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SLAGELSE
SJÆLLANDS TIDENDES BOGTRYKKERI
1968

Karen Dinesen 86 år gammel

FORORD

Disse blade indeholder det væsentligste af Karen Dinesens
erindringer, som hun nedskrev i løbet af et langt liv og tilegnede
sine børn.

Det var den 1. april 1968 100 år siden hun som Rasmus Dine
sens brud holdt sit indtog på Højstrupgaard, hvor hun kom til at
betyde så overordentlig meget, ikke blot for slægtens, men også for
egnens liv.
For hendes børn, børnebørn og oldebørn vil det være en beri
gelse og inspiration at læse om, hvad denne dygtige, kloge og gode
kvinde har virket, oplevet og tænkt i sit næsten 100 år lange liv.

Om Karen Dinesens forældre og barndomshjem såvel som om
Rasmus Dinesens ungdom og livet på Højstrupgaard kan henvises
til bogen om »Niels Hansen, Langesminde, og hans Efterkommere«,
som i 1950 blev udgivet af børnene fra Højstrupgaard.
Karen Dinesens erindringer er også samlet af slægten med bi
stand af P. Grøntved, Næstved.
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I.

Barndom og ungdom

Fader hed Niels Hansen og moder Maren Hansdatter. De havde
gården Langesminde i Oure et par mil fra Svendborg, et dejligt
hjem, hvorfra vi kunne se ud over Storebælt med de mange store
og små skibe. Vi havde også en dejlig have med mange frugttræer
og blomster. Lige neden for haven var en lille skov, hvor der ris
lede en køn bæk, som vandede en eng. Her rev vi hø om somme
ren, og nogle steder var underlaget blødt, så vi kunne gynge på det.
Fader og moder var gode mennesker, som levede deres liv i
gudsfrygt. Vi var 3 søskende, Anne, Peter og mig. Anne var den
ældste og den klogeste; men Peter blev senere en dygtig og agtet
Mand. Vi blev opdraget på en god måde med klog sparsommelighed.
Om søndag morgen blev Anne og jeg vasket og redt og pænt
klædt på. Når de ældre så blev færdige med morgenarbejdet, sam
ledes vi i stuen, og fader læste en af Birkedals prædikener. Vi små
kunne intet forstå, men sad stille med foldede hænder og lyttede
efter. Mangen gang så jeg en stille tåre falde fra moders øjne, og
jeg synes at mærke højtiden derved.
Jeg var kun lidt over 6 år, da jeg begyndte at gå til Oure skole
hos lærer Hansen. Han var af den gamle skole og holdt hustugt
med tampen i hånden. Den lange vej gik jeg i 4 år, og jeg fulgtes
gerne med en, der hed Kristine. Hun var altid snaksom, også over
for degnen, når han havde overhørt hende. Men jeg var lidt træt
af hendes megen snak. Jeg har aldrig prøvet at smage tampen, men
jeg tror nok, at jeg fik nogle af linealen i hovedet en gang. En dag
kunne jeg ikke rigtig lektien udenad. Læreren vendte sig imod mig
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og sagde: »Det stykke er nok værd at læse«. Men fader havde tid
ligere sagt, at Balles læsebog ikke var værd at læse.
Da jeg var 10 år, kom jeg i friskole, og det var noget helt andet.
Læreren var en frisindet mand, som havde fået sin uddannelse hos
Kold i Hjallese. Han behøvede ingen tamp; alt gik roligt til. Måske
var det godt, om han havde været lidt mere livlig; men han havde
undertiden en smertefuld sygdom, og det var måske derfor, han
var så alvorlig.
Det var børneårene, der gik. Da jeg blev konfirmeret, blev min
søster gift med præstegårdsforpagter Johannes Feldthusen i Oure,
og der flyttede hun så op. De havde kun et lille hus at bo i, men
det kunne alligevel godt gå dengang.
Jeg skulle have været ude at lære at sy, men så kunne moder ikke
undvære mig hjemme. Da jeg var 16 år kom jeg på højskole hos
Kold. Det var noget stort dengang. Nu behøver de unge ikke at
døje noget for at komme på skole, og de er måske derfor ikke så
modtagelige for, hvad der bydes. Jeg var lykkelig for de 3 måne
der; hvor kunne vi blive optaget af alt det gode, vi hørte. Det var
en forunderlig gave, Kold havde fået at dele ud af til os andre.
Han kunne sige ord, som næsten skabte, hvad de nævnede, og som
kunne give lyst til at leve livet til Guds ære og give frimodighed
til at dø. Da jeg kom hjem fra højskolen, var det lige i den travle
høsttid; der var mejet meget af kornet, og jeg var med at binde op
hver dag i en hel uge, men jeg var glad for arbejdet og brugte mine
kræfter.
Min moder var kun 18 år, da hun blev gift med fader, og så
måtte hun til selv at styre hus. Det var knappe tider dengang, og
fader fik kun en lille lommeskilling på omkring 20 rigsdaler og
en klædekiste, som vor Niels og Ellen senere fik. De måtte arbejde
strengt i mange år; der skulle drænes og mergles og meget andet,
men det lykkedes for dem at få gården sat i stand, så de efterhån
den blev velstillede.
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Da jeg var hjemme hos fader og moder, var jeg altid glad for
at bo derude på marken, men vi var så langt fra vore venner og
måtte gå den lange vej op til byen, også da jeg gik i skolen. Når
der var megen sne om vinteren, var der en af karlene, der satte mig
op på en hest, og så red han mig gennem snedriverne, og jeg syn
tes det var morsomt; men jeg måtte gå tilbage fra skolen.
Jeg fik godt med tøj på, når det var koldt. En gang var moder
henne hos en syg kone at våge om natten, og da jeg mødte hende
om morgenen, tog hun sit store tørklæde af og bandt det om livet
på mig. Jeg synes endnu, at jeg kan mærke, hvor varmt det var.
Det var kærligheden fra moder, der varmede så dejligt.
Engang fik jeg en kone til at strikke mig et par halvhandsker,
for jeg havde hver vinter frost i fingrene, og jeg så, at de andre
skolepiger havde nogle, hun havde strikket. Jeg fik dem snart,
men da moder så dem, spurgte hun, hvor jeg havde fået dem fra.
Jeg fortalte så det hele, men jeg fik skænd, og det tog glæden
bort. Konen kom nogle dage efter og bad om betaling, og jeg var
flov.
Engang havde moder givet mig 8 skilling med i skole, som jeg
skulle købe tvebakker for, men konen havde ingen. Så købte jeg
små chokoladestykker i stedet og tænkte, at her var der noget at
dele ud af. Jeg begyndte ved den lange bænk og delte ud, så længe
der var noget i forklædet. Så måtte jeg jo fortælle, at konen ingen
tvebakker havde. Men så pengene? Ja, så måtte jeg frem med det
hele, men moder blev vred, og jeg fik skænd. Jeg måtte aldrig gøre
sådan noget, og det lovede jeg, men den adfærd pinte mig længe.
Moder var somme tider lidt hård, men hun holdt af os alligevel.
Vi måtte gerne gå til møder og forsamlinger og andet godt; vi
skulle have nyt tøj på og være pæne. Men vi blev holdt til arbej
det; hun sagde, at raskt må det gå, og godt må det gøres. Opsæt
ikke til i morgen, hvad du kan gøre i dag, det var hendes leve
regel.
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Hun var selv med i arbejdet, og hun sagde om sin moder, at hun
havde været en virksom kone. Jeg tænkte: »Mon jeg kan få sådan
et eftermæle?«.
Når jeg nu ser de nye skoler, som de bygger, kan jeg næsten
ikke forstå, så stærkt udviklingen er gået. Da jeg begyndte at gå
i skole, var det næsten for tarveligt.
I gangen ind til skolestuen var der kampestensgulv og ligeledes
i rummet bagved. I skolestuen var der murstensgulv, og vi gik al
tid med træsko, også læreren. Bordene skulle være hvide, men var
grå med mange slidte huller i.
En stor, rusten kakkelovn og en sort tavle på væggen var alt in
ventaret foruden bordene, og det så ikke meget indbydende ud.
Der var heller ikke megen lyst til at gå i skole.
I friskolen var det lidt bedre, men alligevel tarveligt. Min far
broder, Kristen Hansen i Vejstrup, var en god mand, og han ville
gerne ofre noget for en god sag. Han havde flere børn, der gik
i skole hos en dårlig lærer, og han ville nu begynde at forberede
oprettelsen af en friskole. Han havde en karl, som han lod uddanne
hos Kold, og som var en udviklet og dybsindig natur. Min farbro
der havde et større huggehus, som blev indrettet til skolestue, og
der var vi glade for at gå. Det var en af de første friskoler på Fyn,
og det blev en god skole.
Læreren, Rasmus Hansen, havde også aftenmøder med ungdom
men, hvor vi alle mødte. Han ville have nogle af de unge karle
til at hjælpe ham; men det turde de ikke vove. Vi piger havde vort
strikketøj med og målte tråd, som vi kaldte det.
Jeg gik ikke ret meget med de andre ud at lege, men sad og
arbejdede i stedet for.
Jeg var så glad for at høre bibelhistorie. Når læreren fortalte
om Josef og hans brødre eller andet, var jeg så betaget, at jeg faldt
i lydelig gråd, og det rørte også mange af de andre. Hvad der kom
mer fra hjertet, går igen til hjertet. Jeg har mange gode minder
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fra friskolen. Mine bedste veninder i skolen var Karen Kristensen,
min farbroders datter, og Anne Marie Andersen, som havde mistet
sine forældre. Hun var lunefuld, enten højt oppe eller langt nede.
Hun døde tidligt af stivkrampe.
Karen Kristensen var mig en tro veninde lige til sin død; Hun
blev gift med sin fætter, Hans Nielsen, og de var meget lykkelige
hele deres liv. De havde kun én datter, som blev meget gigtsvag.
Da jeg var 14 år, blev jeg konfirmeret i Oure kirke. Det var en
god præst, pastor Regoli; han lod sin plejedatter gå i friskolen
sammen med os andre. Han døde året efter, og alle vi unge fulgte
ham til hans sidste hvilested.
Da jeg var 16 år, var vi nogle unge, som fik lov til at komme
på en rejse til Koids skole på Hindsholm. Vi kørte med min far
broder; det var vinter og dårligt vejr med snesjap, og vi havde 7
mil at køre, så det var just ikke så lysteligt, men vi var glade for
en sådan rejse, for den skole så vi op til, den var for os som et
lille Himmerig på jorden. Vi nåede da derhen, men var noget
trætte af den lange køretur i det dårlige vejr. Vi blev indkvarteret
hos naboerne, og vi blev vel modtaget af Kold og hans søster Marie.
Vi fik mad og kom så ind imellem eleverne; men sikke de mange
karle var stuvet sammen; de kunne dog sidde stille og høre på fore
draget. De karle, der var fra Vejstrup og Oure og deromkring,
blev kaldt Vejstruppeme. Der var nogle dernedefra, som vi kendte,
og de tog sig særligt af os. Den ene ville vise os sine tegninger og
tog os ovenpå; men jeg interesserede mig ikke for den slags, selv
om det måske var noget stort for ham. Der var også min farbroders
søn, Hans Kristensen, og hans gode ven, Rasmus Dinesen. De så
mildt til os, men Hans Kristensen mærkede nok, at Rasmus så
lovlig længe på mig. Så lagde han hånden hen på vennen og sagde:
»Stakkels Rasmus«, og Rasmus forstod nok, at han måtte vente.
Han kom til at vente i 5 år.
Vi rejste så hjem igen, jeg husker ikke, om vi var der en eller
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to dage; men vi var glade for besøget, og vi var der kun denne ene

gangVinteren gik, og sommeren kom, og så rejste jeg sammen med
5 andre Vejstruppere til den første pigeskole, som Kold havde.
Vi var 35 piger. Hvor var vi lykkelige!
Der var en ung karl, som længe havde elsket mig, men jeg
kunne ikke gengælde det. Han kom nu og bad mig om at love ham
troskab, inden jeg rejste; men jeg svarede, at jeg ikke elskede ham,
og så rejste jeg.
De første dage var lidt lange, men da vi først fik rigtig fat,
svandt de 3 måneder alt for hurtigt. Det var underligt, at Kold
skulle dø så tidligt; han forstod at leve livet og hjælpe andre frem.
Han havde aldrig papir med, når han holdt foredrag for os; det
var som om han blev drevet af ånden. Han var sparsommelig og
sagde, at Vorherre kan velsigne lidt. Han samlede det spildte op,
når de kørte tørv eller korn hjem, og han gik klædt i gråt vadmel
og så mørkt til al forfængelighed. Han havde gerne nogle stakler,
som opholdt sig i hjemmet; de var åndeligt syge, og en dag sagde
hans søster: »Hvordan kan det være, at vi altid har sådan nogle
gående?«. »Jo«, sagde han, »for de syge vil helbredes«. Han havde
nogle små øjne, der ligesom helt kunne gennemskue os.
Kold var kun 13 år, da han blev lærer, og han gik ude og spil
lede bold med drengene. Manden kom så ud og sagde: »Du skal
ikke spille bold med de andre børn, for så mister de respekten; men
min søn må du spille med«.
Da jeg var ung pige, var jeg meget alvorlig, og når jeg en enkelt
gang kunne briste i en hjertelig latter, så greb jeg mig i det og blev
pludselig alvorlig, som om jeg havde begået en synd. Jeg troede,
at den alvorlige kristendom var Gud nærmere end den glade; men
jeg har dog nu for længe siden fået at se, at Vorherre helst ser
glade børn. Nu falder livet mig lettere at leve. Min fader var en
god mand, der kunne tage så roligt på alt og. var frisindet under
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alle livets omskiftelser. Moder var mere streng og kunne ikke altid
beherske sig, sl det var ikke så let at åbne sig helt overfor hende,
skønt jeg tit følte trang til det; men jeg tog så fat på arbejdet med
fornyet kraft. Godt var det for os tre søskende, at vi blev holdt til
arbejdet fra vi var bøm, og at vi lærte at udnytte tiden.
Den unge karl, som i flere år var forelsket i mig, var mig til
besvær. Både han og hans forældre og søskende var så påtræn
gende; vi talte ikke om forlovelse, og jeg havde ikke lovet ham
noget. Jeg ville nu ud af det, og jeg sagde til ham: »Nu vil vi ikke
tale sammen i 3 måneder, så vil det nok klare sig for os«. Det
måtte han jo bøje sig for, men han blev bitter. Der gik så en tid,
og det traf sig så, at vi skulle samme vej fra kirke, og han begyndte
straks med sit. Jeg sagde: »Nu har du brudt dit løfte, så er det
bedst, at vi slår en streg over alt det. Lad os nu skilles som ven
ner«. Med krænket stolthed måtte han bøje sig, men jeg følte mig
fri og glad.
Min veninde, Karen Kristensen, så mildt til mig. Hun stod sin
broder Peter meget nær, og en dag sagde han til hende: »Tror du,
jeg kan vinde over N?, for hun er dog alt for god til ham«. Hun
svarede: »Du kan jo prøve det«. Han spurgte så, om hun ville
sige til mig, hvad han havde sagt, og det lovede hun. De tænkte
ikke på, som Kold sagde, at karlene er som svovlstikker og pigerne
som blår. Jeg blev jo snart bekendt med den samtale, og den
gjorde sin virkning. Peter sagde til sin søster: »Det er rimeligt, at
jeg tager nr. 1 fremfor nr. 2«. Han var en dyb natur og godt be
gavet. Han kunne synge så kønt og var i det hele en elskelig person.
Hans fader var min farbroder; han var medstifter af valgmenig
heden og ofrede meget på kirken, højskolen og forsamlingshuset.
Men han var en prøvet mand; hans kone var tungsindig og aldrig
glad. Mange kom og talte med ham om Guds rige, og han hjalp
mange frem. Peter og jeg fik talt lidt sammen; men jeg sagde, at
mine forældre var imod, at søskendebøm blev gift sammen. Fader
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sagde, at det kunne kendes på småøerne, at der var mange karle,
som ikke duede til at være soldater, fordi de havde fejl og mangler,
som skyldtes, at deres forældre var for nært beslægtede, og jeg
havde den samme mening. Peter og hans forældre mente ikke, at
det var Gud imod. Derved stod det en lille tid, men det skulle jo
klares. Peter kom så ind til os en dag og talte med mine forældre;
men de kunne ikke sige ja dertil, og derved blev det, da jeg ikke
kunne tage ansvaret på mig.
Det tog meget på os begge to; vi blev dog ikke uvenner, men
kunne mødes som venner, der så alvorligt på livet.
Og nu kom Rasmus Dinesen ind i mit liv, og det fik en helt ny
fylde. Jeg vil først fortælle, hvad jeg ved om hans slægt.
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IL

Rasmus Dinesens slagt.

Rasmus følte tit savnet af sin fader, og han ville gerne vide noget
om hans liv. Gamle mennesker fortalte, at han var en god mand,
både i sit hjem og imod sine medmennesker. Han var alvorlig og
indadvendt, han blev meget svagelig og døde, da Rasmus kun var
2 år gammel.
Da han mærkede døden nærme sig, kaldte han børnene hen til
sin seng, formanede dem og bad dem være gode børn og tage Vor
herre med i al deres færd samt være gode mod deres moder, når
han nu gik bort. Det gav datteren Karen ham hånd på. Og de
kæmpede alle en ærlig kamp for det bedste her i livet.
Rasmus Dinesens søskende havde just ikke så blide kår. De havde
ganske vist mere end det daglige brød, men der kan være andre
sorger her i livet. De fik hver en gård, og de har selv været virk
somme og dygtige.
Den ældste søster hed Bodil, og hendes mand hed Lars Rasmus
sen. De havde 4 børn, som alle ville være herremænd, og de 3
sønner rejste til Amerika, da det mislykkedes for dem herhjemme.
Datteren rejste også senere derover.
Lars Rasmussen var af naturen magelig og bestilte ikke noget til
daglig, og følgen blev, at de klarede sig dårligt, skønt de havde en
god gård (Juliegård ved Svendborg) på over 100 tønder land. Det
gik stærkt tilbage, skønt Bodil sled og hængte i fra tidlig morgen
til sen aften, både ude og inde. Ofte stod hun op om natten for
at se til dyr, der var syge. Først havde de en god bondegård i
Brangstrup ved Middelfart; men så arvede de Juliegård efter hans
2
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morbroder. De solgte så gården i Brangstrup; men de passede kun
dårligt ind i forholdene på den større gård, og de lærte det aldrig.
Før Bodil døde, kom hendes søster Margrete derover og var hos
hende i de sidste dage. Ja, Bodil havde det strengt, men hun var
af dem, der fastede og bad. Hun gik ind i sit lønkammer, faldt på
knæ og bad til Gud, når hun trængte til det. Hun sagde mange
gange til os andre, at Vorherre hørte altid hendes bønner. Hun
blev stående ved meget i den pietistiske livsanskuelse, også i forhol
det til børnene. Derfor brød de med det hele og gik deres egne
veje.
Lars Rasmussen overlevede sin kone og blev omkring 80 år
gammel. Rig begyndte han, men fattig på jordisk gods gik han
i graven. Han lod til at være godt tilfreds med sine kår. Han lå
i sengen til middag og fordrev tiden med at spille kort med sig
selv.
Bodil og Lars Rasmussen var søskendebøm. Det er en kendsger
ning, sagde min fader, at det er Gud imod, at så nært beslægtede
gifter sig sammen; der bliver gerne nogle svagheder hos børnene.
Her ytrede det sig næsten som storhedsvanvid.
Rasmus Dinesens anden søster hed Karen. Hun var gift med
Peter Jensen, og de boede på Oure mark nær ved mine forældre.
De havde en køn lille gård og 3 raske børn, 2 sønner og en datter.
De var alle enige om at hænge i med arbejdet, ja, det var næsten
for meget. De var sparsommelige og redelige i hele deres færd, og
de levede med i det bedste, som dengang var fremme. Karen var
den søster, som Rasmus havde mest fortrolighed til; hun kunne
bedst forstå ham, og hun bragte ham mange meddelelser om mig,
før vi blev forlovet. Da det så endelig blev til alvor med os, var
hun meget glad og taknemmelig på Rasmus’ vegne.
Deres ældste søn, Jens, var noget flygtig af væsen og flyttede
meget rundt for tilsidst at ende i København, hvor han tidligt døde
fra kone og 4 børn.
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Den yngste søn, Johannes, fik fødegården i Oure. Han er en
brav og god mand, dygtig i sit hjem og velset udadtil. Han blev gift
med en ældre pige; de har det godt sammen og har en søn og en
datter.

Karens yngste barn var en pige, der hed Dine. Hun blev gift
med Rasmus Nielsen og fik et godt lille hjem i Guldbjerg ved Hes
selager. De fik 4 børn, men Dine blev svagelig og døde tidligt.

Karen Peter Jensens, som vi kaldte Rasmus Dinesens søster, fik
kræft i det ene bryst og lå vistnok syg i et helt år. Hun led meget
i lang tid, men kunne tage sygdommen som en gave fra Gud. Hun
sagde, da hun lå på det sidste: »Ja, nu ved jeg, at enten jeg lever
eller dør, hører jeg Herren til«. Når hendes slægt og venner kom
og så til hende, kunne hun trøste sig selv og andre med Guds ord,
så de gik beriget derfra. Hendes mand levede i flere år derefter,
men blev blind ved et uheld. Han var af de rolige og stilfærdige
folk, som ikke klagede, men tog alt som en Guds tilskikkelse.
Den tredie af Rasmus’ søstre hed Margrete. Hun var af de barn
ligt enfoldige, kærlig og godgørende. Hendes mand hed Peter Ras
mussen og var broder til Lars Rasmussen på Juliegård. Han ligger
begravet på vort gravsted på Høve frimenigheds kirkegård. Efter
hans død boede Margrete hos sin datter Dagmar på Sjælland. Hun
bevarede sin inderlighed og gudhengivenhed og var en meget fint
følende kvinde, der gerne ville ofre sig for andre. De havde 10
børn, men de 5 døde som små, de var svækket af engelsk syge.
Sønnen Rasmus Petersen, som fik hjemmet, var meget vidtløftig og
satte det hele over styr. Han havde en god kone, Niels Petersens
datter fra Fårdrup, og de fik 12 børn, hvoraf de 5 døde tidligt.
Den anden søn, P. Petersen, blev gift med min søsterdatter Kir
stine. De havde begge været gift tidligere og havde mistet deres
ægtefæller. De fik 3 børn sammen. Den tredie af Margretes søn
ner, Hans, har fødegården i Gimlinge.
2*
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Rasmus Dinesen

Karen Dinesen

De to piger, Marie og Dagmar, er begge gift og bor på Sjælland.
De er gift med to brødre og har det godt. Marie har 2 børn, Dag
mar har ingen.
Den fjerde af Rasmus’ søstre hed Anne. Hun boede på Nordfyn,
og da jeg i min ungdom levede på Sydfyn, så jeg hende nogle få
gange. Anne var en stærk kvinde i åndelig forstand; hun kunne
stride og kæmpe for at føre noget godt frem. Hun var gift med
Lars Andersen, og de havde 3 døtre. Lars Andersen var rigsdags
mand i flere år; han så ud til at være en dygtig forretningsmand,
men han var så hård af karakter. Hans kone havde det strengt; men
hun havde også trofaste venner, som hjalp hende, når hun trængte
dertil. De gik sammen og sang de bedste sange, de dengang ejede,
bad og talte sammen om livet i Gud. Det var jo i deres ungdom,
vækkelsen gik hen over landet, og det havde de fået et indtryk af,
som varede hele deres slægtled.
Anne døde, da deres yngste datter var 7-8 år. Lars Andersen
overlevede sin kone i nogle år, men døde så af en brandbyld.
Den ældste datter, Matilde, måtte så opdrage den yngste og
samtidig overtage gården. Hun blev gift med Kristoffersen i Flakke
bjerg, men fik brystsyge og døde fra mand og 4 børn. Den næst
ældste datter, Hanne, blev gift med en lærer, men han var bryst
svag og døde efter nogle års forløb, og hun levede som enke i Kø
benhavn.
Den yngste, Andersine, blev gift med Peter Andersen, Hemshøj.
De havde ingen børn selv, kun en plejedatter.
Så er der Rasmus Dinesens eneste broder, Lars, som jeg først
lærte at kende på de ældre dage. Rasmus’ moder blev jo enke, da
han var 2 år gammel, og Lars, som var den ældste, måtte så hjælpe
moderen at drive gården. Men hun var af de stærke, kraftige kvin
der, som holdt tøjlerne sikkert i hånden, så der var noget af en
mands optræden hos hende. Hun gik selv foran i arbejdet og
fordrede meget både af sig selv og andre. Men overfor børnene
22

lagde hun et vist frisind for dagen, og når det gjaldt noget vigtigt
i livet, måtte de selv råde.
Hun var jo den styrende og rådende både ude og inde, og det
blev hun ved at være, også da Lars blev voksen. Dette kunne ikke
undgå at virke slappende på Lars Dinesens viljestyrke, og følgen
blev, at han blev meget bevægelig af sig; han ville meget gerne
gøre gavn til alle sider; men det blev tit ved tanken. Han var en
slider ligesom moderen, og de fik deres gård sat i god orden. Den
ligger vest for banen, når man kommer til Hesselager.
Da Lars var omkring 60 år, fik han en husbestyrerinde, som
straks forstod at vise den gode side frem, og de blev enige om at
gifte sig. Men så snart der var gået et par dage efter brylluppet,
satte hun Lars stolen for døren. Hun ville selv have pengene, og
hun ville følge Lars allevegne; hun betroede ham ingenting. Han
var snart helt tilovers i sit eget hjem; han måtte ikke tale alene
sammen med nogen af sin slægt for at beklage sig, og dette tog
hårdt på ham, der ellers var godsindet og flink.
I tre år slæbte han sig igennem denne tilværelse, så tog sygdom
men til. Hans bryst var angrebet af kræft, og han måtte søge læge;
men det lod ikke til at hjælpe noget, og han tænkte på at rejse til
København for at lade sig undersøge der. Han fik nogle skilling
i lommen, men ikke nok til hele rejsen, og så skrev han til Rasmus
om at hente ham i Slagelse. Han var så hos os i nogle dage, før
han rejste til København, og han bad Rasmus om at hente ham
igen. Han talte ikke om at blive hos os, men han var syg og lå i
sengen en del af tiden.
Han fortalte så, at han ikke kunne være hjemme hos konen mere,
da hun i alle måder var hård imod ham. Han fik mager kost
hjemme og skulle arbejde, skønt han var syg. Så gav han sig til ro
hos os.
I tre måneder lå han og ventede på døden, men han var altid
rolig, og det mærkedes ikke på ham, hvor ondt det gjorde ham, at
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han skulle flytte bort fra sit kønne hjem. Konen talte han sjældent
om; men hun var her nogle gange, mens han lå, og det lød på
hende, som alt var godt imellem dem. Hun sad ved sengen og så
på ham, og vi kunne mærke, at det var som en befrielse for ham,
når hun igen rejste hjem.
Vi læste og sang for ham, når han kunne tåle det, og vi bekendte
troen sammen om aftenen, når han ønskede det.
Lars Dinesen sagde engang, da han havde været her en tid: »Jeg
tror næsten, jeg kan blive rask her hos jer; det er så dejligt at høre
al den sang og være sammen med alle de glade mennesker«.
Men han måtte jo gøre sig færdig til rejsen, og det var en lykke
for ham. Det må være strengt at være ulykkelig gift. Det var i
1891, at Lars Dinesen lå her og døde efter 3 måneders sygeleje.
Hans kone kom dog med lidt af sin nærmeste slægt og fulgte
ham til graven; men hun havde klædt sig så simpelt, at man skulle
tro, hun var fattig, og så havde hun det fine tøj hængende hjemme.
Hun ville ikke betale noget til læge eller for ophold og begra
velse. Men da Lars mærkede, det gik mod døden, gjorde han alt
for at overlade os noget af sin ejendom. Ja, han ville gerne give
vor Thorvald sin gård; men selvom han kunne, så var det dog
vore følelser imod, når konen levede. Men vi fik da rigelig godt
gørelse på anden måde. Lars Dinesen ligger begravet på vort grav
sted på Høve frimenigheds kirkegård.
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III.

Forlovelse og bryllup.

Rasmus Dinesen var friskolelærer på Fyn, men blev senere for
flyttet til Flakkebjerg på Sjælland. Hans fader døde tidligt, så han
kunne ikke huske ham; men hans moder blev 96 år gammel. Da
Rasmus Dinesen var 2 år gammel, gik han en dag med et par store
træsko på og forvred det ene ben, og det måtte han lide for hele
sit liv. Lægen kunne ikke hjælpe, da leddet ikke var sat rigtigt sam
men fra først af, og han havde ofte smerter i benet, ligesom der i
flere år var mange sår på det. En tid gik han med krykker, og han
var nogle gange hos vor nabo derhjemme, og jeg så ham liste om
kring. Han var så bleg og mager, men havde så milde øjne. Da
han blev ældre, kunne han da gå i skole, men havde en lang vej at
gå. Hans moder ejede en stor, køn gård i Guldbjerg 3 mil fra
Nyborg.
Da han var blevet konfirmeret, måtte han hjælpe sin ældre bro
der ved landbrugsarbejdet, men han havde knapt kræfter nok.
Da han var over 20 år, fik han lov at rejse på Koids højskole
i Dalby på Hindsholm. Det havde været hans højeste ønske, og han
var der den vinter, da jeg var på besøg på skolen. Det var dengang,
han så på mig som sit ideal.
Kold opdagede snart, at Rasmus Dinesen egnede sig som fri
skolelærer, og det blev han så efter skoleopholdet og nogen videre
uddannelse.
Han kom så til Brangstrup ved Middelfart og begyndte på en ny
friskole, men der var mange forhindringer, da mange dengang var
modstandere af dette. Skolestuen var lige opført og var meget fug
tig, så han led af frost i fingrene. Derfra skrev han det første brev
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til mig. Han var så forsigtig at adressere det til mine forældre, så
de kunne læse det først, og det var klogt. Moder gav mig brevet,
hun havde grædt, kunne jeg se. Jeg blev så underlig stemt, men
læste brevet inden jeg så underskriften Rasmus Dinesen. Det kom
så uventet, jeg blev bevæget og gemte brevet.
Der gik en lille tid, og så måtte jeg svare, at jeg ikke kunne sige
ja, da det ikke var klaret for mig, og jeg bad ham undskylde mig.
Det kunne jo ikke trøste ham meget, men han havde gået i flere
år med den tanke og de følelser, og han skrev, at han troede, jeg
havde rådført mig med Gud, og derfor ville han søge at blive mere
rolig, og han ønskede, jeg ville glemme, hvad han havde skrevet.
En tid gik nu stille hen, men jeg var ikke glad, som en ung pige
skulle være; der hvilede noget tungt over mig. Hen på foråret
spurgte mine forældre mig så, om jeg ikke ville tage en tur over at
besøge min søster og svoger, som boede i Høve. Jeg blev glad,
for jeg ville gerne ud at rejse, og næste dag var jeg på vej.
Jeg var velkommen også hos børnene. De havde derovre en søn,
som var både døvstum og blind, han døde af tuberkulose, da han
var 20 år. Den yngre søn, Herluf, er også døvstum, men han kan
se. Her var jeg en lille tid, og en dag kom der en fremmed mand
ind i stuen. Jeg blev forundret, for det var Rasmus Dinesen. Han
kom for at købe en ejendom til friskolen, der skulle begynde i
Flakkebjerg. Han og Feldthusen var så ude et par dage, men fandt
intet, som de ville købe, og om et par dage skulle Rasmus Dinesen
rejse igen. Vi fik så tid til at tale lidt sammen, og enden på det
blev, at vi blev forlovet. Vi var glade begge to; men jeg var lidt
bange for, at mine forældre skulle have noget imod det. Dog følte
jeg, at denne gang kunne det ikke ændres. Rasmus rejste næste
dag tilbage til Brangstrup, hvor han havde sin skole; men han tog
ud til mine forældre på vejen, og det var ikke så heldigt, når jeg
ikke var med. Mor var syg, så de talte ikke meget sammen, og han
rejste straks hjem.
26

Jeg havde ikke ro på mig, før jeg havde talt med mine forældre;
jeg rejste hjem næste dag, og Feldthusen fulgte med mig. Det hjalp
jo lidt, da han kunne give Rasmus et godt skudsmål i alle måder,
og snart var vi alle glade. Det varede dog længe, inden Rasmus
kom på besøg, for der var langt til Brangstrup, og forbindelsen
var dårlig, så vi blev ikke forvænt i retning af hyppige sammen
komster.
Imidlertid kom Rasmus til Sjælland og fik friskolen hos Chr.
Madsen i Flakkebjerg, og børnene var meget glade for at gå i skole
hos ham, ligesom forældrene så op til ham.
Den 15. marts 1867 blev vi forlovet hos min søster og svoger
i Høve. Så gik der et år i fryd og gammen, og nu begyndte Rasmus
Dinesen at tale om, at det snart var bedst at tænke på bryllup, for
nu havde han gået og ventet i 5 år; han var 27^2 og jeg godt 21
år. De begyndte så at tale om at finde et hjem til os to. Jeg sagde,
at det hastede jo ikke, for vi havde det godt; men det tog de intet
hensyn til, og de tog ud og så på ejendomme.
Til sidst kom de også til Sjælland og så på Permins gård i Høve,
som var på 70 tønder land. Jorden var mager, besætningen dårlig,
de to længer var gode, men de to andre faldefærdige, så det var
ikke så fristende. De ville så betænke sig nogle dage og rejste hjem
til Fyn igen.
Rasmus havde en morbroder, som ejede en stor gård; han havde
ingen børn, og hans kone var død. Han lovede at rejse med over og
se på gården og hjælpe med pengene. Men han døde, før de kom
af sted, og så rejste de uden ham og købte gården for 25.000 rigs
daler. Vi skulle overtage den til april, så der var ingen tid at spilde,
og brylluppet blev bestemt til den 6. februar 1868, for så ville
gæssene være fede nok, sagde moder.
Vi måtte nu begynde på brudestadsen. Moder havde jo sin andel
færdig for længe siden: dyner, lagener, dækketøj og meget andet,
men vi måtte til Svendborg at købe den grå silkekjole, langt slør
27

og det fine franske sjal. Jeg havde tænkt, at min brudekjole skulle
være himmelblå ligesom dronning Dagmars; men jeg var bange for,
at den ville være for fin til mig.
Det blev stormvejr med snebyger på vor bryllupsdag; men vi var
lige lykkelige. Der var ingen dans om aftenen, men vi unge legede
i den ene stue. Der var mange gæster, som fyldte stuerne.
Vi kørte i lukket karet til kirken, og jeg tænkte, at det blev nok
kun den ene gang, vi kom ud at køre i en så fin befordring; men
nu har jeg kørt i bil i flere år og har også været glad for det.
Fjorten dage efter brylluppet var vi på en lille bryllupsrejse hos
en slægtning ved Odense, og straks derefter rejste min mand til
Sjælland for at overtage gården i Høve. Det var så underligt for
mig at blive tilbage; men der var jo ikke længe til april. Jeg gik
rundt hos slægt og venner for at sige farvel. Jeg måtte nu tage af
sked med mit kære barndomshjem, hvor alting var i orden. Fader
og moder var dygtige begge to, og jeg tænkte: Mon vi kan få det
på samme måde?
Fader lejede et stort sejlskib, hvor vi skulle have hele udstyret
om bord; men vognen var godt pakket, da vi kørte til Nyborg.
Rejsen over Storebælt gik godt, og vi kørte rask ud ad den gode
landevej fra Korsør. På Fyn er der mange flere træer, og jeg syntes,
her var nøgent allevegne. Der var heller ingen plantning ved går
den eller hegn om markerne, men det voksede jo senere frem under
Rasmus Dinesens hænder.
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Et par breve
Af den brevveksling, som Rasmus og Karen Dinesen førte med
hinanden i deres forlovelsestid, fremsættes her de to første breve,
nemlig først hendes, hvori hun meddeler ham om hendes forældres
samtykke og derefter hans svar.
Nogle dage i forvejen var de to unge blevet forlovet under et
besøg hos Feldthusens i Høve, og Rasmus Dinesen var straks der
efter rejst over til Langesminde for at anholde om Karens hånd
hos hendes forældre. Hendes breve vidner om den spænding, hvor
med resultatet af hans besøg derovre var blevet afventet.

Oure, den 24. marts 1867.
Min kære ven!

Du har vel nok ventet på brev fra mig i nogle dage, men du
vil nok forstå, når du har læst disse linier, hvorfor jeg ikke har
skrevet før. Da du var rejst fra os, blev jeg noget vemodigt stemt,
men hvorfor vidste jeg nok næppe selv. Jeg syntes, jeg stod så ene,
endda jeg var midt iblandt venner, men jeg savnede mine kære
forældre.
Det var for mig nogle lange dage indtil torsdag aften, først da
modtog vi dit og faders brev. Da jeg havde læst dit, blev jeg no
get beroliget ved at se, hvilket udfald rejsen fik, men jeg hastede
dog efter at se faders, og det gjorde et dybt indtryk i mit hjerte.
Jeg fik straks den følelse, at du var kommet lidt nemmere om ved
sagen, end jeg havde tænkt, at du skulle. Men jeg vil jo håbe, at
det var, som det skulle være.
Fader havde været noget bedrøvet, da han skrev sit brev, men
det var jo også på grund af moders sygdom. Dog det beroligede
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mig ingenlunde i min stilling. Jeg besluttede da straks at rejse
hjem jo før jo hellere. Johannes (Feldthusen) rakte mig da også
en vennehånd, og vi rejste nu begge torsdag morgen fra Høve. Det
var i sandhed med et beklemt hjerte, at jeg denne gang forlod
Sjælland.
Vi lejede vogn fra Nyborg til Oure, og så gik vi derfra hjem
for ikke at gøre et forstyrret indtryk på dem. Med tunge skridt
nærmede jeg mig dem, som jeg ønskede at få et trøstende ord
fra. Men det var dog ikke uden tro og håb og ej med mindre
kærlighed, at jeg gik min syge moder i møde.
Fader var ikke hjemme den dag, og om lørdagen rejste han
med Johannes til Tåsinge. Han er først kommet hjem lige nu, og
jeg har slet ikke talt med ham om vor sag endnu. Men med moder
har jeg talt, og hun har ej andet derimod, end at jeg også skal
rejse til Sjælland. Dog med Guds hjælp håber jeg, at hun også
engang vil blive glad for det, så hun af hjertet kan sige Gud tak
for, at Vorherre her fik lov at råde.
Ja, når vi altid kunne lade ham styre og råde, da undgik vi
mange sorger og bekymringer, som drager os længere bort fra vor
kære himmelske fader. Og det føler jeg nu selv, at når jeg har kun
net stå stille og tage mod Guds hånd, ja, så har jeg drukket af det
velsignelsens bæger, som Vorherre har givet sine børn.
Men nu må du ikke tro, min kære ven, at jeg vil se tilbage på
den tid, som er gået, med et foragtende blik, nej, det kan jeg
ikke, den har i sandhed efterladt nogle minder og følelser, som
jeg nødig ville undvære, og som jeg håber vil blive mig til gavn i
fremtiden. Og det er min faste tro, at Vorherre har gemt det bedste
til sidst.
I dag, mandag, kan og vil jeg føje det til, som jeg ej kunne
i går: Jeg har nu også fået min kære faders minde til vor forlo
velse. De omfatter nu begge sagen med kærlighed og ønsker os
tilsammen Vorherres velsignelse.
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Ja kære, jeg kan allerede føle den milde luftning, som en sådan
åbenhjertighed fører med sig. Den tunge sten er nu bortvæltet fra
mit hjerte, og jeg er vis på, at den aldrig vil komme tilbage.
Ja, så i Guds navn da. Du er mit mål, og det er min bøn, at hans
kærlighed må omslynge vore hjerter, som selv er kærlighed. Ja,
det give du, vor Gud og fader i Jesu navn et amen til.
Jeg bringer dig hermed en kærlig hilsen fra mine forældre. Jeg
må holde op, skønt jeg kunne skrive meget mere.
Mine bedste ønsker følge dig altid. Lev vel min egen tro ven,
fra din tro og hengivne Karen Nielsen.

Brangstrup, den 26. marts 1867.

Min kære Karen!

Gud ske lov også for de dage, da en dyb vemod lægger sig på
hjertet, så det trykker hårdt og vi ikke ved hvorfor. Det er vist også
hændt dig i disse dage, der så forunderligt har beredt vejen for de
glade dage. Det er disse tunge dage, der bringer øjet til at se opad
til ham, som, hvis vi ikke vidste, at han tog levende del i selv det
ubetydeligste, måtte bringe os til håbløshedens stade.
Jeg har i de sidste par dage været forunderlig trykket; jeg følte
så levende, at jeg mildest talt havde bragt uro i mange hjerter både
på Sjælland og Fyn ved min rejse, og der var dette underlige
hvorfor, dette dybe tryk på hjertet, som jeg ikke kunne forklare.
De andre aftener gik jeg selv op til stationen, men i eftermiddag
turde jeg ikke, og jeg lod så en lille dreng gå. Han bragte mig da
min kæres brev. Nu svandt alt, hvad der trykkede, nu blev hjertet
let, ja, let som sangfuglenes, som jeg også måtte ud at høre for
med dem at lade hjertet synge sin lovsang. Det var også, som alt
tilhviskede mig glæde.
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Det var den dejligste forårsaften, som nu var oprunden. Alt sang
om håb, fra sangfuglen ned til det mindste græsstrå, som begyndte
at afkaste sin gullige farve og tage sine grønne håbets klæder på.
Ja, Gud give også, min kære, at vi må gribe sagte om håbets
og troens fane, så alle kan se og fornemme, at vi har et mål, ikke
alene et mål at nå inden tæppet falder, men at vi alt her ser
målet, idet vi er børn af en fader, som byder, at klipper og bjerge
jævner sig og stormen afløses af vindstille.

Og i denne faders hånd kan vi bedst lægge vore kæres fremtid,
til hans faderhjerte vil vi nu bede for dine kære forældre, at han vil
række dem en mild faderhånd, en trøstende hånd, så de vel med
vemod, men også med glæde kan se over til det land, hvor deres
børn bor.

Og da kan vi med den tro, at vi tør række hinanden hånd, gå
frem på den livets vej, som vel ligger i tåge, men som med troen
til vejviser er god at finde. Jeg kan med dig, min kære Karen,
tro at det, som for en tid har bragt dit hjerte til at bløde, vil bringe
dig glæde; ja, vi kan sikkert tro, at de timer, som var så vemods
fulde en gang, vil blive de glædeligste. Dem vil vi mindes, ja, de
vil egentlig blive lyspunkter, som vi klart vil skue, hver gang vi
ser tilbage på Guds styrelse med os gennem livet. Det er jo så, at
den største glæde, vi opnår her i livet, og den største, vi kan give,
er når hjertelige ord kan falde i et såret hjerte. Men vi kan ikke
give hjertelige troens ord, uden at hjertet har følt, ja, har råbt
under fødselsveer: Herre, frels os, ellers forgår vi.
Derfor har vi begge så god grund til at takke Vorherre, fordi
han fra vor tidligste morgen til nu har taget sig så faderligt af os
og netop har brugt de midler, som var helbredende for os. Og når
vi ser tilbage, min kære, og ser på de veje, vi har gået, og de for
hold, der har mødt os begge, da tør vi tro, at vi er mødtes i Jesu
navn, og at han vil lægge sin velsignelse til dette møde, så vore
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hjerter må være som eet igennem livet, og så det bedste hos os må
udvikles ved den fælles påvirkning.
Herre, se i nåde til os og giv os at være hinanden og vore med
mennesker til gavn og dig til ære.
Mit ønske for dig, min elskede, er at glæden må afløse de sor
gens timer, du har haft, så marts måned 67 må være et af de punk
ter i dit liv, du må takke Vorherre for, når du ser tilbage på den
forløbne tid, og at vi begge må udbryde ved vort livs middag og
aften: Gud ske lov, at vi fandt hinanden. Gid de, som vi elsker,
og som står os nær, må stemme i med, så vi alle må se, at Gud
ville det.
Gud ledsage dig, min kære Karen. Lev vel og glad i livet, det
ønsker din tro og hjerteligt hengivne Rasmus E. Dinesen.

3
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IV.

Hjemmet på Højstrupgård.

Vi fik en god modtagelse i hjemmet. Min søster Anne, som
boede i Høve, var kommet ud og havde ordnet i stuerne, stillet
møblerne op, som var kommet fra København, og havde kogt en
fin suppe, som smagte dejligt efter den lange rejse.
De første år havde vi karle og piger fra Fyn; men det varede
ikke så længe, for vi kunne let få dem her fra egnen.
Det blev strenge tider både med arbejdet og med at få udkom
met. Vi tog godt fat begge to; men Rasmus kunne ikke altid tåle
det, da benet så blev dårligt; han arbejdede tit over evne, senere
blev han klogere og undte sig lidt hvile. Året efter fik vi en lille
dreng, som blev opkaldt efter min farfader i Kohaven, Hans Chri
stensen Dinesen. Min farfader var en af sin tids mest fremragende
bønder; han var i stænderforsamlingen, som vi havde, før vi fik
grundloven. Jeg var rask, og vi var glade for vor dreng; men der
blev ikke kælet meget for ham, da jeg altid havde travlt. Han var
en livlig dreng, og da han blev 15-16 år, blev han klar over, at
han ville være mejerist. Han rejste så ud at uddanne sig i 4-5 år,
og han var så heldig straks at få plads som bestyrer på Boeslunde
mejeri. Han var dygtig, og hans faders gode navn der på egnen
hjalp vel også til, at han så hurtigt fik en sådan selvstændig stil
ling.
To år efter Hans’ fødsel fik vi en lille pige, som fik navnet
Anna Thyra Dinesen. Hun var en rask lille pige, og da hun var
3 år gammel begyndte hun at tale om at komme over til min mo
ster Kirsten på Fyn. Da der var gået en tid, og hun havde fået
lov at være derovre på besøg, rejste moder med hende herover
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igen. Men da vi så ville beholde hende herhjemme, sagde moder:
»I ved ikke, hvor mange tårer moster har grædt, for hun er bange
for, at Anna ikke kommer tilbage igen, og jeg tror, hun bliver
sindsyg, hvis de ikke må beholde hende«.
Hvad skulle vi gøre? Moder fik Anna med over til moster uden
betingelser, og derved blev det hele livet. Anna var altid glad og
udfyldte sin plads godt, også da hun var deres støtte på de gamle
dage, når de var syge. Men hendes plejeforældre kunne ikke indse,
at hun behøvede at komme ud og uddanne sig med fremtiden for
øje. Hun kom dog på højskole og lidt mere; men Peder Rasmussen
mente iøvrigt, at hun var klog nok. Hun fik altså sit andet hjem
her fra sit 5. år hos det barnløse ægtepar Kirsten og Peder Ras
mussen på Grønnemosegård i Oure.
Her holdt hun bryllup i 1897 med Peder Jensen, og de unge
overtog gården. Han var noget vidtløftig, og trods hendes flid gik
det ikke i længden. De fik 4 sønner, men i 1916 forlod Peder
Jensen hende og børnene, og i 1921 måtte hun opgive at klare sig
længere ved gården. Hendes nerver var stærkt angrebet.
Her i vort hjem havde vi det godt sammen, og vi var enige om
alt. Jeg var kun lidt ked af det, da Rasmus solgte jordlodden ved
landevejen. Jeg mente, at når vore forældre havde sat os her, var
det en hellig gave, som vi måtte vogte godt. Men jeg ville ikke
blive hængende i den sorg; der var andre opgaver, som ventede
at blive taget op.
Pigerne og karlene ville jeg være god imod; de skulle jo arbejde.
Når slægten sagde, at de unge bestilte for lidt, forundrede de sig,
når de var på besøg her, over at vi var foran de andre med arbejdet
trods det, at vi havde så meget ekstra at gøre.
De merglede, drænede, anlagde vandingseng, byggede vandmølle
og meget andet. Der blev samlet mange sten af marken, og alligevel
samler de endnu en bunke hvert år. Desuden blev der bygget 2 nye
længer.
3*
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Vi havde i mange år selv mejeriarbejdet, og jeg var førstemand
der; vi kærnede smør og slog det i dritler, lavede både sødmælksog skummetmælksost og solgte noget af det. Ved siden deraf pas
sede jeg køkkenet og smurte mellemmad. Dengang fik vi øllebrød
om morgenen, mellemmad kl. 9, middagsmad kl. 12, eftermiddags
mellemmad kl. 16 og aftensmad kl. 19. Det var gerne grød med
mælk og derefter te med smørrebrød. Vi fik desuden kaffe 2 gange
daglig.
Så havde vi også en stor børneflok, 9 ialt, som også gav mig
arbejde, ofte både dag og nat; men jeg holdt dog til det, selv om
jeg blev noget nervesvækket allerede i 30-års alderen; især var det
hørelsen, det gik ud over.
Marie nix den tredie i børnenes række. Hun var noget spinkel
og holdt sig lidt tilbage; men hun samlede snart kræfter og vilje
styrke, som hun også senere har fået brug for i sin livsgerning i
Rom. Hun havde udve i sin ungdom, og hun sagde, før hun rejste
hjemmefra til England: »Vi må rejse, mens vi er unge, når vi bliver
ældre, så bliver vi hjemme«.
Niels Thorvald var nr. 4. Han var en rask gut, som altid var
glad; han havde et godt håndelag, var dygtig til sit arbejde og me
get omgængelig. Han blev også en meget dygtig landmand og fik
et godt hjem i Lundby.
2 år efter Thorvald kom Maren Gudrun til verden. Hun var en
køn lille pige med krøllet hår, og hun var et godt barn, som var
meget flittig. Hun var altid meget opmærksom overfor mig og
sørgede for, at jeg ikke skulle savne hjælp til noget. Hun var meget
opofrende og gik gerne selv i ilden for mig. Selv fik hun det ikke
let senere i livet.
Den næste var Herdis. Hun blev et vakkert barn, efterhånden
som hun voksede til. Som lille pige var hun meget talende; selv
overfor fremmede kunne hun blive ved at fortælle en masse. Hvor
havde hun tålmodighed med sit arbejde, indtil hun blev færdig med
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Karen og Rasmus Dinesens børn efter alder, 1907
Hans, Anna, Marie, Thorvald, Gudrun, Herdis, Kirstine, Klara og Niels

det. Hun var navnlig flink til at væve. Herdis tjente mange steder
i sin ungdom, indtil hun i 1902 blev gift med Hans Peter Nielsen
og fik et godt hjem i Fårdrup.
Kirstine var som barn lille og spinkel, mens de andre var kraf
tige; hun var tillige mere fintfølende og havde ikke den samme
lyst som de andre til at tage fat på det strenge arbejde; men det
kom senere. Hun spillede klaver og havde sådan lidt anlæg for det
finere som tegning, syning og klipning af silhuetter; men som ung
skiftedes hun med sine søstre om at tjene ude og hjælpe forældrene
hjemme. Kirstine blev i 1904 gift med Niels Andersen, og de fik
deres hjem i Ej lebæksgård ved Skælskør.
Klara var et prægtigt barn, som gik kækt og friskt på alt. Hendes
natur var venlig, og hun havde let ved at omgås alle. Efter en række
vandreår som søstrenes blev hun i 1908 gift med Simon Ellegaard,
og de fik deres hjem på Højstrupgaard, hvor jeg har boet hos dem,
siden Rasmus døde.
Niels Hansen Dinesen
den yngste i vor børneflok. Han var
alles yndling, men han var kun lille og fin af vækst. Han var så
mild i al sin færden, han kunne sådan tage fader og moder om hal
sen og give dem et ærligt kys. Han var ikke så stærk under sin
opvækst, men et ophold hos Marie i Rom rettede svært på ham, og
i 1916 blev han gift med Ellen Nørmark fra Bjergby i Vendsyssel.
De fik deres hjem på Lykkegaard i Eggeslevmagle.
I al den tid jeg gik med Niels, var jeg syg; jeg var sengeliggende
i 6 uger efter fødselen og var endda en stakkel i lange tider der
efter. Jeg blev jo raskere igen, men var alligevel nervesvækket, så
jeg ikke mere kunne tage fat på arbejdet som før og blev meget
hurtig træt.
Rasmus og jeg havde den lykke, at vi forstod hinanden og havde
et mål at tragte efter, ligesom vi havde samme syn på, hvordan vi
skulle nå det, og vi lagde vore bedste kræfter ind på at føre og lede
de unge, som færdedes om os, på samme vej. Hvor kan det glæde
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et fader- og moderhjerte at se så lang en række af gode børn, som
Vorherre har udviklet med gode evner og et godt syn på livet, med
en sund sjæl i et sundt legeme. Det har givet os kræfter til de
lange dage, at vi hver morgen har sunget en sang, bekendt troen
og bedt Fadervor sammen med alle de unge.
Da vort sølvbryllup nærmede sig, kunne vi nok mærke, at vi var
ved at ældes, men nu begyndte slægten også at lette os arbejdet,
og af det, vi havde oplevet i de 25 år, var der intet jeg ønskede
forandret. Vi levede i den tro, at Vorherre havde styret vor gang
hidtil, og jeg kunne af hele min sjæl sige Ja og Amen til det vers,
som vi synger om morgenen: Du bedst vor tarv og trang o Herre
kender, tilmed er lykkens gang i dine hænder, og hvad mig tjener
bedst i hver en måde, du det tilforn jo ser. Min sjæl, hvad vi du
mer’. Lad Gud kun råde.
Den 6. februar 1893 oplevede vi vort sølvbryllup. Det var en
dejlig dag. Det havde været streng vinter indtil dagen før, så
vandene var lagt til, og trafikken var standset. Rasmus og jeg havde
været enige om at indbyde alle de unge, som havde tjent os i de
25 år. Det blev mange (115 karle og 100 piger), og der var store
forberedelser at træffe. Gildet blev holdt i forsamlingshuset, som
var pyntet meget kønt, og der blev dækket bord til 250 gæster. Vi
fik suppe, steg og æblekage. Vi var 3 timer til bords, og der blev
holdt 10 taler imens. Jeg havde tænkt, at jeg ville være så meget
som muligt om Rasmus den dag; men det kneb noget. Han måtte
tidligt derhen for at ordne noget, og der skulle vogne til stationen
for at hente dem, der kom med toget. De kom først herhen at spise
frokost. Derefter gik vi hen i salen. Jeg havde ikke set i forvejen,
hvor kønt der var pyntet. Musikken bruste op, da jeg kom ind; men
det varede lidt, inden jeg fandt Rasmus. Vi blev anbragt midt imel
lem børnene. Før vi spiste, var vi i kirke, og Rønne talte om, hvad
kærlighed kan udrette. Kirken var fuld, og mange gik til alters;
der var også pyntet, og alt var så festligt.
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I skolestuen var alle gaverne anbragt. Der var et bogskab, en
buffet, en chaiselong, 2 plyds-lænestole, det store billede af Maria
ved Jesu fødder og endnu flere sager.
Jeg ville gerne tale lidt med alle gæsterne: men det nåede jeg
knapt, da mange skulle med toget om aftenen. Nogle overnattede
hos venner og bekendte her i nærheden, vi havde 10 hjemme; 2 af
dem var fra Falster, og de rejste straks næste morgen. Vi kunne
ikke få vogn til stationen med dem, og det har jeg senere været
ked af, da føret var glat, og det var blevet tøvejr efter den lang
varige frost. Der var en del af de indbudte fra de andre landsdele,
som ikke kunne komme til festen, fordi vandene var lagt til.
Flere dage derefter kom der gaver og hilsener, selv grev Holstein
og godsejeren på Lyngbygård kom med lykønskninger. Det var jo
for at hædre Rasmus, og det var jeg glad for.
Ved festen talte pastor Spørring om, at Rasmus lignede en hyrde,
som vogtede sin hjord godt, og det arbejde var blevet til velsignelse
i menigheden.
Peter Rønne talte om vort hjem og vore børn, og pastor Bjerre
fra Sorø sagde, at han kom som en fremmed her til Høve, og det
kan have sine vanskeligheder for en præst; men hos os fandt han
et godt hjem, hvor han kunne føle sig hjemme. Feldthusen talte
om, at vort navn havde en god klang både hjemme og ude; det
kunne også mærkes ved indsamlingen til gaverne; alle var glade
for at give en skærv. Vennerne er mange og fjenderne få, og det er
værd at sige Gud tak for, sagde han.
Kloppenborg talte om, at Rasmus hørte til de gemytlige folk,
som ikke lader deres tjenere overanstrenge sig, men siger nogle
opmuntrende ord, som løfter hele flokken; det er godt for hjem
met og for dem, der går ud derfra. Friskolelærer Niels Pedersen
talte om, at vi var som fader og moder for kredsen her (det kan
vi nu ikke tilegne os, for det er for meget af det gode). Vi er glade
for, at de mener os det godt, og da Rasmus mente, at nu var det
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nok af den slags, rejste vi os fra bordet. Salen blev så, fejet, og dan
sen begyndte. Det var Hans, der havde skaffet musikken, jo, alle
børnene var villige til at bringe ofre for os.
Vi var samlet til kl. 24, så gik vi hver til sit med mindet om en
køn oplevelse.

41

V.

Om frimenighedens liv.

Jeg vil nu fortælle noget om det åndelige liv her på egnen,
som vi kom til at tage stærkt del i. Da Rasmus og jeg kom til Høve,
var dette liv noget skjult, men efterhånden kom der en lysning med
de nye friskolelærere og også fra forsamlingsfolkene (de gudelige
forsamlinger), så det kendtes mange steder også her omkring. Her
var også flere frisindede præster i omegnen, så der blev lagt en
grund til at bygge videre på. Gamle Ole Væver i Fårdrup, Niels
Nielsen i Eggeslev, Johs. Feldthusen i Høve, Rasmus Dinesen,
Christian Madsen i Flakkebjerg og flere førte an.
De begyndte med friskolen, som de fik sat i gang trods mod
stand. Både børn og forældre var meget glade for skolen, hvor
Rasmus Dinesen var lærer et par år, før vi blev gift. Der blev også
holdt aftenmøder i skolen, og de gik godt. De ældre begyndte at
kunne drøfte, hvad der rørte sig i deres indre, også menighedslivets
fremme. Vi tog til kirke hos Peter Rønne i Sønderup, til Schiørring
i Ørslev, som også prædikede i Bjerre samt andre steder. Vi havde
dengang den gamle pastor Rønne i Høve, Peter Rønnes fader. Han
var formand for Indre Mission, og vi ønskede mere liv og frihed;
så løste vi sognebånd til Peter Rønne, og han kom til Høve kirke
2 gange om måneden.
Det gik godt en tid, men så blev det forbudt præsten at holde
altergang for andre end dem, der hørte til sognet. Det var i 1879,
og nu måtte man se at finde en anden udvej.
Vi fik Peter Rønne til at komme herned i forsamlingshuset og
fortælle os en slags bibelhistorie, og det gik godt. Så fik vi pastor
Bjerre fra Sorø til at komme 2 gange om måneden, og det gik også
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godt, men det kunne ikke blive ved, og så måtte vi se at få en
præst selv.
Nogle få mænd her fra kredsen under anførsel af Johs. Vedel
besluttede så at opfordre Karl Rønne, som havde et lille præstekald
i Jylland, til at blive vor præst her. Han svarede straks ja, og vi så
med glæde den tid i møde, da vor lille kirke kunne blive færdig
og vi alle kunne samles der om evangeliet og sakramenterne.
Der var meget at overvinde, før det kunne ske, men en god vilje
trækker et stort læs. Vi havde arbejdsfolkene på kost hele tiden;
men selv om jeg var aldrig så træt, så var jeg altid glad i forvent
ningen om den glæde, vi ville få derefter.
Kirken blev bygget i 1879 og blev indviet fastelavnssøndag
1880. Den dato fejrer vi hvert år med en lille fest. Det var travle
dage, mens der blev bygget; alle måtte hjælpe med at køre sten og
grus; men vi var alle glade. Bentzen fra Vallekilde var vor byg
mester, og han var flink og dygtig.
Vi måtte jo også bygge præstegård, og man hjalp hinanden. Der
var nok 20 familier i valgmenigheden, men kun få velhavende, og
der var nogle, der gik fra. Præstegården blev færdig, Karl Rønne
og Fanny flyttede ind, og der var kønt og godt at bo.
De første år gik det også godt, og alle var glade. Men Rønne
stod undertiden noget stejlt overfor menigheden og ville råde sig
selv, og da han engang var blevet irettesat af de højere autoriteter,
holdt han op som valgmenighedspræst og ville fremtidig være fri

menighedspræst.
Der var nu opstået forskellige uoverensstemmelser mellem me
nigheden og Rønne, og flere løste sognebånd til pastor Schiørring.
Der kom en splittelse, som vi alle i lang tid måtte lide under.
Omsider tog Rønne den beslutning at rejse til Sorø og så tage
herned og holde gudstjeneste for dem, der holdt fast ved ham.
Rasmus og jeg havde stået Rønne meget nær, så det var strengt
for os at tage afsked med ham. Vi blev ved at håbe, at det måtte
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lykkes for os at få en præst, som passede for os. Fynboerne sagde:
I får ingen præst, så urolige som I er. Det kunne vi dog ikke blive
stående ved; der gik en tid sådan; men nu rejste Rønne til Stevns
som præst og højskoleforstander, og der blev han til sin død.
Vi fik nu nogle hjælpepræster en tid, og det var en streng tid for
menigheden; men vi kunne da ikke vedblive på denne måde.
Fra Amerika var nylig kommet en præst, Niels Dael, som stam
mede fra Jylland. Vi fik ham til at tale i kirken og forsamlings
huset, og det blev et mirakelmøde for menigheden. Men lige før
dette havde menigheden forhandlet med en ung præst (Nyholm),
som også gerne ville tage mod tilbudet, og nu skulle menigheden
træffe en afgørelse, og så kom Dael altså imellem.
Der var et møde i salen, hvor vi skulle tage vor beslutning, og
vi var alle spændte. Så tog Niels Nielsen fra Eggeslev ordet og
sagde, at vi måtte erkende, at Daels tale havde gjort et stærkt ind
tryk på os, og vi kunne måske få ham som præst her. Vi blev enige
om at opfordre ham til at søge stillingen; men han svarede, at det
kunne han ikke love, for der var en kreds i Himmerland, som
ventede på ham. Foreløbig ville han holde gudstjeneste her. Det
var vi glade for, og vi håbede det bedste. Vi havde jo fra først af
været en valgmenighed, men Dael sagde, at han kun ville virke
som frimenighedspræst, og det enedes menigheden også om uden
mindste modstand. Den dag under mødet i salen skulle der være
afstemning, og det gik godt. Der er vist ikke mange, som har for
trudt det. Da vi første gang skulle vælge præst, sagde vi: »Han
skal være folkelig«. Næste gang ønskede vi mere: »Han skal helst
være udgået af bondestanden, så han kan forstå os; han skal også
være frisindet på kristelig grund og skal have tilegnet sig Grundt
vigs syn på livet«.
Vi fik vort ønske opfyldt. Dael sagde den første gang, da han
talte her for kredsen: »Det er lige meget, om vi er i folkekirken
eller uden for, bare vi hører Vorherre til«.
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Da Dael kom, var der lejefolk i præsteboligen, så han gik ind
på at bo 14 dage ad gangen omkring i 3-4 hjem; men om efteråret
kunne de flytte ind. Hans kone var sygelig og kom først, da de
flyttede ind i præstegården.
Der gik nogle år, hvor vi ligesom hvilede os lidt efter den
strenge tid. Daels kone blev mere syg og måtte til København for
at opereres. Hun ville så gerne være rask for at kunne tage del i
hans gerning; hun holdt så meget af blomster, men kræfterne tog
af, og hun døde i København. Dael var taget til Høve til mine
forældres diamantbryllup, og hun var død, da han kom tilbage.
Det var strengt for ham, og han savnede hende meget. Han
fik så sin søster til støtte i huset, en god og opofrende kvinde. I 8
år var han enkemand, så blev han gift med en svensk dame, som
er ham en trofast hjælp på den vigtige plads i livets tjeneste.
Johannes Vedel i Høve havde engang en ungdomsskole i nogle
år; men den døde hen; han byggede et stort hus til skolen. Han
var smed, og hans lærlinge skulle være med i skolegangen, men
han måtte sige stop. Pengene var små, og han havde kone og børn.
Så søgte han om at få pension; men der blev nogen uenighed mel
lem ham og Dael, da Vedel tidligere var modstander af pension til
præster. Han modsagde altså sig selv, men han blev ved sit; han
havde ikke regnet med pension fra først af, men nu trængte han
til den.
Det var nær blevet til et menighedsanliggende, men det blev
vedtaget, at det måtte Dael og Vedel selv klare, og så fik den

strid ende.
Dael fik bygget et sommerhus ved Storebælt, og der kommer ca.
30 børn fra København hver sommer og får frisk luft og mad.
Menigheden støtter denne sag, som går godt. Dael vil gerne hjælpe

de små.
Ved siden heraf voksede den tanke frem hos ham, at det kunne
være godt at have en landejendom. Så købte han Liselund og gav
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20.000 kr. for gården med jord, bygninger og have. Han vidste
ikke lige straks, hvad han ville med gården; men efterhånden kla
rede det sig for ham, at det skulle være en menighedsskole, hvor
vakte folk kunne mødes og tale om livsoplysning. Det var en stor
tanke, som Gud gav vækst, og i 1909 begyndte skolen sin gerning.
Den har gået godt siden.
Her er kommet lærde mænd rundt om fra for at få del i det liv,
der føres. Om sommeren er der blevet holdt et stort møde, som
varer 14 dage, hvor præster, lærere, jævne mænd og kvinder mødes
i hundredevis, og om vinteren er det på samme måde. Desuden er
der vinterskole i 5 måneder for de unge, som søger livsoplysning,
så det kan siges, at begyndelsen med landejendommen gav plads
for meget fremskridt og udvikling.
Det var en gammel gård, da Dael købte den, men nu er der byg
get et langt stuehus med mange værelser og udmærket indretning,
som bygmester Olsen i Slagelse er mester for, og menighederne
hjalp med det økonomiske. Der er 2 store sale, hvor folk samles,
og af det gamle er der kun gårdspladsen med de toppede brosten
tilbage.
Nu måtte Dael jo flytte til Liselund, og det var menge af me
nigheden imod, men Dael sagde, at han ville straks komme, når
vi trængte til ham. Nogle talte om, at vi nok måtte se at få en
anden præst, men andre sagde, at Dael næsten faldt fra himlen
ned, da vi trængte så hårdt til en præst, og han havde hjulpet os
så meget. Vi måtte dog erkende, at Dael var en af vore bedste
præster, og hvordan skulle vi kunne få en bedre. Efterhånden døde
denne stemning bort, og Dael fik lov at bo på Liselund.
Så kom spørgsmålet frem om, hvor børnene skulle samles til kon
firmationsforberedelse; men det blev til, at han rejste herned en
gang om ugen til børnene. Det gik godt, indtil vor præstegård
brændte, så måtte børnene tage til Slagelse. Det var en sorg for os,
at det hus brændte, som vi havde stridt for at få bygget; der har
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vi oplevet mange gode timer sammen med gode venner, og der
var smukt at bo. Nu (1936) ligger tomten og venter på andre
tider.
Dael følte sig ensom i det store arbejde på Liselund; men Gud
gav ham en god kvinde, som kunne styrke og oplive ham til hans
gerning. De fik 2 raske børn, en dreng og en pige, og 2 andre
døde og ligger begravet i haven.
Dael rejser alt for meget, men det er i en god gerning, og jeg
tror også, det beriger ham, så han får mere at meddele os her i me
nigheden.
Vi må være glade for vor præst og hans forkyndelse, og vi må
hjælpe til hver især, at her må være godt at være i frimenigheden.
Rasmus Dinesen var glad for at være kirkesanger i de mange (27)
år, for det stemte med hans liv. Nu har vi jo orgel, men jeg synes,
at en god forsanger er bedre.
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VI.

Hjemmet og børnene.

I 1896 havde vi Rasmus Dinesens moder boende hos os, indtil
hun døde. Hun var meget skrøbelig, men var dog ikke sengelig
gende, og hun var godt tilfreds.
Samme år døde moster Kirstens mand, Peter Rasmussen, og
moster døde et par år senere. Men forinden var vor Anna den 30.
marts 1897 blevet gift med Peter Jensen. Otte af os fra Sjælland
var derovre til bryllup, og det var meget fornøjeligt, selv om der
var storm og snebyger ligesom på vor bryllupsdag. Kirstine kom
over at tjene hos Anna, og herhjemme havde vi Thorvald, Gud
run og Herdis. Lille juleaften 1898 var vi på Fyn til faders 80-årige
fødselsdag. Han har været en god mand, som har fået lykke til
at gøre gavn, mens dagen går. Fader er meget svag og har mistet
synet på det ene øje.
Men Rasmus er heller ikke rask og skal have megen hvile. Marie
var hjemme fra Rom i sommeren 1898, men rejste jo igen, og
senere på året giftede hun sig i Rom. 21. oktober samme år giftede
Thorvald og Kristine sig, og de rejste på bryllupsaftenen til deres
hjem i Lundby. Hans og Signe var blevet gift i foråret 1895.
I forsommeren 1900 flyttede mine gamle forældre til Sjælland,
hvor de skulle bo hos min søster og svoger i Høve. Det var strengt
at flytte fra deres gamle hjem med de mange gpde minder; men
Gunhild og moder passede ikke sammen, derfor skiltes de.
I 1902 var Thorvald og Kristine færdige med at bygge den nye
gård og anlægge have. Hans og Signe havde 3 raske og glade børn,
Anna på Fyn ligeledes. Marie i Rom har 2 børn, Karen og Rasmus.
Hun har det strengt; bare hun ville sætte bo her i Danmark. I maj
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holdt Herdis og H. P. Nielsen bryllup, og Niels blev konfirmeret
om foråret. Nu var der snart kun os to tilbage, Rasmus og mig, og
vi kunne mærke, at kræfterne svandt og gik over på børnene, som
det er livets gang.
Faster Karen i Kohaven døde dette år. Hun var en god kvinde,
som kunne tage så blødt og forstående på tilværelsen. En sådan
god kone kan bringe velsignelse ind i en slægt.
I vinteren 1902 lå jeg i sengen i 9 uger af leddegigt i mit ene
ben; næste vinter var det også dårligt, men jeg kunne dog gå oppe.
Når man er ung, kan man tåle at arbejde fra morgen til aften;
det kunne jeg ihvertfald. Jeg var først om morgenen og kom sidst
i seng. Selv om det kunne være strengt, håbede jeg på bedre tider
og tog igen fat på at sy tøj til børnene samt andet nødvendigt ar
bejde. Rasmus havde nok af sit arbejde om dagen, og om natten
ville han sove. Det kunne ske, at det mindste barn lå og græd,
men så stod Rasmus op, tog det hen til vandfadet og overøste det
lille hovede flere gange med vand. Så fik jeg lov at lægge den
lille under dynen; selv om barnet sukkede og snøftede, så hjalp det,
og vi fik lov at sove igen.
Kære børn! Gud give, at I alle må leve vel både åndeligt og
legemligt. Kommer I i ægtestand, så gå sagte frem, for at intet ondt
skal komme jer imellem. I må ikke gå og ruge over noget, som I
mener, at I er blevet forurettet med. Luk op for det altsammen i
en belejlig stund, og det skal kendes, at dette er langt det bedste.
I 1904 blev Kirstine og Niels Andersen gift og slog sig ned i
Ejlebæksgård i Smidstrup. Klara var på højskole i Vejstrup, og
Gudrun rejste til Rom for at hjælpe Marie, der har været meget syg.
I 1905 holdt vi 25 års mindefest for vor frikirke. Vi har været
glade for at samles der, og nu bliver koret også udvidet, så at der
bliver mere plads.
Gudrun tilbragte vinteren i Rom og havde den lille Rasmus med
hjem; han er flink at omgås, men han savner nok Rom.
4
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Den 13. december 1906 fyldte jeg 60 år. Tak for den svundne
tid; den har bragt mig sorger, men også mange glæder. Jeg har en
god mand, gode børn og et dejligt hjem, mere kan jeg ikke ønske
i denne verden. I foråret døde min moder, og i efteråret fulgte
min fader med. Det er et stort savn at miste sine kære, men det
kan hjælpe til at se opad, så vi ikke bliver så jordbundne. Fader
var en god mand også mod moder; hun var ikke altid så glad for
de ofre, som måtte bringes i den stilling, fader indtog udadtil;
men fader tog så venligt og blødt på hende, så det gik godt altsammen. Fader kunne få alting til at gå så roligt af, at ingen led
under det. Moder var lidt strengere; Hun var en dygtig kone, som
ledede sit hus med forstand. Hun ofrede sig meget for fader og os
tre børn, så vi var glade for vore forældre. Sygdommen tog noget
på hende, og det var derfor, de samtidigt måtte trække sig tilbage.
Fader var en dag på Langeland til et vej syn og blev sejlet over
i en fiskerjolle, som en ung mand førte. Han kom godt derover,
men der var nogen, som fandt jollen drivende på stranden uden
mand; det fik fader at vide, og han kunne straks forstå, at det var
den unge mands jolle, og at det ville rygtes til Fyn som en ulykke.
Den unge mand lå i båden og var død; de mente, at sejlet havde
slået ham. Fader rejste straks tilbage, og liget blev sejlet over, men
moder havde hørt om ulykken, og hun var blevet meget syg, da hun
frygtede, at fader var druknet. Glæden var stor, da han kom, men
hun vedblev at være syg i lang tid.
Den angst, moder fik for fader, kunne hun ikke forvinde længe,
men glæden sejrede da, og hun blev omsider rask igen. En stor
sygdom havde hun det år, da Rasmus og jeg blev forlovet; da fik
hun astma, og det led hun af, så længe hun levede.
Mine forældre rejste nu hen til Feldthusens i Høve i 1900. Det
blev nu lidt bedre med moder, og de boede i deres nye hjem i 6 år.
Moder var godt tilfreds; men fader længtes bestandigt efter det
gamle hjem, hvor han havde lagt sin manddomsgerning. Da moder
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var syg og lå på det sidste, sad fader på sin stol i den anden stue,
men gik tit ind til moder, talte kærligt til hende og kyssede hende.
En gang sagde han: »Hvordan skal det nu gå mig, Maren, dersom
du nu dør?«. Hun svarede: »Du kommer jo snart Niels«. Det va
rede heller ikke længe. Moder døde efter en streng lungebetæn
delse. Vor Anna fra Fyn nåede lige at se hende, inden hun lukkede
sine øjne. Det var i foråret 1906. Der kom mange fra byen og
fulgte liget til Dalmose; der blev kisten sat ind i en stor rustvogn,
og alle kransene lå så smukt omkring den. Vognen gik nu til Oure
på Fyn, og de nærmeste af familien tog med. Fader rejste derover
et par dage før begravelsen.
Der var mange mennesker til begravelsen, mange kønne kranse
og stor deltagelse i det hele taget. Familien var samlet bagefter i
min broders gård, og alting gik smukt til. Vi børn vil mindes alt
det bedste hos moder. Hun har fortalt mig meget om sin moder,
der døde, da hun var 45 år gammel. Da var moder kun 12 år og
moster Kirsten 10 år. Det var strengt for dem at stå så ene. Faderen
tog sig ikke meget af pigebørnene, og de havde en meget streng
husholderske, som kun tænkte på sig selv. Da moder blev konfirme
ret, rejste husholdersken, og nu måtte de to børn besørge alt ar
bejdet, og de havde langt ud i marken.
Moder var kun 18 år, da hun blev gift med fader. Hun var nødt
til det, sagde hun, da hendes fader var så gammel og ikke kunne
passe gården mere; han var nok ellers en god mand.
De første år havde de unge det småt og strengt. Jorden blev
merglet og drænet, men nu købte de en gård på Oufe mark. Jeg
blev født 14 dage, før de flyttede derud. Moder har tit fortalt,
at jeg næsten altid græd som lille; men så gik hun fra mig, og jeg
græd mig i søvn. Hun havde ikke tid til at blive fra arbejdet. Der
var knap 5 år mellem os 3 søskende. Moster Kirsten blev gift med
naboens søn, Peter Rasmussen, og de boede hos mine forældre i de
første år, jeg ved ikke hvorfor, men han havde et dårligt ben og lå
4*
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længe i sengen, og han ville gerne snakke lidt med mig, da tiden
faldt ham lang.
Det var strenge svigerforældre, moster havde; de boede i den
ene ende af stuehuset, men havde en forstue, så vi mødtes der.
De to gamle levede på aftægt i mange år, og hun levede længst.
Moster døjede meget med hende, for hun var tit vred, og så
smækkede hun med dørene, så det dundrede. Vi kom meget sam
men med moster og Peter Rasmussen, da de boede så nær ved
vort hjem; men vi var bange for den gamle kone, når hun var
vred. Det kunne ske, at hun sagde: »Kom ind og få en kringle«;
men den smagte gammelt; hun gemte kringlerne i chatollet. Da
hun blev rigtig gammel, blev hun mere flink, og hun kunne nok
se, at moster var god imod hende. Hun var glad for flasken i
mange år og stjal også lidt hist og her. De har fået nok alligevel,
sagde hun. Da hun døde, var moster også snart blevet gammel.
Et par måneder efter moders død rejste fader atter til Fyn
over til min broder og til sin gamle gård; han følte sig nu så ene
her på Sjælland. Han fik lov til at falde til ro og leve i minderne
en sommer i sit gamle hjem; han levede i håbet om det evige liv,
og i den tro døde han.
Vi er så glade for at mindes vor kære fader. Han var kun syg
et par dage, før han døde. Ved hans begravelse var der mange fine
herrer og mange småfolk med, som fader havde haft forbindelse
med. Kirken var fyldt med slægt og venner. Fader og moder lig
ger begravet på valgmenighedens kirkegård i Vejstrup, hvor der er
sat et stort mindesmærke på graven, og mange mindes dem i kær
lighed.
Den 11. juni 1907 døde Rasmus fra mig. Det var et tungt bud
skab, da Dael kom med telegrammet, som meldte om det. Alt stod
stille for mig. Jeg slog korsets tegn for mit bryst til vidnesbyrd om,
at jeg hører den korsfæstede Herre Jesus til, og så gik jeg ind
i stuen og græd.
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Rasmus havde været til et møde i København, og det varede 3
dage. Han var blevet syg derinde, men da det var blevet bedre,
skrev han hjem, at vi måtte hente ham ved Dalmose. Det blev altså
døden, og det var et lig, vi kørte hjem.
Mange venner deltog i sorgen og var med at følge ham hertil.
Kisten blev båret ind igennem haven, og der var strøet blomster
på gangen hen til hoveddøren, som for sidste gang var lukket op
for husets herre.

Marie var kommet hjem fra Rom, og vi mødtes ved hendes
faders båre. Vi deler sorgen som er så tung at bære. Jeg føler
klart, at jeg har meget at takke for. Hvor har Rasmus og jeg haft
det godt, skønt vi ikke har været af de stærke og har måttet ar
bejde meget i alle de år, vi har boet her.
Alt det bedste har vi delt og har forstået hinanden helt igen
nem. Vi har 9 børn, som alle kæmper for det bedste, og vi har
elsket vort hjem som ingen anden plet på jorden. Her har været
sang og leg og mange glade dage. Selv om Rasmus var blevet
gammel og gråhåret, kunne han lege og glædes med de unge. Jeg
deltog sjældent i legen, men jeg var glad, når børnene var glade.
Nu er han borte med sit milde blik og sin blide stemme; men vi
mødes jo snart.

Da Rasmus’ kiste kom her hjem, var der flere, der talte kønt
om hans liv og virke, og jeg fik flere trøstebreve fra venner rundt
omkring fra. Der kom mange til begravelsen, mere end 500, og der
var sendt et væld af kranse til graven. Mange sagde gode ord,
således Thorvald, Marie, Dael, Johs. Feldthusen og N. P. Nielsen,
Tystofte, o. fl.
Det blev et stort savn for mig, da jeg blev ene; men godt var
det, at børnene var blevet store og kunne hjælpe mig. En tid efter
blev Klara forlovet med Simon Ellegaard, og han købte gården
her, så nu var jeg befriet for ansvaret. Jeg var dengang 60 år og
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var begyndt at tabe kræfterne, men havde stadig min livstrang i
behold.

Jeg er taknemmelig for, at jeg måtte blive her i hjemmet til
min død, det er mig som en gave fra Gud. De er alle gode imod
mig, og det betyder så meget. Børnene har hver sit hjem og kom
mer og besøger os. Det er også dejligt at være sammen med gode
venner.
Venner havde sat en mindesten på Rasmus’ grav; den har føl
gende underskrift:

Solskinnets varme var over hans virke
i hjem, i skole og kirke,
i landmænds kredse ude og inde.
Derfor rejstes ham dette minde.
Da min broder kom her til begravelsen, havde han 3000 kroner
med. Det var arven efter min fader, og først nu blev min broder
ejer af Langesminde. Fader havde ikke villet slippe gården helt
i sin levetid af frygt for at komme til at stå ene og blive overset
af sin samtid.

Der er en side hos mændene, som jeg ikke rigtig forstår: Hvor
for har konerne aldrig selv penge at råde over? Hvorfor skal konen
altid gå til manden for at få den mindste skilling? Hun giver sine
kræfter og hele sin tid til det fælles eje og har i almindelighed
også god forstand på at være sparsommelig, hvorfor så ikke dele
glæderne? Jeg har forstået, at penge let kan misbruges. De kan
bringe megen glæde, men også megen sorg; det kan ske ved arvedeling og føre til rivninger, som bliver til ufred for hele livet.
Jeg havde altid nogle æggepenge, men de skulle gemmes til Ras
mus’ fødselsdag, som vi holdt i ære. Engang fik han en gyngestol,
en anden gang det såkaldte skrivebord, som kun var et almindeligt
bord med en klap i hver ende, men uden skuffer. Han fik 2 gange
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en skindtrøje, som man dengang brugte meget om vinteren til at
have på indenfor frakken. En gang fik han tøj til en klædning for
50 kroner. Mange penge havde jeg ikke; men købmanden sagde,
at det gjorde ingenting, så betalte jeg det senere. Somme tider blev
der kun til et par sko, en hat eller en stok. Han var slem til at glem
me stokken ude. Men der blev efterhånden råd til et rigtigt skrive
bord med tilhørende skrivebordsstol samt en lænestol.
Dengang fik ungdommen ikke sådant udstyr som nu, men vi
savnede det ikke. Til 50-års dagen ville jeg forære ham en ny vogn,
som jeg samlede penge til i 3 år. Det skulle være meget hemmeligt,
til vognen stod for døren. Jeg fik min svoger Johs. Feldthusen
til at bestille vognen. I forvejen havde jeg så småt spurgt Rasmus
om, hvad slags han bedst kunne lide; men da forstod han, hvad
jeg havde i sinde.
En dag kaldte han mig op på sit værelse og holdt en lang for
maningstale for mig. Jeg måtte ikke tænke på at købe vogn og slet
ikke en, der var så fin, at folk skulle pege fingre ad den eller
forarges, for det var vor stilling ikke til. Vi måtte køre i en simpel
vogn, så vi kunne tage enhver stodder op at køre. Det var usøm
meligt for kristne mennesker at gå foran med sådan noget, så måtte
vi hellere bruge pengene til noget bedre. Han sagde meget mere,
så det lød næsten som en straffetale, og den ramte måske nok
dybere, end den skulle. Nu vil jeg dog sige, at jeg ømmede mig
ved at tage imod det i den stund. Jeg havde nu i 2^ år glædet
mig ved at samle små skillinger sammen for at få en ny vogn, som
vi trængte til, og så blev jeg slået så dybt ned, at det tog hele min
glæde og lidt til. Når børnene somme tider bad mig om at købe no
get til dem, måtte jeg ofte svare, at det kunne jeg ikke, fordi vi
skulle spare sammen til faders fødselsdag, og så gik de tavse bort.
Jeg selv sparede, hvor jeg kunne, og Rasmus var god til at købe
ind til husholdningen. Når han rejste til København spurgte han
gerne: »Er der noget, du trænger til?«. Han gik ud fra, at hvad
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der skal til, det skal til; men jeg vidste jo, at der skulle spares i vor
store husholdning.
Nå, vognen var bestilt færdig til den 11. april, ellers kunne
vi ikke tage imod den. Et par dage forinden kom Johs. Feldthusen
og sagde, at vognen ikke blev færdig, så vi måtte se at få en anden.
Den 10. rejste vi så til Slagelse for at købe en vogn, men før jeg
rejste, påmindede Rasmus mig endnu en gang, at han ventede, jeg
forstod ham. Vi fik så købt en lille vogn til 300 kroner. Den
havde 2 agestole og passede godt til Rasmus, som kørte så meget
alene og havde brug for en let vogn. Vi kørte så hjem med den
nye vogn bundet bagefter, og vi satte den nye ind ved forsamlings
huset. Næste morgen, før Rasmus var stået op, kom karlene kørende
hen for vinduet med den. Rasmus rejste sig lidt op i sengen for at
se ud. Nå, den ser jo helt godt ud, sagde han, og så måtte jeg nøjes
med at være sluppet nogenlunde fra det.
Han havde megen gavn af den vogn i 18 år. For et par år siden
gav børnene os en ponyvogn; den var så dejlig at køre med. Ras
mus købte så en lille hest, og børnene og de unge gav os et smukt
seletøj. Det var mit køretøj. Jeg har altid haft lyst til at køre, men
har været bange for de store heste; nu gik det godt med den lille.
Jeg er også godt gående og kan uden at trættes gå en lille mils vej.
Der kan somme tider komme en underlig slappelse over hele lege
met en lille stund, så at jeg må stå stille, til det er gået over, og
en stærk hjertebanken følger med, men ellers vil jeg gerne gå, så
kan jeg aflægge nogle besøg på vejen.
Rasmus gav også mig gaver, blandt andet en kåbe, som var
meget dyr, men også andre ting; sådan har vi glædet hinanden hele
livet igennem.
Rasmus forstod kvindens stilling bedre end mange mænd i vore
dage, og han ville gerne lette vort arbejde. Tit gik han selv med
ud at malke både som ung mand og også som ældre. Selvom han
sad i godt selskab kunne han pludselig bryde op og sige: »Farvel,
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jeg skal ud at malke«. Somme tider var det måske nok for at vise,
at han trods alt kunne sætte det igennem, for malkningen stod den
gang lavt i almindeligt omdømme, og nogen viljestyrke skulle der
til for at gennemføre hans principper. Tit gjorde det mig ondt for
ham, og jeg bad ham om at blive inde hos vennerne; men det hjalp
ikke meget. Han har flere gange skrevet i bladene om malkearbej
det og rådet manden til selv at hjælpe pigerne. Han viste altså,
at han selv kunne gennemføre det.
I de sidste 5-6 år, mens vi havde gården, havde jeg godt et par
hundrede høns og havde en indtægt af dem på godt 1100 kroner om
året. Jeg har dog altid sparet for mig selv og har haft glæde af at
købe det nødvendige til børnenes udstyr. Havde jeg ikke haft den
indtægt, var deres skuffer nok ikke blevet så fulde. Når Rasmus
var i trang for penge, så lånte han tit 100 eller 200 kroner, som
jeg aldrig fik tilbagebetalt, men så var der vel andre, som fik gavn
af dem. Engang imellem fik jeg sat nogle hundrede kroner i spare
kassen, så jeg havde for nogle år siden et par tusinde, men det blev
ikke til mere, for jeg mærkede, når det kneb for Rasmus.
Der var altid knap tid på penge. En dag for 3-4 år siden spurgte
han mig, om han måtte have de penge, der stod på min bog. Jeg
svarede vist nok ikke, da jeg blev så forskrækket, at jeg hverken
vidste ud eller ind. Jeg tænkte på, hvordan jeg havde sparet, måske
nok mest for mig selv, men også med henblik på børnenes tøj. De
måtte slide det helt op, og det blev altid syet meget for stort, for
at de skulle kunne passe det, til det blev slidt op. Jeg tænkte: Er
det da altsammen spildt? Jeg så, hvor det smertede Rasmus, og han
ligesom lukkede sig til. Det var det ømme sted i vort samliv; der
havde jeg ingen indflydelse, og jeg måtte atter og atter opgive at
få det. Jeg ville gerne have rystet mine sammensparede skillinger
ud til bunden, om de kunne have dækket de værste huller, men nej,
det var kun en dråbe i havet, og jeg måtte nøjes med at sukke og
bede Gud hjælpe os vel over det, da jeg ingen udvej kunne se.
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Længe efter så jeg til min sorg, at Gudruns bog også var blevet
tynd. Denne stilling blev mig en hjertesorg, som jeg aldrig rigtig
kunne ryste af mig; men jeg kan tænke mig, at det muligvis var
langt strengere for Rasmus.

Det skal siges til hans ros, at han var ikke af den slags folk,
som ødslede med penge til ingen nytte eller ødte dem ved drik
eller spil eller lignende. Han var meget mådeholdende med mad
og drikke, ej heller gik han og drev og snakkede tiden bort, når
han kom til købstaden.
Jeg $å ham altid som en mand, der ikke lader sig rokke, men
følger sin overbevisning, selvom han står ene. Jeg ved ikke, hvor
for det gik tilbage for os; men Rasmus mente, at det stammede fra
først af. Gården købte vi jo dyrt; jorden var udpint lige til marven,
så den gav kun godt og vel udsæden igen. Stuehuset og den østre
længe havde vor formand jo bygget, men længerne i syd og vest
var faldefærdige. Dem fik vi bygget op og fik jorden drænet og
merglet. Børneflokken voksede til 9, i 7 vintre havde vi ungdoms
møder her i vort hjem om aftenen, hvor Rasmus holdt foredrag,
læste og sang med de unge, og der var glæde over hele linien.
Da vi så fik bygget forsamlingshuset, holdt vi jo op her, for nu
var der plads derhenne. I mange år havde vi et meget gæstfrit hus,
og der kom mange fremmede, omkring ved en snes, hver søndag.
De store børn havde holdt regnskab et år, og de sagde, at der kun
var 3 søndage i det år, hvor vi ikke havde haft gæster. Det kostede
både tid og penge, og Rasmus sagde tit, at det blev vor ruin. Slet
så galt var det nu ikke, og vi sad heller ikke dårligere i det end så
mange andre, som ikke klagede.

Næringssorger har jeg aldrig lidt så meget af som Rasmus, dels
fordi jeg ikke vidste rigtig besked om, hvor meget vi skyldte, dels
fordi jeg ikke vidste, hvor jeg skulle begynde eller ende med regn
skabet. Vorherre havde givet os føde og klæder så længe, og det
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ville han sikkert vedblive med, når vi selv satte vore kræfter ind
på det og ikke lagde hænderne i skødet. Det holdt mig oppe i
trange tider og var min faste tro, derfor kunne jeg også tit give
Rasmus et trøstens ord med på vejen, når det var strengt for ham.
Der står i Rasmus Dinesens bog, at vi havde meget uheld med
køerne i mange år. I 5 år havde vi kastning, i nogle år lungesyge,
derefter atter kastning. Derfor havde Rasmus i mange år handlet
frem og tilbage med køerne, så det var blevet en meget blandet be
stand, vel ikke halvt så meget værd som 25 år tidligere, da vi fik
præmie for dem. Da var jeg glad for at se på dem; men siden, da
vi bestandig fik nye, havde jeg ingen interesse deraf.
I sommeren 1908 overtog Simon Ellegaard og Klara så Højstrupgaard og blev gift. Simon havde tjent hos os et par år og havde vun
det vor tillid og kærlighed. Klara havde været i Rom i et år og
havde hjulpet Marie; hun havde været meget optaget af arbejdet
på pensionatet, men også af alt det vidunderligt skønne i natur og
kunst, som hører hjemme både i Rom og ude på landet.

Og så var der ingen ende på den ros, hendes søster Marie fik.
Det glædede mig at høre, at hun så snart havde overvundet alle
besværlighederne dernede; hun har lidt og stridt som ingen af hen
des søskende, og jeg var så inderlig glad for, at hun har haft den
store fremgang i sin virksomhed.
Om efteråret blev Rasmus Dinesens mindesmærke afsløret. Det
har altid stået for mig som noget af det største, et menneske kan
tragte efter, at blive elsket af Gud og mennesker. Mon det ikke nok
kan siges om Rasmus Dinesen?
Vi følte godt, at Vorherre var med ham på hans vandring her,
og det er da også et vidnesbyrd om folks kærlighed, at de har rejst
dette synlige mærke i taknemmelig erindring om hans liv. Jeg
forstod ham godt, når han kom og viste mig et brev, som var en
anerkendelse af hans arbejde og gode sindelag; det var jeg jo meget
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glad for, og det gjorde mig godt. Men jeg turde ikke vove at rose
ham stort derfor. Jeg var altid bange for, at han skulle tage skade
af det, så han fik for store tanker om sig selv, så jeg svarede kun
ganske kort, at det var dog godt, at der var nogen, der kunne
være lidt taknemmelige. Jeg tror nok, at det var en fejl af mig,
at jeg ikke dér kom ham nok i møde, han trængte til det. Jeg ved
ikke selv, hvorfor jeg holdt mig tilbage uden for at beskytte ham
mod egenkærlighed, som jeg synes har ødelagt så mange gode
mænd.

Dette mindesmærke vil bøde noget på det, han savnede her i
livet, men måske mest hos mig. Nu kan jeg ikke oprette, hvad
jeg måske forsømte her i livet, men kun takke for, hvad Rasmus
var for dette hjem og også udadtil.
I aviserne stod der så meget om min kære mand. Jeg har gemt
det, så børnene senere kan se, at deres fader var elsket af menne
sker. Jeg har også afskrevet den sidste sang, han digtede til et
møde i Kirkeskoven efter opfordring af pastor Møller i Ørslev.
Vi samlet er i festligt lag
vi hejser højt det danske flag
vi jubler glad med sang.
Vi prise vil de danske øer,
der spejler sig i blanke søer,
som kranser skov og vang.

Så priser vi det danske folk,
som trods så få dog stod i flok
i over tusind år.
En forsynshånd dets skærmer var,
som gennem kamp og trængsler bar
det frem til denne vår.
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Hav tak, o Gud, for hvad du gav
det lille folk ved salten hav
af friskhed, lys og smil.
O, skærm os gennem tidens strøm,
opfyld de ædle fædres drøm
om asken Ygdrasil.

Ved afsløringen af mindesmærket talte Dael dybt om mindet,
og han betonede, at det kun var det mindste med selve stenen;
men det var et langt dybere minde om Rasmus Dinesen, at han
havde været med at fremelske denne menighed her, kæmpet for
dens bevarelse, sunget om søndagen i kirken, så vi blev løftet der
ved, og sangen blev som en åndeligt dragende magt. Ikke mindst
vil vi mindes ham om julen, når han sang de kære julesalmer.
I påsken 1909 festligholdt vi Rasmus Dinesens 70 års fødselsdag.
Børn og børnebørn var samlet her i det gamle hjem, og vi minde
des den bortgangne med tak for alt, hvad han var for os. Og vi
ønskede ham nu glæden og freden efter kamp og strid her i dette
land. Jeg har tit læst i mine gamle breve, siden jeg er blevet ene
og har fået tid til det. Blandt disse ser jeg også dette, som Rasmus
gav mig den første aften her i vort nye hjem:
»Et lille mindeblad fra den 1. april 1868, da undertegnede til
trådte som husfolk på Højstrupgaard i Høve sogn.
Velkommen i det hjem, min kære kone og mit livs støtte i sol
skin som i regn. Hjertelig velkommen er du hos din ægtemage,
og hans ønske er på denne vor tiltrædelsesdag, at Vorherre Jesu
Kristi nåde må være med os, og Helligånden må tilhviske vor ånd
fred inde og ude samt tilhviske os i mørke stunder, at Vorherre
er sine børn nær i enhver stund, ja også da når hjertet slår højt af
smerte. Ja, måske hjertet slår meget uroligt i denne stund, da du
er trådt ind i dit hus, hvor du skal være livet, og hvor det måske
så småt hvisker: »For tidlig, for tidlig er denne stund kommet, og
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hvor skal jeg kunne være en sand husmoder i dette vort hjem?«.
Men da vil jeg med al den varme, jeg har, minde dig om, at
mange, mange før du har stået på et sådant overgangspunkt og
råbt med dyb smerte: »Herre, Herre, jeg er for lille, netop jeg kan
ikke, send en anden«. Men åndens røst har atter lydt: »Det er dig,
jeg her kalder frem, her passer du. Her er din plads, og netop i din
svaghed kan jeg forherlige mit navn«.
I vor Herre Jesu Kristi navn og med troen på åndens bistand
i mørke som i lyse dage, med Gud Faders styrke i sine børn har jeg
svage og lille person rakt dig min hånd og lovet dig min bistand
med jævnsidig støtte fra dig. Og i samme højhellige og dyrebare
navn byder jeg dig velkommen som husmoderlig livsledsagerinde.
Mit hele jeg ligger nu i dine hænder, det føler jeg af mit hele
hjerte; det er et svagt jeg, der bydes dig; men der er dog en kerne
deri, som kan blive en plante for et andet liv. Men, min elskede,
planten er lidt sygelig, og den skal have megen varme for at trives.
Den har i sit liv stået i kolde kældere, hvor der kun undtes den
lidt kærlighed, men den sukkede dybt derunder. Den har dog sin
meste tid vokset i kærlighedens varme sol, og der har den smilt
af alt. Elsk denne plante, fred om den, og den vil yde dig sin duft;
det er kun under dine hænder, den ønsker at vokse og ved dit
hjerte, den ønsker at hvile. Elsk mig længe.
Almægtige fader og Vorherre Jesus Kristus, lys fred over os. Lys
fred over det hjem, som du har sat os ind i. Lys fred over vore
hjerter, skab i os et rent hjerte og forny en stadig ånd i os, for
kun ved en stadig ånd kan vi føle fred. Velsign os med den sande
velsignelse og giv os visdom til at forestå vor gerning med troskab
for dit ansigt og med ønsket om at begynde i Jesu navn, med tro
på det livsens ord vil vi da træde over tærskelen til det for os to gå
defulde liv. Vi to små

Rasmus Dinesen og Karen Dinesen født Nielsen«.
Rasmus kunne skrive nogle gode breve og tolke sine tanker og
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følelser på papiret. Det kan jeg ikke. På vor kakkelovnsskærm stod
1. vers af »Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord«. Det ville
Rasmus, at vi skulle have for øje. Det var gode betingelser for
livet, det kunne rumme alt sandt og godt. Han så ikke mildt til
noget opskruet og ønskede, at hans børn måtte få samme syn på
livet.
Det er så underligt nu at læse de breve, Rasmus har fået fra sine
venner for henved 50 år siden. Deraf ser vi, hvor meget udviklin
gen er gået frem i mange retninger. Kristian Madsens kone sagde
engang til Rasmus, da vi var blevet forlovet, at vi fik mange frem
mede i vort hjem, da der var noget ejendommeligt dragende ved
mig. Det må jeg protestere imod, der er ikke meget af den slags
hos mig. Men jeg vil tilstå, at jeg føler trang til at være lidt for
andre og gøre lidt gavn, mens dagen går. Jeg har villet så meget
godt, men har nået så grumme lidt. Mange, mange fremmede
havde vi i mange år; men så måtte Rasmus sige, at vi ikke længere
kunne tåle det af økonomiske grunde, og det tog straks af. Jeg
husker endnu med hvilken varme en ældre, trofast ven af Rasmus
udtalte de ord, da han lykønskede mig: »Ehi har ikke taget fejl,
Karen«.
Det forår, da Rasmus og jeg blev forlovet, sendte han mig en
lille bøgekvist med følgende vers:
Lille kvist fra bøgelund
ved den blanke sø,
bring en hilsen over sund
til min fæstemø.
Sig, men sig det sagte blidt:
Bøgen skifter blade tit,
venners kærlighed består
dog så længe hjertet slår.
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VIL

Karen Dinesen i Rom

I vinteren 1911—12 havde Karen Dinesen den store oplevelse at
få lov til at opholde sig et halvt år i »den evige stad«. Med sit
modtagelige sind indsugede hun det væld af indtryk, som her mødte
hende, og hun kunne hver dag være sammen med den datter, som
hun nok havde tænkt mere på end de andre, fordi hun var så langt
borte og hun havde gået så meget igennem.
Af Karen Dinesens dagbog fra denne begivenhedsrige vinter
skal kun anføres lidt af indledningen og nogle træk, som hun i
særlig grad har hæftet sig ved. Både før og efter den tid har flere
af hendes børn besøgt deres søster i Rom, og for den yngre gene
ration er det jo blevet en ganske let sag at foretage en romerrejse.
Men for en kvinde nær de 65 år var det i 1911 en stor forandring
fra det daglige liv derhjemme at komme ud på den første uden
landsrejse, når den skulle føre så langt bort. Karen Dinesen indle
der sin dagbog med at skrive:
»Nu har der i mange år været tale om, at jeg skulle rejse til
Rom og besøge min datter Marie, men jeg turde ikke gøre alvor
af sådan en lang rejse, som varer 2 døgn uafbrudt. Da min mand
levede, ville jeg, at han skulle rejse, men af flere grunde turde
han ikke vove det. Nu er jeg snart 65 år gammel, og så skete det
underlige, at jeg pludselig uden at have bestemt det forud rejser
med min datter og hendes mand tilbage til Rom, og her sidder
jeg nu og vil nedskrive lidt af det, jeg oplever på min udenlands
rejse«.

Og så følger de mange indtryk af omgivelserne på den lange
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jernbanerejse ned gennem Midteuropa: Landskabet, der stadig
skifter, byerne og de medrejsende med deres ejendommeligheder.
Og endelig ankomsten til hotellet med marmortrapperne, hvor
Marie er herskerinde, og hvor hun møder børnebørnene.
Af disse kender hun jo bedst Rasmus, som her er på hjemme
bane og ofte er hendes ledsagende kavaler, når hun er på rundtur
i den store by.
Peterskirken gjorde vel det allerdybeste indtryk på Karen Dine
sen. Den vældige kirke, som er den største i verden, har jo et
uforglemmeligt præg af højtid, og hertil kommer så dens rigdom
af kunst og pragt, som er helt fremmed for os fra de protestantiske
lande. Også den store Maria Maggiore-kirke med det pragtfulde
indre og San Giovanni, der skal være grundlagt år 324 af Con
stantin den Store, blev besøgt. Desuden aflagde hun besøg i en
mængde andre kirker og blev hver gang betaget af deres pragt i
marmor, guld og malerier, men samtidig forundret over deres cere
monier og alt det udvortes i deres gudstjeneste, f. eks. det, at man
kravler på knæ op ad den hellige trappe ved San Giovanni. Kata
komberne med de første kristne menighedsbegravelser gjorde også
et stærkt indtryk på Karen Dinesen. Modsætningerne til disse be
skedne tilflugtssteder var det pragtfulde Pantheon, der begyndte
som hedensk tempel og så blev en kristen kirke og til sidst grav
mæle for Italiens konger i nyere tid. Desuden Vatikanet, hvoraf der
dog kun blev tid til at se udvalgte afsnit. Karen Dinesen siger: »Der
er så meget at se, at det ikke er til at forklare; aldrig har jeg tænkt,
at jeg skulle få så mange kunstværker at se«. Det drejer sig om
malerier, skulpturer, mosaik, gobeliner o. m. a.
Allehelgens dag var hun ude at se en katolsk kirkegård og blev
slået af den store omhu, der vises de kæres grave, men også af, at
den sociale ulighed bliver opretholdt her efter døden.
Ligesom kirkerne dernede er præget af en overdådig anvendelse
af lys, har gadelivet et præg af musik, undertiden af støj. Italie5
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nerne er meget musikalske og ofte larmende, og processioner i ga
derne var en daglig foreteelse.
Karen Dinesen færdedes meget ude i byen og gik i timevis på
Forum Romanum og så på de interessante ruiner fra Roms ung
dom og storhedstid.
Alle er optaget af krigen, som Italien fører i Tripolis mod ara
bere og tyrker. Der rejser mange soldater over Middelhavet; nu
skal der sendes 80.000 over til ørkenen, og det går grusomt til
dernede. Hvorfor vil Italien ofre sin ungdom for at erobre ørkenen?
»Den 13. december fejrede jeg min 65 års fødselsdag her i Rom.
Jeg har kun eet ord til at udtrykke mine følelser for Gud og men
nesker: Tak! En tak for livet med alle dets goder. Et dejligt barn
domshjem fik jeg i vuggegave, gode forældre opdrog mig i tugt
og Herrens formaning. Gud gav mig en god husbond, som jeg nu
savner, og vi fik glæde af vore mange børn.
Nu er jeg på en underfuld måde kommet her til Rom på mine
gamle dage, og Gud ved, hvad det kan blive godt for.
I morges, da jeg vågnede, var jeg glad for at være rask; det er
ligesom den gamle gigt er blevet tilbage i Danmark, og mit legeme
er mere normalt. Jeg kan tåle at gå lange ture og at sidde og sy
hele dagen, og det er meget værd.
I morges havde Marie og Børnene dækket fint bord og gav
chokolade, og der blev feststemning, da alle de danske piger kom
ind med hvide roser og blå violer, og af Maries mand fik jeg en
stor buket røde nelliker. Udenfor mit vindue hænger det dejlige
Dannebrog, som er så enkelt, men kønt. Fødselsdagsbordet var pyn
tet med blomster, mandariner og små, fine gaver fra børnene, og
tænk engang, et par guldbriller fra Lucidi. Mange tak for dem!
Marie og hendes mand og jeg var ude at køre en tur i formiddags
i udkanten af byen, hvor verdensudstillingen er. Jeg havde været
derinde en gang tidligere. Middagen hjemme var et festmåltid.
Om eftermiddagen var jeg med Rasmus i biografen, og så kom
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vi hjem igen til endnu et festmåltid, som sluttede med, at Maries
mand gav champagne. Det var enden på den eventyrlige fødselsdag.
Jeg har nu holdt jul i Rom. Vi har haft juletræ i aften for bør
nene, og enkelte af de fremmede gæster var med for at se det; der
var også 6 fremmede børn; men de var noget fremmede for det
hele. Juledag var vi til gudstjeneste i en katolsk kirke. Der var kun
få, da vi kom, men de knælede og bad, både de der var klædt i
fløjl og pelsværk, og de, der kun havde pjalter. Gudstjenesten blev
udført med stort ceremoniel og et utal af lys.
2. juledag var jeg i en tysk kirke, hvor en norsk præst prædikede.
Han talte så lavt, at jeg ikke kunne høre det, men det tiltalte mig
som en gammel kending, at der ikke var fremmede ceremonier
eller røgelse som i de katolske kirker«.
Der blev tid til mange ture i byen, ofte sammen med børnene og
den danske barnepige. Man var i Villa Borghese, i zoologisk have,
på Kapitol, ja selv i kongens palads, og overalt så man den romer
ske overdådighed af marmor og kunst i det hele taget. Også ture
uden for byen blev arrangeret, og det var en særlig oplevelse for
Karen Dinesen at se bjergene og den sydlandske trævækst, som jo
i almindelighed præsenterer sig bedre om vinteren, end vore hjem
lige skove gør det.
Der kunne dog også komme bekymringer. Hjemme var Gudrun
syg en tid, men hun kom over det, og en overgang var alle Maries
børn syge af skarlagensfeber, og det var et savn at undvære dem
så længe. Da de var blevet raske, boede de med deres mormoder og
en italiensk pige i en lille by ved Middelhavet i april måned, og
nu var det helt forår. Mod slutningen af måneden gik turen først
til Rom og derefter sammen med 2 danske piger hjemad mod Dan
mark. 4 dage senere skrev Karen Dinesen: »Nu er jeg hjemme i
god behold, og jeg vil altid mindes Roma-rejsen som ualmindelig
fornøjelig og lærerig. Jeg kunne ønske, at alle mine børn må få
samme - eller lignende«.
5*
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Vni.

Eftermålet

Redaktør Hans Jensen skriver i »Sorø Amtstidende« den 10. de
cember 1936.
Enkefru Karen, Dinesen, Høve mark, Højstrupgaard, kan på
søndag fejre sin 90 års fødselsdag. Fru Karen Dinesen er endnu
rask og rørig, kun generet af tunghørighed. Sin ranke skikkelse
har hun beholdt og færdes i hus og have, ligesom hun gennem
læsning følger med i verdens gang både hjemme og ude. »Sorø
Amtstidende« kan regne hende til sine mest trofaste læsere. Og
ikke mindst glad er hun, når bladet lejlighedsvis kan opfriske et
og andet fra den tid, da hendes slægt og slægtled virkede med i,
hvad af godt, der brød frem med den da nye tid.
Fru Karen Dinesen er det ikke nødvendigt at være længe om at
opdage som et i ordets gode betydning fint menneske. Da pastor
P. Rønne i 70erne samlede og betjente Høveegnens grundtvigske
kreds, tør vi nu efter hans eget udsagn den gang sige, at han reg
nede Karen Dinesen som den mest forstående og hjertedannede
af kredsen, hvori der var så mange betydelige mænd og kvinder.
Det var ikke hendes sag at holde taler eller smigre, men hun for
stod med hjertet.

Da Paludan Müller oprullede fremtidsmålet for det danske folk
efter ulykkesåret 1864, skrev han om kvinden:
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»Dernæst jeg opdrager
mig en pigeflok,
som ej hjemmet vrager,
som i lidt har nok;
ingen døgnets flaner,
rendt fra bog og nål;
fromme, stærke kvinder
det er Danmarks mål.«

Der havde, som godt var, været gode hjem, som kunne sende
en ungdom ud til at træde ind i rækkerne. De blev aldrig de fleste,
men dog nok til ved deres færd at øve indflydelse og påvirkning
ud over deres egne kredse.

Et sådant hjem var Langesminde i Oure sogn, hvor Karen blev
født 13. december 1846 (altså to år før treårskrigen). Hendes fa
der, Niels Hansen, var en betydelig mand. Han var landstingsmand
i en periode til 1876, men ønskede ikke genvalg. Derimod havde
han som formand for Svendborg Amts Landbosparekasse og som
bøndernes fører i Svendborg amtsråd i mere end en menneskealder
en gerning, der tilfredsstillede ham. Det var et godt hjem for bør
nene, både Karen og hendes søster Ane, gift med Joh. Feldthusen,
Høve, samt sønnen, branddirektør H. P. Nielsen, blev betydelige
mennesker.
Niels Hansen og hans udmærkede hustru nåede at holde dia
mantbryllup. Det stod i Høve 22. oktober 1901.
Hjemmet på Oure mark stod i Vejstrupkredsen. Som ganske ung
var Karen en af de første elever på Vejstrup Folkehøjskole. Den
6. februar 1868 holdt hun bryllup med en anden fynbo, Rasmus
Dinesen, først friskolelærer i Flakkebjerg, men købte så gården
på Høve mark. Her fødtes deres 9 børn, og om dem kunne siges
meget godt, men som en af slægten har sagt til mig: »Du skal
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skrive om hende, ikke om os andre« - det vil jeg da i det hele
rette mig efter.
Rasmus Dinesen var en virksom og anset mand for sin tid bl. a.
som formand for Landboforeningen. Han døde ret pludselig 1907.
Men hjemmet vokser og trives under den dygtige fynske og venne
sæle svigersøn Simon Ellegaard, gift med den datter, der minder så
meget om sin moder.
Her har Karen Dinesen et lykkeligt hjem, afholdt af hele den
store slægt, der på søndag vil flokkes om slægtens ældste. Hun vil
tage det altsammen som en gave og sige tak til giveren.

Sorø Amtstidende, den 13. marts 1942.
Fru Karen Dinesen.

I går er gamle Karen Dinesen, Høve mark, død. Hun fyldte
95 år i december, men var rask og ret rørig til for 8 dage siden. Og
hendes udgang blev ikke svær.
Karen Dinesen var født i Oure på Fyn. En søster var gift med
folketingsmand Feldthusen, Høve. De kom først herover fra Tå
singe. Karens mand, Rasmus Dinesen, var også fynbo, oprindelig
friskolelærer på Høve mark. Han døde uventet under en rejse i Kø
benhavn 1907.
De havde skabt et godt hjem og var fremtrædende bærere af
pastor P. Rønnes kreds, senere af frimenigheden. P. Rønne regnede
Karen Dinesen for sit bedste menighedsbarn.
Kun med hørelsen kneb det på de gamle dage, ellers fulgte af
døde med i alt lige til det sidste. Hos svigersønnen, Simon Elle
gaard, og sin datter havde hun et hjem, der var en fortsættelse af
hendes første.
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Jordefærden i Høve.

Høve frimenigheds ældste stedtes i går til hvile fra Frimenig
hedskirken, som hun og hendes mand, Rs. Dinesen, havde været
blandt de virksomste for at få bygget. I sin smukke mindetale be
tegnede pastor Niels Dael Karen Dinesen som frimenighedens mor,
og den tilstrømning, der var til jordefærden, godtgjorde tilfulde
berettigelsen af denne betegnelse. Ikke blot følte Karen Dinesen
sig selv som en mor for denne kreds - der var sikkert også i det
store følge mangfoldige, der havde et barns følelser overfor hende.
Allerede før tiden var hver tomme i kirken besat - de mange
kranse var der slet ikke plads til, de måtte anbringes udenfor
kirken.
Højtideligheden indledtes med salmen »O Gud ske lov det
hjemad går«, og derefter talte pastor Niels Dael.

Det er en mærkedag for Høve frimenighed i dag, hvor vi er
samlet for at sige et sidste farvel til hende, der har været som en
mor for denne menighed lige fra dens allerførste begyndelse, den
gang, folk begyndte at samle sig for at blive en menighed, der
kunne dele det bedste med hinanden. Det begyndte jo med, at de
samledes i hjemmene, og senere, når menigheden kom i nød - så
led Karen Dinesen som en mor.
Derfor er vi ikke samlet for at sige hende farvel, men også for
at sige hende tak for alt, hvad hun har været for denne menighed.
Og derfor skulle der gerne i vor tak være det samme, som børn
føler for en kærlig mor. Det kan måske ligesom for børn være
svært at få sagt det hele, men varme og hjerte vil der være i vor tak.

Når vi i dag er samlet om Karen Dinesen, så er vi også samlet
om denne menigheds historie. Hun har været med i det alt, dens
sorger og dens glæder. For hun var jo selv noget af det bedste og
det dybeste i denne menighed. Derfor har hun aldrig stået udenfor,
hvad denne menighed levede i og for. Hun lukkede op for det alt-
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sammen. Når det gjaldt menighedens trivsel og vækst, satte hun
sit eget personlige til side, og jeg føler dyb tak for, hvad hun har
gjort.
Hun var også den, der bedst kunne fortælle denne menigheds
historie. Holger Begstrup fortæller, hvordan han, da han skulle
skrive derom, stedse var tyet til Karen Dinesen.
Hun sagde engang i en bestemt anledning: »Det var, som de grå
skyer veg til side, og man så klar himmel med solskin«. Jo, hun
kunne fortælle! Hvor var det godt at høre hende fortælle, hvad der
var foregået, før jeg kom hertil.
Rent personlig må jeg takke for de mange dejlige år, jeg har
levet i fællesskabet med hende, alle de år, jeg har stået på denne
prædikestol. Jeg husker hendes ansigt fra den første gang, jeg så
det. Jeg kendte hende ikke, men hendes blik var mig til hjælp.
Hun så altid op på mig med de store sjælfyldte øjne. Der er en
ejendommelighed ved kvinder i sammenligning med mænd. Hvad
kvinder hører, giver de tilbage, varmere og rigere, mens mænd tit
bruger som deres eget, hvad de har hørt. Karen Dinesen tog imod
og gav tilbage, det har sikkert allerede hendes første præst, Karl
Rønne, følt. Også han har forstået, at han blev rigere, ikke fattigere,
af at tale til hende.
Det var så rørende, som det er fortalt mig, at hun en af de sidste
dage vågnede op og sagde: »Hils Dael og tak ham«. Jeg gemmer
også som en helligdom det sidste brev, hun skrev.
Få har fået lov til at leve så længe som Karen Dinesen og opleve
så mange ting, det gjorde livet rigere.
Hun vil få en stor plads i denne menigheds historie. Gud lade
hende leve i det dejligste minde hos os.
Amen, Amen!
Så sang man »Nærmere Gud til dig«, og derefter talte gdr. Th.
Dinesen:
Vi børn har hver dag for sig rige minder om mor fra det hjem,
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hvor hun virkede med gennem 74 år. Mors flittige hænder virkede
jo med helt op til de sidste år.
Hendes tankeverden var meget rig, og vi børn har vist enkelt
vis haft samtaler med mor, som har fået betydning op igennem
livet. Det blev tit til velsignelse for os, når mor stod overfor os
alle og øste ud af sit rige tankevæld. Det var jo ejendommeligt,
at mor i så mange år ikke kunne høre en lyd og dog havde så
meget at dele ud af. Hvor fik hun det fra? Jo, noget fra læsning
og andet fra sin rige brevveksling. Mens far levede, var det jo
ham, der førte ordet, men siden var det mor. Når man talte med
hende, så hun på én med sine milde, klare øjne, og så forstod hun
vist altid, hvad vi sagde.
Hun sagde ikke »Børnlille, elsker hverandre«, men hun påvir
kede slægten, så vi søgte at forstå hinanden.
Mor, du gav os gennem livet så meget, hvorfor vi i dag må sige
dig inderlig tak.
Så sang man »Herrens venner ingen sinde« og »Dejlig er jor
den«, hvorefter kisten bares ud til graven.
Her forrettede pastor Dael jordpåkastelsen og bad fadervor, og
Simon Ellegaard takkede på slægtens vegne for den deltagelse og
venlighed, der var vist fra så mange sider.
Derefter drak hele følget kaffe i forsamlingshuset, og siden sam
ledes slægten og nogle nære venner til en smuk mindefest på Højstrupgaard, hvor Karen Dinesen i så mange år havde siddet, ikke
blot som den store slægts, men næsten som en hel egns kloge og
gode »bedstemor«, lige til det sidste tagende levende del i alt, hvad
der foregik.
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IX.

Digte og sange

Børnenes hyldest til Karen Dinesens 70-årige fødselsdag 13.
december 1916.

Lille moder, alle ni vi kommer,
hilser dig, så mild og god du er,
husker dig fra vinter og fra sommer,
mindes aldrig, du var sur og tvær.
Lille moder, alle ni vi kommer,
arbejdsvante, glade hver ved sit.
Livet, lyset, jordens kønne blommer
gav os mod, så vi tør færdes frit.

Lille moder, alle ni vi kommer
og vil gerne lune lidt om dig,
selvom vinterstormen ude trommer,
fandt vi dog den kendte barndomsvej.
Du, vor egen kære lille moder,
som har tro og håb og kærlighed,
du fik mange rige, store goder
ved udholdenhed på rette sted.

Lille moder, alle ni vi kommer
og tilønsker dig alt godt, vi ved.
Minderne som gyldne perler rummer
dybest glans, hvor alt var kærlighed.
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Rasmus Dinesens hilsen til sin hustru på deres 35 års bryllupsdag
6. februar 1903.
Femogtredive år det er et stykke.
Femogtredive år det var en lykke
for dem, som her så lyset første gang.
For dem du ofrede din bløde seng,
for dem du stred og sled og sukkede.
Gud give, himlens porte ej er lukkede,
når timeglasset her er rundet ud.
Gid I da, børn, i himlen må stå brud,
Gid I da, Børn, må være med i ringen.
At ofre sig for andre det er tingen.
Se, det er vejen imod himlens port.
Gå frem ad den, stands ej, men gå kun fort.
Kan være, det vil bringe dig lidt smerte,
kan være, som det knuse skal jert hjerte,
men lønnen kommer nok, før I når enden,
og døden bliver vennen, ikke fjenden.
I femogtredive år sled vi to sammen.
Af roser og af torne var vel rammen,
som slynged sig om livets gang.
Endnu med grånet hår vi kvidre kan en sang.
Du holdt os fast, o Herre kære.
Derfor hav tak og evig ære.
Nu solen daler mere og mere.
Hvor mange jævndøgn har vi flere?
Vi standser, sukker og ser op mod himlen.
O, Herre, husk os dog i vrimlen,
tag os ved hånd i dødens line,
lad himlens velkomstklokke kime,
så glemmer vi, at stien er så smal,
før frelst vi står i himlens høje hal.
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Karen og Rasmus Dinesens sang til hendes forældres guldbryl
lup 23. oktober 1891.

Her i aftenstemning lunt vi sidder
ved et festligt smykket højtidsbord.
Udenfor går efteråret sikkert
hen mod målet: Hvert et blad til jord.

Har da bladet ingen bedre skæbne,
er det glemt med faldet ned til jord,
kan det ej mod skæbnen krank sig væbne,
kan det ej fra solen få et ord?
Du, som gemmer mine lyse stråler,
du, som suger dug til træets liv,
du, som skygger, du, som stormen tåler,
næste solhverv byder: Lev og bliv.

Hver en tanke, hvert et suk mod himlen,
hver en kamp for tro at holde ud,
hver en hjælp til den, som er i vrimlen
giver næste solhverv nye skud.
Fem gang ti har solen gået sin bane
og bragt vår og sommer, frugt og høst,
siden brudeparret tog sin fane,
ærlig kamp for sandhed uden brøst.

Fanen vajed’ først ved Vejstrup kirke,
sattes så på Ouremarken ned.
Under den var stadig strid og virke,
bruden hurtigt sine såler sled.
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Brudgoms navn kom snart i folkemunde
som en læges mod al uforstand.
Han kan skrive, han kan loven grunde,
han er kendt i Corpus juris’ land.

Tit han sad i havestuen stille
ved sit skrivebord, i hjørnet sat.
Rokken gik, og moders fingre snilde
tråden spandt til pigens sang i takt.

Lykkeligst at hvile på herneden
er et trofast arbejd’ for sin tid.
Det gi’r solglimt, og det skaber freden,
så vi til vor fremtid fæster lid.
Guldet over brudeparret lyser,
solhverv lover, frugten komme skal.
Palmer over deres navne krydser,
håbet om et liv i minders hal.
Derfor hil jer, I to gamle kære,
for et trofast arbejd’ hver en stund,
at I altid fanen holdt i ære,
altid stod og stred på sandhedsgrund.

Derfor takken vi vil her frembære
for en fortid, som gør æren stor.
Derfor skal I altid glade være,
til vi mødes hist i havens flor.
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Rasmus Dinesens sang til sin svigermoders jordefærd, marts
1906.
Hvor så man sligt et søsterpar,
hvor to, der fælles byrder bar,
som børn alt moderløse.
Den ældre for den yngre stred,
det fordred’ kamp, det kosted’ sved.
Hvor skulle kraft de øse?
Hun var en hjemmets moder her.
Hvor stod hun børn og manden nær
og husets folk med varme.
Hvor gav hun hen sig eget jeg,
hvor gik hun tappert frem den vej
for hjemmets alt og arne.
Som landstingsmand nu manden stod.
På bæltet isen lagde bro
så tyk, at vej var lukket.
Hun ene styred skuden da
fra stald til lade og til fad.
Dog ej hun ho’edet dukked’.
For mindet om dit lange liv
som moder, trofast ægteviv,
for medhjælp her i tiden
en tak fra mand, fra børn og slægt.
Det liv i striden du gav vægt.
Ja, lønnen følger fliden.
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Selv kampens sværd må lægges ned
og viljen, kraften, evnen med.
Det går mod aftenstunden.
Således og med bedstemor:
Jeg har fået nok af denne jord.
Min frelser, lad mig blunde.

Ved afsløringen af mindesmærket for Rasmus Dinesen 6. okto
ber 1908 blev afsunget følgende sang, skrevet af Theodor Nielsen
fra Oreby:

Fra skovomkranste skønne ø
drog tidligt over salten sø
han her til Sjælland ind
og brugte ord og pen og bog
og lærte mange julens sprog,
men virked’ bedst i frihed dog
ved tro og barnesind.

Og mange fik i barneår
hans syn på livets frie kår
som målet for alt liv,
for uden frihed rankes ej
den vilje, der vil bøje sig
og følge verdens brede vej
og svaje som et siv.
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På poesiens vinge let
han svang sig højt og blev ej træt,
og frejdigt lød hans vid.
Men skolen blev ham snart for trang
og hjertet slog for skov og vang,
for ploven og for leens klang,
for høstens gyldne tid.

Så virked’ han som bondemand
og holdt i ære højt sin stand
igennem livets færd.
Hans virke blev til folkegavn
trods modgang og trods store savn,
så nu i sten dog står hans navn,
skønt han var ingen lærd.

Et højsind havde han som få
for borgen som for mindste vrå,
for konge og for folk.
Og aldrig følte han sig stor,
men elskede vor bondejord
og kæmped’ tit med milde ord
som bondens gode tolk.
Og altid blev hans tale hørt,
fordi den blev i sandhed ført.
Han uden svig stod frem.
Var hver en tale uden svig,
blev jorden paradiset lig,
men trang og snæver er den sti,
som går fra mange hjem.
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Den bedste hjælp og trøst han fik
af hustruens det milde blik
og tit en hjælpsom hånd.
Og styrken føltes hver en dag,
og altid var hans hjertesag
ved hjemmets rene ånd.
For hjemmets værd forstod man bedst,
når i hans gård man kom som gæst,
især ved solnedgang.
Så var det, som han drog os med
til himlens rige herlighed,
og hjertet fyldtes så med fred
ved dejlig aftensang.

Han fulgte barnligt sangens bud,
og rige toner bruste ud
i takkesang mod sky,
og altid var han uforsagt,
men stolede på Herrens magt
og sluttede den bedste pagt
ved bøn og kirkely.
Om mindet frede godt vi vil
og knytte håbet stærkt dertil
i Danmarks tunge stund,
at frem som han der vokse skal
en skare, som må føle kald
at rejse Danmark op fra fald
fra hav til bælt og sund.
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