i Vejstrup Valgm. Kirke til VALDEMAR
HANSEN, f. 22. Juli 1895 i Holmdrup. Søn af Skovløber Andreas
Hansen, Holmdrup, f. 12. Juli 1873, og Hustru Maren Laurine Johanne
Larsen, f. 16. Jan. 1870. Valdemar gik i Skaarup Kommuneskole og
havde derefter forskellige Pladser. Nu Vejmand i 0. Aaby.

a.

3 Børn: a — c.
SVEND AAGE HANSEN, f. 4. Maj 1923 i 0. Aaby. Var paa
Hjemly Efterskole i Vinteren 1939—40.
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b.

c.

4.

ELI LAURA HANSEN, f. 15. Sept. 1925 i 0. Aaby. I Sommeren
1941 paa Vejstrup Ungdomsskole og i Vinteren 1946—47 paa
Snoghøj Gymnastikskole.
KAREN AGNETHE HANSEN, f. 21. Juni 1930 i 0. Aaby. Var
paa Hjemly Efterskole i Vinteren 1946—47.

JOHANNES HJALMAR LARSEN, f. 30. Marts 1912 i 0. Aaby. Gik
i 0. Aaby Friskole. Fra 1942 til Maj 1946 boet i Lille Rise paa Ærø,
derefter boet paa Thurø. Arbejdsmand.
Den 23. Juni 1942
i Rise Kirke til JENSINE EGIDIA THERKELSEN, f. 30. Maj 1904 i Lunde Sogn paa Fyn. Datter af Vognmand
Hans Therkelsen, Damkær, Ærø, f. 27. Sept. 1872, og Hustru Egidia,
f. 8. Marts 1872, d. 26. Juli 1934.

IV.
PEDER KRISTENSEN ROSAGER, f. 27. Juli 1846 paa Rosagergaard.
Han blev den 13. Maj 1871
i Ryslinge Valgm. Kirke til JOHANNE
MARIE CHRISTENSEN, f. 10. Juni 1845 i Ellerup, Gudbjerg Sogn. Datter
af Gdr. Christen Jensen og Hustru Barbara Kristensdatter, Ellerup.
Saavidt det kan oplyses, var de en kort Tid Gaardfæstere, men virkede
ellers som Friskolelærerfolk i Nr. Lyndelse og Ferritslev.
De fik 3 Børn: A — C.
A. KRISTEN KRISTENSEN, f. 2. Maj 1872 i Vejstrup, døbt i Ryslinge
Valgm. Kirke, d. 23. Maj 1889 i Ellerup.
B. MAREN MARIE KRISTENSEN, f. 10. April 1874 i Ferritslev, Rolfsted
Sogn, døbt i Ryslinge Valgm. Kirke, d. 10. Jan. 1880 i Ellerup.
C. KNUD THORVALD KRISTENSEN, f. 2. Jan. 1876 i Ferritslev, døbt
i Ryslinge Valgm. Kirke, d. 2. Jan. 1880 i Ellerup.
Peder Kristensen døde 25. Aug. 1878 i Nr. Lyndelse. Deraf sluttes,
at han har været Friskolelærer dér paa det Tidspunkt, men han kan
ogsaa have henligget syg hos sin Farbror, Hans Hansen, der havde
Gaard i Nr. Lyndelse, og ikke været Lærer dér.
Efter sin Mands Død flyttede Johanne til sit Barndomshjem i
Ellerup med sine 3 Børn. Her døde hun 12. Juli 1887. De to yngste
Børn var da døde, og 2 Aar senere døde det ældste.
Det var Tuberkulosen, der rev hele Familien bort. De ligger alle
begravet paa Valgm. Kirkegaard i Vejstrup.

V.
JOHANNES KRISTENSEN ROSAGER, f. 3. Sept. 1848 paa Rosagergaard,
d. 3. Maj 1852.
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VI.

Birthe Marie Petersdatter,
f. 14. Jan. 1857 — d. 23. Maj 1938.

Andreas Kristensen Rosager,
f. 15. Okt. 1850 — d. 21. Febr. 1924.

Christen Hansen drev selv Rosagergaard, til han i sit 68. Aar
overdrog den til sin yngste Søn Andreas Christensen Rosager, den
første Tid i Forpagtning, medens de to gamle saa blev boende hos
Sønnen i deres gamle Hjem, som Tidens Skik mest var.
Andreas havde som sine Søskende gaaet i Skole derhjemme i
„Huggehuset“ hos Rasmus Hansen, indtil Skolen rykkede ind i den
nye Friskolebygning nærmere Vejstrup. Gennem Ungdomsaarene
var han hele tre Gange paa Højskole, først hos Kragballe i Høj
skolens første Elevhold 1867—68, senere endnu en Gang paa sam
me Skole hos Jens Lund og endelig som 27-aarig paa Rødkilde
hos Frede Boisen. Derud over var han vist ikke meget borte fra
den hjemlige Egn, kun et Aars Tid hos sin Farbror Hans i Nørre
Lyndelse, hvor denne havde en Gaard. Men Opholdet dér fik nok
en ikke ringe Betydning for ham, idet han fik Lejlighed til at del
tage i Gymnastikken i Højby, som lededes af Klaus Berntsen. Der
var ret lang Vej dertil, men han fik af Farbroderen overladt en
Hest at ride paa, saa Afstanden ikke føltes besværlig. Den Interesse
for Gymnastikken, som her blev vakt, forlod ham ikke, men førte
i Ungdomsaarene ind i et ivrigt Arbejde med Gymnastikken i Vej-
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strupegnen, baade som udøvende Gymnast og som Leder, og det
var ham altid siden en Glæde at se Gymnastikken trives. Selv
langt op i Aarene var han fast Tilskuer ved Stævner paa Hjem
egnen. Som Leder af et Hold fik han engang ved en Amtsopvisning
i Svendborg overrakt en Æressabel med Ret til at bære den. Han
sagde tit: „En god Gymnast ved, hvor hans Kræfter sidder,“ og
han skulde nok faa sine Karle og sine Sønner til at møde.
Men ellers var der jo nok at være optaget af, baade med Sjæl
og Krop. Som det var almindeligt tog han tidligt Del i Hjemmets
Arbejde, og der blev nok ikke arbejdet mindre dér end andre
Steder; og i Fristunder lyttede han til Samtaler om politiske og
aandelige Spørgsmaal, som hans Far og Rasmus Hansen var stærkt
optaget af og jævnlig drøftede. Og ikke sjældent maatte han løbe
et Ærinde for sin Far, der havde flere offentlige Hverv.
I en Alder af 28 Aar blev han gift med Birthe Marie Pedersdatter. Him var født 14. Januar 1857 og Datter af Gaardejer Peder
Jensen-Nørregaard og Hustru Anne Marie Jensdatter, Nørregaard
i Vejstrup. Hun har vel heller næppe været meget borte fra Vej
strupegnen. Men dét var jo for Resten ogsaa en af de Egne, hvor
der skete mest og var mest Røre i de Tider. Hun var dog en Tid
„udenlands“, idet hun i Halvfjerdserne kom over til Bovlund i Søn
derjylland hos Frimenighedspræst L. B. Poulsen, som i ca. 2 Aar
havde ledet Vejstrup Højskole efter Kragballes Afrejse.
Det var en ret krævende Gerning, den unge Husmoder gik ind til,
idet Svigermoderen hele Tiden var syg og i sine sidste Aar var
stadig sengeliggende, ramt af en Lammelse, og selv om gamle Chri
sten Hansen paatog sig en stor Del af Plejearbejdet, maatte det give
meget ekstra Arbejde for Marie. Efterhaanden kom der ogsaa smaa
i Hjemmet, og selv om de to første døde som smaa, var det ikke
lettere. Det første Barn levede kun faa Dage, det næste levede fra
10. August 1881 til 7 .April 1883. Nogle Maaneder før dette Barn
døde, var den tredie Dreng, Herluf, født, saa Hjemmet blev ikke
barnløst, og nu fulgte nogle Aar, hvor Børneflokken voksede til 5
levende, 3 Drenge og 2 Piger. Efter Alder: 1. Herluf, født 29. Jan.
1883, 2. Aage, født 26. Juli 1884, 3. Kristine, født 2. Decbr. 1886, 4.
Hulfred, f. 1. April 1889 og 5. Sigurd, født 4. Juni 1892.
Kun Herluf har Mulighed for at erindre sin Farmor, der døde
1887, men han kan dog næppe huske, hvad de to gamle Bedstefor-
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ældre fortalte, der var hændt inde hos dem den Morgen, da Purken,
som han vel plejede, kom ind og puttede sig ned mellem dem: Da den
gamle Farfar bad Morgenbønnen og sagde: „Giv os i Dag vort dag
lige Brød“, mærkede han, at Maren var ved at le, og han sagde bag
efter bebrejdende: „Hvor kan du dog ligge og le, mens vi beder
Morgenbøn?“ Men da hun saa sagde: „Jamen, hørte du ikke, at
Drengen hviskede: og Finker til?“, saa forstod han, det kunde knibe
at lade være. Drengen har altsaa gerne villet have lidt lækkert
til „Brødet“.
Det var jo i de bevægede Provisorieaar med Estrups Styre, og
de politiske Bølger gik højt. Baade Andreas og hans Far var ivrigt
med i Venstres Strid mod Højre, og selv om Andreas ikke hidtil
havde taget megen Del i den offentlige Debat ud over nogle Ar
tikler i „Svendborg Avis“, var han varm for Sagen og var en af dem,
der nægtede at betale Skat. Selv Børnene, i hvert Fald Kristine, har
været optaget af den standende Strid. Det traf sig nemlig en Dag,
da der kom en fremmed Mand, at der ikke straks var andre end hen
de til at tage imod ham. Hun tog resolut en Pibe, stoppede den og
bød Manden til Sæde i den gamle Sofa, idet hun bød ham Piben. Saa
stoppede hun sig selv en Pibe, og idet hun selv anbragte sig i So
faens anden Ende, indledte hun en Samtale med Spørgsmaalet: „Naa,
hvad mener du saa om „Skattenægtelse?“ Med sine tre—fire Aar
har hun skønnet, hvad man underholdt saadanne Folk med.
Andreas var i 1887 begyndt at træde frem ved politiske Møder
i Kværndrupkredsen, som Gudmekredsen da hed, imod Kredsens
Folketingsmand Hansen-Ølstykke, der var forhandlingsvenlig. I
1889 fik han Opfordring til at stille sig i Middelfartkredsen, men gav
Afslag. Lidt senere gav han flere Gange Afslag paa Opfordring til
at stille sig i sin egen Kreds mod Hansen-Ølstykke, men syntes til
sidst, at han maatte give efter, og efter en bitter Valgkamp sejrede
han ved Valget den 21. Junuar 1890. Overvægten var dog kun 97
Stemmer, men efterhaanden blev hans Stilling i Kredsen mere sik
ker. Det havde ikke gjort ham Valgkampen mindre bitter, at han
havde det meste af Slægten og mange personlige Venner, f. Eks.
Jens Lund, imod sig. Dermed begyndte nu et ca. 20-aarigt Rigs
dagsvirke.
Det var nok ellers ikke hans Ønske at maatte forlade sit Land
brug, som han havde virket godt med. Det var jo ikke saa længe
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siden, at Landbruget havde maattet lægges om fra Kornavl til
Kvægbrug, hvor det gjaldt at oparbejde en Besætning af højtydende
Malkekvæg, og Andreas havde været ret stærkt med i dette og
havde da ogsaa Præmiedyr baade af Køer og Heste. Det siges ogsaa,
at naar der kom fremmede, var det Staldene, han præsenterede,
medens han overlod Marken til Faderens Forevisning. Nu maatte
han overlade den daglige Ledelse til andre og selv nøjes med at be
søge Hjemmet i den ugentlige Fritid fra Lørdag Aften og Søndagen
over. Han kunde da træffes paa Inspektion i Stalden, og undertiden
friskede han sig ved en Gang Strigling af Heste eller Køer. Men
ellers var nok Styret i det daglige lagt i de bedste Hænder hos hans
Fader, der trods Alderen endnu var frisk som en Ungersvend, saa
han, naar det var Spisetid, kunde løbe om Kap med Drengene over
Gaarden. Han var altid i Fart og skulde han op i Stuerne, tog
han Trappen i Spring paa to-tre Trin ad Gangen. Ja, selv det sidste
Efteraar, han levede, var det ham, der pløjede Marken, og han
kunde holde ud, saa Hestene maatte skiftes hver halve Dag. Han
kunde ogsaa staa paa Loen en Dag igennem, naar de rensede Korn,
saa det hvide Skæg blev sort, og saa nød han, naar Kristine og Hul
fred, „det strenge Herskab“, som han sagde, Søndag Morgen hjalp
ham med at faa det sorte fjernet ved Hjælp af Sæbe og Vand. Han
døde 18. Februar 1901, i sit 90. Aar. — De yngste af Børnene har
ikke mange Minder fra før deres Fars Rigsdagstid, og der er derfor
det underlige, at naar de opfrisker Barndomsminderne, er det Mor
og Farfar, der optræder oftest, fordi Far var saa meget borte.
Men havde Andreas en god Afløser i sin Far, hvad Gaardens Drift
angaar, saa maa „Livet i Huset“ ikke mindst nævnes. Marie havde
som nævnt sin syge Svigermor at passe indtil hendes Død i 1887,
samtidig med at Børnenes Pleje og de førstes Død lagde Beslag paa
hendes Kræfter, og da Andreas saa kom ind paa Rigsdagen, maatte
det ogsaa give hende en Del ekstra at tage sig af, vel især efter Svi
gerfaderens Død. Jævnlig kom en og anden fra Rigsdagen med An
dreas hjem paa Besøg. Det kunde være meget fornøjeligt og op
friskende, men maatte jo give nogen Travlhed, og samtidig kom
Naboer og Venner for at høre og spørge eller for at bede om et godt
Ord lagt ind paa rette Sted.
Disse Besøg fra Folketinget husker Børnene mange af. Engang
var saaledes Moestrup fra Mellerup med Andreas hjemme. Det var,
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Rosagergaard.

mens Chr. Hansen endnu levede, og Moestrup var da blevet Vidne
til, hvordan denne og Børnene sammen, af samme Fad, spiste deres
sædvanlige Morgenfoder af Øllebrød med godt med Klumper i. Han
sagde da senere til Andreas: „Hvor var det kønt at se den gamle,
milde Mand sammen med Børnene og høre deres Pludren! Det lød
som Musik, men jeg forstod ikke et Ord“. For øvrigt var Øllebrød
ikke det eneste Børnene og deres Farfar delte med hinanden. Naar
han trak sig tilbage til sin egen Stue, vilde de smaa gerne liste ind og
være hos ham og maaske faa fortalt Eventyr, f. Eks. „Staalbrækjern“,
som han sagde. Blev de for urolige og støjende, maatte de ud, men
kunde snart faa Lov at komme ind igen, naar de igen kunde være
„mine smaa Venner“. Men ellers gik Livet sin jævne Gang med Ar
bejde om Dagen og om Aftenen med hyggeligt Samvær i Daglig
stuen. Der stod en Fjerding Tobak til fri Afbenyttelse for dem, der
maatte ryge aabenlyst. Naar saa Avisen var læst, gik Tiden med
Højtlæsning eller i Farfars Tid med at lytte til hans Fortælling om
Oplevelser i Lans lange, indholdsrige Liv, om Dagliglivet i hans Ung
dom, om Slægten, eller hvad der nu faldt for. — Der var jo natur
ligvis, som altid med en ny Generation, kommet en anden ny Enkelt
hed ind i den daglige Tilværelsesform, som den ældre Generations
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Repræsentant ikke rigtig syntes om, men nogen egentlig Forstyr
relse i Forholdet mellem den gamle og de yngre voldte den ikke.
Marie var saaledes vant til en ny Art af Renlighed og mente, at Gul
vet f. Eks. skulde være ferniseret og jævnlig vaskes. Kom saa Chr. H.
i sin Travlhed farende ind i et eller andet Ærinde og med Træskoene
paa, som han var vant til, medens en af Pigerne laa og vaskede Gulv,
kunde han smaairriteret, men alligevel med Smil i Ansigtet udbryde:
„Naa, ligger du nu igen paa Knæ for jeres Afgud!“ Marie vilde ogsaa
gerne somme Tider lægge en hvid Dug paa Bordet, men det bekom
den ikke altid saa godt, naar han saa kom og satte sig til Bordet med
sin Skindtrøje, som han kunde have gjort fin med selvblankende
Seletøjssværte. De forstod begge at se stort paa hinandens smaa
„Særheder“ og forligtes paa det bedste. Marie var af et muntert, men
særdeles ligevægtigt Væsen. Ikke sjældent fandt Andreas Anledning
til at bemærke, at hun havde „Paaskeblod i Aarerne“, og rigtigt er
det, at der herskede en hyggelig, munter Stemning, hvor hun var til
Stede, og det hyggelige Aftensæde, der vedvarede gennem Aarene, og
som alle paa Gaarden deltog i, havde nok sin samlende Kraft ikke
mindst i hendes stilfærdige, glade Maade at færdes paa. Hun var
stærk og overkom de mange forskellige Ting, der maatte passes, til
syneladende uden ret tit at trættes, og der var jo i de Tider mange
Arbejder, der skulde udføres i Hjemmet, f. Eks. Brygning og Bag
ning, men som man dog allerede i hendes Tid begyndte at lade spe
cielle Fagfolk ordne. Der var gennem mange Aar Mejeri i Gaarden
med forholdsvis moderne Maskineri som Centrifuge. I dette Mejeri
behandledes saa ogsaa Mælken fra Nabosteder, og derved blev det saa
muligt at lave „Herregaardssmør“ ogsaa fra mindre Brug. Men Meje
riet blev passet af en uddannet Mejerske og gav saa ikke særlig
meget Arbejde for Marie. Børnene vidste, hvor Flødekernen var og
pyntede nok ikke sjældent paa Øllebrødet ved at holde det under
Hanen. Endnu minder Navne som Ostekammeret, Mælkestuen og
Smørkammeret om det for længst nedlagte Mejeri. Hestegangen, der
trak Maskineriet, stod i adskillige Aar efter, men er nu ogsaa borte.
Efter Chr. H.s Død maatte der holdes en Bestyrer, da Herluf endnu
var temmelig ung, og Andreas stadig var i Rigsdagen en stor Del af
Aaret. Disse ca. 20 Aar i A.s Folketingsperiode gik ellers uden større
Forandringer i Livet derhjemme. Noget spændende i disse Aar var
de forskellige Valgkampagner. Andreas vilde helst hjem efter hvert
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Fra venstre. Bagerste Række: Kristine Madsen, Axel Madsen, Anne Rosager,
Erland, Herluf Rosager, Carl Nielsen, Hulfred Nielsen. Siddende: Marie Ros
ager, Andreas Rosager, Kirsten, Marie Rosager, Ragnhild, Aage Madsen, Si
gurd Rosager. Siddende paa Jorden: Aage Rosager, Helge, Sigurd, Svend.

Møde, og saa var det Herluf, der mest maatte være Kusk, og han kom
saaledes til at overvære mange af Vælgermøderne, medens de der
hjemme havde en varm Æggeøl parat til Andreas’ anstrengte Hals.
Efterhaanden levede han sig ind i Rigsdagsarbejdet, og det mere indgaaende Kendskab til det politiske Livs Detailler gjorde det ogsaa
lettere at klare Vælgermøderne. Paa Rigsdagen talte han ikke ofte,
men han „vandt hurtigt Navn som en af den Bergske Gruppes mest
betroede Mænd. Det gav sig Udslag i, at han hurtigt indvalgtes i Fi
nansudvalget, og i 1901 valgtes han til dettes Sekretær. Ogsaa i andre
Udvalg har han virket støt og dygtigt. — I sit Parti nyder han megen
Anseelse for sin faste og retskafne Karakter.“ (Citat fra N. Bransager: Den danske Regering og Rigsdag 1901). Der var mellem ham
og I. C. Christensen knyttet et Venskabsbaand, der varede Livet ud
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og gav sig bl. a. Udslag i, at I. C. trods Vinteren drog over til Vej
strup og talte ved hans Begravelse i 1924.
Da han ved Valget i 1909 „faldt paa de fremskudte Forter“ mod
Kr. Ravn, var han egentlig glad ved at faa Ro til at leve Hjemmets
Liv, selv om han endnu havde Kræfter i Behold og kim var i sit 60.
Aar. Noget havde han da ogsaa stadig at virke med udadtil, idet han
nogle Aar tidligere var valgt ind i Administrationskommissionen for
Baroniet Schelenborg, ligesom han var Formand for Tilsynet med
Vejstrup Pigehjem og i Bestyrelsen for Dansk Landbrugsmuseum.
Sin gamle Interesse for Landbruget havde han stadig i Behold og var
daglig optaget af Arbejdets Gang. Især var det nu Hestene, han
havde Øje for og var omhyggelig for, at de fik deres „Havreskær
med Paadrysning“. Af legemlige Svagheder var det især Gigten, der
generede, navnlig var det ene Ben besværligt, indtil han opdagede»
at han kunde bringe det i nogenlunde Orden ved et saa simpelt Mid
del som at cykle flittigt.
Naar han var hjemme, forsømte han aldrig Kirken, hvor han havde
sin helt faste Plads, ligesom Faderen havde haft.
Der findes et Maleri i Slægten, malet i Halvfemserne. Man ser der
et Stykke af Elsehovedvejen knap Øst for Vejstrup. I Baggrunden er
Valgmenighedskirken, og paa Vejen gaar gamle Chr. Hansen paa
Kirkevej. Nogle Aar senere var det Andreas, der gik den samme Vej
og lige saa regelmæssigt. Han gik der nok af gammel Vane, men vist
mest fordi han i Mødet med Gud i Menigheden fik fornyet Kraft til
at leve sit Trosliv, og fordi han der følte sig som eet med saavel nu
levende som forudgangne Kristne: „Helgen her og Helgen hisset er i
samme Menighed“ var ham nærværende Virkelighed. Der havde
mellem ham og Faderen været et sjældent hjerteligt Forhold. Fade
ren var ham et Forbillede paa kristen Menneskelighed, og han nærede
til det sidste en dyb sønlig Ærbødighed for ham, som han ofte gav
Udtryk for i en eller anden Udtalelse. Han havde en Evne til at
udtrykke sine Følelser paa Vers, og der er endnu opbevaret smaa
Digte med Hyldest til Faderen. Et er dateret 1897. — Marie var ikke
mindre stadig Kirkegænger; men hun holdt ikke saa meget af Fod
sporten, saa him blev kørt sammen med, hvem der ellers fulgte med.
Imidlertid kom jo saa den Tid, da Børnene efterhaanden satte Bo,
og da Sigurd blev gift i 1916 med Sidsel Marie Larsen fra Vester
Hassing i Vendsyssel, overtog de Rosagergaard i Forpagtning, medens-
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Andreas og Marie blev boende hos dem. Og som det var gaaet før,
viste det sig igen, at den gamle og den unge Generation kunde leve
lykkeligt sammen under samme Tag, og det ikke mindst takket være
den unge Marie, der viste en sjælden Hensyntagen til og Omsorg for
de to, som nu var de gamle i Gaarden. Men det maa ogsaa siges, at
de paa deres Side gjorde deres ved ikke at blande sig i de unges
iøvrigt dygtige Styre af Gaard og Hus.
Først paa Aaret 1924 maatte Andreas gaa til Sengs paa Grund af
en Sygdom, der endte hans Dage 21. Februar. Han maatte gennem
et strengt Sygeleje, det han somme Tider havde set hen til med
Ængstelse, medens selve Døden ikke havde føltes som noget truende.
Ved hans Begravelse indledtes Højtideligheden med Salmen „O Kri
stelighed“, hvorefter Pastor Anders Nørgaard talte og begyndte med
at nævne, at denne Salme havde Andreas selv forlangt sunget for
dermed at give til Kende, hvilken Tone han ønskede, der skulde lyde
paa denne Dag. Lovsangstonen. Sangen om de levendes Land, Landet
bag Hav. Og ellers havde Andreas sagt: „Du skal ikke sige meget ved
min Grav, men du skal hilse Vejstrup Valgmenighed og sige: Det
bedste, jeg har fundet i Livet, har jeg fundet her. Det, der kan bære
mig paa det sidste, det er det, jeg har oplevet i Menighedens Fælles
skab fra min Ungdom af. Jeg er glad for, at jeg i min Ungdom og
gennem hele mit Liv er blevet præget af det, jeg der fik Lov at leve
med i“. Derpaa talte Vennen, Folketingsmand I. C. Christensen om
det gode, de havde delt med hinanden gennem snart 40 Aar. Høj
skoleforstander Dissing talte om hans Forhold til Højskolen, og Sog
nefoged M. N. Madsen takkede for hans politiske Virke.
Birthe Marie levede endnu en Række Aar ved temmelig godt Hel
bred, med sit gode Humør i Behold og i et lykkeligt Forhold til Om
givelserne. Op i Aarene blev hun ramt af en mindre Hjerneblødning,
som hun dog kom næsten helt over. Synet var ikke godt efter den
Tid, men hun kunde næsten til det sidste læse ved Hjælp af en Lup,
og hun naaede at læse meget, og hvad him læste, huskede hun længe.
Hun havde op i sine sidste Aar en lykkelig Evne til at indstille sig
paa, at Verden efterhaanden maa skifte Udseende, men er dog den
samme; saa hun led ikke under det, som tit kan pine gamle Menne
sker, nemlig Følelsen af, at alt er saa meget ringere end i deres unge
Dage. Hun kunde sikkert godt have nydt en rigtig moderne Tur i Luf
ten, om Lejligheden havde budt sig. I hvert Fald nød hun en god
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Fart i Bil. Naar hun var sat godt til Rette, kunde hun sige: „Naa, lad
saa bare „Kassen“ rokke!“
Efter et ret kortvarigt Sygeleje døde hun 23. Maj 1938.
Gaarden var i Sigurds Forpagtning undergaaet nogen Forandring.
De gamle Bindingsværksudhuse fra Chr. Hansens Tid var solide og
staar for største Delen endnu; men i 1922 byggede Sigurd en ny Svinestald og to Aar senere blev Kostalden revet ned og gav Plads for
en mere tidssvarende. Samme Aar blev Haven lagt om og udvidet en
Del. Gennem adskillige Aar var Hestebestanden ret fine Oldenbor
gere med Præmiedyr imellem; men i 1930erne skiftede Sigurd om til
den belgiske Race.

Andreas K. Rosagers og Birthe Marie Pedersdatters
Efterkommere.
7 Børn: A — G.
A. KRISTEN ANDREASSØN ROSAGER, f. 1. Aug. 1880, d. 11. Aug. s. Aar.

B. PETER ANDREASSØN ROSAGER, f. 10. Aug. 1881, d. 7. April 1883.

C. HERLUF ANDREASSØN ROSAGER, f. 29. Jan. 1883, gik i 0. Aaby Fri
skole. Højskole. Landbrugsskole.
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Aage Andreassøn Rosager.

eo ANNA DAGMAR NIELSEN, 1. Aug. 1912. F. 22. Aug. 1887. Datter af
Gdr. Jørgen Nielsen og Hustru Marie Larsen, Tjæreby Sogn, Sjælland.
Købte først Gaarden Vesterdal i Stenløse paa Fyn. Bor nu i Ærtehavegaard i Brændekilde. Der døde Dagmar i 1948. Begravet paa Brændekilde
Kirkegaard. Herluf var som Gymnast med i London 1908, og senere tog han
i de unge Aar Ranslen paa Ryggen og drog en Tur ned igennem Tyskland
og arbejdede en Sommer paa en Gaard i Sachsen.

1.
2.
3.

4.

4 Børn: 1 — 4.
HELGE ROSAGER, f. 4. Juli 1914 i Stenløse og er nu ved Mejeriebruget.
SIGURD ROSAGER, f. 8. Sept. 1915 i Stenløse og virker ligesom Bro
deren ved Mejeribrug.
RAGNHILD ROSAGER, f. 15. Sept. 1918 i Stenløse. Hun er gift, og
hendes Mand er ved de nordfynske Jernbaner.
ERLAND ROSAGER, f. 2. Aug. 1920 i Stenløse og er nu Forpagter af
Hjemmet i Brændekilde.

D. AAGE ANDREASSØN ROSAGER, f. 26. Juli 1884. 0. Aaby Friskole,
Journalist ved „Fyns Tidende", derefter „Randers Dagblad". Blev angrebet
af Tuberkulose. Døde 13. September 1909. Begravet paa Vejstrup Valg
menigheds Kirkegaard.
E. KRISTINE ANDREASDATTER ROSAGER, f. 2. Dec. 1886. — 0. Aaby
Friskole. Højskole. Husholdningskursus.

13
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Kristine og Axel Madsen.
AXEL HVIDE MADSEN, 27 Maj 1908. F. 30. Dec. 1875 i Frølunde, Sjæl
land. Søn af Gdr. Niels Madsen, f. 11. Marts 1846, d. 3. Okt. 1912, og Hu
stru Ane Christensen, f. 31. Aug. 1848, d. 17. Jan. 1930, Spilborg i Vejstrup.
Skolegang hos Jens Lund, Vejstrup Højskole. Dalum Landbrugsskole. For
pagter af Spilborg fra 1903—10. Fra 1910 Gaardejer i Damgaard, Vejle pr.
Allested og fra 1942 Sparekassebestyrer i „Lanbosparekassen for Fyn “s
Afdeling i Nr. Broby.
Var i 20 Aar Formand for Andelsmejeriet Midtfyn i Vejle pr. Allested.
Sogneraadsformand i 2 Aar. Sognefoged og Lægdsmand i 18 Aar. Fra 1928—
42 Vurderingsmand for Fyns Stifts Kreditforening og Fyns Stifts Spare
kasse samt for Østifternes Hypotekforening. Fra 1916 Tillidsmand for Land
bosparekassen paa Fyn for Vejle Sogn.

1.
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1 Barn:
AAGE MADSEN, f. 22. Sept. 1909 i Spilborg. Skolegang i Vejle pr.
Allested til 1921, derefter Odense Kathedralskole med Afgang som
nysproglig Student 1928. Elev paa Askov Højskole 1928—29. Den fyn
ske Handelsdagskole 1929—30. Ansat i Landbosparekassen for Fyn i
Faaborg 1931, samme Firmas Hovedkontor i Odense 1933—38. Derefter
Sparekassebestyrer af Sparekassens Filial i Ringe fra 11. Maj 1938.
GERDA OLSEN, Set. Knuds Kirke i Odense, 9. April 1936. F. 25.
Aug. 1912 i Odense. Datter af Trafikkontrollør Jørgen Olsen, f. 2. Jan.
1879, og Hustru Anna Christensen, f. 21. Okt. 1888.

Gerda og Aage Madsen.

a.
b.
c.

3 Børn: a — c.
INGE MADSEN, f. 1. Okt. 1938.
NIELS R. MADSEN, f. 17. Juli 1944.
GRETHE MADSEN, f. 1. Aug. 1946.

F. HULFRED ANDREASDATTER ROSAGER, f. 1. April 1889 i Vejstrup. —
0. Aaby Friskole. Højskoleoph. i Vejstrup som 17-aarig. Senere var hun
en Vinter en Art Huslærerinde for Folketingsmd. P. Th. Nielsens Børn i
København. Lærte Husvæsen hos Søsteren paa Spilborg. Ellers hjemme.
CARL CHRISTIAN NIELSEN, 2. Aug. 1915. F. 30. Juni 1887 i Hallund
pr. Brønderslev. Søn af Gdr. Jens Nielsen, f. 8. Juni 1852, og Hustru Kirsten
Nielsen, f. 8. April 1856, Dalgaard, Hallund. Hallund Kommuneskole. Var
først ved Landbruget hjemme og dyrkede samtidig Musik, mest i et aim.
Landsbyorkester. Var hjemme noget længere end tænkt, fordi Faderen
kom til Skade med sit ene Ben, og Brødrene var blevet Haandværkere. Be
gyndte 21 Aar gammel at læse og tog Lærereksamen fra Skaarup Semina
rium 4 Aar senere, 25 Aar gammel. Traf der Hulfred. Vinterlærer i Bogens
paa Mols i Vinteren 1912—13, Vikar i Herrested ved Ørbæk i 40 Dage. Blev
saa Hjælpelærer hos Lærer Emil Petersen, Store Dame paa Møn, da han
var valgt til Folketinget. Var der lidt over et Aar og blev saa kaldet til An
denlærer og Organist i Sørup ved Svendborg fra 1. Juni 1914. Der gift med
Hulfred. Fra 1. Marts 1917 Førstelærer i Ugilt ved Hjørring. Var først
Kirkesanger, fra 1. April Organist ved Kirken. Havde efterhaanden en
Række Kursus i København. Fra 1918 kommunal Revisor, Revisor i Ugilt

13*
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Brugsforening fra 1925. Kasserer i Menighedsraadet fra 1. Nov. 26 til 31.
Oktober 1934. Fra 1931 Medstifter og Bestyrelsesmedlem (Kasserer) i
Skolebiblioteksforeningen for Hjørring Amt. Var i 1924—25 Formand for
Ungdomsforeningen og Kirkeligt Samfund. Nu Kasserer for Sønderjydsk
Forening for Ugilt Sogn (oprettet 1942), og i Bestyrelsen for Foreningen
„Norden“s Afdeling.
1 Barn.
KIRSTEN MARIE NIELSEN, f. 30. Juni 1918 i Ugilt. Gik i Skole
hjemme. Maatte paa Grund af Sygdom i de senere Barneaar give Af
kald paa udvidet Skoleuddannelse. Vraa Højskole som 16-aarig. Askov
Højskole 1940. Ellers ved Husvæsen.
JENS KRISTIAN FOG DISSING, 4. Sept. 1941, Lærer. F. 28. Jan.
1918, Søn af Lærer Niels Dissing og Hustru Margrethe Fog, Houstrup
Skole, Taars ved Hjørring. En kort Tid ved Landbrug. Dim. 1941 fra
Silkeborg Seminarium. Vikar i Furreby ved Løkken et Par Aar. Ene
lærer i Dvergetved pr. Kvissel og derefter fra 1945 Førstelærer i Klæstrup Skole ved Brønderslev.

1 Barn.
BIRGIT ROSAGER DISSING, f. 6. Sept. 1943 i Furreby Skole
ved Løkken.
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Kirsten Marie og Jens Kr. Dissing,
Birgit.

G. SIGURD ANDREASSØN ROSAGER, f. 4. Juni 1892 i Vejstrup. 0. Aaby
Friskole. Vejstrup Højskole. Korinth Landbrugsskole. Laa som Husar i
* København 1912, Korporal.
SIDSEL MARIE LARSEN, 15. Sept. 1916 i Vester Hassing Kirke. F. 15.
December 1891 paa Holtegaard, Øster Hassing, Datter af Gdr. Hans Peter
Larsen, f. 11. April 1866, og Hustru Nielsigne Kathrine Eriksen, f. 1. .April
1868.
Ved Giftermaalet overtog Sigurd Rosagergaard i Forpagtning, og som
nævnt blev Andreas og Birthe Marie boende hos dem. Som ligeledes nævnt
var det i Sigurds Forpagtningstid, det blev nødvendigt at bygge nyt til
Kreaturer og Svin, idet de gamle Huse gav for lidt Rum og ikke svarede
til Tidens Krav. Desværre blev Sigurd i en ret ung Alder hæmmet i sit
flittige og dygtige Virke af forskellig legemlig Svaghed. Saa længe han
kunde, var han levende med i, hvad der rørte sig i Tiden. Han var For
mand for Kvægavlsforeningen og Foderstofforeningen og Medlem af Be
styrelsen for Svendborg Landboforening. I politisk Syn fulgte han Fade
ren og var i flere Aar Formand for Egnens Venstrevælgerforening. Si
gurd led i en Del Aar af en Ledsygdom i den ene Skulder, der generede
ham meget. Senere maatte han gennem en Kæbehuleoperation, og til sidst
blev han ramt af en Hjerneblødning, der endte med Døden 28. Juli 1941,
kun ca. 3 Aar efter Moderen. Han begravedes paa Vejstrup Valgmenig
heds Kirkegaard. Pastor Anders Nørgaard udtalte der, at Sigurd og Marie
havde ført Hjemmets Traditioner videre, og det skal siges, at de begge
stræbte efter og ogsaa forstod at faa noget af den gamle Hjemmets Tone
til at klinge videre, saa Hjemmet ikke føltes fremmed.
Ved Moderens Død i 1938 var Sigurd blevet Ejer af Gaarden. Da han
døde overdrog Marie den i Forpagtning til deres ældste Søn Aage, mens
hun selv lod bygge en Bungalow Øst for Gaarden lige op mod Haven.
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Marie og Sigurd Rosager.

1.

2 Børn: 1 — 2.
AAGE ROSAGER, f. 27. Aug. 1917 paa Rosagergaard. 0. Aaby Friskole.
Landbrugsskole. Som Garder i København.
ANNE KIRSTINE JUSTESEN, 26. April 1942 i Gaaser Kirke.
F. 21. Maj 1917 paa „Brændeskovgaard“, Tylstrup. Datter af Gdr. Anton
Peder Justesen, f. i „Knoldgaard“, Vester Hassing, 16. Maj 1885, død
17. Juni 1937, og Hustru Mariane Kristine Klem, f. 8. Sept. 1885.

Anna og Aage Rosager,
Knud, Karen, Jens.
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Betty og Svend Rosager.

a.
b.
c.

2.

3 Børn: a — c.
KAREN ROSAGER, f. 27. Juli 1943.
JENS ROSAGER, f. 10. Sept. 1946.
KNUD ROSAGER, f. 17. Aug. 1949.

SVEND ROSAGER, f. 28. Febr. 1920 paa Rosagergaard. 0. Aaby Fri
skole. Realskole i Svendborg. Kontorarbejde i Svendborg. En kort
Periode Handelsvirksomhed i Svendborg. Kontorvirksomhed i Odense.
BETTY BØGH CHRISTOFFERSEN, 3. Okt. 1949. F. 30. Nov. 1923.
Datter af Lars Peter Christoffersen, „Elleholm", Ravnebjerg, f. 10.
Dec. 1886, og Hustru Pouline Bøgh Hansen, f. 17. Febr. 1890.
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VII.

Anne Marie Kristensen Rosager,
f. 14. Maj 1855 — d. 15. April 1890.

Jørgen Ditlev Jørgensen,
f. 17. Nov. 1850 — d. 4. Marts 1912.

Anne Marie Kristensen Rosager var yngste Barn af Christen
Hansen og Maren Nielsdatter i Vejstrup, født 14. Maj 1855 samme
Aar, som Christen Hansen havde lagt Grunden til Friskolen. Aaret
efter kom Rasmus Hansen efter at have været paa Koids Skole i
Dalby til Vejstrup som Lærer ved Friskolen. Selvfølgelig fik Anne
sin Skolegang hos ham. I hendes første Skoleaar var hendes Fader
Landstingsmand, saa det er forstaaeligt, at Hjemmet paa forskellige
Maader prægedes heraf.
Da Anne skulde konfirmeres, var Vilhelm Birkedal Valgmenig
hedspræst i Ryslinge, og hun blev derfor konfirmeret af ham, vistnok
i Efteraaret 1869. Blandt dem, der den Dag var i Kirke, var ogsaa
Jørgen Ditlev Jørgensen fra Rudme, der lagde Mærke til hendes
smukke Øjne og et lyseblaat Baand i Haaret. At hun skulde blive
hans Hustru, var der vel næppe Tanker om den Dag.
De følgende Aar var Anne en stor Hjælp for sin Moder, der i flere
Aar var meget svag. Der blev dog. Tid til at komme paa Vejstrup
og Koids Højskole, og en Tid var hun paa Bjørnemose ved Svend
borg for blandt andet ogsaa at lære Mejerivæsen.
I disse Aar lærte hun at kende den unge Mand, der hin Efteraarsdag havde lagt Mærke til den unge Pige fra Vejstrup. Jørgen Ditlev
var paa Vejstrup Højskole sammen med Andreas Rosager, og Op-
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Havelund i Rudme.

holdet i Vejstrup gav ikke alene en berigende Vinter paa Skolen,
men tillige for Jørgen Ditlev et Venskab med Søsteren, og dette
førte senere til et lykkeligt Ægteskab.
Den 14. Maj 1877 holdtes Bryllup paa Rosagergaard. Det var den
yngste Datter Anne, der den Dag — hendes Fødselsdag — blev viet
til Jørgen Ditlev Jørgensen i Vejstrup Valgmenighedskirke. Barn
domshjemmet med de rige Minder maatte nu forlades, og med de
bedste Forhaabninger til Fremtiden drog de nygifte til Hjemmet i
Rudme, hvor Jørgen Ditlevs Slægt siden 1776 havde virket, og hvor
nu friske Kræfter skulde fortsætte.
Hjemmet i Rudme lignede i meget Hjemmet i Vejstrup. Ogsaa
her havde tidligt Kampen mod Rationalismen vakt nye Tanker, og
det blev Vilhelm Birkedal, der i 1849 kom til Ryslinge og ved sin
Forkyndelse gav Anledning til, at Folk ogsaa fra Rudme Søndag
efter Søndag tog dertil. 1855 løste Hans Jørgensen og hans Hustru
Anne Kirstine Sognebaand til Birkedal, og da Sønnen Jørgen Ditlev
nærmede sig den skolepligtige Alder, opstod Tanken om ogsaa at
gøre en Forandring med Skolen ligesom de efter Koids Anvisning
havde gjort i Ryslinge, Trunderup, Vejstrup o. fl. Steder. Efter sær
lig Tilskyndelse af Koids Medlærer i Dalby, Povlsen Dal, paabegyndtes en Friskole i Hans Jørgensens Havestue Dagen efter Mik-
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kelsdag 1858. Morten Eskesen, der et Par Aar havde været Lærer
ved Grundtvigs Højskole Marielyät, blöv den første Lærer, og
Grundtvig havde ved Afskeden ønsket ham Guds Velsignelse til
Gerningen. Der begyndtes med 12 Børn, men efter to Aars Forløb
var der 37, saa der maatte bygges en ny Skole i Nærheden; den
blev indviet i Oktober 1860. Fra Hjemmet i Rudme blev der stadig
ydet stor Støtte til Skolen, men der var ogsaa Glæde over det nye,
der blev en Livssag for flere og flere.
1873 døde Hans Jørgensen, og hans Enke sammen med Sønnen
Jørgen Ditlev arbejdede nu med Gaarden i nogle Aar. Interessen
for Skole og Kirke var den samme som i Hans Jørgensens Tid. 1866
var Ryslinge Valgmenighedskirke blevet bygget, og Birkedal, der
i 1865 fik sin Afsked som Sognepræst, blev Valgmenighedens Præst.
De nygifte havde begge haft deres Opvækst i Hjem, hvor Arbejde
og aandelig Vaagenhed havde til Huse. De var begge konfirmerede
af Pastor Birkedal i Ryslinge, og de havde begge været paa Høj
skole i Vejstrup og hos Kold; Jørgen Ditlev havde ogsaa været paa
Rødkilde Højskole. Skyttesagen var de ogsaa interesserede i. Jørgen
Ditlev var en Tid Delingsfører, og i mange Aar var han Formand
for Skytteforeningen.
Gaarden i Rudme, der i de senere Aar ofte benævnes Havelund,
havde indtil 1848 været sammenbygget med Nabogaarden, den blev
da af Hans Jørgensen ombygget og flyttet lidt mod Syd, hvor den
nu ligger, og den blev da opført med fritliggende Stuehus, grund
muret, og saaledes, at den hørte til de smukkeste Gaarde paa den Tid.
Nord for Stuehuset ligger den store smukke Have, og til Gaarden
hører 66 Tdr. Land — 7V2 Td. Hartkorn — foruden en Skov, som
nu er paa 10 Tdr. Land.
Der var saaledes meget at arbejde med, men der var god Villie
til at fortsætte, hvor Hans Jørgensen og Anne Kirstine havde lagt
en saa god Grund. Seks Børn voksede op i Hjemmet, og Farmor
glædede sig over dem og over sin Svigerdatter, der havde en egen
Evne til at faa alt til at gaa og til at holde alt i Hus og Have i den
fineste Orden. Selv om de to i alt væsentligt var enige, kunde der
nok være en Del Forskel i deres Maade at tage Livet paa. Farmor
hørte den ældre Tid til, hun var flittig og fordringsløs, god mod
trængende og offervillig, især naar det gjaldt Skole og Kirke; af
en Børneflok paa ti var de otte døde som smaa, og en Datter, Jo-
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hanne Dorthea, døde, da hun var 21 Aar. Derfor kan det ikke undre,
at hun var en Del præget heraf. Med den ny Husmoder, der baade
kendte til Alvor og Gammen, kom der nu nogle lyse og gode Aar
for Hjemmet. Hun var livlig og munter, saa Folkene var glade for
hende, selv om hun kunde være meget bestemt. Arbejdet faldt hende
let, og hun var altid resolut. Hun forlangte, at der førtes en søm
melig og god Tale af Folkene, ikke mindst af Hensyn til Børnene.
Hun vilde ogsaa gerne have alt ordnet smukt og efter Tidens Smag,
og det kunde da ske, at Farmor kunde udbryde: „Men Anne, Anne
dog!“
I Sommeren 1877 blev den nuværende Friskole i Rudme bygget,
og i en Fløj, der vender mod Vest, var opført et Øvelseshus. Den
19. September blev der saa holdt Indvielsesfest, hvor 5—600 Men
nesker var samlet. Her talte først den daværende Lærer Laurids
Jonsen, og derefter Morten Eskesen, der glædede sig over den store
Tilslutning og den Vækst, der havde været i det Arbejde, der var
begyndt i Hans Jørgensens Havestue. Derpaa talte Klavs Berntsen
om Eventyrets Billedtale. Pastor Fr. Nygård talte om Barndomsog Ungdomslængselen. Jens Lund, Vejstrup, talte om Hjemmet og
Moderen som Barnets første Lærer.
Aaret efter blev Jonsen Lærer ved en Højskole, og Simon Søren
sen blev hans Efterfølger og var der til 1894. Friskolen gik i hans
Tid støt og godt frem.
I Ryslinge havde Pastor Birkedal i 1883 faaet Karl Povlsen til
Kapellan, og to Aar efter blev han Birkedals Afløser. Disse to Præ
ster kom til at betyde meget for mange ogsaa uden for Valgmenig
heden, de var dygtige og veltalende, og begge havde megen poetisk
Sans.
Naar disse korte Træk af Rudme Friskoles og Valgmenighedens
Historie er fremdraget, saa skyldes det, at Hjemmet i Rudme, hvor
Anna og Jørgen Ditlev nu var Grundpillerne, fulgte saa levende
med i det Liv, der rørte sig disse Steder. Der var det bedste Forhold
til Skolen og de ny Lærerfolk til gensidig Glæde og Gavn for begge
Parter. Og som Regel kørtes til Ryslinge Valgmenighedskirke hver
Søndag og Helligdag, og mange, der ikke selv var kørende, fik Plads
i Vognen. Flere af dem, der saaledes blev befordret, nar senere for
talt, hvor taknemmelige de var for den Hjælpsomhed og Gæstfrihed,
de mødte derovre i Rudme.
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Jørgen Ditlev Jørgensen og Anne og Børnene: Hans Pe
der, Maren, Kristen, Hjalmar Ejnar og Johanne.

Naar der holdtes Møder for den Del af Valgmenigheden, som boede
paa den Egn, samledes man ofte i Hjemmet der, da der var god
Plads, og da der jo ogsaa var Hjerterum. Pastor Povlsen har sikkert
været glad for at komme til Rudme, og han udtalte senere, at Anne
var en yndig og begavet Kvinde.
De første tolv Aar af Ægteskabet har sikkert af alle i Hjemmet
været følt som lykkelige Aar, ogsaa Folkene befandt sig godt; der
for fik de ogsaa som Regel flinke og pæne Folk, der ikke skiftede
Plads hurtigt, og dette Forhold bestaar endnu.
Det var en i alle Maader velpasset Gaard med de smukkeste Om
givelser, en dejlig Skov, hvor Jørgen Ditlev kunde fortælle om de
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enkelte Træer, Blomster og Fugle, den velordnede Have, hvor Anne
havde faaet alt indrettet efter sine' Ønsker, saa fremmede maatte
beundre den. Mod Syd kunde man se Egeskov, og mod Vest skim
tedes de fynske Alper.
Det var ikke underligt, at Slægt og Venner gerne vilde til Rudme.
Der var stor Glæde, naar nogen af Familien kom fra Sydfyn, ofte
var det Moster Karen og Hans Nielsen fra 0. Aaby, der kom; de to
Søstre havde meget at dele med hinanden. Og en særlig Højtid var
det, naar Morfar fra Vejstrup kom. Mindet herom er bevaret af
Børnene indtil denne Dag.
Men „Bladet i Verden sig vender som Lykkespil under usynlige
Hænder, som Gud det vil“, saaledes ogsaa for Hjemmet i Rudme.
Sidst i Firserne kom den snigende Tuberkolose, og den 15. April
1890 døde den unge Moder. Savnet var stort for alle i Hjemmet, og
der kom nu nogle svære Aar, men Mindet om hende, der var gaaet
bort, var som det lønlige Kildevæld og blev bevaret gennem de
mange Aar af dem, der stod hende nær.
Omtrent fire Aar efter døde Farmor den 5. Januar 1894. Samme
Aar den 20. December giftede Jørgen Ditlev sig med Rasmine Marie
Andersen fra Hundtofte, og hun var god og omsorgsfuld mod ham
gennem Aarene.
Fra 1901 var Gaarden bortforpagtet, og 1910 overtog den ældste
Søn, Hans Peder, Gaarden. Jørgen Ditlev levede til 4. Marts 1912.
Det var ham en stor Glæde, at han oplevede, at hans gamle Hjem
atter blev passet af hans egne Børn, Kristen og Ejnar var en Del
hjemme i disse Aar, og der var de bedste Udsigter til, at Slægten
kunde fortsætte der.

Anne Marie Kristensen Rosagers og Jørgen Ditlev
Jørgensens Efterkommere.
6 Børn A — F.
A. JOHANNE DORTHEA JØRGENSEN HAVELUND blev født 3. Marts 1878,
og hun opkaldtes efter sin Faster, hvad der glædede Farmor meget. Et
smukt Billede, hvor man ser de lykkelige Forældre og deres lille Pige,
har stadig haft en Hædersplads i Johannes Hjem, og det giver et tydeligt
Indtryk af den Glæde, der føltes i Hjemmet i Rudme. Johanne fik senere
sin Skolegang i Friskolen hos Simon Sørensen og blev derefter konfirmeret
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Kristian Kjærgaard og Johanne.
af Pastor Povlsen i Ryslinge. Hun var særlig interesseret i Hjemmets Ger
ning, og da him havde megen praktisk Sans, kom hun tidligt til at gøre
Gavn, først i sit Barndomshjem, senere et Par Aar i Esbjerg, derefter et
Aar hos Lærer Thomsen i Ryslinge, to Aar var him paa Svendborg Høj
skolehjem hos Marie Hansen Nygaard, hvor hun havde en betroet Plads
i Køkkenet. I Sommeren 1898 var hun sammen med sin Søster Maren paa
Vestbirk Højskole.
eo JENS KRISTIAN JENSEN KJÆRGAARD, 3. Sept. 1903, Lærer i Trun
derup Friskole. F. 8. August 1875 i Østergaard, Nørre Nissum Sogn, Vest
jylland. Søn af Gdr. Søren Jensen Kjærgaard og Hustru Ane Jensen Vestergaard. Kristian Kjærgaard arbejdede ved Mejerivæsen til 1898, der
efter blev han forberedt til Seminariet hos Andreas Madsen, Elholm Fri
skole. I Seminarietiden boede han hos Johannes Kusine Karen, der var
gift med Jens Larsen, Kildebakkegaard i Øster Aaby. De første fem Aar
boede de nygifte i Trunderup Friskole. 1908 flyttede de til Vester Sker
ninge, hvor Kjærgaard blev Førstelærer, og de virkede der til 1945. Der
efter købte de et smukt Hus ved Ollerup Højskole, hvor de nu bor.

1.

3 Børn: 1 — 3.
TAGE DITLEV KJÆRGAARD, f. i Trunderup Friskole 15. Okt. 1904,
d. 7. Okt. 1938 i Hjørring. Skolegang i Vester Skerninge, Præliminær
eksamen fra Haahrs Skole i Svendborg, Boghandler, udlært hos Kielberg i Svendborg.
oo MARIE KATRINE ANDERSEN RAVN, f. 29. Juni 1904 i Ulbølle.
Datter af Gaardejer og Sognefoged Rasmus Andersen Ravn og Hustru
Johanne Rasmussen.

1 Barn.
EJNER RAVN KJÆRGAARD, f. 5. Febr. 1927, Landmand, f. T.
Gardist.
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Marie og Tage Kjærgaard, Kaare Kjærgaard og Anna.
Ejner.
Harald Skov og Solvejg.

2.

ANNA SOLVEJG KJÆRGAARD, f. 14. Juni 1906 i Trunderup Fri
skole, Skolegang i Vester Skerninge, derefter optaget af Husgerning,
mest i Hjemmet; paa Ankerhus Husholdningsskole, en Tid Plads i Kø
benhavn.
HARALD PEDERSEN SKOV, f. 3. Juni 1905. Søn af Gaardejer og
Handelsmand i Vester Skerninge Hans Ditlev Pedersen Skov og Hustru
Anna Emilie Augusta Jørgensen. Harald Skov var først ved Land
bruget. Elev paa Stensgaard, Forvalter paa Nygaard ved Helsingør,
derefter Repræsentant og nu Bilforhandler i Middelfart.
1 Barn.
GERT KRISTIAN KJÆRGAARD SKOV, f. 16. April 1937.

3.

KAARE HJALMAR KJÆRGAARD, f. i Vester Skerninge Skole 12.
April 1909, Skolegang i Vester Skerninge, derefter i Lære paa Motor
fabrikken ved Fjellebroen, Motorpasserprøve, Maskinisteksamen, sej
lede som Assistent paa „0. K.“s Skibe flere Gange til Østen, en Tid
med D. F. D. S., og er nu 1. Maskinmester paa Færgen fra Svendborg til
Ærøskøbing.
ANNA KIRSTINE NIELSEN HØJGAARD, Assistent paa Læge
klinikken i Vester Skerninge, f. 28. Juni 1911. Datter af Gdr. Lars Niel
sen Højgaard og Hustru Marie, f. Hansen, i Lunde ved Stenstrup.
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Kristian Kjærgaards og Johannes*
Børnebørn:
Ejner,
Finn, Birgit, Asger,
Gert.
a.

b.

c.

Hans Peder Havelund og Oliva.

3 Børn: a — c.
BIRGIT JOHANNE MARIE KJÆRGAARD, f. 15. Juni 1931, Skole
gang i Ærøskøbing, Plads i København, agter at uddanne sig i
Sygepleje.
FINN KAARE KJÆRGAARD, f. 16. April 1933, Skolegang i Ærøs
købing, i Lære paa et Smede- og Maskinværksted.
ASGER KJÆRGAARD, f. 22. Dec. 1935. Skolegang i Ærøskøbing.

B. HANS PEDER JØRGENSEN HAVELUND, f. 11. Jan. 1880. Navnet Hans
var efter Farfaderen og Peder efter Morbroderen. Skolegang i Rudme Fri
skole, og han fulgte Fædrenes Spor som Landmand, først hjemme og deref
ter forsk. Steder, bl. a. Sperrestrup paa Sjælland og 8 Aar paa Kohavegaarden i Vejstrup. I Vinteren 1900—01 paa Vejstrup Højskole og 1904—05
paa Tune Landbrugsskole. I April 1910 overtog han Fødegaarden i Rudme.
Den kaldes nu Havelund, og den har været i Slægtens Eje siden 1776, da
den blev købt af Niels Jørgensen fra Vantinge, gift med Kirsten Hans
datter fra Grønnegaard i Heden; derefter fulgte Sønnen Hans Nielsen, der
i 1818 blev gift med Maren Ditlevsdatter fra Hundtofte; de efterlod sig Dat
teren Anne Kirstine Hansdatter, der i 1846 blev gift med Hans Jørgensen
fra Hundtofte; de fik 10 Børn, hvoraf de ni døde tidligt. Sønnen Jørgen
Ditlev var saaledes eneste Arving, og hans Søn Hans Peder, der nu har
Gaarden, hører til 5. Generation.
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I de sidste 39 Aar er der sket mange Forandringer. 1916 blev der lagt
fast Tag paa Stuehuset samt bygget en gennemgaaende Kvist. 1920 opførtes
en ny Svinestald og senere blev Kostalden grundmuret. En Del af den
store Have er blevet indrettet til Hønsegaard, og der er bygget et Hønse
hus. Jordens Drift er i det væsentlige uforandret. Til den oprindelige Skov
er indkøbt en mindre, saa der er nu ca. 10 Tdr. Land Skov. I Hestestalden
er det nu smukke Oldenborgere, der holdes, og i Kostalden den røde dan
ske Race, dog har der i de senere Aar ikke været Plads til saa mange, fordi
der er Tyrestation for Rudme og Omegns landskendte Kvægavlsforening.
Ved Siden af Arbejdet med Gaarden har der været Tid til mange Til
lidshverv, har bl. a. i flere Aar været i Bestyrelsen for Rudme Mejeri og
fra 1917—25 i Sogneraadet, de sidste Aar som Formand.
OLIVA KAROLINE BECH, paa Bornholm, d. 28. Juli 1922. F. 14. Jan.
1890. Datter af Gdr. Georg Kristian Bech og Hustru Kristine Kofoed i Ny
ker. Oliva har som Hustru og Medhjælper gennem Aarene været en god og
trofast Støtte i det gamle Hjem, der hører til Egnens smukkeste Slægtsgaarde og forhaabentlig i mange Aar maa bevares i Slægtens Eje.

1.

3 Børn: 1 — 3.
ANNA JØRGENSEN HAVELUND, f. 29. Marts 1923, d.18. Aug. 1923.

2.

INGER JØRGENSEN HAVELUND, f. 29. Marts 1923, d. 12. April 1923.

3.

ELI KRISTINE JØRGENSEN HAVELUND, f. 9. Aug. 1924. Har gaaet
i Rudme Friskole, hjulpet til i Hjemmet, haft Plads i Kauslunde,
Odense og Askov. Elev paa Danebod Højskole og Snoghøj Gymna
stikhøjskole, lærte Barnepleje i København, men afbrød paa Grund
af sin Faders Sygdom. Har ledet Gymnastik i Rudme.
eo THOMAS NØRREGAARD PEDERSEN, 28. April 1949. F. 16. Marts
1921. Søn af Gdr. Viggo Pedersen og Hustru Sofie Nørregaard af Her
ringe. Skolegang i Hjemly Friskole. Præliminæreksamen i Svendborg.
1945 Eksamen fra den Brockske Handelsskole i København, 1946—47
paa Korinth Landbrugsskole, ved Landbruget, dels i sit Hjem, dels
ude, en Tid hos Trier Hansen, Vallekilde, en Tid i Skotland. De ny
gifte bestyrer Grynebjerggaard i Aagerup, Nord for Roskilde.

C. MAREN JØRGENSEN HAVELUND, f. 3. Nov. 1881, blev opkaldt efter
Mormoderen. Har gaaet i Rudme Friskole og var i 1899 paa Vestbirk Høj
skole. Efter Barndomstiden og en Del af Ungdomstiden i Rudme kom hun
til at tilbringe flere Aar i gode Hjem paa Sydfyn, først paa Nøjsomhed i
Skaarup Sogn og senere paa Kildebakkegaard i 0. Aaby hos Karen og
Jens Larsen. I deres gæstfri Hjem, hvor Kristian Kjærgaard boede under
sin Forberedelse til Lærergerningen, stiftede Maren Bekendtskab med Jo
hannes Rasmussen, der ogsaa var Elev paa Seminariet, og dette førte til
en livsvarig Forbindelse til gensidig Hjælp og Glæde.
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Bagerste Række: Børge H. Rasmussen, Hjalmar H. Rasmussen,
Elna, f. Jensen, Esther, f. Jørgensen, Rigmor H. Rasmussen. Sid
dende: Maren H. Rasmussen, Niels Erik, Jørgen, Johannes
Rasmussen.
JOHANNES RASMUSSEN, 3. Sept. 1903, Andenlærer i Hillerslev
Skole. F. 17. Nov. 1880. Søn af Skomager, senere Landpost Jørgen Ras
mussen og Hustru Ane Jensen i Sønder Højrup. 1906 flyttedes til RistingeHesselbjerg Skole i Humble Sogn paa Langeland og 1909 flyttedes tilbage
til Fyn til Espe Skole, hvor Skoleforholdene har været gode.

1.

2.
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5 Børn: 1 — 5.
ANNA MARIE RASMUSSEN, f. 19. Okt. 1904 i Hillerslev Skole, d. 29.
Nov. 1912 i Espe.
HJALMAR HAVELUND RASMUSSEN, f. 22. April 1906 i Hillerslev
Skole. Har gaaet i Espe Skole, derefter i Lære i Espe Brugsforening,
derefter i Brahetrolleborg og Rudme Brugsforeninger. Efter Sol
datertiden i Odense kom han til Fjeldsted Brugsforening, i Vinteren
1932—33 paa Andelsskolen ved Middelfart. I Feb. 1934 købtes en Køb
mandsforretning i Ejby ved Middelfart.
eo ELNA JENSEN, 9. Marts 1934. Datter af Gdr. Niels Jensen og Hu
stru Sine Rasmussen, Tranekærsminde i Espe Sogn.

a.
b.

2 Børn: a — b.
NIELS ERIK HAVELUND RASMUSSEN, f. 1. Maj 1944 i Ejby.
GUNNAR HAVELUND RASMUSSEN, f. 23. Juli 1947 i Ejby, d.
26. Feb. 1948.

3.

GUNNAR HAVELUND RASMUSSEN, f. 3. April 1913 i Espe, d. 20.
Nov. 1919 i Espe.

4.

BØRGE HAVELUND RASMUSSEN, f. 11. Dec. 1917 i Espe. Skolegang
i Espe, Præliminæreksamen fra Nørregades Friskole i Odense, 1937
Student fra Statsskolen i Svendborg, paa Askov Højskole og Philosofikum i København 1938. Lærereksamen fra Skaarup 1942. Lærer i Ny
borg, i Vemmenæs, Vester Skerninge og derefter ved Ringe Kom
muneskole 1944.
eo ESTHER WESTERHOLT JØRGENSEN, 27. December 1944. F. 7.
Juli 1920. Datter af H. Jørgensen og Hustru, Piletgaard ved Rødby.
Skolegang i Bj ernæs og Rødby, hvorfra Realeksamen. Lærerindeeks
amen fra Skaarup 1942.

a.
b.
5.

2 Børn: a — b.
JØRGEN HAVELUND RASMUSSEN, f. 18. Marts 1947 i Ringe.
SVEND HAVELUND RASMUSSEN, f. 23. Juli 1949.

RIGMOR HAVELUND RASMUSSEN, f. 29. Jan. 1919 i Espe. Har gaaet
i Espe Skole, derefter hjulpet til i Hjemmet. 1937 paa Ankerhus Hus
holdningsskole, senere paa Snoghøj Gymnastikhøjskole og ledet Gym
nastik i Espe. Paa Rødkilde Sygeplejeskole og en Tid Elev paa Ringe
Sygehus, men Kræfterne kunde ikke slaa til. Har haft Plads i Odense,
Roskilde og Norge. Har nu begyndt Uddannelse som Forskolelærerinde
paa Odense Seminarium.

D. KRISTEN JØRGENSEN HAVELUND, f. 4. Okt. 1884 og opkaldt efter sin
Morfar. Efter Barndomstiden i Rudme med Skolegang i Rudme Friskole
arbejdet ved Landbruget hjemme og forskellige Steder, bl. a. hos Jens
Ovesen i Rudme, paa Kohavegaarden, hos Kristen Rosager i Gravvænge
og til sidst hos sin Broder i Rudme. 1905—06 paa Ryslinge Højskole (De
lingsførerskole) og 1909—10 paa Korinth Landbrugsskole. 1911 blandt Ove
sens Gymnaster til Berlin og Dresden, vår Dragon i Odense 1906 og under
første Verdenskrig indkaldt i en længere Periode. 1913 købt en Gaard i
Revninge paa 31 Tdr. Land af bedste Bonitet.
co HEDEVIG NIELSEN SPILLEMOSE, Valgmenighedskirken i Odense, 14.
Maj 1913. F. 3. Maj 1885. Datter af Mejeriejer Jens Nielsen Spillemose og
Hustru Hedevig Hansen, Bellingebro. Har gaaet i Fangel Friskole og væ
ret paa Vallekilde Højskole og haft Pladser i Odense, Svendborg og Grav
vænge. Med Flid og Trofasthed har de staaet ved hinandens Side i de
mange Aar, og det har været et godt og hyggeligt Hjem for Børnene og
gæstfrit over for Slægt og Venner. I mange Aar var Kristen i Bestyrelsen
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Sigrid Havelund, Johannes Havelund, Ingrid Havelund, Kristen
Havelund og Hedevig Havelund, Hjalmar Havelund, Else
Havelund og Kirsten,

for Revninge Friskole, Formand for Sygeplejeforeningen og Medlem af
Menighedsraadet. Hører ellers til Valgmenigheden i Kerteminde.

1.

5 Børn: 1 — 5.
HJALMAR HAVELUND, f. 19. Okt. 1915. Har gaaet i Revninge Fri
skole, derefter taget Præliminæreksamen 1933 fra Kursus af 1878 i
Odense, en Tid hjulpet til hjemme. 1934 Journalistelev paa Fyns Ti
dende, kom 1937 til Kristeligt Dagblad som Politireporter, senere ogsaa
andre Stofomraader, bl. a. Handel, Landbrug og Industri. Efter en Tid
ved Nationaltidende nu ved Berlingske Tidende.
^ELSE BOSSEN, 7. Juni 1942 i Aastrup Kirke. F. 13. September
1918 i Middelfart. Datter af Domænebestyrer, Landbrugskandidat Jens
Boesen og Hustru Asta Thomsen, Stendetgaard ved Haderslev. Har
gaaet i Skole i Middelfart og i Haderslev, 1936 Student fra Haderslev
Kathedralskole, hvorefter en Tid Huslærerinde hos den danske Charge
d’affaires i Tallin i Estland. 1937 Reklameuddannelse i Aarhus og der
efter i Daells Varehus i København, fra 1940 Tekstforfatter i Magasin
du Nord, København.

1 Barn:
KIRSTEN HAVELUND, f. 10. Maj 1947 i København.
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Marie og Ejnar Havelund.

2.

JOHANNES JØRGENSEN HAVELUND, f. 7. Nov. 1917, har gaaet i
Revninge Friskole og i Vinteren 1937—38 paa Rødding Højskole. Har
været i Bestyrelsen for Revninge Ungdomsforening, i flere Aar For
mand for Venstres Ungdom paa Kertemindeegnen, har virket for
Dansk-nordisk Ungdomsforbund og derefter Studiekredsarbejde; har
stor Interesse for Træsløjd.

3.

„LILLEBROR“, udøbt, f. 18. Dec. 1919, d. 17. Feb. 1920.

4.

INGRID JØRGENSEN HAVELUND, f. 28. Feb. 1921. Har gaaet i Rev
ninge Friskole, derefter hjulpet til hjemme, 1939 paa Krabbesholm Høj
skole. Sygeplejeelev paa Kerteminde, senere Nyborg Sygehus og er nu
Sygeplejerske i København.

5.

SIGRID JØRGENSEN HAVELUND, f. 15. Maj 1925. Har gaaet i Rev
ninge Friskole og i Sommeren 1944 paa Krabbesholm Højskole. Har
haft Plads i Kerteminde, men ellers været i Huset hjemme. 1949 ud
dannet paa Teknologisk Institut i København til Laboratorieassistent.

E. HJALMAR JØRGENSEN HAVELUND, f. 4. Okt. 1884. Har levet sin Barn
dom i Rudme og har gaaet i Rudme Friskole. Han var en livsglad og haabefuld, ung Mand, og der var stor Lighed med Tvillingbroderen Kristen
baade i Udseende og gode Evner. De tog begge fat ved Landbruget, men
efter at Hjalmar havde været paa Ry Højskole, besluttede han at uddanne
sig til Dyrlæge. Han tog Præliminæreksamen paa et Aar og kom derefter
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Esther og Johannes Skøtt og Børn.
ind paa Veterinærskolen, men en alvorlig Sygdom tog nu fat, og 23. Dec.
1904 døde han paa Set. Josefs Hospital i København.
F. EJNAR JØRGENSEN HAVELUND, f. 2. Marts 1887, var den yngste af
Børnene i Rudme. Han har gaaet i Rudme Friskole og kom senere paa Vej
strup Højskole. Han fulgte Traditionen som Landmand, først hjemme og
senere ude, bl. a. i Gravvænge hos Kristen Rosager og paa Kohavegaarden i Vejstrup. 1921 købte han en Gaard i Gultved, Kværndrup Sogn.
MARIA SOFIE HANSEN, 13. Sept. 1921. F. 13. Marts 1892. Datter af
Hdm. Hans Peder Hansen og Hustru Ane Andersen, Boltingegaards Skov,
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Ringe Sogn. Maria har gaaet i Rudme Friskole, har været paa Husmands
skolen i Odense, hun har arbejdet med Husgerning og er meget dygtig til
Haandarbejde. Ejnar og Maria har arbejdet godt sammen, taget meget Del
i Friskolens Arbejde, og de er meget gæstfrie. 1928 flyttede de til en min
dre Landejendom i Boltinggaards Skov.
1 Barn:
ESTER JØRGENSEN HAVELUND, f. i Gultved 9. Juli 1922. Har gaaet
i Rudme Friskole og senere været paa Frederiksborg Højskole, er dyg
tig til husligt Arbejde og har bl. a. haft Pladser hos Sognefoged Frede
Hansen og Bager Andersen i Rudme og været Kokkepige paa Nielstrup ved Hvidkilde.
JOHANNES SKØTT, f. 7. Okt. 1916. Søn af Gdr. Laurits Pedersen
Skøtt og Hustru Karen Dorthea Falkenberg i Sommersted. Er Land
mand og har været paa Korinth Landbrugsskole, har været Forkarl
i Rudme.
Ester og Johannes Skøtt har bestyret en Gaard i Lombjerge, en Tid
har de været i København hos Esters Familie, hvor Johannes har ar
bejdet med Tætningsarbejde.

a.
b.

2 Børn: a — b.
KIRSTEN HAVELUND SKØTT, f. 6. Feb. 1947.
KARSTEN HAVELUND SKØTT, f. 4. Maj 1949.
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*
Anders Jørgensen;
f. 1629; beg. 3/3 1709. 80 Aar.

g

3

ti

k,

M

°
Henric Rasmussen, Gdjr. i Vejstrup;
4/9 1712. 84 Aar

f. 1628 d.

Anders Rasmussen,
f. i Oure.

M

w

f. 1642, beg.

Ellen

°°

■

9
Karen Olufd atter;
db. 26/12 1710 i Skaarup;
beg. 3/6 1750 39 Aar.

f. 1676; beg. 13/5 1747.
71 Aar.

11
Maren Jacobsdatter;
db. 14/4 1709 i Vejstrup;
beg. 15/12 1779. 71 Aar.

10
Anders Rasmussen;
db. 22/7 1701 i Vejstrup;
beg. 15/3 1782 i Vejstrup.
80 Aar.

Viet 1/ 3 1737.
Hans Jørgensen v ar gift 2 Gange til.

Navn ikke angivet;

Jacob Hansen;
f. 1664; beg. 7/1 1747.
83 Aar.
M
Viet 1698.

Cicel Andersdatter;
f. 1664 i Oure; beg. 14/5
1732 i Vejstrup. 68 Aar.

Febr. 1737. 78 Aar.
Viet i Oure 21/4 1695.
Han var gift 2 Gange.

i

Rasmus Hendricsøn;

f. 1659 i Vejstrup; d.

Karen Christensdatter;

f. 1670; beg. 19/12 1719.
49 Aar.

g

8
Hans Jørgensen (Baltzer);
f. 1705 i 0. Aaby; d. omk.
1787 ca. 82 Aar.

Viet 17/6 1708

Oluf Baltzersen;
db. i 0. Aaby 20/5 1673;
beg. 5/5 1749. 71 Aar.

Karen Hansdatter.

Jørgen Hansen (i Hjørnet),
Skaarup; f. 1698.

„

Gdjr.

Baltzer Jensen,
i Øster Aaby.

23/5

1728 i Skaarup. 86 Aar.

w

Hans Christensen og Ane Nielsdatters Forfædre og Børn.

Viet 3/1 2 1730.

4.

Niels Hansen; f. 1731 i Vormark? d. 25/12 1817
paa Spillemosegaard i Vejstrup. 86 Aar gi.

Johanne Andersdatter; db. 17/5 1749 i Vejstrup;
d. 16/10 1833 i Vejstrup. 84^2 Aar gi.
Viet 20 /Il 1769.

2.
Hans Christensen; f. 10/1 1781 i Vejstrup; d. 1/7 1868 paa Kohavegaard i Vejstrup. 87^2 Aar gi.

7
Anne Margrethe Knudsdatter; f. 1742 i Gudbjerg?
d. 3/3 1820 i Vejstrup. 78 Aar gi.

6.

5

Christen Hansen; db. 29/5 1740 i 0. Aaby;
d. 14/6 1806 i Vejstrup. 66 Aar gi.

Viet :1782.
»

3.
Ane Nielsdatter; f. 10/7 1782 paa Spillemosegaard i Vejstrup: d. 21/11 1875 paa Kohavegaard.
93 Aar gi.

Viet 21 1 1809.
Christen Hansen.
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Johanne Margrethe Hansdatter.

Niels Hansen.

]1.
5i aren Hansdatter.

Hans Hansen.

Peder Hansen.

Karen Hansdatter.
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