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FORORD
en gamle Dannemand Dr. med. H. P. B. Barfod be
gyndte i sine sidste Leveaar paa en stor Samling
af »Minder fra gamle grundvigske Hjem«, som efter
hans Død afsluttedes med hans eget Levned: »Minder
fra et langt Liv«, der udkom ifjor.
Denne Samling, som udgør otte Bind, vil sikkert blive
staaende i den danske Literatur som et udmærket Bidrag
til dansk Aandslivs Historie i det 19. Aarhundrede, og
har da ogsaa vundet vid Udbredelse over hele Landet.
Men den har ikke udtømt det store Emne, som den be
handler. Dette viser sig ved, at der senere er indkom
met en Række lignende »Minder«. Og da disse udgør
en lille ny Samling, der fortjener at offentliggøres, har
jeg, som Medarbejder ved de to sidste Bind af Barfods
Værk, paataget mig at udgive dem i den Bog, som her
med forelægges den danske Læseverden. — Jeg tør sige,
at dens Indhold i historisk Værdi staar Maal med de
fleste Bind af Barfods Samling, og jeg haaber derfor,
at den vil blive modtaget med Velvilje af de mange
Læsere, som har skønnet paa dens Forgængere.
Man vil lægge Mærke til, at det her hovedsagelig er
Lægfolk, der handles om. Kun en enkelt Skildring af
et Præstehjem findes deriblandt. Men dette gør næppe
Bogen mindre værdifuld til Oplysning om, hvad Grundt
vigs Forkyndelse har udrettet for Hjemlivet hos vort
Folk i det svundne Aarhundrede.
Det første og største Bidrag er skrevet af Enkefru
Sara Højvang og handler om hendes Forældre, hvis

D

Hjem utvivlsomt var et af de bedste, som fandtes paa
Fyn i Midten af det 19. Aarhundrede. — Det andet er
en Selvbiografi af den sønderjydske Lærer Jørgen Fog,
som hans gamle Søn, P. A. Fog, har betroet mig at ud
give. Vi føres deri tilbage til den gudelige Vækkelses
Tid og faar et Indblik i, hvorledes denne Bevægelse har
forberedt det grundtvigske Menighedsliv i Landet. —
Derefter følger et Stykke om Præsten Vilh, Mallings
Hjem og Livsgerning, fortalt af hans Datter, Fru Esther
Malling Petersen i Odder. — Det næste Bidrag handler
om Skifter Andersen, der hørte til Vartovmenigheden
i Grundtvigs og Brandts Tid. Det er skrevet af hans
ældste Søn, Sognepræst Thorkild Andersen i Sorterup.
— Den bekendte Lærer Johannes Grønborg i Rodskov,
som har virket meget for Udbredelse af Boglæsning paa
Landet, har fortalt om sine Forældre, Lærer Peder Pe
dersen og Hustru fra Vedsted Skole, nordvest for Aal
borg. — Johannes Vinther, som i det 7. Bind af Bar
fods Samling gav en Skildring af Præsten Lillelund,
har bidraget til denne ny Bog med en Fortælling om
Farver Eriksen og Hustru, der har vundet et smukt
Minde ved deres jævne Gæstfrihed, især mod mange
unge Mennesker i Aarhusegnen. — Forfatterinden Bir
gitte Møller har givet os et Billede af sin Morbroder,
Brygger Jens Westberg i København, der i mange Aar
hørte til Vartovmenighedens bedste Støtter, men hvis
personlige Livsforhold hidtil har været lidet kendt uden
for hans nærmeste Kreds. — Endelig har Fru Leila
Lange fra Husmandsskolen ved Odense skrevet en Lev
nedstegning af den ugifte Frk. Anna Gad, som jeg synes,
slutter Samlingen paa en meget smuk Maade.
Æbelholt i Maj 1929.

Holger Begtrup.

GAARDEJER JENS JENSEN OG HUSTRU
ANE JENSEN I TRUNDERUP.
En Datters Erindringer af Sara Højvang.

ine Forældre stammer fra gamle Bondeslægter,
der i flere Hundrede Aar har været bosat i
Kværndrup Sogn midt i Sydfyn, dær hvor Landevejene
fra Nyborg til Bøjden og fra Odense til Svendborg
krydser hinanden, — en køn Egn med frugtbar bakket
Jord og adskillige Skove.
Min Far, Jens Jensen, blev født Juleaften 1812. —
Hans Far var Gaardmand Jens Jakobsen i Trunderup,
der var Søn af en Fæstebonde i samme By. — Min Far
far var født 1764 i Stavnsbaandets og det strenge Hove
ris Dage. Han blev først gift med en ung Enke, der
havde Fæstegaarden Matr. Nr. 9 i Trunderup. Efter
hendes tidlige Død beholdt han Gaarden og ægtede Pi
gen Ane Jensdatter fra Nyholmgaarden i Høje By,
Lunde Sogn. De fik en talrig Flok Børn. — Farfar
havde ikke faaet nogen Skoledannelse. Han kunde hver
ken skrive eller læse Skrift. Han nøjedes med at prente
sit Bomærke J. J. S., hvor han skulde skrive under.
Men han havde et agtet Navn. De faa Optegnelser, vi
har om ham, tyder paa, at han havde et lyst og forholds
vis glad Sind og en god Forstand, var hæderlig i al sin
Færd og køn af Ydre, en tro og paalidelig Arbejder. —
Disse gode Egenskaber arvede hans Børn hver især
fuldtud. Der var ingen Sinker iblandt dem. Det var en

M
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prægtig og elskelig Børneflok, som blev opdraget under
tarvelige Kaar med strengt Arbejde, som nok kunde gø
res behov.
Skønt Forældrene sad i en Gaard, var de nærmest fat
tige. Da de maatte gøre Hoveri paa Herregaarden Ege
skov, kunde de ikke faa deres egen Jord passet, som de
gerne vilde, eller indføre Forbedringer i Driften. Det
var ogsaa svært at faa Produkterne afsat til ordentlig
Pris, da Statsbankerotten i 1813 lagde et stærkt Tryk
over alle Forhold. — Der var 12 Søskende i Hjemmet,
og skønt de blev opfødt i stor Nøjsomhed med stærkt
Slid, var de alle raske og naaede en høj Alder. Ti af dem
blev over 80 Aar, og tre af disse igen over 90 Aar. De
var alle livligt interesserede og aandsfriske til det sidste.
Her et Par Træk om min Faster Anne, Hun havde
været gift med Husmand og Tækkemand Kristen Ras
mussen. Som Enke afstod hun Huset til en Datter og
Svigersøn, hos hvem hun fik sin Aftægt. — Selv som
gammel Kone tog hun ivrig Del i alt aandeligt Liv. En
Gang, da hun var sidst i Firserne, fortalte jeg hende, at
Birkedal, som da havde taget sin Afsked, skulde præke
næste Søndag i Ryslinge. »Saa vil jeg over at høre ham!«
udbrød hun fornøjet. Jeg raadede hende derfra, da det
vilde blive altfor anstrengende at drage den lange Vej
og sidde i Kirken, der sikkert vilde blive overfyldt. Men
hun svarede : »Jo jeg vil nu derhen, for jeg kan høre
hvert Ord, om jeg saa skal sidde i den yderste Krog af
Kirken, og jeg kan godt døje Varmen. Jeg kan jo tage
Naalen af mit Kastklæde (det hjemmelavede Kirkesjal)
og løsne det lidt!« — Ved gode Naboers Hjælp kom hun
ogsaa derover. — Da hendes Datter døde, maatte hun
flytte til en anden Datter i Ferritslev. Det var et lille
Hjem, hvor Konen var ene om Arbejdet, saa Faster Anne
maatte være meget alene. — Da hun var henved 90 Aar,
blev hun saa svag, at hun altid maatte holde Sengen. Men
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hun var altid mild og taalmodig. En Gang, da min Søster
Stine besøgte hende og spurgte, om Tiden ikke faldt
hende lang, lyste Familiens velkendte, lidt skælmske
Smil i de gamle, milde Øjne, idet hun svarede: »Hvor
kan det dog falde dig ind! Jeg har jo saa travlt. Fami
lien er jo stor, og nu ligger jeg her og beder for dem
alle sammen. Jeg kan huske dem alle sammen, ogsaa

Nørremosegaard.

dine, min Pige !« — Hun døde, da hun var 91 Aar gam
mel.
I 1840 var Gaarden, som laa dær, hvor Friskolen nu er,
saa skrøbelig, at det ikke var uden Fare at bo i den. Den
var sammenbygget med to andre Gaarde, saaledes at de
tre Stuehuse dannede een Linje, og Lofterne over dem
var kun skilte ved Risfletninger. — Det blev da nød
vendigt at bygge en ny Gaard. Farfar, som nu var gam
mel, fulgtes derfor med Far op til Egeskov for at tale
med Herskabet, Grev Bille Brahe, om Sagen. Og efter
en Del Forhandling blev det bestemt, at Far skulde
overtage Gaarden i Fæste og flytte den ud paa Udjorden,
der hed Nørremose, hvoraf den siden fik Navnet Nørre-
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mosegaard. Han fik en Del Tømmer og Sten af Greven
til Bygningen, men maatte selv bestride Arbejdslønnen
og de øvrige Udgifter ved Flytningen. — I de følgende
Aar blev Hoveriet afløst med en Pengeafgift af 45 Rdl.
aarlig, og i 1868 købte Fader Gaarden til Selveje for
10,000 Kr. Dens Areal blev samtidig ved Mageskifte
øget til 62 Tdr. Land.
Mor, som hed Ane Hansdatter, var en Gaardmandsdatter fra Trunderup. Hendes Farfar, Jørgen Jørgensen,
der i sine unge Dage var Hestehandler, skal have været
haard og hensynsløs, men dygtig til at øge sit Gods.
Han ægtede Enken Anne Knudsdatter, som sad i en Helgaard, Matr. Nr. 4 i Trunderup, der tillige var Lande
vejskro ved Hovedvejen fra Nyborg til Bøjden. De var
fri for Hoveri til Herregaarden og var velhavende Folk.
D.eres Søn, min Morfar Hans Jørgensen, var en mid
delhøj, ret kraftig Mand med et mildt og livligt Udtryk
i sit kønne Ansigt. Haaret var nærmest mørkeblond,
Skæg bar han ikke. — Som eneste Søn i Gaarden synes
han at have været forskaanet for vedholdende strengt
Arbejde, som saa mange i de Dage maatte døje. Men
han forstod at holde sine Folk og ikke mindst sine mange
Sønner til haardt Slid. Og han drev da ogsaa sin Gaard
saa godt som nogen i de Dage. Uden at være gerrig var
han sparsommelig og forsigtig i Pengesager, saa at han
med Tiden blev en velhavende Mand, hvortil det ind
bringende Kornsalg især bidrog. Han var haard mod
sine Undergivne og særlig mod sine egne Børn. Men
han lærte dem ogsaa at tage ordentlig fat. — I Sognet
var han en anset Mand. Han var en Tid »Skoleforstan
der« og var vist selv ret godt oplært. Det morede ham
at forelægge de Unge snedige Regneopgaver, som han
siden forklarede dem.
Morfar var en stor Børneven og vilde gerne lege med
os, naar vi kom op til ham. Om Foraaret laa der tit et
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tykt Lag Halm paa Gaardspladsen. Det skulde siden
blandes i Gødningen, men saa længe det var rent og tørt,
var det morsomt at lege i. Saa trillede han den ene af
cs efter den anden hen i den bløde Halm. Eller han
lagde sig selv ned i den, og saa skulde en fire—fem
Stykker prøve, om de kunde holde ham nede. Det var
helt ærgerligt for os, naar han ganske sindigt rejste sig
op og rystede alt Kravlet af sig. Han legede ogsaa Tag
fat med os rundt om alle Gaardens fire Længer, der var
sammenbyggede — med en Storkerede paa hvert Hjørne.
Nogen dyb religiøs Natur var han næppe. I den Hen
seende stod han vistnok tilbage for sin Hustru, Kirsten
Pedersdatter. De tog Del i de gudelige Forsamlinger,
der i sin Tid holdtes paa Egnen, ogsaa i Trunderup By.
Derved kom de i Forbindelse med Præsten Hans Agerbek, der undertiden talte i Forsamlingerne og var meget
afholdt af de gudelig Vakte.
Det voldsomme Sind hos min Oldefader Jørgen Jør
gensen kunde glimtvis spores hos hans Søn og nogle af
hans Sønnesønner. Men det var hos dem gaaet over i
Arbejdsiver og virksom Vilje. Denne glædelige Foran
dring i Slægten maa antages at skyldes Arv fra Mødre
nes Side. — Min Mormor, Kirsten Pedersdatter, var vel
noget streng af Væsen. Hun tog selv Del i alt Arbejde
og tog i det hele Livet med stor Alvor. Men hun var
af en ædel og retsindig Karakter. Hun var god mod
os Børn, skønt vi nok kunde træffe at faa en alvorlig
Irettesættelse af hende. — Som ung Pige skal hun have
været meget smuk, og især havde hun en ualmindelig
fin og klar Hudfarve, som hun beholdt op i sin høje
Alderdom. Hun havde i sin Ungdom tjent paa Herregaardene Krumstrup og Egeskov og kunde fortælle liv
ligt om, hvorledes Pigerne sad i en Stue paa Egeskov,
der kaldtes »Slyngeborg«, og spandt, naar deres andet
Arbejde var til Ende. De skulde hver spinde de be-
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stemte »Knæk« hver Aften. Et »Knæk« var sædvanlig
100 Omgange paa Haspen, som blev mekanisk optalte
ved et Hjulværk om denne. — Mærkeligt er det, at Op
holdet paa Herregaardene ikke kendeligt havde forstyr
ret hendes Moral. — Hun var middelhøj, velbygget og
som Husmoder en værdig, snarest hvad man kalder en
skrap Kone, der ikke gav Børnene nogen blid Opdra
gelse, lige saa lidt som hendes Mand.
Min Mor, Ane Hansen, var født den 28. December
1818. — Hendes velstaaende Forældre, der sad i en større,
hoverifri Gaard, var ikke rigtig tilfredse med, at deres
Datter vilde gaa ind i Fæstegaarden derude i Nørremose
og dele Kaar med Jens Jensen. De var derfor ikke vi
dere hjælpsomme eller velvillige imod det unge Par.
Men mine Forældre var begge meget arbejdsomme og
økonomiske, saa at de efterhaanden stred sig frem til
ret gode Kaar.
Far og Mor havde begge to Lyst til Havevæsen og
fik snart plantet en stor Have, der blev meget smuk, da
den groede til. Far plantede og podede Frugttræer af
mange fine Sorter, der bar godt; Mor samlede mange
sjældne Blomster og blomstrende Buske, saa der altid
var et rigt Flor om Sommeren. — Der er en Ask i Haven,
som vel nu kan kaldes historisk. Far havde en Gang,
da han var i Besøg hos Grundtvig, taget en Kvist af en
Hængeask i hans Have med sig hjem og podet den ind
i en almindelig Ask. Den er nu et stort Træ. — Efter
haanden kom der ogsaa smukke Hække og Stensætnin
ger til. Ved et Blomsterkvarter var der plantet to Buks
bombuske, som skulde klippes op til to Søjler. Da de
var klippet første Gang, syntes vi Børn, at de var dej
lige at sidde paa. Vi fik dog eftertrykkelig at vide, at
det maatte vi ikke gøre tiere. Men Fristelsen var for
stor, og vi var for smaa til at huske den givne Advarsel,
saa vi satte os igen op paa dem. Nu sagde Far ikke mere
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derom, men slog ind paa vor Idee og dannede et Par
Stole af Buskene. De staar der endnu som et Par store
Lænestole, og skønt de maa være omkring 70 Aar gamle,
er de lige smukke og friske den Dag i Dag.
Mor havde umiskendelig arvet sin Mors Energi og
Dygtighed, og efter sin Far var hun en stor Børne
ven. — Som Arbejdsgiver var hun noget haandfast over
for os Børn. Hun overvejede nøje, hvad vi kunde magte.
Men naar Ordren saa var givet, var der ingen Vej uden
om, selv om det kunde være lige til Stregen af vor Evne.
Til Tider kunde det være strengt nok for os. Men hun
var ikke saa haard som sin Fader. Hos hende vil jeg
nærmest kalde det en kærlig Bestemthed. Vel havde hun
efter Datidens Skik et lille sirligt Ris siddende under
Bjælken, men det blev sjælden brugt uden til Advarsel.
Hun vilde opdrage os til dygtige, selvhjulpne Menne
sker, og det var jo da ogsaa en god Arv at give os.
Vor Klædedragt var meget spartansk. De hjemmela
vede Hvergarnskjoler kunde holde i det uendelige. En
Dag havde en af mine Kammerater faaet en ny Kjole,
skønt jeg syntes, min var lige saa medtaget som den,
hun havde kasseret. Jeg indgav da et Andragende, om
jeg ikke ogsaa kunde faa en ny Kjole, og føjede til: »Vi
har da virkelig lige saa godt Raad til det som dem!« —
»Vær du nu heller glad ved den, du har«, lød Svaret,
og saa var den Forhandling forbi. — Var der derimod
noget, vi kunde lære ved, saa blev der beredvillig ofret
derpaa, efter hvad Huset formaaede.
Hvad Levemaaden angaar, da fik vi god, kraftig og
vel tillavet Mad, saa godt som udelukkende af egne Pro
dukter. Af Byg fik vi lavet Mel og Gryn paa Møllen,
ligesom ogsaa Hvedemel og Boghvedegryn af egen Avl.
Humlen dyrkede vi selv, og Malten lavede vi hjemme til
Brygning af det 01, vi brugte. — Om Morgenen, til
»Davre«, fik vi Øllebrød og stegt Flæsk. Senere blev
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det indført, at vi hveranden Morgen fik Kaffe og Smør
rebrød. Men det varede længe, inden Kaffen fik rigtig
Indpas. — Om Aftenen, til »Nadver«, stod den paa nykogt Grød med haandskummet Mælk til eller kold Grød
med kogt Mælk paa eller kogte Kartofler med Meldyp
pelse, der var lavet af Bygmel, rørt ud i Fløde og kogt
i Sødmælk med lidt Salt og hakket Persille i. Denne
Ret holdt vi mest af, og mere fik vi ikke til Aften, heller
ikke The.
I November Maaned blev der slagtet to store Grise,
som var godt et Aar gamle. Saa var der Travlhed i nogle
Dage med at salte, røge og henkoge til Brug for hele
Aaret.— Der blev ligeledes slagtet tre—fire Faar og Lam,
og af Tællen blev der støbt Lys : et Sæt temmelig tykke
til at arbejde ved om Aftenen, et Sæt lidt tyndere til
Køkkenet og til Lygten. Af al den daarligste Tælle blev
der lavet »Praase« til at tænde, naar vi skulde hente
noget i Kælderen eller i en anden Stue. Disse Lys skulde
slaa til til hele Aaret, saa der maatte passes paa, at de
intet Øjeblik brændte til Unytte. Siden fik vi en lille
Tranlampe; men naar den skulde lyse mere end et Lys,
osede den. Og endelig fik vi en Petroleumslampe. Det
var noget, der kunde forslaa!
Vi havde gerne en ret stor Flok Gæs. De var gode,
naar vi naaede Slagtetid. Men om Sommeren var de
slemme til at drille. De skulde græsse ved Vejkanten,
men vilde helst ind i Kornet. Vi var ikke ret store, før
vi maatte passe dem flere Timer i Træk. Naar de var
mætte, blev de lukket ind et Par Timer, mens vi holdt
Middag. — Det værste var, at vi var bange for Gasen.
Dette kamplystne Dyr, som ikke betænkte sig paa at
angribe Voksne, var vi som Børn ikke dristige ved. Far
maatte finde paa Raad. Han gav os da hver en kløftet
Hasselkæp, omtrent saa lang som en Rivestage. Naar
Gasen saa kom løbende med fremstrakt Hovede til An-
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greb, satte vi Kløftet mod dens Hals og kunde paa den
Maade holde den fra Livet. Dær stod den saa lidt,
hvæste og slog med Vingerne og kunde ikke begribe,
at den ikke kunde komme længere. Men Kendsgernin
gen maatte den bøje sig for og løb saa pralende tilbage
til sine Gæs, hvor den fik sin fortjente Ros.
Mor vogtede nøje paa, at vi ikke glemte Dyrene. Det
tog hun meget alvorligt. Hun brugte det gamle Ord
sprog: Dyrene har ingen anden Gud end Mennesket!
»Og tænk saa paa«, sagde hun, »om de skal staa forgæ
ves og vente paa, at nogen kommer og giver dem Føde!«
Hun slap ikke sit Opsyn dermed, før hun saae, at hun
kunde stole paa os. Det sikreste Tegn var, naar hun
mærkede, at vi kom til at holde af Dyrene, hvad de fleste
af os ogsaa efterhaanden gjorde.
Naar Høsten var omme, kom Gæssene i Stubmarken
for at sanke Aks, og det blev da lidt mere frit. Men der
maatte dog altid være Vagt ved dem for at passe paa
Ræven, der gerne benyttede Middagsstunden, naar der
ingen Folk var i Marken. — En Dag, da jeg havde Vagt,
var jeg gaaet et lille Stykke derfra hen i Skyggen af
nogle Træer. Gæssene var mætte. De havde lige taget
sig et Bad i en Mergelgrav og stod nu ovenfor den og
pudsede deres Fjer. Da med eet begyndte den gamle
Gaas at gaa over mod Hegnet. Jeg ser i samme Ret
ning, og dær kom Mikkel løbende over mod Flokken.
Et Øjeblik efter var han og Gaasen i en vild Kamp. Det
var en Tvekamp paa Liv og Død. Gaasen tog vældig
for sig, for nu gjaldt det dens Unger. Men det saae ud,
som den søgte at naa hen til Mergelgraven igen, og jeg
løb nu, alt hvad jeg kunde, for at komme den til Hjælp.
Men idet jeg naaede Kamppladsen, plumpede begge i
Graven, hvor de endnu et Øjeblik fortsatte Kampen.
Gaasen tog et vældigt Tag, saa Vandet stod i Sprøjt
om dem. Derved fik Ræven saa grundig en Dukkert, at
2
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den maatte slippe sit Tag og løb slukøret bort. Gaasen
gik og hængte et Par Dage, men saa kom den til sig
selv igen.
Det var med Klæderne som med Levemaaden. De blev
allesammen lavede af egne Produkter. Der blev hvert
Aar saaet et Stykke Hør, som blev tilberedt i Løbet af
Efteraaret. I den første Tid, jeg kan huske, skulde vi
baade bryde, skætte og hegle den selv. Siden var der
nogle Mænd, som udførte dette Arbejde. De kaldtes
»Hørsvingere«, rimeligvis fordi de gjorde det paa en
Maskine med et Svinghjul paa. De traadte Maskinen,
som vi træder en Rok, saa de paa een Gang kunde holde
Maskinen i Gang og holde Hørren fast paa Skættefoden.
Ulden af Faarene skulde vi helst være færdig med til
Jul. I min første Barndom kartede og spandt vi den
selv. Senere blev den kartet paa Maskine, saa vi blot
skulde spinde den. Det var atter en Lettelse for os. —
Af Ulden blev der lavet Garn til Strømper og Uldtøj.
Noget blev slaaet paa Hørgarns Trend til Hvergarnskjoler og Vaar til Overdyner. Underdynerne blev lavet
af ren Hør eller Blaar. Desuden blev der lavet Lærred
til Linned, Lagner, Viskestykker og Duge. — Naar vi
var færdige med at spinde, som tog det meste af Vin
teren, saa skulde Uldgarnet vaskes og noget af det far
ves. Linnedspindet blev kogt ud i Lud, som blev lavet
ved at hælde kogende Vand paa Brændeaske, der blev
rørt op og stod lidt for at bundfælde. Bagefter blev
Garnet lagt paa Bleg i Solen. Samme Slags Lud blev
ogsaa brugt til daglig Vask for at spare paa Soda og
Sæbe. Tøjet kunde blive smukt hvidt af den, især naar
Asken var af Bøgebrænde. — Derefter blev Garnet sendt
til Væveren, og naar han kom med et Stykke færdig
vævet Tøj, saa var der Glæde over dette grove, noget
tunge, men næsten uopslidelige Stof. Jeg har endnu
Sengetøj og Lagner, der er over 50 Aar gamle, og som
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har været brugt meget i den Tid. Væveren fik nogle faa
Skilling pr. Alen i Væveløn, Resten in natura som Brød,
et røget Faarelaar ell. lign. — Siden blev der brugt Tvist
til Trendegarn, hvorved Stoffet blev mere let og beha
geligt. Derved kom der ogsaa mere ud af det tilvirkede
Garn.
Efterhaanden som det lettede i denne Gren af Arbej
det, blev det afløst af andet. — Da vi fik den første
Tærskemaskine, maatte vi Børn hjælpe til med at drive
Hestene. Da Hestegangen i Begyndelsen laa under
aaben Himmel i et Hjørne af Gaarden, inden vi fik den
flyttet ind i et Lad, og da der gerne skulde tærskes i
daarligt Vejr, naar Karlene ikke kunde arbejde i Mar
ken, saa kunde det nok blive trist at gaa rundt i Heste
gangen en hel Dag. Jeg husker en Dag, da jeg var sat
til dette Arbejde, at det var et vældigt og udholdende
Snevejr, saa skønt Sneen efterhaanden blev trampet sam
men af Hestene, fyldte den omtrent helt op til Bommen
inden Aften.
Da vi blev store nok dertil, skulde vi være med ved
Tærskningen inde i Laden, enten lægge i Maskinen, eller
kaste Negene ned fra Slyden, og lægge dem paa Bord. —
Det var ellers til Sorg for vor gamle Karl Jakob Korneliussen, da denne Maskine kom i Brug. Han mente,
at nu var Hyggen ved Vinteren forbi, naar vi fik det
Rumleri ind i Gaarden. Det havde været saa hyggeligt,
naar Vintersneen faldt, at staa paa Loen og holde Var
men ved at slaa de taktfaste Vekselslag med Plejlen. Til
dette Brug fik Karlene syet et Par Knæbukser af Lam
meskind, eller helst af Vædderskind, der bedre modstod
Sliddet af Halmen.
Vi Piger blev i det hele holdt strengt til Arbejde baade
i Mark og Have og i Husvæsenet. Det var ogsaa vor
Bestilling at passe Køerne og malke dem, efterhaanden
som vi fik Kræfter dertil. — Som voksne var vi altid
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oppe Kl. 4 om Sommeren, og naar undtages en Times
Middagshvil, blev vi ved at arbejde til Kl. 9 om Aftenen.
Det kan maaske lyde underligt nu om Dage. Men det
var nødvendigt dengang. Tiderne var trange, økonomisk
set. Vi havde ingen af de dejlige Maskiner, der nu tager
alt det sværeste Arbejde, ej heller saa snilde Redskaber
som nu, der letter alt, hvad der skal gøres med Haan
den. — Men saadan var nu Tiden. Vi kendte ikke til
andet. Og jeg kan føje til, at vi tit kunde Tøle en dyb
og inderlig Glæde ved at udføre dette sunde og nyttige
Arbejde til Gavn for os selv og andre. Vi havde Øje
for de duftende Blomsters Farve og de syngende Fugles
Skønhed, for Harens eller et Raadyrs lette Flugt hen
over Marken, hvor der var Træk af disse Dyr fra den
ene Herregaardsskov til den anden. Vel kunde vi blive
trætte, men vi kendte ikke til at blive nervøse. Dertil
var Livet for sundt og indholdsrigt.
Naar det hen i Maj Maaned blev mildt, kunde Køerne
begynde at ligge ude om Natten. Det var saa dejlig
friskt, naar vi naaede saa vidt. Hvor kunde det være
stemningsfuldt, en tidlig Sommermorgen at gaa ned ad
Markvejen, der slynger sig imellem Haven og Kratsko
ven, for at malke og flytte Køerne! — at høre Natter
galen, der havde sunget hele Natten, stilne af med en
kelte fine Fløjt og Triller, mens de andre Sangfugle
var ved at tage fat! Naar vi saa havde sat os tilrette
under Køerne, sang vi gerne vor Morgensang, som vi
var vant til. Det kunde være : »Morgenstund har Guld
i Mund«, eller »Op i friske Morgenstund, Fryd dig Sjæl
som Fuglen i det Høje! Fattigst Sjæl er rig og sund
Med Guds rige Herlighed for Øje!«
Ved Siden af det daglige Arbejde havde vi Børn saa
vor Skolegang, der i Begyndelsen foregik i Hjemmet.
Mor havde gaaet i Kværndrup Almueskole. — En
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Enke, Karen Madsdatter, som sad i en Fæstegaard, gif
tede sig med en udtjent Underofficer, Peder Knudsen,
som var blevet Skoleholder i Trunderup. Hverken som
Gaardmand eller som Ægtemand havde han Held med
sig og blev desaarsag skilt ved begge disse Bestillinger.
Derefter blev han Sognedegn i Kværndrup. I Skolen
brugte han som sit fornemste Undervisningsmiddel et
Reb med Knuder paa. Han var en dygtig Kortspiller.
Til denne Mand vilde vore Forældre ikke betro vor
Undervisning, og da Mor ogsaa mente, at vi kunde lære
meget ondt i den offentlige Skole, vilde de gerne holde
os derfra. Men de saae ingen Vej uden om. — Da fik
Far en Afhandling at se i »Dansk Kirketidende« af
Etatsraad Spandet, hvori han skriver, at det naturligste
var, at Forældre selv underviste deres Børn, og at Loven
hjemlede dem Ret dertil. Dette skete omkring 1850, da
min ældste Søster var 6 Aar gammel. Og saa tog de selv
fat, saa godt de kunde.
Man kunde spørge: hvor kunde de undervise nogen
lunde tilfredsstillende, da deres egen Skolegang havde
været saa maadelig? — Herpaa vil jeg gerne svare, saa
godt jeg kan. — Til Forberedelse for sin Fortælling
brugte Far Ludv. Chr. Müllers Bibelhistorie. Desuden
blev der anskaffet trykte Forskrifter til at skrive efter,
et Landkort, nogle Læsebøger med Billeder m. m. Og
saa havde Mor en hyggelig lille Bibelhistorie med mange
Billeder. Den var i blaat Bind med en staaende Engel
i hvidt Klædebon udenpaa. Foran i den staar der en
Tiltale til Børnene paa 12 Vers af C. I. Brandt, der nok
ogsaa havde skrevet Bogen.
Disse Vers, der begynder:
Kommer Smaa med Kinden rød,
En paa Skammel, en paa Skød —

udtrykker fint og rammende Mors Maade at undervise
paa. — Naar hun holdt Mørkningstime med os, da var
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det bogstaveligt, som der stod i Sangen. En af de mind
ste sad paa hendes Skød, de lidt større paa Skamler om
kring hende. Og saa fortalte hun Bibelhistorie, Dan
markshistorie, Eventyr o. lign., mens Tusmørket svøbte
sig fortroligt om os. Det kunde godt trække lidt ud.
De Voksne var ude at røgte, og der skulde helst spares
paa Lyset. Hun lærte os tidlig de dejlige Salmer og
Fædrelandssange, hvoraf hun kunde en utrolig Mængde.
— Mine ældste Søskende mente, at naar hun fortalte
Danmarkshistorie, var det tit taget ud af Sangene. Hun
havde nok en Bog derom, vistnok Barfods, men hun
havde næppe Tid til at læse meget i den. — Var det om
Dagen eller ved Lys, hun fortalte, saa blev Skamlerne
overladt til de Smaa, mens vi større stod omkring hende,
for nu skulde hun samtidig til at spinde, da Arbejde og
Undervisning stadig gik Haand i Haand.
Mor gik støt og stille i Hjemmet, passede sine Sager
og bar ikke sin Kristendom udvortes til Skue. Hun vir
kede meget ved sit Eksempel. Til Aftenbøn lærte hun
os gerne et lille Vers. Det kunde være: »Nu lukker sig
mit Øje —« eller: »Søde Gud, din Engleskare —«. De
Vers kunde siden følge os Livet igennem. — Jeg har
tænkt meget over det, men kan dog ikke mindes, naar
vi lærte Trosbekendelsen og Fadervor. Det maa have
været paa et tidligt Tidspunkt, da jeg ellers klart og
tydeligt kan huske mange Træk fra Hjemmet lige fra
min første Barndom.
Bøn og Tak blev mest udtrykt i Sang. — Paa Højtids
aftener, naar vi gik til Bords, læste eller sang vi :
I Jesu Navn gaar vi til Bords,
At spise, drikke paa dit Ord.

Og naar vi var færdige med Maaltidet:
Hav Tak, o Gud, vor Skabermand,
For Næring ud af Land og Vand!
Hav Tak, o Jesu, for din Død!
Hav Tak, du rette Livsens Brød!
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Jeg kan ikke mindes, at Mor bad en almindelig Bøn
paa anden Maade end her beskrevet. Men hun kunde
fortælle, saa det kunde huskes, enten det var om Josef
og hans Brødre eller andre Ting af Historien og Menne
skelivet.
I Efteraaret 1851 havde C. Kold begyndt en Højskole
i Ryslinge. Han kom snart derfra i Forbindelse med
mine Forældre og styrkede dem yderligere i den be
gyndte Undervisning. Naar der siden kom nogen til
Kold og vilde have Raad om deres Børns Undervisning,
sagde han undertiden til dem, at de helst maatte tage
over til Jens Jensens Kone i Trunderup, hun kunde nok
sige dem, hvorledes de skulde lægge det an. — Mens
Kold var i Ryslinge, kom han og hans Medlærer, Poul
sen Dal, en Gang om Ugen over til Nørremosegaard for
at hjælpe til ved Undervisningen. En Dag spurgte Kold
Mor, hvordan det gik med at fortælle Bibelhistorie. »Det
gaar ikke godt«, svarede hun. »Jeg er nu naaet til Li
delseshistorien. Naar jeg fortæller den, kan jeg ikke
lade være at græde, og saa græder Børnene med.« —
»Det er godt«, sagde Kold, »saaledes skal der fortælles,
at Hjerterne kan gribes. Kan De faa Børnene til at le
og græde hjertelig, saa er det Tegn paa, at de følger godt
med. Bliv bare ved, det skal nok gaa!«
Til Eksamen maatte Far møde med sine skolepligtige
Børn i Kværndrup Skole. Det gik ganske godt med
Overhøringen. Men da Præsten, Feilberg, forlangte, at
de skulde kunne Balles Lærebog udenad, for den skulde
de konfirmeres efter, vilde Far ikke gaa ind derpaa.
Der blev en lille Ordstrid derom, og Præsten erklærede,
at naar de ikke kunde Balles Lærebog, vidste han ikke,
hvad han skulde spørge Børnene om, saa maatte Far
selv overhøre dem i Religion. — Præsten var ellers ikke
uvillig imod os, skønt der i Almindelighed blev set no
get skeptisk paa den fri Form for Undervisning.
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1 1852 blev Far første Gang valgt ind i Rigsdagen.
Nu blev det ikke saa let for Mor, da hun, foruden at
passe Huset og den store Børneflok, maatte tage sig lidt
af Gaardens Drift sammen med vor gamle Karl Jakob
Korneliussen, som tjente hos os i 19 Aar. Kold og Poul
sen Dal blev ogsaa for optagne af deres Højskolearbejde
til at hjælpe med ved Undervisningen i vort Hjem. Der
for blev det uoverkommeligt for Mor at fortsætte med
at holde Skole i Hjemmet. — Vore Forældre slog sig da
sammen med to andre Familier, Henrik Lundsgaards,
som var gift med Fars Søster, og Rasmus Hansens paa
Trunderupgaard. Paa denne Gaard blev der indrettet
en Skolestue, Far købte et Landkort og de nødvendige
Bøger, og saaledes begyndte vor lille Friskole med Povlsen Dal som vor første Lærer. — Da Trunderupgaard
laa et Stykke fra Byen, blev Skolen snart efter flyttet
til Lundsgaard, der laa i Byen, og dær holdtes den i de
følgende Aar.
Under Krigen i 1864 tog Militæret Skolestuen til Lasaret. De satte Borde, Bænke, Bøger og det hele ud
paa Legepladsen og lod det ligge dær. Men Far kørte
op og hentede alle Sagerne hjem i Husly hos os. — Vi
fik en Officer i Indkvartering. Han skulde have vor
pæne Stue og vort eneste Gæstekammer til Raadighed.
Foruden ham havde vi 6—8 Menige, der spiste sammen
med os. Vore Heste blev bundne ovre i en Vognport,
da Soldaterne tog Stalden i Brug for deres. Vi havde
endnu en lille hyggelig Havestue, som maatte bruges til
Skolestue. Saa vidt jeg mindes, maatte den unge Fri
skolelærer bo i den samme Stue. Hvordan vi fik Plads
til alt dette, er næppe til at forstaa. Jeg husker, at vi
Børn sov paa Loftet i nogle Kasser. — Da Far var i Kø
benhavn den Vinter, var det godt, at Mor fik Støtte af
den unge alvorlige Lærer Juhler. Han har siden fortalt
min ældste Broder, Dyrlæge P. Jensen, at naar det blev
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rigtig strengt, kunde han og Mor enes om at bede Gud
hjælpe dem til at komme igennem.
Da Nørremosegaard laa ude paa Marken, blev Frisko
len efter Krigen flyttet op til vor Nabo Jens Hansen,
hvor den blev, til vi fik bygget vor første lille Friskole
bygning, som senere blev flyttet midt ind i Trunderup
By, hvor den nu staar med rummelige og velindrettede
Lokaler og eget Gymnastikhus, gode Lærere og Lærer
inder og en Efterskole.
I Friskolen kom Pastor Feilberg hen og holdt Eksa
men over os dær, og meget kunde tyde paa, at han efterhaanden fik et andet Syn paa den mundtlige Undervis
ning. — En Dag havde han sendt en Kone hen til vor
Lærer, som dengang var Mads Hansen, med Brev om,
at han kom om Eftermiddagen for at holde Eksamen.
Vi mødte saa efter Middag i vort pæneste Tøj, som det
sig hør og bør, og i straalende Humør. Disse Eksamens
dage var rene Festdage for os. Da vi nu gik og ventede
Præsten, kom Konen atter med Brev, at han var blevet
upasselig og ikke kunde komme den Dag, men maatte
vente til en anden. Nu holdt M. Hansen saa Skole som
ellers til henimod Aften. Men lige før vi skulde have
fri, kom Konen tredje Gang med Brev. Nu var det ble
vet bedre, og Præsten kom om et Øjeblik. Læreren lod
ös da regne nogle Stykker paa Tavle til at vise Præsten,
da han forstod, at der ikke blev megen Tid til Vidtløf
tigheder. Da begge Klasser var samlede, og tilmed en
Del af Forældrene var mødt, var der ikke Plads nok i
Skolestuen, saa vi maatte ind i Storstuen paa Lundsgaard, hvor der blev sat to lange Borde, et til hver
Klasse. Endelig kom Præsten ind ad Døren med et Lys
i Haanden, som han satte paa det ene Bord, og Faster
Stine kom med et til det andet Bord, og nu begyndte
saa Eksamenen. Feilberg saae kun flygtig paa de frem
viste Tavler og sagde, at det var meget godt altsammen.
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Nu vilde han til at høre os i Bibelhistorie. Han spurgte
baade ud af det ny og det gamle Testament, og vi sva
rede, saa godt vi kunde. Stemningen var rigtig god
mellem Præsten og os Børn. Han spurgte bl. a. : »Hvad
hed den Præst, Moses var hos i Ørkenen?« Da jeg sad
nær ved, svarede jeg: »Jetro!« Han troede, Svaret kom
fra min Fætter, Hans Lundsgaard, der sad lige overfor,
og klappede ham paa Skulderen, idet han sagde : »Det
var godt svaret, min Dreng!« — Fra den Tid maatte jeg
blandt Kammeraterne bære Øgenavnet »Præstens
Dreng«. — Saaledes gik Tiden til langt ud paa Aftenen.
Da siger Feilberg, at nu vilde han forklare de tre Tros
artikler. Mads Hansen gik da stille hen og sagde til
mindste Klasse, at de gerne kunde gaa roligt ud af Stuen
og spise lidt af den Mad, som de havde haft med sig.
Og alle de Smaa skyndte sig ud. — Derefter begyndte
Præsten at udlægge Artiklerne for os ældre Børn, og
det tog megen Tid. Men jeg tror virkelig, vi hørte godt
efter. — Endelig holdt han op med de Ord: »Ja, nu er
Tiden saa fremrykket, at vi vel maa holde op for denne
Gang, for der er ellers meget mere at sige derom.« Men
da var Klokken ogsaa blevet 12 om Natten!
Pastor Feilberg var i det hele en mærkelig Mand, men
jeg tror, at han egentlig var godmodig. Som Børn kunde
vi godt lide ham. Det blev værre for os, da vi fik en
anden Præst i Sognet.
Den gudelige Vækkelse, der var begyndt i Kerteminde,
var naaet til vor Egn i mine Forældres unge Aar. Den
var, efter hvad Mor har fortalt, gledet over i pietistisk
Retning og ind i en snæver Tankegang. Lægprædikan
terne talte stærkt imod alt, hvad der kunde kaldes For
nøjelser, saasom Dans og Kortspil. De gjorde det til et
Kendetegn paa de ægte Troende, at de ikke tog Del i
sligt. — Mine Forældre havde danset meget i deres før
ste Ungdom. Der var jo ikke mange Fornøjelser den-
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gang. Men nu blev de saa forfærdede over at have begaaet denne Synd, saa de ikke forvandt det i mange
Aar. — Mor vaagede over, at vi ikke skulde faa lært at
danse for ikke at komme i den Fristelse. Men Ungdom
er nu Ungdom, hvad Tid den saa lever i. Naar vi i Tus
mørket skulde ud at røgte, d. v. s. malke, bære ind til
Ilden, se Smaakreaturet efter o. lign., saa gik Arbejdet
saa hurtig fra Haanden, at der blev en lille Tid tilovers,
og saa gik Dansen i Foderloen med en Pige som Danse
lærer. Da mine Forældre nogle Aar efter var kommet
til at se lidt lysere paa Tilværelsen, fik vi Lov til at røre
os mere frit, og da var vi ret godt forberedte paa egen
Haand til at tage fat paa en Runddans. Men størst var
Fornøjelsen, da Mor kom saa vidt, at hun selv lærte os
at danse Menuet, og hun kunde sige: »Ja, dans kun,
lille Børn, men dans jer aldrig fra Vorherre!«
Der var tre Familier, der skiftedes til at samle de
Unge. Det var paa Lundsgaarden, hos Gaardmand Hans
Nielsen i Ravndrup Vænge og saa hos os i Nørremosegaard. Vi var mange jævnaldrende Søskende alle tre
Steder og gik i Skole sammen. — Til disse Sammenkom
ster mødte Egnens unge Friskolelærere, og tit havde de
Bekendte med. Der var Appel i Ryslinge og Kl. Bernt
sen, som en Tid var hos ham, vor egen Lærer m. fl. Saa
havde vi en munter Aften.
I mange Aar var det en staaende Regel, at Ungdom
men samledes hjemme hos os 2. Juledag, og lige saa
sikkert var det, at vore Forældre blev opfordret til at
vise os, hvordan de dansede i gamle Dage. De maatte
altid ene ud paa Gulvet. Vi unge stod i en Kreds om
dem og sang til og morede os over at se, hvor sirligt
og let de kunde opføre de kønne gamle Danse. — Sidste
Gang, vi bad dem danse, var ved deres Guldbryllup.
Mor var ikke dristig ved det, men de kunde ikke slippe
udenom. De maatte i det mindste danse Brudedansen.
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Far holdt aldrig af lang Forhandling, han bød rask Mor
op og begyndte at gaa ind i Stuen. Jeg gik lige bagefter
dem og hørte Mor sige: »Det gaar nu ikke, Jens, jeg
bliver svimmel!« — »Vær du bare rolig«, svarede han,
»vi skal magelig klare den.« — Han bestilte nu Brudemarsjen, og de begyndte at gaa rundt, mens han opfor
drede alle til at følge med. Da det var sket, standsede
han og holdt en pæn lille Tale omtrent saaledes: »Ja,
nu har vi gamle traadt vore Børnesko og vore Ungdoms
danse. Nu er vi saa gamle, at jeg synes, det er passende
at holde op. Nu kan I unge fortsætte med dette og
andre gode, uskyldige Fornøjelser!«
Trods Fejl og Snæversyn ved de gudelige Forsamlin
ger, viste de dog, at der var Trang til at høre Guds Ord
og Vilje til at leve derefter. Livet groede sin stille,
men sikre Vækst. Men Rammerne trængte til at udvides,
naar det ikke skulde gaa i Staa. — Da kom Præsten
Hans Agerbek til Espe. Han var i god Forstaaelse med
Forsamlingsfolkene og kunde berede dem for det rigere
Liv, der nu var ved at bryde frem med Grundtvig. —
Vi fik ogsaa Besøg af Peter Skræppenborg. Jeg var kun
et Barn dengang. Men der er dog et Træk, jeg tydelig
kan huske. Han overnattede engang hjemme paa Nørre
mosegaard, og da vaagnede vi ved, at han om Morgenen
tidlig, endnu før han stod op, sang med sin kraftige
Stemme :
Vorherre, han er en Konge stor
Og troner i Himmerige,
Dog mellem de Kristne smaa paa Jord
Usynlig han er tillige!

Næsten jublende kom Omkvædet :
Thi vor Fader i det Høje han lever, han lever!

Andet husker jeg ikke fra den Tid. Men da jeg se
nere var som ung Pige i Ferup Nørrevang hos Peder
Hansen i halvandet Aar, var jeg med til alle de store
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Møder og Høstgilder, Peter Larsen holdt paa Donsgaard, og var med til at opvarte de mange Mennesker,
som samledes dær, — sidste Gang ved P. Larsens Be
gravelse i 1873.
Da Birkedal kom til Ryslinge som Sognepræst i 1849,
tog mine Forældre over at høre ham og blev straks glade
derved. Det Liv, som herved kom i Gang, var en stor
Oplevelse for dem, og det varede ikke længe, før de
løste Sognebaand til Birkedal og sluttede sig helt til
hans Menighed. — Om det Liv, som dermed oprandt,
er der jo skrevet saa meget, bedre end jeg kan gøre det.
Jeg vil derfor blot optegne nogle Træk fra den Tid,
som jeg selv kan huske.
Samme Aar som Birkedal blev afskediget i 1865, blev
jeg konfirmeret hos ham. — Han havde faaet at vide,
at hans Afsked var besluttet, og indgav da et Andra
gende om, at den maatte blive holdt tilbage, til han fik
konfirmeret de Børn, han havde forberedt dertil. To
af hans egne Børn, Laura og Thorvald, var iblandt dem.
Dette Andragende blev taget til Følge, men det var vist
nok ogsaa det eneste Hensyn, der blev viist ham. — Jeg
mindes en Dag, vi var til Forberedelse. Det er, som jeg
endnu kan se hans værdige Skikkelse staa for os i den
lange graa Slobrok. Han var meget bevæget og pegede
opad, mens han sagde omtrent som saa: »Ja, naar I nu
inden længe kommer ud i Livet, og Modgangens Storme
kan slaa en Mur omkring jer, saa tæt, at I ingen Udvej
kan se' til nogen af Siderne, husk saa paa, lille Børn,
at Vejen opad er altid aaben.« — En anden Gang sagde
han : »Naar nu nogen af jer snart kommer bort fra jeres
Barndomshjem og ud blandt Fremmede, saa kan I maaske komme til at staa som værgeløse Lam. Men Vor
herre vil dog altid have sit røde Kærlighedsbaand om
jer og drage jer paa ret Vej, om I skulde gaa fejl. Naar
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I holder fast ved ham, kan I trygt stole paa hans Hjælp
og Trofasthed.«
Efter Pastor Birkedals Afsættelse blev der holdt et
Møde hjemme i Nørremosegaard, hvor de bad ham om
vedblivende at være deres Præst, og det lovede han,
skønt ingen vidste Udvej til, hvorledes det kunde lade
sig
Birkedal sagde til dem: »Giv nu Tid, til det
klarer sig for os. Ja, giv Tid, lille Børn, at vi dog ikke
skal komme til at gøre Vorherre Skam!« — Der blev
valgt et Par Mænd, som skulde rejse til København for
at tale med Øvrigheden om en mindelig Ordning. Men
de fik som bekendt Afslag. — Da var det, vi holdt vore
mærkelige, men velsignelsesrige Gudstjenester, først i
Ryslinge Præstegaards Lade og siden, 1866, i Boltinggaards Tærskelade.
Da Kredsen nu maatte til at bygge Frimenigheds
kirken, var Far en ivrig Deltager deri. Den skulde være
færdig, til Laden skulde tages i Brug til Høsten, saa
der var ikke lang Tid til Opførelsen af den og Præstegaarden. Da vi naaede Høsten, var der endnu lidt Kør
sel tilbage. Men da kunde Far nok for en Gangs Skyld
forlade Høstarbejdet for at hjælpe til med sine Heste.
Da han kom hjem, sagde han: »Ja, vi mødte jo af og til
et lunt Smil paa Vejen, der sagde saa meget som: Er I
dog ikke klogere?«
Kirken naaede at blive indviet først i August. Men
den Glæde og Højtid, der var over vore første Guds
tjenester i den lille Nasaretkirke, hvor vor kære Præst
forrettede Tjenesten, er ikke let at beskrive. Det var en
Oplevelse, som ikke glemmes, og Glæden derved holdt
sig ogsaa gennem de følgende Tider.
Naar vi siden kørte til Kirke, var alle med undtagen
en af os Piger, som skulde blive hjemme og passe Sa
gerne. — En Søndag var det min Tur at blive hjemme.
Nu havde jeg ned ad Markvejen ind til Skovbrynet set’
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en stor Hasselbusk, fuld af dejlige modne Nødder. De
sad bare for højt, men var ikke til at faa ud af Tan
kerne. Derfor vilde jeg benytte Lejligheden, mens jeg
var ene hjemme, skønt der var nok at gøre, da Køerne
skulde malkes og flyttes, Smaakreaturerne og Hestene
skulde passes, og Middagsmaden være færdig, til de

Valgmenighedskirken i Ryslinge.

kom hjem. Men hvad! Nu blev de da ogsaa borte i flere
Timer, saa det gik nok. Saa snart Kirkefolkene var ude
af Syne, løb jeg ned i Stalden, trak en Hest ud og red
hen til Nødderne, som jeg fra mit ophøjede Stade paa
Hesteryggen hurtig kom i Besiddelse af. Det hele havde
kun varet et Øjeblik, og nu et lille raskt Ridt hjem,
hvor Arbejdet ventede. Da — møder jeg Far lige i Ind
kørslen til Gaarden! Han var kommet tilbage efter
Salmebøgerne, som de havde glemt. Hesten blev staaende, da den ser ham, og vi ser paa hinanden med gen-
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sidig Forbavselse uden at sige et Ord. Saa kunde han
ikke længer dy sig, Smilet begyndte at bryde frem, og
saa løb han afsted med Salmebøgerne. Men jeg fik at
vide bagefter, at da han naaede Vognen, sagde han til
dem: »Kan I gætte, hvad Sara tog sig for?« — Jeg var
ogsaa belavet paa, at jeg ikke slap for at blive drillet
af mine Søskende, naar de kom hjem. Men det maatte
Nødderne da nok kunne være værd!

Far sad længe i Rigsdagen. Han var Folkethingsmand i omtrent 24 Aar og samtidig Medlem af Rigsraadet i 9 Aar. Derefter var han Landsthingsmand i 8 Aar.
1 alt var han Rigsdagsmand i 32 Aar, indtil han trak
sig tilbage den 1. Oktober 1886, da han var 74 Aar gam
mel. — I flere Aar sad han i Folkethingssalen Side om
Side med Grundtvig. Han undrede sig tit over den Sik
kerhed, hvormed Grundtvig kunde faa sagt alt, hvad
han vilde, uden at blive kaldt til Orden. Han forstod
med megen Snilde at knytte sine vidtgaaende alminde
lige Udtalelser saaledes til den foreliggende Sag, at
Formanden ikke kunde gribe ind. Derimod kunde han
udvise en mærkelig Ligegyldighed for Formerne. Ved
skriftlige Valg udfyldte han tit Stemmesedlen saaledes,
at den blev erklæret for ugyldig. Han fulgte heller ikke
altid sine Meningsfæller ved Afstemningerne om Ud
valg. Passede de foreslaaede ham ikke, saa stemte han
paa dem, han selv syntes om, uden at ænse, at han ofte
derved spildte sin Stemme.
I mange af de Aar, Far var i København som Rigs
dagsmand, boede han sammen med N. J. Ter mansen og
Jens Jørgensen, Bjerregaard. De fulgtes stadig ad om
Søndagen for at høre Grundtvig i Vartov, hvor Far
blev stærkt paavirket, og de sluttede sig i det hele nær
sammen, skønt de var meget forskellige. Kærlighed til
Folk og Land, til Folkeoplysning og fremfor alt til
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Guds Menighed forenede dem. De kom meget i Grundt
vigs Hus, og han syntes godt om de tre Bondeskikkelser.
Det tiltalte ham, at de hver havde sit særegne Præg. —
Naar de sad hos Grundtvig, gjaldt det om at spørge,
saa Grundtvig fik Lejlighed til at udtale sig, og dertil
var Termansen den bedste. — Mor besøgte tit Far i
København, og derved blev hun personlig kendt med
Grundtvig og flere af hans Venner. — En Dag var hun
sammen med Fru Grundtvig ude at se Enkedronningens
Børneasyl. Dronningen kom ud at se til Børnene, mens
de var der, og det fornøjede Mor at lægge Mærke til,
hvor glade Børnene løb hende i Møde, mens de raabte:
»Goddag Dronning! Nej, saa fin du dog er i Dag.« Og
saa slog de deres smaa Arme om hende, saa langt de
kunde strække til.
Af de Hjem, hvor Far og Mor kom i København, kan
nævnes Handskemager N. F. Larsens, Historikeren Fre
derik Barfods og Politikeren Sofus Høgsbros. Høgs
bros Børn var i flere Aar paa Nørremosegaard i Som
merferien. Det var nogle livlige og muntre Børn. Vi
havde mange fornøjelige Timer sammen. Jeg husker
bedst de to ældste, Svend og Ingeborg. Vi kunde rig
tig lege med hinanden. Naar de var ude i Marken ved
Malkningen, havde de deres lille Kop med, for Mælken
smagte nu bedst, naar de fik Vished om, at det var af
den brogede Ko.
I disse gode københavnske Hjem saae mine Forældre
første Gang Juletræer, som dengang endnu var ukendte
ude paa Landet. Det interesserede dem meget, og næste
Jul fik vi saa ogsaa et Juletræ hjemme. — De havde
faaet det ind og pyntet det, uden at vi havde mærket
noget dertil. Vi sad paa vore smaa Træskamler om et
lille Bord og legede med Nødder, da Døren til Have
stuen gik op, og det straalende Træ stod for os i al sin
Glans. Vi har nok siden set lige saa smukke Juletræer.
3
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Men dette første gjorde et Indtryk paa os, som vi min
des Livet igennem. — Vi stod helt betagne, til vore For
ældre kom og tog os ved Haanden og førte os ind. Og
da Mor begyndte at synge: »Julen har bragt velsignet
Bud«, »Velkommen igen, Guds Engle smaa!« — ja, alle
de dejlige Julesalmer, da stemte vi glade i med. Dem
havde vi lært for længe siden og sang dem nu med Liv
og Lyst. — Juletræet blev staaende inde, længe efter at
Julen var forbi. Vi kunde ikke nænne, at det skulde
bæres ud. Men det blev kun tændt Juleaften. Det første
Indtryk maatte ikke fordunkles.

En Gang i 1860, da Mor var i København for at be
søge Far, kom hun til at tale med Jens Jørgensen om
Højskolen, som hun interesserede sig meget for. — Hun
hævdede, at Pigerne lige saa vel skulde paa Højskole
som Karlene, men det mente Jens Jørgensen, var en rav
gal Tanke. De kom i venskabelig Ordstrid om dette, og
ingen af dem vilde give sig. Da foreslog Jens Jørgensen,
at de skulde gaa ud til Grundtvig og lade ham afgøre,
hvem af dem der havde Ret. De vidste sikkert begge to,
at selv Grundtvig hidtil havde hævdet, at Kvindernes
Opgave udelukkende laa i Hjemmet som Moder og Hus
moder. Mor gik dog ind paa Forslaget, men hun var
ingenlunde til Sinds at give op.
De fulgtes saa ad ud til Grundtvigs, mine Forældre
og Jens Jørgensen. — Da de havde hilst, begyndte Jens
Jørgensen: »Ja, vi kommer her med en Kone, der ikke
er til at styre. Hun vil have, at Pigerne pgsaa skal paa
Højskole.« — Derefter tog Mor Ordet for sin Sag og
siger: »Ja, det er godt, at de unge Karle kan komme
paa Højskole. Men nu har jeg en stor Flok Pigebørn
hjemme (vi var fem). Naar de engang bliver gift, hvor
dan skal saa de og deres Mænd komme i Forstaaelse og
blive det for hinanden, som de burde, naar Pigerne ikke
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faar en tilsvarende Uddannelse som Karlene. Det er
da ogsaa nærmest Kvindernes Sag at opdrage Børnene.«
— Da faldt Grundtvig øjensynlig i dybe Tanker. Han
sad længe og saae hen for sig. Piben, som han ellers
passede saa vel, glemte han helt, saa den gik ud. —
Imens sad de tre Gæster i stille Forventning om, hvad
Svaret vilde blive. — Endelig hævede Grundtvig sit
Hovede og siger saa med stor Bestemthed: »Ja, Konen
har Ret, Pigerne bør ogsaa paa Højskole!« — Denne
Dom bøjede Jens Jørgensen sig for. — Da de gik, bad
Grundtvig Mor, om han maatte faa hendes Billede.
Sommeren efter, altsaa i 1861, begyndte Jens Schjørring en lille Højskole for Piger i Sødinge, hvor min
ældste Søster, Kirstine, var Elev. — Morten Eskesen,
der en Tid var Timelærer ved denne Skole, skriver i
sin Bog »Minder og Udsigter«: »Blandt de Huse, vi
særlig udenfor Rudme (hvor han var Friskolelærer)
havde Glæde af at gæste, maa nævnes Jens Jensens i
Trunderup. Dær var det dejligt at finde og give gode
Raad, og min Hustru havde ingen Veninde, hun skattede
højere end Anne Jensen. — Her i dette Hus havde den
fynske Friskole et af sine første og friskeste Væld. Det
var nok egentlig ogsaa hos Anne Jensen, at Tanken først
opstod om Pigehøjskolen, og hendes Datter hørte med
til det første Hold paa Schjørrings Højskole, endnu før
Kold fik Pigeskole om Sommeren.«
Nu var Isen brudt og Vejen banet. Men det blev dog
Koids Indsats, der i Tidens Løb fik mest at betyde, og
som man fra første Færd lagde mest Mærke til. Efter
fire Aars Forløb havde han paa sin Sommerskole om
trent 100 unge Piger.
Salomon Nielsen skriver i et Stykke om »Danmarks
første Højskoler for Piger« i »Højskolebladet« for den
24. November 1916: »Men over denne stærke Vækst i
Sommerskolernes Elevantal maa vi ikke glemme Schjør-
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rings ovennævnte Elev Kirstine Berntsen f. Jensen, der
vel maa være Danmarks — og hele Verdens — første
Højskolepige. — I et Brev, jeg har faaet Lov at gøre
Brug af her, fortæller Kirstine Berntsen, at hun i Som
meren 1861 gik fra sit Hjem i Trunderup til Sødinge,
hvor Schjørring første Gang holdt Skole for Piger. —
»Vi var«, fortæller hun, »ni faste Elever og saa en Del,
som — ja, jeg vil nu kalde dem »Strøgods«. Da de ikke
kom til Stadighed, tør jeg ikke tælle dem med. Der
var Fru Seidelin fra Ringe Apotek, Fru Kofoed fra Søn
der Næraa og de ældste af Birkedals Døtre. — En Kan
didat Køster [d. e. Kristian Køster], som var hos Bir
kedal dengang, holdt Foredrag for os af og til. Vi,
som var den faste Flok, var rigtig glade for Undervis
ningen; der var jo Fortælling, Sang og Foredrag. Vi
gik med Glæde, skønt det var en lang Vej [1V4 Mil].
Far og Mor læste selv med os Børn, da de ikke vilde
have os i Almueskolen. — Jeg var nok det første Fri
skolebarn og med de første paa Højskole. Mor hængte
i med den Højskole for Kvinder. »Kommer Kvinderne
ikke paa Højskole, kan de ikke følge med Mændene«,
sagde hun.« — Naar jeg har gengivet saa meget af Kir
stine Berntsens Brev, er det, fordi jeg mener, at Anne
Jensen og hendes ældste Datters Navne fortjener at
nævnes med Ære i den danske Højskoles Historie.«
Mor havde ogsaa talt med Kold om Højskole for de
unge Piger, men hun var ikke blevet forstaaet af ham.
Det var først i 1863, at han begyndte Pigeskolen paa
Dalum, efter at hans Vinterelever i 1862—63 havde bedt
ham om at tage imod deres Søstre og Kærester, saa de
ogsaa kunde faa Del i den glædelige Oplysning, som
Karlene selv havde faaet. Der var 18 unge Piger paa
hans Skole den Sommer.
Da Kold kom til Dalum, kørte vi jævnlig de fire Mil
derud for at høre hans Foredrag. Han var ikke anselig
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af Ydre og var klædt fuldstændig som en Bonde. Var
det varmt, kom han ud og tog imod os uden Frakke paa.
Han var gerne i Træsko, hvori der laa en sirlig flettet
Halmmaatte, som Jyderne kan lave dem, og havde tit
sin lille Kat, som han holdt meget af, paa Armen. Han
talte ikke meget, men vi følte, at vi var meget velkomne
hos ham og hans Søster Marie. — Naar vi havde faaet
Kaffen, fulgtes vi ad ind i Foredragssalen, hvor vi tog
Plads ved Siden af Eleverne. Kold gik op og stod for
Enden af det lange Bord, hvor han saa holdt et af de
Foredrag, som ikke kan beskrives. De maatte opleves,
naar vi skulde faa noget ud deraf.
En senere Sommer, da hans Pigeskole havde faaet
god Tilslutning, var der Kristi Himmelfartsdag 24 unge
Piger, der gerne vilde til Ryslinge og høre Birkedal.
De talte saa med Kold om, hvordan de skulde komme af
sted dermed, da de ikke mente, at de kunde gaa de 3^2
Mil tilbage igen samme Dag. Han raadede dem til, naar
de havde overværet Gudstjenesten, at gaa ind til Lærer
Appel i Ryslinge og bede ham følge dem over til Jens
Jensens i Trunderup. »Saa gaar det nok altsammen«. —
Pigerne fandt Appel, og han fulgte dem til Nørremosegaard. Han havde bundet sit røde og hvide Lommetør
klæde paa sin Stok som Flag, og med det kom han foran
Pigerne, alle syngende, ind i Gaarden. — Da Mor fik
at vide, at de havde gaaet den lange Vej, været i Kirke
og nu atter gaaet 3 Fjerdingvej, saa forstod hun, at det,
de først og fremmest trængte til, var et solidt Maaltid
Mad. Saa hurtig, det lod sig gøre, kogte hun en god
Gryde Boghvedegrød og bagte nogle forsvarlige fynske
Æggekager med Flæsk. — Da de havde stillet deres Sult,
legede vi i den store Have til Aften. Ni af Pigerne fik
vi Plads til hjemme om Natten. De øvrige maatte vi ty
til gode Naboer med, som vi heldigvis havde mange af.
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Næste Morgen gik de saa fire Mil hjem til Dalum. Det
var dengang, Guds Ord var dyrt i Landet!
Mor var aldrig stærk af Helbred, og i den Tid, jeg
kan huske, kunde hun vel nærmest kaldes svag. Hun
havde i mange Aar en meget pinlig Ansigtssmerte, som
bevirkede, at der kom noget stillestaaende over hendes
ellers milde, livlige Træk, da hun tit ikke kunde røre
sig, hverken til at spise, tale eller blot smile, uden at
Smerterne kom. Det mildnede dog noget, da hun blev
ældre. — Hun havde arvet den sjældne Viljesstyrke, der
var hele hendes Slægt egen. Hvad der efter hendes
Overbevisning var det rette, enten det var i Kirke- og
Skolesager eller i det rent økonomiske, det opgav hun
ikke, før hun havde gjort, hvad hun kunde, for at sætte
det igennem. — Hun gennemgik flere svære Sygdomme
i Aarenes Løb. En Gang fik hun Nyrebetændelse. Vi
troede næppe, hun havde staaet det igennem. En Dag
havde Smerterne været saa store, at hun var blevet uklar.
Hun siger da til Far, som sad hos hende: »Vil du nu gaa
ud og spænde for, Jens, saa vi kan komme hjem!« Og
da han svarede: »Vi er jo hjemme, lille Mor!« smilede
hun til ham og sagde : »Hvor kan du dog sige saadan
noget?« — Det blev dog bedre igen, og da hun atter
var blevet klar, spurgte jeg hende : »Vilde du gerne hjem,
Mor?« »Ja, jeg vilde«, svarede hun stille, »og mon jeg
ikke ogsaa maa komme af sted denne Gang?« — Hun
blev dog nogenlunde rask igen og levede flere Aar ef
ter. — Naar det traf, at der døde et ungt Menneske,
kunde hun sige : »Det er dog underligt, at saadan et ungt
Menneske dør, og vi andre Skrattekar kan blive ved at
gaa!« — Den 27. Januar 1897 kom saa Budskabet, at hun
var sovet stille hen uden videre foregaaende Sygdom, 79
Aar gammel.
Den 4. Februar blev hun jordfæstet. Der laa den Dag
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et jævnt Lag Sne over det hele. Natten forud var der
faldet et nyt Lag, saa alt var skinnende hvidt. Det var
let Frost, blikstille, og Solen skinnede. Og saa gled det
store Følge i 28 Kaner med Bjælde- og Klokkeklang
hen ad den tindrende hvide Vej. — Vi vidste, at Mor nu

ANE JENSEN.

var havnet i sit rette Hjem, som hun havde længtes efter,
og hvor vi haaber snart at ses igen. Der var en egen
vemodsblandet Højtid over Følget. — Valgmenigheds
præst Karl Povlsen talte i Kirken og forrettede Jordpaakastelsen.

Morten Eskesen havde skrevet en Sang til Højtiden,
der lød saaledes:
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Vil du om en Moder høre,
Som er værd at tale om,
Til mit Kvæde bøj dit Øre
Og dets Tale ihukom!
Hun, der nu er slumret hen,
Længes vi at se igen.
Pigelil, dit Hjertes Øre
Bøj dertil, og tag i Favn,
Røsten, der vil Hjertet røre,
Tænde det til Mindets Bavn,
Blussende i Bondens Bo
Af den ægte Kristentro.
Se en Hustru, Bondens Glæde!
Se en Moder, sund og sand,
Elske op de Spirer spæde
Til at døje Solens Brand,
Under Barndomshjemmets Hegn
Frisket op af Dug og Regn!

Dyb og ægte Muldjord favned
Aarie dær Guds Riges Sæd,
Saa den Rødder slog og gavned,
Hvor hun smilede og græd,
Syslede med villig Aand
Med en tro og sikker Haand.
Ikke stod hun til Parade
Med sin Bøn og milde Haand,
Børnene hun. gjorde glade
I Sagtmodighedens Aand.
Hjerte, bær din Frugt med Taal
Til Fuldkommenhedens Maal.

Den 23. Oktober 1866 havde mine Forældre haft Sølv
bryllup. Det formede sig som Hjemmets Fest for den
nærmeste Familie. Vi kørte til Kirke og gik til Alters
sammen. Siden tilbragte vi Eftermiddagen i hyggeligt
Samvær derhjemme. — 25 Aar derefter fejredes deres
Guldbryllup, der blev mere festligt, da der mødte Med-
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lemmer af Bestyrelsen af Landbosparekassen med Lyk
ønskning og Gaver fra denne. Fra Trunderup var saa
godt som alle Bymænd mødt med to Guldure som Gave.
Fra Fars gamle Kolleger i Rigsdagen var der ogsaa Hil
sen og Lykønskning. Der var Telegram fra Ministeriet.
Alt vidnede om megen Agtelse for Brudeparret. — Mor
levede seks Aar efter denne Fest.
Her vil jeg gerne meddele en lille Afhandling, som
er det eneste, jeg har fra Mors Haand. — Sammen med
andre holdt vi i flere Aar Budstikken, som var en kær
Læsning, især for Mor. I Aargangen 1858 havde Pastor
Boisen skrevet et Stykke med Overskrift: »Farvel til
Sommeren«, hvori han beklager, at vi nu skal tage
Afsked med en god Ven med al dens Skønhed, Liv,
Varme og Nattergalesang, og beklager, at vi nu gaar
Vinteren i Møde med al dens Kulde og Mørke, som kan
være et Billede paa Døden. — I den Anledning skrev
Mor sit Stykke, der blev optaget i »Budstikken« den 15.
Februar 1859, og som jeg synes, i al sin Jævnhed giver
et tro Billede af Tiden, hvori det er skrevet:
»V elkommen til Vintere n«.
»Da jeg i Budstikken Nr. 22 læste Stykket med Over
skrift: »Farvel til Sommeren«, faldt det mig ind at
skrive et lille Stykke: »Velkommen til Vinteren«. Det
er ikke, fordi jeg har noget hverken imod Sommeren
eller imod Stykket. Men da Budstikkens Udgiver altid
ophøjer Sommeren saa meget, men derimod ikke elsker
Vinteren synderlig, saa vilde jeg gerne fremstille begge
disse Aarstider, saaledes som de omtrent er for os. —
Det er ganske vist, at Sommeren bringer os mange Glæ
der i Naturen ved at betragte dens mange Herligheder,
som vor Herre lader fremspire til Gavn og Glæde for
alle sine Skabninger. Men for mig og mine Lige gives
der kun liden Tid om Sommeren til ret at betragte de
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mange Skønheder, som ellers kan opløfte Sindet og
glæde Hjertet; thi fra den tidlige Morgenstund til den
sildige Aften har vi saa meget at sysle med i vor jor
diske Gerning, saa der levnes os kun liden Tid til slige
Betragtninger. Dog er hermed ikke ment den velsig
nede Hviledag, som vor Herre har givet os til at love,
prise og takke ham for alt det gode, han har gjort for
os, baade til Legem og Sjæl, skønt Sommerens Travlhed
ogsaa undertiden kan være en Hindring.«
»Spørger vi nu, hvorledes gaar det da om Vinteren,
saa kan det ikke nægtes, at vi let kommer i en lille For
legenhed ; thi her kan vi rigtignok ikke fremstille den
yndige Natur i sin Glans, da alt synes at være saa dødt
og som saadan gerne kan være et Billede paa Døden.
Men til Gengæld har vi da de lange Aftener, hvor vi
med vor Ægtefælle, vore Børn og Tyende har megen
Tid til at synge en lille Lovsang i Forening og samtale
med hverandre, navnlig med vore Børn, arbejde paa de
res Opdragelse, opfriske hos dem, hvad de om Dagen
har hørt hos en kristelig Lærer. Dernæst bringer Vin
teren os ogsaa den kære og glædelige Jul, hvor vi til
ligemed vore Venner kan glæde os ved Lovsang og Sam
tale om det lille Barn, som blev i Krybben lagt, som for
vor Skyld lod sig føde paa Jorden og bragte os Fred
med Gud, hvorom Englene sang den dejlige Julesang,
saa at vi, saa mange som tror paa ham, vor Herre Jesus
Kristus, skal blive evindelig salige. Fra Julen gik han
alle sine Lidelser igennem for vor Skyld, og tilsidst døde
han Korsets Død paa Golgata, hvor han udraabte det
herlige Ord: »Det er fuldbragt!« men sejrrig opstod Paaskemorgen, og da havde han overvundet baade Døden og
Graven trods alle sine Fjender! — Vi tør nok henregne
disse to Højtider til Vinteren, skønt Paasken falder
gerne hen i Foraaret, især i Aar, den kommer saa sildig.
Jeg vilde rigtignok gerne have Pinsen med for endmeYe
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at forskønne Vinteren, men den maa jeg* overlade til
Sommeren.«
»Jeg kan godt tænke mig, at ikke alle, og maaske kun
faa af Budstikkens -Læsere er enige med mig. Men lad
os da være enige i at følge vor Herre baade Sommer og
Vinter, at naar den sidste Vinternat kommer, vi da
trøstig tør sige til vor Herre Jesus Kristus:
Kom i den sidste Nattevagt
I en af mine Kæres Dragt,
Og sæt dig ved min Side!
Og tal med mig som Ven med Ven,
Om hvor vi snart skal ses igen
Og glemme al vor Kvide!

En Bondekone i Fyn.«

Ja, disse Vinteraftener mindes jeg med Glæde. Trods
den sparsomme Belysning var de meget hyggelige, da
Alvor og Gammen kunde saa godt sammen. — Mens vi
var mindreaarige, holdt Mor Mørkningstime med os.
Saa fortalte hun om de gudelige Forsamlinger, der blev
holdt i hendes Barndomshjem, eller Sagn fra Svenske
krigen eller Eventyr. — Naar der optraadte Trolde i
Eventyret, var de gerne nemme at narre, og det var mor
somt, naar det lykkedes. Men da kunde Mor sige: Ja,
Trolde er Billedet paa det onde, som det nu ikke altid
er saa let at spille et Puds. Hun lagde os paa Sinde at
være paa Vagt, bede Vorherre lede os, for at de onde
Magter ikke skulde faa Held til at lokke os i en Snare.
Hun kunde sige saa hjertelig: Ja, hvor beder jeg Gud
beskærme jer, at I maa blive bevarede, saa jeg ikke skal
savne en eneste af jer, ja, af den hele Slægt, naar vi
samles hos ham i de evige Boliger!
Mors Kristenliv var rigt og inderligt. Hun var fra
Hjemmet paavirket af den ældre fynske Vækkelse, men
gik efterhaanden afgjort over i den grundtvigske Ret
ning. Hendes Indflydelse paa Mand og Børn var meget

44

GRUNDTVIGSKE HJEM I DET 19. AARHUNDREDE

stor. Det var sikkert hende, som hjalp Far saa langt
frem paa kristelig Grund, som han naaede. Og stor var
den Hjælp, hun ved sin hjertelige Tiltale har ydet alle
sine Børn med Hensyn til deres aandelige Liv. Hendes
barnlige Tro og Tillid til Vorherre har rimeligvis virket
langt mere ved Eksemplet, end nogen af os har tænkt.
Og endnu langt mindre veed vi, hvad Gavn og Glæde
hun ved sin Forbøn har forskaffet os her i Verden.
Skønt Far var 6 Aar ældre end Mor, overlevede han
hende dog i 9 Aar. — Juleaften 1902 fyldte han 90, og
der blev ved den Lejlighed viist ham lignende Ære som
til Guldbrylluppet. Landbosparekassen og Sydfynske
Jernbaner, i hvis Bestyrelse han havde siddet fra Be
gyndelsen af, sendte Deputationer med Gaver. Far sad
til Bords med dem og tog livlig Del i Samtalen, der
sikkert for en Del drejede sig om den Tid, da han vir
kede i det offentlige Liv. Der kom ogsaa mange Tele
grammer og Breve.
De mange gode Ønsker fulgte ham paa Vej de fire
Aar, han endnu levede. Han blev ikke syg, men var
oven Senge til sin sidste Levedag. Han var godt tilfreds,
men Alderen gjorde sig efterhaanden gældende. Hans
Syn tabte sig, saa han ikke kunde læse Bladene selv,
men maatte have andre til at læse dem for sig. Han
fulgte med Interesse Begivenhedernes Gang. Vi kunde
ogsaa let faa en Samtale med ham paa tomands Haand,
da han var aandsfrisk til det sidste. Men hans Morgen
søvn og Middagshvile blev efterhaanden forlænget. Da
han den sidste Dag havde drukket sin Morgenthe, gik
han hen for at tage sig et Hvil. Han sov nogle Timer
og døde saa stille omtrent 94 Aar gammel.
Der var stor Deltagelse ved hans Begravelse, skønt
det var 16 Aar siden, han trak sig tilbage fra offentlig
Virksomhed. Følget var meget talrigt. Herskaberne
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fra Egeskov og flere Herregaarde mødte med fire Heste
for. Skønt de ikke havde været politisk enige med Far,
vilde de dog gerne vise den gamle jævne Mand den
sidste Ære.
Far var jo ogsaa kommet godt frem, siden han som

JENS JENSEN.

ung Karl gjorde Hoveri paa Egeskov og tog Fæstegaarden i Arv efter sin Far. Han havde kun faaet en maadelig Undervisning i sin Skoletid. Men han var bega
vet med en klar Forstand og en hurtig Opfattelsesevne,
saa at han ved Tid og Lejlighed samlede sig Kundska
ber og kunde give gode Bidrag til Opklaring af fore
liggende Spørgsmaal. Han var et sjælden levende Men-
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neske, og der gik let Ild i ham, naar han blev ivrig.
Han kunde ogsaa være munter og vittig. I sin Tænkemaade var han grundærlig og rettænkende. Hans Han
del og Vandel svarede dertil. Derfor nød hans Ord og
Raad Tillid i hans Omgangskreds, og han blev tidlig
kaldet til offentlige Hverv. Han var snarraadig og hur
tig i Vendingen og kunde være ret slagfærdig i et Ord
skifte. Derimod holdt han sjælden lange Taler. Han
kunde i en sammentrængt Form faa sagt, hvad der
skulde siges. Naar han overværede en langstrakt For
handling, hørte han roligt til, men kunde bagefter sige
helt tørt: »Det var ikke saa lide Snak, der kunde blive
om saa ringe en Ting!« — Han var meget frisindet baade
i Kirke, Skole og Politik og taalte godt Modsigelser
og kunde udtale sig meget anerkendende om hæderlige
politiske Modstandere. Men selv fulgte han fast og
ufortrødent den forhandlende, jævnt fremskridende Fri
hedsvej, og holdt sig fra al personlig Strid. Han kunde
sige: »Vi har vel ikke modtaget Tillidshverv for at staa
og tale om os selv og vore egne Sager.«
Fars offentlige Taler om Politik og andre TSamfundsspørgsmaal hørte vi Piger aldrig. Som bekendt tog
Kvinder dengang ikke Del i nogetsomhelst vedrørende
det offentlige Liv. Derimod hørte vi ham lejlighedsvis
tale ved Folkefester. Jeg mindes for Eksempel en saadan Fest, der blev holdt i Boltinggaard Skov. Der var
samlet en Mængde Mennesker, og der blev holdt saa
mange Taler, at Folk begyndte at blive trætte, Forsam
lingen blev urolig og var ved at opløse sig. Men da der
saa blev sagt, at Jens Jensen vilde sige noget, var alle
i et Nu atter samlede om Talerstolen og hørte med Op
mærksomhed paa hans korte Tale.
Om Fars Virksomhed i Rigsdagen har jeg i et Skrift
om alle Rigsdagsmedlemmerne læst følgende Ord, der
vist passer ret godt: »Jens Jensen er en noget spinkel
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Mand af Middelhøjde, har klare, blaa, livlige Øjne. Han
afgiver sin Stemme punktlig ved hver Afstemning, ta
ler sjældent og kort, men fyndigt.« — At han har haft
nogen Anseelse derinde, kan vel sluttes af, at han alle
rede paa Kong Frederik den Syvendes Fødselsdag den
6. Oktober 1862 blev hædret med Dannebrogskorset.
Men om hans Betydning som Politiker er jeg ellers ikke
i Stand til at dømme.
Som Børn og helt unge var vi meget for at komme i
Lag med Far. Men det kunde ikke altid lykkes, da
han tit var meget optaget. En Søndag Eftermiddag var
vi nogle Unge samlede hjemme og var ude at lege
»Enke« paa Vejen mellem Haven og Skoven. — Da saae
vi Far komme fra Marken. Han skulde forbi os for at
komme hjem, og nu var det om at gøre at faa ham til
at lege med. Vi opfordrede ham dertil, ja, spærrede
Vejen for ham. Men han havde nu her som altid sin
egen Maade at komme uden om, hvad han ikke vilde
ind i. Han gik tilsyneladende ind paa Forslaget, fik
sig en Makker og kom ind i Rækken. Da det var hans
Tur at løbe ud, foer »Enken« efter ham, men let som
ban var, kunde ingen tage ham, og i Stedet for at søge
sin Makker igen — løb han lige hjem uden saa meget
som at se tilbage efter os. Han maa dengang have været
omkring 60 Aar gammel.
Ja, vi holdt meget af Far, men der var dog en Tid
paa Aaret, hvor vi syntes, at han somme Tider gik uden
for Rimelighedens Grænser og forlangte for meget af
os. Det var i Høsten. Men det hang sammen med de
tunge Minder, han havde fra Hoveriarbejdet og Mis
vækstens Tid, da Bønderne havde Nød med at bjerge
deres egen Føde.
Ellers var han altid mild og god imod os.
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Naar vi gaar ned ad Markvejen fra Nørremosegaard,
ser vi endnu den gamle Eg til højre i Mellemløkken,
hvorom Søster Stine paa sin Bryllupsdag den 19. Maj
1865 blev danset ud af Pigernes Lag og ind i Konernes.
Lidt længere fremme kommer vi ind i Grusløkken. In
denfor Leddet til højre laa der, mens vi var Børn, et
værdiløst Hassel- og Tjørnekrat, der strakte sig over
en 3—4 Skp. Land over imod Naboens Mark. Dær gik
Faar og Lam frit omkring og afgnavede Kvistene fra
alle Sider, saa kun den midterste Del af Busken fik Fred
til at komme lidt højere op og dække Udsigten. — Da
vi var smaa, var dette Vildnis den dejligste Legeplads,
der kunde tænkes. Her legede vi Røvere og »Fjælskæk«
(d. e. »Skjul«). Og da der var frit Løb mellem Buskene,
kunde der ogsaa opføres den muntreste Tagfat. Som
metider var vi Markmus. En Lavning mellem Buskene
var Musereden, hvorfra vi løb op paa Stubmarken og
samlede Aks til Vinterfoder. Men naar vi var trætte
og gik hjem, var vi ikke længer Markmus. Saa tog vi
Aksene med hjem til Turtelduerne, som glædede sig
ved selv at faa Lov til at pille Kornene ud. — Langs
Hegnet kunde vi undertiden se de smaa nydelige Gærde
smutter, som hurtig forsvandt, naar vi nærmede os. Og
rundt om i Buskene byggede mange forskellige Smaafugle. Naar vi fandt en saadan Rede, fredede vi om
den og kom den ikke for nær under Legen for ikke at
gøre Fuglen urolig.

LÆRER JØRGEN FOGS LIVS HISTORIE,
fortalt af ham selv, med Tilføjelser af hans Søn P. A. Fog,

meddelt i Udtog ved Holger Begtrup.

ærer Jørgen Fog, født i Vodder den 23. Marts 1805 og død
7 i Ankelbo den 15. November 1883, har efterladt sig et
Skrift, som han kalder: »En kort Beretning om vor Families
Stamfædre, for saa vidt Oplysning har kunnet erholdes, samt
en udførlig Skildring af min egen Livshistorie, fortalt af mig
selv for mine Børn og Efterkommere.«
Hans eneste endnu levende Søn, pens. Overpakmester
P. A. Fog, født den 15. Juni 1851, har overladt mig at give et
Udtog af dette Skrift og meddelt mig adskillige Tilføjelser
dertil af sine egne Erindringer. — Jørgen Fogs Optegnelser er
skrevne for hans Børn og Efterkommere. Men deres Hoved
indhold har ogsaa historisk Værdi for andre, da det giver ny,
førstehaands Oplysninger om den gudelige Vækkelse i Nord
vestslesvig og tillige viser, hvorledes den pietistiske Bevægelse
i Aarenes Løb udviklede sig til et rigere dansk Menighedsliv
med grundtvigsk Præg.
Jørgen Fog var af en gammel, sønderjydsk Degneslægt. —
Hans Oldefader Lauritz Nielsen, var Degn i Hvidding. —
Dennes Søn, Niels Lauritzen, fik samme Stilling i Vodder.
Han overlod i 1800 Embedet til sin Søn Peter Andreas Fog,
hos hvem han siden levede til sin Død i 1830. — Aaret efter
at P. A. Fog havde afløst sin Far, giftede han sig med Maren
Jørgensdatter, hvis Far var Bødker og siden Gaardmand i
Nabobyen O ved. — Dette Ægtepar fik otte Børn, hvoraf den
ældste, Niels Peter Fog (18Q2—1874), blev Smed i Højrup. Den
næste var Jørgen Fog, hvis Fortælling nu følger, i Udtog, men
med hans egne Ord.
Holger Begtrup.

L
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— Da vi Børn voksede til, saa blev der talt om, hvad
vi skulde være for at komme igennem Livet. Niels Pe
ter kom i Smedelære, og dette Haandværk drev han i
mange Aar og var Smed i Højrup. Han blev ikke gift
og tjente saa meget, at han i flere Aar ikke behøvede at
smede, men kunde godt leve af Renterne af sine Penge.
Han døde i Højrup den 2. Juli 1874. — Jeg derimod kom
i Hjulerlære i Oved, hos Peter Petersen, der var gift
med min Moders Søster. — Vor Livsplan var altsaa be
stemt, men med Hensyn til mig . . . havde Vorherre dog
en anden Plan lagt, som ingen af os anede eller havde
tænkt mulig. Min egen Livshistorie har derfor faaet et
eventyrligt Præg, og derfor er det min Hensigt i det
følgende at meddele mine Børn en udførlig Beretning
om mit Levnedsløb, for saa vidt jeg efter Hukommel
sen kan være i Stand dertil.
Jeg vil da begynde med min tidlige Barndom------- .
Men da Opdragelsen i Barndommen er knyttet saa nær
til de hjemlige Omgivelser, saa tror jeg, det her er pas
sende at give en Skildring af de huslige Forhold hjemme
hos Fader og Moder i Vodder Degnebolig.
Fader blev, som meldt, kaldet til Degn i Vodder 1800
og gift det følgende Aar. Men Degneembedets Indtæg
ter var ikke saaledes, at han deraf kunde ernære en Fa
milie. Skolen var dengang forbundet med Degneembe
det, og skønt de fleste Degne var Skolelærere, saa var
der dog ingen faste Indtægter bestemte for Skoleholdet,
men det var noget, Degnen ved Akkord maatte enes med
Beboerne om. Derfor maatte baade Fader og Farfader
søge at fortjene noget udenom for at friste Livet. Far
fader gik i de første Aar, han kom til Vodder, under
tiden ud i Dagleje, og Farmoder havde lært at væve,
söm hun fortjente noget ved. — Fader sad paa Væver
stolen tidlig og sildig, og han tjente meget derved, da
han havde Ord for at være den bedste Væver i Egnen.
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Jeg er vis paa, at hans Væven indbragte ham mere end
Degneindtægterne, saa han fik vor huslige Forfatning i
god Stand derved. Om Sommeren var der intet Skole
hold, og da kunde han uforstyrret drive sit Haandværk.
Om Vinteren holdt han Skole, men lagde ikke derfor
Skytten fra sig. Han havde Børnene hos sig i Væve

JØRGEN FOG.

kammeret, og skønt dette maatte synes at være et daarligt Skolehold, gik det dog ret godt. — Saaledes blev
han ved indtil 1840, da der blev gennemført en Skole
plan, og Skolen blev forenet med Degneembedet med
fast Lønning. Da kunde han endelig faa Hvile fra sine
udholdende Anstrengelser. Ved samme Tid blev han
ogsaa fri for det daglige Skolearbejde, da min yngre
Broder Hans Christian Fog netop det Aar blev færdig
paa Seminariet og overtog Undervisningen i Skolen. —
Fader levede endnu fra den Tid i 19 Aar og døde den
13. August 1859.
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Vor Moder var allerede død i Juni Maaned 1842. Hun
fik ogsaa sin Del af Livets Besværligheder. Hun havde
aldrig nogen Tjenestepige, og hun havde, saa længe jeg
kan huske, et meget daarligt Ben. Hun var en god Mo
der, saa vidt hendes Kræfter kunde række, men hun
havde altid mere at tage Vare paa, end hun næsten
kunde overkomme. I sine sidste Aar fik hun det dog
bedre, da hendes Døtre blev voksne.
Jeg maa nu vende mig til mit eget Levnedsløb.
Da baade Fader og Moder i deres Ungdom var blevet
kristelig vakte, skønt i hernhuttisk Retning, saa søgte
de fra vor tidligste Barndom ... at indprente os Ær
bødighed for Gud og Frelseren og at holde os tilbage
fra onde og lystige Selskaber, fra Dans og sligt. Vi
havde ogsaa saadan Agtelse for Fader, at vi meget nødig
gjorde ham imod, saa vi viste ham altid Lydighed. —
Jeg havde tidlig Mindelser af Guds Aand om min Synd.
Men da jeg vilde aflægge mine Fejl ved egen Kraft, saa
kunde det jo ikke blive til noget med min Forbedring,
og jeg sank altid dybere ned i Synden. Men jeg havde
dog ikke Ro deri, der kom altid Mindelser paany.
Saaledes kan jeg mindes, da jeg skulde konfirmeres,
at jeg gik til denne Handling med det bedste og alvor
ligste Forsæt, fra nu af at ville stride mod Synden.
Jeg kan huske, at jeg gik ene paa Marken og kunde
ikke lide at være ved andre Folk, og efter Konfirmatio
nen havde jeg Skrupler over, at Præsten, Fischer, glemte
Formularen: »Saa giv mig derpaa din Haand!« Jeg var
nemlig bange for, at jeg ikke var rigtig konfirmeret,
og at jeg derfor ikke kunde blive salig og komme i
Guds Rige.
Men den Alvor kunde ikke blive bestandig ved. Da
jeg ikke var kommet til Troen, skulde Djævelen nok
søge at faa mig i sin Magt endnu en Tidlang, og jeg
svævede virkelig i Fare for at blive under hans Magt
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bestandig. Jeg kom virkelig* vidt hen paa Syndens og
Dødens Bane. Men den barmhjertige Fader havde dog
holdt Øje med mig, og endelig fik han mig revet ud,
som en Brand af Ilden, af mine Fjenders Vold. Han,
den trofaste Hyrde, vilde dog ikke lade sit vildfarne
Lam omkomme i Ørkenen, men fik mig indhentet og
ført paa de grønne Græsgange og til en kvægende, ris
lende Kilde, som siden vil blive fortalt.
Efter min Konfirmation var jeg hjemme i nogle Aar
og drev Avlingen, da vi havde privat Jordejendom, som
Fader, før jeg kan huske, havde købt. Vi havde nogle
Aar Heste, men ellers Stude. Jeg fik derved lært at
høste og slaa, pløje og saa, kort alt, hvad der hører til
Landarbejdet, og jeg havde Ord for at være en dygtig
Karl dertil efter min Alder. Denne Ros smigrede min
Forfængelighed. — Da jeg var blevet 18 eller 19 Aar,
kom jeg i Hjulerlære i Oved hos Peter Petersen, og
dær var jeg i 5 Aar, først 3 Aar i Lære og siden 2 Aar
som Svend.
Saa begyndte jeg at tænke paa selv at ville være Me
ster. Der blev indrettet et lille Værksted til mig hjemme
hos Fader, og dær tog jeg fat. Jeg fik snart noget Ar
bejde ; men det første Aar var det dog ikke saa meget,
at jeg altid havde nok at bestille. Jeg tog derfor ud
den første Sommer i Høsletten for at tjene noget mere.
Men efterhaanden fik jeg mere og mere Hjulerarbejde.
De kom til mig fra Roager, Spandet, Brøns og Højrup
Sogne, saa jeg endogsaa maatte have en Svend til Hjælp.
Nu syntes jeg, at min Lykke var sikret. Jeg følte mig
ovenpaa og begyndte at tænke paa at gifte mig. Men det
havde jeg dog ikke saa megen Hast med. — Hvem kunde
nu have anet, at jeg engang skulde komme til at sidde
i Ankelbo og skrive mit Levnedsløb? — Baade jeg selv
og andre dømte, at jeg var paa god Vej til at blive en
holden Mand i Verden, og det smigrede mig.
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Men midt i denne Lykke, som jeg var indbildsk af, var
jeg dog højst ulykkelig, da jeg i en Alder af henved 30
Aar endnu ikke havde lært min himmelske Fader at
kende eller blot tænkt paa at søge ham; thi de verdslige
Ting havde faaet Magt over mit arme, syndige Hjerte. —
O, hvor tomt og dødt var mit Liv! Jeg havde ingen him
melske Tanker, ingen himmelske Længsler i mit Hjerte
og var kold for Vorherres Sag, som jeg rigtignok ikke
kendte. Men da Budet kom til mig, saa mærkede jeg
dog, at Længslen, som jeg i min Barndom og Ungdom
havde haft, efter Vorherres Fred, endnu laa paa Bunden
i mit Hjerte. Det var den, som den barmhjertige Fader
nu vilde, skulde komme i Virksomhed og føre mig hen
til Troens Kraft og Sejer.
Anledningen dertil var følgende. Min Broder Niels
Peter, der var Smed i Højrup, kom tit hjem og bragte
nogle Missionsblade med, som han fik af nogle gud
frygtige Folk i Gram Sogn, som han var blevet bekendt
med. I disse Blade fandtes der mange smukke Omven
delseshistorier om Mænd, som havde været meget van
tro og vildfarende, deriblandt grove Syndere, som var
blevet omvendte til ydmyge, troende og gudfrygtige
Mennesker. — Da der dengang ikke fandtes nogen Læs
ning iblandt Folk, heller ikke hjemme hos os, saa blev
disse Blade og især disse Historier mig meget kære, og
jeg længtes altid efter, at Niels Peter skulde komme
med nye Blade. Naar jeg nu læste om en Mand, der
havde været Syndens og Djævelens Slave, men ved Guds
naadige Hjælp og Styrelse var blevet ført ad underlige
Veje hen til den gode og store Sjælehyrde, den Herre
Kristus, saa blev jeg altid rørt, da jeg følte, at jeg ogsaa
var en stor og vildfarende Synder, der, ligesom dem,
trængte til en grundig Omvendelse, dersom min Sjæl
ikke skulde gaa fortabt. — Da jeg nu stadig tænkte paa
den Sag, saa blev min Sjæls Frelse mig mere og mere
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vigtig. Det blev mig aldeles klart, at min Sjæls Tilstand
var farlig, og min Ro var med det samme borte.
Da der nu ikke var et eneste Menneske, som jeg turde
søge Trøst eller Vejledning hos, da ingen, som jeg
kendte, var oplyst i den Slags Ting, saa maatte jeg være
overladt til mig selv, og jeg tror, at dette var min Lykke

Vodder Kirke.

i denne Omvendelsestid, thi jeg har siden erfaret, at
den Oplysning og Vejledning, man kan faa hos Menne
sker i kristelig Henseende, tit, ja som oftest, er meget
usund og tjener mere til at vildlede end til at vejlede,
da den, der ikke kan tale af egen Erfaring og Overbe
visning, ikke kan tale ret om Gudsvejen.
Det var, saa vidt jeg husker, i Foraaret 1833, at jeg
førte denne Sag med mig selv, og det blev jo længere
jo tungere for mig. Tilsidst vidste jeg ikke selv, hvad
jeg skulde gribe til, thi jeg følte, at min Synd vilde for
dømme mig. Men det var den himmelske Konge, der
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havde faaet min Sjæl under Behandling, skønt jeg ikke
forstod det, men troede, at det var mig selv, der arbej
dede.
Endelig blev jeg ført ind paa den rette Vej, nemlig
til Bønnen. — Det var jo den Herre Kristus selv, der
kom til mig tilsidst med Bønnens Aand, thi ingen kan
bede ret, uden han har Bønnens Aand. Men den vil Je
sus sende alle, som sukker derefter. Det er Aanden fra
oven, som Herren har lovet, at han vil sende alle, som
beder derom. — Jeg kan sige med Sandhed, at jeg i de
Dage kunde bede af ganske Hjerte. Da vi havde Nøglen
til Kirkedøren, saa gik jeg mange Gange op i Kirken
og dær — udøste jeg mit Hjerte i Bøn til Gud. Jeg kan
ogsaa sige med Sandhed, at mit Hjerte i saadanne Timer
var smeltet som flydende Voks. — Det blev mere og
mere alvorligt for mig, ja, min Sjæls Sag blev mig saa
vigtig, at man gerne maatte tage alt det jordiske fra mig,
naar jeg kun kunde faa Fred i mit Hjerte, Fred med
den levende Gud. Jeg følte godt, at han var mig nær;
men jeg frygtede for ham som en streng Herre, mod
hvem jeg havde syndet.
Endelig kom det saa vidt med mig en Aften, da jeg
var kommet i Seng (Dag og Dato veed jeg ikke, da jeg
ikke førte nogen Dagbog), at jeg brast i Graad, saa mine
Taarer flød i Sengen. — Jeg bad saa hjertelig til min
Frelser, om han dog vilde hjælpe mig og forlade mig min
Synd. Og da jeg, saa at sige, havde grædt og bedt mig
træt, faldt jeg i Søvn. — Om Morgenen, da jeg vaagnede,
følte jeg en sød Glæde i mit Hjerte. Jeg syntes, det var
blevet saa lyst for mig, og at min Sjæl var kommet i
en himmelsk, salig Tilstand, endskønt jeg slet ikke selv
begreb, hvordan jeg havde det. — Den samme Dag blev
det mig mere og mere klart, og mit Hjerte blev opfyldt
af en himmelsk Fred og Glæde, saa jeg nu vidste med
Vished, at Vorherre havde forladt mig min Synd og
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skænket mig sin Kærlighed og Fred. Jeg syntes virke
lig, som man siger, at jeg var kommet ind i en anden
Verden, og det var jeg jo ogsaa i aandelig Betydning.
Nu gjaldt det kun om at blive i dette hellige Samfund
med Vorherre.
------- Jeg stod ene. Ingen kunde jeg tale med om den
Sag, da der ingen var, som forstod mig. Men jeg følte
og indsaa, at der var skænket mig en stor Kraft, og at
jeg havde faaet noget at vaage over. — Mine Søstre
Martha og Ane Marie, som begge var hjemme, havde
imidlertid mærket min besynderlige Uro, og dem kom
jeg saa først til at tale med. Jeg fortalte dem, hvad der
var vederfaret mig. Men da jeg vel indsaa, at det var en
Sag, som det ene Menneske ikke kunde forklare for det
andet, sagde jeg blot, at den Kraft og det Lys, som var
skænket mig, havde jeg faaet af den Herre Kristus, og
at han ogsaa gerne vilde forlade dem deres Synd og
skænke dem den samme Fred og Glæde i deres Hjerte,
naar de vilde bede ham derom. — Mine faa Ord gjorde
snart deres Virkning. Det varede ikke længe, inden
mine Søstre ogsaa kunde vidne om Guds Naade i Jesus
Kristus. Og nu var vi tre Søskende bievne som een Sjæl
i Troen paa Guds Naade i Kristi Samfund. — O, hvor
vi dog glædede os med hverandre! Og det var i Sand
hed en aandelig Glæde, vi nød, da vi følte, at Fredens
Aand nu levede i vore Hjerter. Men vor Glæde var dog
ofte blandet med Frygt. Vi var jo alle unge i Troen
og havde kun liden aandelig Erfaring endnu. Og vi
vidste alle, hvilke Fristelser der vilde møde os, ligesom
vi var i Tvivl om, hvorvidt vi skulde tale med andre Folk
derom. Thi endnu var der ingen udenfor vort Hus, der
vidste noget om, hvilken Naade der var blevet os til
Del.
Omegnens Folk laa, hver som een, begravet i Synde
søvnen, og vi var meget i Tvivl, om vi skulde tale til
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dem eller tie. Dog bestemte vi, at det var bedst at give
Tid. Maaske vilde saa Herren selv bane Vej, hvis Troen
skulde udbredes til andre. — Men det varede ikke længe,
inden dette skete. Jeg var nemlig en Dag i Birkeløv
et Ærende, og da jeg paa Hjemvejen i Mørkningen kom
til Frifelt, saa gik jeg derind. I denne Gaard, som ogsaa
var en Kro, boede min Faders Søster som Enke med
sine fire Sønner, nemlig: Lorentz, Kristian, Peter og
Andreas. — Disse Fyre havde den Vane af belee Folk,
naar de kom til at forsnakke sig, saa man maatte over
veje sine Ord vel i deres Nærværelse. — Den omtalte
Aften mærkede jeg godt, at de Karle var godt oplagte
til Løjer og Spøg. Men uden at jeg havde tænkt derpaa
i Forvejen, kom der en saadan Iver over mig, at jeg holdt
en Tale for dem, irettesatte dem for deres Spøg og vid
nede om Guds store Kraft i Kristus. — Ja, jeg kan vel
sige med Sandhed, at det er den eneste Tale, jeg har
holdt i mange Dage, der kendelig har haft nogen Virk
ning, for jeg har ellers ingen Anlæg til at holde Taler.
Men den Aften kunde jeg tale, for Aanden drev mig
dertil.
Jeg gik frem og tilbage paa Gulvet, som havde jeg
været en Provst eller anden stor Mand. Men hvad jeg
sagde, husker jeg ikke et Ord af. Saa meget veed jeg
med Vished, at det, jeg sagde, var ikke noget forud ud
tænkt eller indrettet efter Talekunstens Regler. Men
saa meget er ogsaa vist, at det Ord, jeg talte, blev ikke
uden Virkning, thi de fik saa meget deraf, at de ikke
spøgte mere. — Saa snart jeg havde sagt, hvad jeg vilde,
gik jeg hjem. Men næste Dag kom Andreas ned til mig
og bad mig om at vejlede ham paa en bedre Vej end den,
han hidtil havde vandret paa. — Jeg smigrede ikke for
ham, men sagde ham rent ud, at dersom han vilde frel
ses og blive en sand Kristen, saa maatte han gøre en
sand og grundig Omvendelse. — Den kære Andreas blev
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sit Forsæt tro. Han kom ned til mig i Vodder hver Dag,
naar jeg ikke gik til ham i Frifelt. — Det varede ikke
længe, inden han kom til mig og vidnede, at han nu
ogsaa havde fundet Livet og Lyset i Herren. Og det
samme skete kort efter med Peter. — Fra den Tid var
Andreas og jeg forenede, saa at sige, som een Sjæl. —
Vi gjorde derefter mange Rejser sammen for at besøge
kristne Venner, baade til Arrild og Kloster og andre
Steder.
De fleste Kristne, vi fandt, var Hernhutterske ; men
det var det samme den Gang; naar de blot var alvorlige
Mennesker, saa var det nok. — Da vi saaledes, saa faa
som vi endnu var, kom lidt sammen, især om Søndagen,
saa blev mange opmærksomme paa os, og flere og flere
kom til os for at faa Oplysning om den Sag, vi havde
for, nogle blot af Nysgerrighed, men andre af virkelig
Trang til at blive skilte fra Syndebyrden og at faa Fred
i deres Hjerter. Vor lille Menighed voksede derfor be
standig, ja, det varede ikke længe, før de Troende i Vod
der udgjorde en skøn lille Skare. Og det er vist, at det
var en Hjertesag hos dem alle at blive i Vorherres Sam
fund. — Men desuagtet kan det ikke nægtes, at vi var i
Fare for at komme paa Afveje, eftersom vi var over
ladte til os selv. — Der var mange Spørgsmaal, der
skulde afgøres, navnlig hvorledes vi skulde stille os til
den offentlige Gudstjeneste og til de sovende Syndere
omkring os.
Alt beroede dengang paa mig. Hvad jeg sagde, blev
optaget af de andre, som var det et Guds Ord. Jeg var
iblandt dem som en Profet, og jeg følte alligevel selv,
at jeg trængte til Vejledning. Men jeg tog min Tilflugt
til Vorherre i Bønnen, og han hjalp ogsaa. Han skæn
kede os mere og mere Lys i Kristendommens Sandhe
der. — Bestandig kom der flere til vor lille Menighed,
som vi kaldte det. I det første Aar, 1833, havde vi en
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Forsamling af 20 Personer. Senere voksede Tallet ved
ny tilkomne. I Roager Sogn, navnlig i Østeraabling,
blev flere opvakte og søgte til vor Forsamling. Blandt
disse var Grethe, som siden blev min Faders Husholder
ske og derefter min Broder Hans Christians.
Jeg er vis paa, at Vodder-Opvækkelsen i Dybde og
Livskraft ikke stod tilbage for nogen anden paa Jorden.
— Da vi nu var blevet saa mange, der forsamledes hver
Søndag, saa hændte det, ligesom andre Steder, at vi blev
spottede af Verdensmennesker, som ikke forstod sig paa
Kristendommens Væsen og Kraft. Der kom mange uri
melige Løgne ud om os, især blandt fjerntboende Folk.
Men saa megen Ærbødighed havde de omkringlevende
Mennesker dog for os, at ingen vovede at spotte os lige
i Øjnene. Ja, selv Præsten, Tolderlund, som var Ratio
nalist, viste os den største Agtelse, og naar vi paa Vejen
fra vor Forsamling mødte en Flok Karle og Piger, der
sang deres verdslige Viser, saa skulde de nok tie, til vi
var komne forbi.
De fleste, som hørte til vort Samfund, var unge Men
nesker. — Ældre Mænd og Kvinder kom ogsaa med i
vore Forsamlinger. Men man mærkede ikke, at der hos
dem ytrede sig noget kristeligt Liv, saa man deraf kan
kende, at Herrens Ord er sandt, at man skal omvende sig
i sin Ungdom, da det er meget vanskeligt at komme til
det i Alderdommen. Dog maa jeg nævne en Kone, som
blev opvakt og vistnok blev bestandig i Troen til sin
Død, nemlig Jens Thomsens Kone i Vodder, Marie Ka
thrine.
Min Broder Niels Peter bragte os nogle Numre af
»Nordisk Kirketidende«, som dengang blev udgivet af
Magister I. C. Lindberg. — I dem fortælles der om den
fynske Opvækkelse, og disse Fortællinger tiltalte os
meget. Det kom da op for mig, at jeg skulde gøre en
Rejse til Fyn for at se, hvorledes de Opvakte havde det
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dær, da jeg havde en Forestilling om, at de var langt
forud for os. Jeg talte med de andre derom, og alle syn
tes, at det var rigtigt, at jeg rejste til Fyn. — Dengang
havde jeg allerede faaet min Broder Niels Peter imod
mig, og han var en ivrig Modstander af den fynske Opvækkelsesmaade. Men ingen Modstand kunde standse
mig i, hvad jeg følte aandelig Drift til------- .
Med et Pas, som dengang var nødvendigt, i min
Lomme tog jeg saa hjemme fra en Lørdag Morgen før
Dag. Let skred jeg henad Vejen, min Sjæl var løftet i
Troens Kraft, alt var Lys og Liv for mig. Da jeg kom
til de første Huse i Højrup, var det endnu ikke Dag.
Jeg knælede derfor ned ved en Brønd og bad inderlig
med Taarer, at Frelseren vilde være med mig paa denne
Rejse.------- Derefter gik jeg videre til Haderslev. Om
trent ved Middagstid kom jeg til denne By, og efter at
jeg havde faaet mig noget at spise og havde købt et Par
Strømper hos en Hosekræmmer, gik jeg til Aarøsund,
hvor der var Overfart med en Smakke til Fyn. Det var
min første Sørejse, men jeg blev ikke søsyg, skønt der
var andre, som kastede op. — Jeg kom til Assens lidt
før Aften og fortsatte min Gang ind i Fyn. — Jeg havde
egentlig intet bestemt Sted at rejse efter. Jeg havde læst
i Kirketidenden, at det var nær ved Kerteminde, der
var Opvækkelse, og kunde jeg ingen Hellige finde inden,
saa vilde jeg dertil.
Det blev nu snart Aften, det mørknedes, men jeg
skred rask afsted videre fort. — Da det var bleven Aften
og Lysene tændtes, skønt det var Sommer i Høstens Tid,
kom jeg forbi et Hus, hvor der var Musik og Dans, og
hvor Vinduerne stod aabne. Jeg skred hastig forbi for
at komme bort fra de skurrende Toner og den vilde
Larm, som kom ud fra dette Sted. Da jeg var kommet
saa langt, at intet kunde høres, blev jeg grebet af en
hellig Andagt. Jeg faldt paa Knæ og takkede Gud for
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den Naade, han havde bevist mig ved at rive mig ud af
denne Verdens syndige Lyster, som jo maatte føre til
evig Død og Undergang.----------- ').
Da jeg saa havde forrettet min Takkebøn, skred jeg
videre fort. Men hvor jeg overnattede, erindrer jeg
ikke. — Næste Dag var det Søndag, og da jeg netop kom
til en Kirke, hvor der var Gudstjeneste, gik jeg ind for
at høre Prækenen. Jeg mærkede snart, at den Præst
ikke selv kendte den Vej, han skulde føre andre paa til
Guds Rige. — Jeg gik saa videre. Hvor jeg kom frem,
spurgte jeg om opvakte Folk. Men nej, dær paa Egnen
var der ingen af dem, lød Svaret.
Endelig hen paa Eftermiddagen kom jeg til en By,
som hed Tommerup. Jeg spurgte som sædvanlig efter
opvakte Mennesker. Ja, blev der svaret, den Slags er
her mange af, og i Eftermiddag skulde der være Forsam
ling i en Gaard, som der blev peget paa. — Jeg blev glad
og gik straks hen til det udviste Sted, gik ind og fandt
nogle Piger i Stuen, som var komne til Forsamlingen.
Efter at jeg havde budt Goddag og sat mig hen paa
Bænken, spurgte jeg Husfaderen, om det var mig tilladt
at overvære deres Forsamling om Eftermiddagen. Alle
saae paa mig med forskende Blikke. De kunde jo ikke
vide, hvad jeg var for en Fyr. Jeg blev da adspurgt,
hvem jeg var, og sagde dem saa, at jeg var en stakkels
Pilegrim ovre fra Sønderjylland, der var rejst herover
til Fyn bare for at spørge og gøre mig bekendt med op
vakte kristelige Mennesker, som jeg vidste fra Lind
bergs Kirketidende, at der fandtes mange af paa Fyn. —
Som jeg talte derom, kom der flere til, og blandt disse
en Møller Ole og en anden Karl. Da de hørte min Rejses.
’) I det følgende udvikler Forf., hvorledes han dengang og igen
nem hele sit følgende Liv har maattet misbillige, at Kristne tager Del
i Dans. Han mener, at Grundtvigianerne har fejlet ved at tillade sig
at danse.
H. B.
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Hensigt, kom der Liv i Forsamlingen. Alle trængte ind
paa mig med Haandsrækning og Velkomsthilsen, og der
blev sat Spise og Drikke for mig, da de mente, at jeg
nok kunde trænge til et Stykke Mad, som Fynboerne
udtrykker sig, og deri havde de ogsaa Ret. — Da jeg
havde spist mig mæt, begyndte Forsamlingen at synge
et Par Salmer af Brorsons Salmebog, saa blev der læst
en Præken af Luther, og derpaa blev der sluttet med en
Bøn og Afsyngelsen af en Salme. Der blev ingen Tale
holdt i den Forsamling.
Da det blev Aften, sagde Ole Møller til mig, at jeg
kunde følge med ham, saa vilde han skaffe mig et godt
Natteleje. — Jeg fulgte med ham, og efter at vi var
kommet igennem en stor, mørk Skov, ad en Gangsti med
mange Stenter, kom vi til en Gaard. Her skal vi ind,
sagde Ole, og vi traadte ind. En Kone sad i Stuen. Ole
sagde: Her er et ungt, fremmed Menneske, som vel kan
faa Plads hos jer i Nat. Ja nok, svarede Konen. Det
var Peter Larsens Kone, og Gaarden hed Skræppenborg.
— Jeg kom straks i Seng. Næste Morgen kom Peter
Larsen ind til mig og hilste paa mig i Sengen. Paa denne
Maade blev jeg kendt med den Mand. Jeg var hos ham
i nogle Dage, men han havde saa travlt med Kornhøsten,
at jeg kun havde liden Glæde af at være der.
Efter at jeg havde faaet Løfte af Peter Larsen og
Ole Møller om, at de vilde besøge os i Vodder, rejste
jeg hjem igen til mine Venner, som flokkedes om mig
for at faa at vide, hvorledes det stod til paa Fyn. Jeg
fortalte dem alt; men jeg syntes, der var mere livligt
hjemme hos os, end jeg havde fundet det paa Fyn. —
Det var i 1834. — I Foraaret 1835 kom Peter Larsen, Ole
Møller og Anders Larsen Gamborg til Vodder, og vi fik
da en stor Forsamling sammenkaldt, idet vi lod Bud
derom udgaa i Sognet og til Aabling i Roager Sogn.
Forsamlingen holdtes paa Frifelt. Peter Larsen og An-
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ders Larsen oplivede den med Taler og Sange. — An
dreas og jeg var saa med de Fremmede fra Fyn i Lygumkloster, hvor der ogsaa var opvakte Folk, som
Andreas og jeg før var blevet bekendt med. Vi kørte
med Peter Larsens Heste og Vogn. Vi havde en lille
Forsamling hos en Mand, som hed Johannes Riis. Og
hvor vi kom, blev der Oplivelse i Troen. Fra Kloster
kørte vi til Arrild, hvor vi havde Forsamling om Afte
nen. Derfra kørte vi til Arnum i Højrup Sogn, hvor vi
holdt Forsamling den næste Aften, og derfra tilbage til
Vodder.
Det var første Gang, Peter Larsen var paa denne Egn,
og mange strømmede til for at høre de fremmede Ta
lere. — Siden kom Fynboerne ofte til Vodder, ligesom
jeg besøgte de Opvakte flere Gange paa Fyn. Men jeg
er siden kommet til at indse, at jeg dengang lagde mere
Vægt paa disse lange, besværlige Rejser, som jeg maatte
gøre tilfods, end fornødent havde været. — Det er saa,
at opvakte Kristne synes altid, de skal hen at høre Taler
og besøge ligesindede. Ja, mange kan aldrig blive mætte
af at høre.------- Dersom nu en Kristen mere og mere
higer efter at komme hen at høre Mennesketaler og der
over forsømmer den daglige stille Øvelse i Lønkamme
ret, saa bedrager han sig selv.
Den besværligste fynske Rejse var den, som jeg og
Andreas sammen med hans Broder Peter, min Broder
Hans Christian og mine to Søstre, Martha og Marie,
foretog os i Efteraaret 1835 tilfods. — Det var et meget
daarligt Føre, saa vi blev alvorlig tilsmudsede paa Be
nene og tildels ogsaa paa Klæderne, især Pigerne. Men
vi kom da til Skræppenborg, hvor der var en meget stor
Forsamling, og der blev holdt Taler af dem, som havde
Gaver dertil. — Der var ingen andre end Lægfolk, der
talte ; men der var adskillige iblandt dem, der kunde
tale mere hjertelig, end nogen grundtvigiansk Præst kan

65

LÆRER JØRGEN FOGS LIVSHISTORIE

det nu til Dags. — I de Dage blev de Opvakte paa Fyn
meget forfulgte. Det hændte ofte, at de blev fængs
lede. ------- Paa Hjemvejen skete det besynderlige, at vi
blev anholdte, og det blev paalagt vor Vært, at han
skulde være ansvarlig for os til næste Dag. — Den føl
gende Morgen blev Hans Christian og Andreas transpor
terede med fri Vogn til Forhør hos Herredsfogden i
Kolding. Men da det blev oplyst, at de ikke var Fyn
boer, saa blev de atter frigivne. Niels Thomsen fra
Hjarup kørte dem bagefter hen til os andre, og vi havde
ingen anden Ulempe af Sagen, end at vi blev en Dag
forsinkede paa vor Hjemrejse.------Paa disse mine Rejser til Fyn blev jeg bekendt med
Jens Jørgensen og andre kristelige Helte baade fra Fyn
og Jylland. — I 1836 opgik der et nyt Lys for mig over
vor Kirkes Daabspagt, og dette gav min Tro forøget
Fasthed1). — Nu kunde jeg ikke rigtig stemme overens
med Peter Larsen, da han endnu ikke havde faaet Øje
for denne, for vor Tro saa vigtige Grundsandhed. Han
var endogsaa streng imod mig derfor. Men dette gjorde
mig dog ikke saa meget, for nu følte jeg, at min Tro
var lige saa ren og fast som mine Medkristnes, og fra
den Tid gjorde jeg ingen Rejser til Fyn. — Derimod
rejste jeg næste Aar med Andreas og mine Søstre til
Hjarup, hvor vi mødtes med Peter Larsen og Anders
Larsen Gamborg. — I Hjarup var der en ikke liden Op
vækkelse, som foraarsagede en Del Bevægelse i Eg
nen. — Peter Larsen holdt en lang Tale under aaben
Himmel paa Hjarup Mark for en Forsamling af vistnok
henved 200 Mennesker, og mange blev ført til Troen og
til Omvendelse ved disse Forsamlinger. Derfor var det
ikke saa sært, at Fjenden, det er Djævelen, blev vred
’) P. A. Fog oplyser, at det var ved Læsning af Nordisk Kirke
tidende, at hans Fader kom til at dele Grundtvigs Syn paa Daabspagten.
H. B.
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derfor og søgte at skade de Troende, dels ved at ophidse
onde Mennesker til Forfølgelse imod dem og dels ved
at faa stiftet Splid imellem de Troende indbyrdes, —
som det skete med Peter Larsen og Anders Larsen Garn
borg. —
Vor egen lille Menighed i Vodder blev efterhaanden
mere og mere uafhængig af Fynboerne og andre kriste
lige Aandsretninger. Hernhutterne havde vi skilt os fra
før de omtalte fynske Rejser. Min Broder Niels Peter
var hernhuttisk, og han var altsaa en ivrig Modstander
baade af Fynboerne og os i Vodder. Men vi var enige
alle som een, og der opkom ingen Splidagtighed iblandt
os. Dertil bidrog vist den store Autoritet, som jeg havde
vundet blandt de andre i vort Samfund, saa hvad jeg
sagde, var for dem som talt af en Profet.
Men i Vinteren 1836—37 indtraadte der en stor For
andring i mine udvortes Forhold. — Jeg var da, som
forhen fortalt, Hjuler og havde saa meget Arbejde, at
jeg maatte holde en Svend. Men da jeg fik saa meget
med aandeligt Arbejde at gøre, opkom den Tanke i mig,
om det ikke var bedst at nedlægge Haandværket og hen
give mig helt til den aandelige Gerning. — Jeg talte
med mine kristelige Venner derom, og de syntes det
samme som jeg. Endskønt det forvoldte mig ikke liden
Kamp, saa blev jeg dog endelig ens med mig selv om,
at jeg vilde læse til Skolelærer. At sværme om og tale
til Folk, som mange gør uden at have fast Embedsstiliing, var aldeles imod mine Principer. En fast Stilling*
vilde jeg have, og dette kunde kun ske ved at blive Sko
lelærer.
Beslutningen var altsaa taget. Men der rejste sig
mange Hindringer mod at faa den udført. For det før
ste var mine Forældre derimod. De syntes, det var Gal
mandsværk, og min Broder Niels Peter tossede mig ud
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derfor. Men jeg blev fast i mit Forsæt. — Den værste
Hindring var den, at jeg var blevet for gammel til at
optages paa Seminariet. — Jeg rejste over til Pastor
Hass i Medolden for at tale med ham derom, og da han
lovede at hjælpe mig, begyndte jeg at læse og hængte
Økse og Sav paa Krogen, til stor Forundring for andre
Folk, der ikke kendte til den aandelige Aarsag, der
havde bevirket denne Forandring i min Stilling.
I Foraaret 1837 begyndte jeg saa at gaa engang hver
Uge over til Medolden, mens jeg ellers læste hjemme.
Men i Efteraaret flyttede jeg over til Pastor Hass og
var et Aarstid i hans Præstegaard for at blive forberedt
til Seminariet. — Min yngre Broder Hans Christian og
Peter Smidt, Andreas’ Broder fra Frifelt, fik nu samme
Tanke som jeg og vilde ogsaa læse til Skolelærer. Hans
Christian, som var Smed i Roager, nedlagde ligesom jeg
sit Haandværk og gik til Forberedelse hos Pastor Kok
i Vodder, hvad Peder Smidt vel ogsaa gjorde.
Jeg var altsaa hos Pastor Hass og blev undervist i ad
skillige Fag; men da jeg saa at sige var helt dum i de
Sager, jeg nu skulde have med at gøre, og Pastor Hass
heller ikke forstod at tage det paa rette Maade, saa havde
jeg mindre Udbytte af Undervisningen, end jeg kunde
have haft hos en anden, med Skolefaget mere kendt
Mand.
I det følgende fortæller Fog om de Genvordigheder, han
havde, inden han blev optaget paa Seminariet i Snedsted.
Hans første Ansøgning til Kancelliet blev afslaaet. Men efter
at han havde været hos Biskop Tage Müller i Ribe og gjort
den lange Rejse op til Thy for at blive prøvet af Seminarie
forstander Dr. G. P. Brammer i Snedsted i Foraaret 1838, fik
han med disse gode Mænds Anbefaling en ny Ansøgning be
vilget og kunde møde som Elev paa Seminariet den 1. Oktober
1838.

Dær var jeg i tre Aar og blev dimitteret derfra som
Seminarist i September 1841 med Hovedkarakteren
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»Duelig«. — Om mit Ophold paa Seminariet og de Ar
bejder, jeg dær havde at udføre, vil jeg ikke melde no
get, men kun bemærke, at det undertiden var strengt for
mig at følge med, i hvad der skulde læres; men det gik
dog godt.
Jeg var altsaa nu blevet Seminarist. — Om det var et
rigtigt Skridt, jeg gjorde, da jeg forlod den mig saa
kære lille Menighed i Vodder, der hængte saa fast ved
mig, at jeg havde ondt ved at rive mig løs fra dem, er
aldrig blevet mig klart. — Hvad der lettede mig Skils
missen fra de kære, var, at min trofaste Ven Andreas
Smidt lovede mig, at han med Herrens Hjælp vilde være
for de Opvakte i Vodder, hvad vi begge havde været i
nogle Aar. Saa længe han levede og havde Helbred, var
der ogsaa godt Sammenhold imellem dem. Men da han
blev syg og døde, var det forbi med Sammenholdet og
Samfundsaanden i Vodder. Var jeg blevet iblandt dem,
havde det maaske været bedre1).
To Hensyn var det især, der bevægede mig til at blive
Seminarist, nemlig først det, at jeg saaledes kunde gøre
Gavn som Børnelærer og føre nogle af de Smaa til Her
ren, deres Frelser, og dernæst, at jeg følte, jeg manglede
Aandsudvikling, da jeg havde læst saa lidt i min Skole
tid. Jeg higede efter at faa mit Blik udvidet saavel paa
jordiske som paa himmelske Ting, og særlig følte jeg,
at jeg manglede formel Dannelse, som jeg kun kunde
erholde ved at gaa en aandelig Skole igennem. — Med
Hensyn til min første Hensigt, at blive et Middel i Guds
Haand til at føre nogle af de mig betroede Smaa til Her
ren, da har der stillet sig flere Hindringer i Vejen, end
jeg havde tænkt mig. Jeg har erfaret, hvor vanskeligt
det er at virke paa den raa Børnenatur, — saa at den
P. A. Fog gør dog opmærksom paa, at Sporene af Opvækkel
sen i Vodder endnu er kendelige hos flere Slægter der i Egnen, som
senere sluttede sig til Cornelius Appel i Rødding.
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Spire, der er nedlagt i Barnesjælen i Daaben, kan komme
til Trivsel, da den sanselige Natur er saa fremherskende
hos Barnet. Jeg veed ikke selv, om jeg i min Skole
gerning har gjort noget Gavn for Guds Rige. Dette vil
Vorherre sige mig, naar jeg engang skal stilles for hans
Domstol.
Det er nu mange Aar, jeg har været Børnelærer, og i
en stor Del af disse Aar har det Kæmpeliv, som besjæ
lede mig i min Ungdom, slumret en Del. Men nu i min
Alderdom begynder dette Liv paany at røre sig i mig,
saa jeg godt føler, at Kæmpen lever endnu hos mig i
sin Hule og tit bryder paa for at faa Luft. Men jeg
tysser paa den, at den skal dy sig endnu en lille Tid,
indtil jeg bliver løst af de hæmmende Baand, som mine
naturlige Omgivelser, ved Guds Styrelse, har lagt paa
mig. Je& glæder mig til den Tid, da disse Baand, der
jo ikke kan være andet end besværlige for Aanden, maa
løses, og jeg skal nok, belært af Erfaring, vogte mig for
at indgaa i Forhold, der kan lægge Baand paa Aanden
igen.------- Skal jeg dø under Forberedelsen og altsaa
intet komme til at udrette, ja saa ske Guds Vilje! —
Min første Skoletjeneste fik jeg i Aller ved Christiansfeldt. Fra November 1841 til Mikkelsdag 1842 var
jeg Lærer dær for den nederste Klasse hos Degnen Sø
rensen. Og saa kom jeg til Hammelev ved Haderslev,
hvor jeg var til Maj 1843, da jeg fik Vilslev Skole at
forestaa paa eget An- og Tilsvar som Substitut for den
gamle Degn. Her vandt jeg snart Beboernes og Børne
nes Yndest og havde det godt.
I Vilslev boede der en vel oplyst Mand Claus Clausen,
hvis Datter Christine jeg blev bekendt med, naar hun
kom hjem for at besøge sine Forældre. Hun havde ellers
Ophold i Ballum, hvor hun havde sat sig ned som Sy
pige. Det var Modepynt, hun syede, og blandt de rige
Folk i Ballum havde hun god Fortjeneste. Det faldt
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mig da ind, at hun kunde være en passende Hjælper
inde for mig, der begyndte at længes efter en Ægtefælle,
da jeg nu var 40 Aar gammel. Det gik ogsaa saaledes,
at hun blev min Kone. — Den 14. November 1845 højtide
ligholdt vi vort Bryllup og blev viede i Vilslev Kirke
af Pastor Angel, en gammel Mand af den vantro Skole.
Samme Dag blev Clausens anden Datter, Ane Marie, viet
til Gaardmand Christen Jensen i Lilballe. Vi glædede
os under Bryllupsgildet ved kristelige Sange og Salmer,
ikke paa verdslig Vis med Musik og Dans. —
Den 3. August 1846 fik vi en Datter, der fik Navnet
Marie Christine Fog. — 1847 døde Degnen i Vilslev,
som hed Therkelsen, og nu blev jeg beskikket til Skole
lærer i Egholt i Lejrskov Sogn, den første faste An
sættelse jeg fik, ved November 1847. — Den 1. April
1848 skænkede Herren os en anden Datter, der blev døbt
i Lejrskov Kirke Søndagen den 21. Maj og fik Navnet
Christine Bothilde Fog. Det var en urolig Tid, da hun
blev født. Det slesvig-holstenske Oprør var brudt ud,
og vi kunde ingen Jordemoder faa ved Fødselen. Men
en gammel Kone i Byen, som var meget øvet i saadanne
Forretninger, maatte hjælpe os, og det gik ogsaa meget
godt. — Den 31. Marts 1850 skænkede Vorherre os en
tredje Datter, som blev døbt i Lejrskov Kirke den 14.
April af Provst Petersen og fik Navnet Andrea. —
Nogle Dage før, den 18. Marts 1850, blev jeg kaldet
til Kirkesanger og Skolelærer i Grene Sogn. Den 16.
April s. A. flyttede jeg fra Egholt til Ankelbo. Den 7.
Maj, efter at min Kone havde holdt sin Kirkegang i
Lejrskov, kom hele min Familie til Ankelbo Skole. —
Den 15. Juni 1851 fødtes os en lille Søn, som blev døbt
i Grene Kirke den 29. s. M. med Navnet Peter Andreas
Fog. — Den 29. Juni 1853 fødtes en anden Søn, som blev
døbt i Grene Kirke den 10. Juli s. A. og fik Navnet Claus
Andreas Fog. — Den 16. Juni 1856 fødtes det sjette
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Barn, en Søn, der blev døbt i Grene Kirke den 29. s. M.
med Navnet Johannes Fog.
Saaledes havde Herren skænket os seks Børn i vort
Ægteskab, og vort Ønske og vor Bøn var, at vi maatte
faa Naade til at opdrage dem til kristelige Mennesker. —
Hidtil havde vi nydt Ægteskabets Glæde i fuldeste Maal.
Men saa kom Sorgens Tider for os. Min elskede Kone,
min Christine, begyndte at blive syg. Hun fik en farlig
Leversygdom, der ikke kunde helbredes. Vi søgte Læ
ger fjernt og nær; men intet hjalp; hun blev daarligere
og daarligere, og endelig maatte hun bukke under for
Sygdommen, idet hun, den 5. Maj 1858, bortkaldtes fra
denne Verden ved en blid og rolig Død. — Med fuld Be
vidsthed befalede hun sin Aand i Gud Faders Haand.
»Fader, i din Haand —«, hviskede hun, men mere kunde
vi ikke høre. Hun gik hjem til sin Frelser, som hun i
sit Liv havde elsket og fundet Kraften hos til at over
vinde alle Anfægtelser. Hendes Tro var fast og havde
staaet sin Prøve. Hun havde stridt den gode Strid, fuld
kommet Løbet og bevaret Troen. Derfor stod ogsaa
Engle rede til at føre hendes Sjæl ind i de evige Boli
ger, hvorhen vi, saa mange af os, som sejrer i Kampen,
vil finde hende, naar vor Strid har Ende paa denne
slibrige Vandring i Forkrænkelighedens Land!
Christines Bortgang fra mig var et haardt Stød. — Her
stod jeg ene med en stor Flok Børn, og hvorledes skulde
jeg komme igennem med deres Opdragelse. Ja, dertil
følte jeg mig altfor svag. Jeg bad Vorherre om at hjælpe
mig og selv danne dem efter sit Sind, thi jeg kunde intet
udrette derved, det kunde deres Moder bedre have
gjort. —
Hvad ellers vort ægteskabelige Samliv angaar, da var
det saa lykkeligt, som man kan tænke sig imellem syn
dige Mennesker i vore Forhold. — Vi begyndte under
meget smaa Kaar, da vi skulde leve af den Løn, jeg fik
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som Substitut af den gamle Degn i Vilslev. Vi maatte
derfor se at faa vor Husholdning indrettet saaledes, at
det kunde slaa til. — Min elskede Christine forstod den
Kunst. Hun var i høj Grad sparsommelig med det lidet,
som blev lagt i hendes Haand, og hun havde Omsyn paa,
hvad hun selv kunde bringe ind og lægge til mit. —
Mens vi var i Vilslev, søgte hun at fortjene noget ved
Syning. Da vi saa flyttede til Egholt, tænkte hun ogsaa
dær at kunne tjene noget paa samme Maade ; men hun
mærkede snart, at denne Haandtering ikke vilde give
meget. — Det faldt hende saa ind, om hun ikke skulde
prøve paa at anlægge et lille Bageri. Hun havde nem
lig lært lidt af sin Fader, der var Bager i Vilslev. Lidt
Bekostning skulde der gøres med at faa Plader anskaffet
og andre Ting, som skulde bruges dertil. Vi besluttede
dog at prøve det. Men hun mente ikke, at det kunde
blive til noget, hvis hun ikke kunde faa Lov at sælge
paa Markeder, og dertil maatte hun have Bevilling. —
Det lykkedes ogsaa ved Grev Sponneck i Ribe at faa
Bevillingen paa Bageri i Ribe Amt. Og saa begyndte
hun sin Bagning. — Endskønt det ofte mislykkedes i
Førstningen, varede det ikke længe, inden hun kom ef
ter det, saa hendes Brød kunde klare sig overfor Køb
stadborgernes. Ja, paa Markederne kunde det godt staa
Prøve, med hvilken Bagers det skulde være. — Heldigvis
havde hun faaet begyndt med Bageriet i Krigen 1848,
og da der kom Krigsfolk til at ligge i Egnen, var der
god Afsætning paa Brød. Det kan nok være, at hun
tjente Penge i disse Krigsaar, saa vi havde ingen Man
gel i nogen Henseende. — Da vi saa flyttede til Ankelbo
i April 1850, fik hun Bevillingen flyttet dertil, og her
drev hun Bageriet i alle de 8 Aar hun levede. Men da
hun døde, faldt denne Fortjeneste bort. Jeg prøvede vel
at fortsætte Bageriet med den Pige, vi havde, som var
veløvet deri. Men jeg mærkede snart, at det vilde gaa

LÆRER JØRGEN FOGS LIVSHISTORIE

73

galt. Christine manglede, og saa holdt jeg op dermed. —
Siden hendes Død har det mange Gange været knapt for
mig. Men Vorherre har hjulpet mig paa underlige Maader, som jeg ikke her vil omtale.------Hvad vort kristelige Samliv angaar, da kendte vi begge
Vorherre, førend vi lærte hinanden at kende, og det var
afgjort det kristelige Sind paa begge Sider, der bragte
os sammen. Og dog var der nogen Forskel paa vore An
skuelser af Kristendommen. — Jeg mærkede hos hende,
endog før vi var blevet forlovede, at hun havde hernhuttiske Ideer. Men jeg mærkede tillige, at hendes Kri
stendom var sand og alvorlig. Og dette var Hovedsagen
for mig, thi hvad hjælper det, at et Menneske har de
klareste kristelige Ideer, naar Alvoren mangler. Men
hvor denne i Sandhed er tilstede, dær kan man, hvis man
selv er en oplyst Kristen, let lede en paa den rette Vej,
naar Ledelsen sker med kristelig Forstand og Sagtmo
dighed. — Hvad min kære Christine manglede, hvad hun
ej havde faaet Øje paa, det var Troens Grund og Daabspagtens Betydning, hvad Hernhutterne ogsaa i Almin
delighed mangler.
Da vi saa kom sammen, gik det godt. Vi agtede hin
andens Meninger, og det varede ikke længe, inden hun
nærmede sig til mig. Det maatte hun. Jeg havde intet
at give efter. Jeg var fast, men hun var vaklende, og
hendes kristelige Alvor drev hende til at søge, og de,
som søger, finder Vejen til Herren. — Hun søgte, hun
fandt Lyset og Livet paa Troens Grund, og vort Liv
blev, skønt selvfølgelig i Svaghed, dog et Liv i Troens
Enighed.------Nu kunde jeg godt slutte min Historie, thi nu kunde
I, mine Børn, selv udfylde Resten. I veed jo, hvorledes
jeg har levet med eder, som en daarlig Opdrager. Jeg
var ikke begavet med god naturlig Evne dertil. Hvad
jeg har at bede eder om, er, at I vil tilgive mig de Mang-
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1er, der har været hos mig ved eders Opdragelse. — Kun
det kan jeg bevidne, at I alle har ligget mig nær paa
Hjertet, og at jeg aldrig har undladt at bede for eder,
at Herren af sin Naade vilde danne eders Hjerter til,
at Troen kunde faa Indgang hos eder. — Den kristelige
Tro, som er den Helligaands Gerning i os, er den ædle
ste Skat, et Menneske kan faa i Eje. — Og det er det
forunderlig store Gode, Herren har beredt for os Men
nesker, at denne Troens ædle Skat ikke skal søges ved
Læsning eller Studering, eller ved Aflæggelsen af vore
Fejl, ja, ej engang ved Fortrydelsen af vor Synd, men
blot ved, at vor Vilje bliver henvendt til ham, som er
alle Synderes sande Ven, den Herre Jesus Kristus. —
Hvo som kan fatte denne Simpelhed, skal nok erfare,
at Herren er nær hos dem, der i Oprigtighed søger ham.
Vore Religionslærere begaar en blodig Synd mod os
Mennesker ved at sætte vor Omvendelse i et vidtløftigt
System.------Endnu lidt om min Livshistorie er tilbage. Paa Grund
af Svaghed og Alder nødtes jeg til at søge Afsked fra
Embedet i Ankelbo Skole til 1. November 1877. — Jeg
havde saa Lejlighed hos Gaardejer N. Thomsen i An
kelbo til Maj 1879, da jeg flyttede ind i det Hus, som
jeg havde bygget paa en Hedelod, som jeg havde købt
i 1869 paa Ankelbo Mark, hvor jeg endnu bor den 4.
November 1882. Min Datter Bothilde er hos mig og hol
der Hus for mig.
Hermed er min Livshistorie til Dato sluttet, og jeg
overgiver saa denne korte Skildring af mit Liv til eder,
mine Børn. — Kun endnu, som et Tillæg, nogle Bemærk
ninger: Jeg kan vide, at I vil finde adskilligt i min Livs
historie, der vil forekomme eder altfor mystisk, og det
er ikke sagt, at I kan følge med ind i slige Mysterier.
Men det forlanger jeg heller ikke af eder. — Det er en
Fejl ved vor Tids Kristne, at de blindt hen følger en
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anset Autoritet, f. Eks. Grundtvig, uden selv at under
søge Sandheden. De antager det, han har sagt, uden
videre Prøvelse, eller uden at det i Sandhed er blevet
Hjertets Ejendom. Deraf kommer det, at mange kan
tale om aandelige Ting, som var de virkelige, troende
Guds Børn, uden at de i Grunden har noget af det i
Hjertet, som de har paa Tungen. Dette er en stor Misforstaaelse af den sande Kristendom og burde være an
derledes.
Jeg har nu ikke mere at fortælle eder, mine Børn, og
jeg vil derfor til Slutning give eder et Raad: at I ej
vil vide andet til Salighed end Jesus Kristus og ham
korsfæstet. I den korsfæstede Frelser er der alene Hvile
for Sjælen og ej i nogen anden eller noget andet. I
Daaben er vi blevet indpodede i ham, og han er et tro
fast Hoved for sine ofte vildfarne Lemmer. Han kalder
sig ogsaa den gode Hyrde, og han har den største Om
sorg for de forvildede Lam. Han gaar ud for at oplede
dem og føre dem tilbage til sin Hjord, som jeg kan be
vidne, er sket med mig.

Da Jørgen Fog skriver saa lidt om sit Liv som Lærer i
Ankelbo, skal her tilføjes noget af, hvad hans Søn P. A. Fog
har fortalt derom:

Far søgte stadig Forbindelse med grundtvigske Præ
ster, Birkedal i Sønder-Omme, Sveistrup i Nørup, Svend
sen i Jelling o. fl. Vi havde 2—3 Mil til dem, men Far
var en god Fodgænger. — Da Askov Højskole blev ind
viet, kom jeg fra Sønderjylland, og Far gik hjemmefra
til Askov, hvor vi overværede Højtideligheden ved Ind
vielsen. Fars Broder Hans Christian og hans Svoger,
Peter Jensen Gad og Hustru fra Vodder var ogsaa med.
Da Far og Mor kom til Ankelbo Skole, var der kun
lidt aandeligt Liv i Sognet. Dog var der nogle faa Fa-
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milier, som de kunde slutte sig til og tale med om andet
end timelige Ting. Naar de kom sammen, læste de en
Præken af Grundtvigs Søndagsbog, som Far havde, sang
og samtalede. Det var enten hos Peter Johnsen, Mathias
Christensen eller Christen Mikkelsen. — Undertiden
var der smaa Møder i et af Hjemmene. Her talte bl. a.
Sveistrup, Peter Larsen og Schjørring fra Hodde.
Jeg husker, at jeg en Vinterdag var med Far i en
Gaard i Egtved Sogn, hvor Peter Larsen talte. Det var
en drøj Tur, da der var megen Sne. Jeg husker, at vi
dær første Gang hørte Birkedals Sang: »Jeg saae ham
som Barn —«. Far blev meget grebet af den. Jeg tror,
han fandt en Del af sit eget Liv deri. — Far var ogsaa
flere Gange med til de store Møder, som holdtes hos
Peter Larsen i Dons. — Trods smaa Midler fik han
alle sine Børn paa Højskole i Askov, Vejstrup eller Rød
ding.
Far var ikke Taler, men han kunde bruge Pennen og
har ofte skrevet i »Højskolebladet«, »Budstikken« og
andre Blade. Han kunde undertiden være noget skarp
i sine Indlæg. — Han havde ogsaa en lille poetisk Aare.
Han skrev Sange til Bryllupper og Begravelser. I stille
Timer skrev han sine Tanker ned i poetisk Form. Disse
var altid prægede af dyb Alvor. — Det skete underti
den, at der blev sendt Bud efter ham fra en eller anden,
der var i Sjælenød. Naar han kom, blev Samtalen altid
i Lønkammeret, og flere har vidnet, at hans Ord blev
til Velsignelse for dem.
Skolen var hans bedste Virkefelt, og Gerningen dær
gik han op i med Liv og Sjæl. Han var ikke blot Hører.
Lærebogen skulde han jo bruge, men han tog det ikke
saa nøje, om Børnene ikke kunde Ramsen. Han lod
dem læse et Stykke højt i Bibelen og forklarede saa
det læste for dem. Han taalte ikke, at Præsten eller
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andre vilde foreskrive ham, hvorledes han skulde under
vise. Dær vilde han selv bestemme Maaden.
I de sidste Aar havde han Hjælpelærere. En af disse
har fortalt mig: »Da jeg var hos din Far, var jeg ung
og vilde gerne sove lidt længe om Morgenen. Din Far
sagde da til mig : Du maa gerne blive liggende, saa tager
jeg selv Religionstimen! — Noget efter kom jeg ind i
Skolen og satte mig paa den bagerste Bænk. Jeg blev
saa betaget af den Maade, han underviste paa. Jeg har
aldrig før eller senere hørt en saa inderlig og gribende
Religionsundervisning.«
Far syntes selv, at han havde faaet udrettet for lidt
i Livet, og at hans Gerning havde baaret for lidt Frugt.
Men jeg tror, han fik udrettet ikke saa lidt, og at Frug
terne spores endnu dær i Egnen. — Han havde vel ikke
faaet tildelt 10 eller 5 Talenter. Men jeg tør tro, at
der var betroet ham 2, og at han har udnyttet dem paa
en god og samvittighedsfuld Maade.
Han døde stille i Troen paa Gud den 15. November
1883.
Gud ske Lov og Tak for vort gode Barndomshjem,
hvis Minder vi kan øse af, selv naar vi bliver gamle.

VALGMENIGHEDSPRÆST
VILH. MALLING OG HUSTRU, SOPHIE
MALLING, f. HOLM.
Af Esther Malling.
O, Vidundertro!
Du slaar over Dybet din gyngende Bro!

ellem blødt rundede Lyngbakker, med Udsyn
over Limfjorden, laa Hejlskov Præstegaard,
gemt bag en herlig gammel Haves skærmende Linde.
Der levede mine Forældre seks lyse og lykkelige Aar,
en Solskinstid, hvör Far saa det, han saaede i sine to
fattige Sognes Menigheder, spire og gro, hvor han sam
lede de unge om sig og bragte som et frisk og varmt
Pust ind i Hjemmene paa den karrige Jord og mellem
Lyngbakkerne. Der var det, Kaldet kom til Far, da Od
der Valgmenighed i 1885 var bleven oprettet og havde
Brug for en Præst.
Det var svært for Far at rive sig løs fra den Gerning,
han havde faaet saa godt begyndt i Fjends Herred, i
Ørslevkloster og Ørum, blandt Mennesker, der hang
ved ham; og ikke mindre svært var det for Mor, der
elskede Lyngbakkerne og den blaa Fjord og elskede
Befolkningen deroppe for dens Trofasthed og for dens
jævne, varme Hjertelighed, der svøbte sig som en
Kaabe om dem, den holdt af. Men for Far var det Kal
det, Kaldet til en Gerning, hvor Gud havde Brug for
ham, og for Mor var det Fars Vej, udpeget til ham, hvor
hun uden Tøven fulgte ham, var det end aldrig saa uvis
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en Fremtid, hun gik i Møde. Mild og stille, fin og blid,
havde hun færdedes i den gamle, hvide Præstegaard ved
Fjorden, og mild og stille færdedes hun i den fremmede
Menighed og indordnede sig under de nye Forhold.
Hun besad megen Kultur, kommen som hun var af en
gammel kultiveret Slægt baade paa fædrene og mødrene
Side — hendes Far var Sognepræsten og Digteren P. A.
Holm, hvis Sange endnu synges i Danmark, om end hans
Navn maaske er glemt — og hendes fine poetiske Sans
var til megen Glæde for Far. Nu skulde hun tage en
Valgmenigheds-Præstekones Gerning op i smaa Kaar,
og skønt vaklende Helbred og talrige Børnefødsler
gjorde Vejen besværlig nok for hende, naaede hun dog
at vinde baade Forstaaelse og Kærlighed i den Menig
hed, hvor Far fik sin Manddomsgerning, og hvor man,
ogsaa efter Fars Død, viste hende den smukkeste Tro
fasthed og Hengivenhed, en Hengivenhed, der i højeste
Grad bidrog til at kaste Lys over hendes sidste Aar.
For Far blev Kaldet fra Odder Valgmenighed Ind
gangen til en Kamptid, en Grotid, en Virketid, der saa
helt stemte overens med hans Natur og gav ham de ri
geste Udviklingsmuligheder for hans Personlighed.
Derfor maa han ogsaa, trods økonomiske Vanskelig
heder, der tyngede ham stærkt, trods altfor haardt Ar
bejde, der sled ham op for tidligt, kaldes en lykkelig
Mand, og derfor blev Hjemmet paa »Kirkebakken« et
lykkeligt Hjem — absolut ingen solbeskinnet, fredelig
Idyl, men et Sted, hvor Vejret gik i Byger, hvor man
kendte den friske Blæst og den brændende Ild, en rig
Verden for sig, hvor hver Dag var fuld af Oplevelser,
og hvor der skabtes en Skat af rige Minder — ikke blot
Minder, man vender tilbage til og hviler ved i vemods
fulde Stunder, men Minder, der kunde give Kraft et
helt Menneskeliv igennem, fordi det, der skabte dem,
var i Pagt med Livet, ejede Livets evige Styrke.
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Ja, Liv — det er vel det Ord, hvorved man kortest
kunde karakterisere det særprægede i Fars Personlig
hed. Ingen fik Lov at staa stille eller falde i Søvn, der
hvor han var. Han kunde være som et farende Vejr,
han kunde være heftig og harmfuld, naar han mødte
det onde, han kunde være dybt fortvivlet, naar han syn
tes, hans Gerning bar for ringe Frugt, og at han fik ud
rettet for lidt, han kunde være straalende glad, saa
hjerteglad, som maaske kun faa Mennesker formaar at
være det, han kunde være løssluppen munter, ja kaad,
og han kunde tale saa jævnt og stærkt og stille, at han
naaede ind til det dybeste i et Menneskes Sjæl; men i
alt var han ægte, i alt var han i Pagt med det Liv, der
sprudlede i ham saa overdaadig rigt. Faa Mennesker
har vist været saa fri for al Forstillelse, saa dybt sand
dru, saa helt ud sig selv i alle Forhold som han. Det
menneskelige, det ægte folkelige og først og sidst den
stærke Tro, der slaar Bro over Dybet og gør det evige
Liv, ikke til et taaget Herlighedsland, men til den ri
geste Virkelighed, alt det jævne og dog saa store, som
Grundtvig skænkede sit Folk, havde Far, forekommer
det mig, i en sjælden Grad formaaet at tage imod og
gøre til et med sig selv. —
Hvis jeg skulde forklare Fars Opdragelsesmethode,
vilde jeg komme i stor Forlegenhed. Jeg husker bog
stavelig talt ikke en eneste direkte Formaning fra ham
udover dem, der angik Forsigtighed, naar vi skulde fær
des paa egen Haand o. 1. Nej, det vi skulde lære, det
laa altsammen i Luften derhjemme, det straalede ud fra
Fars Personlighed, og, for saa vidt vi evnede at tage
derimod, blev hans egen Retsindighed, hans dybe Rede
lighed i alle Forhold, hans Had til Sladder og Smaalighed noget, der gik os i Blodet. Vor Respekt for Far
var grænseløs. Vi havde Frisprog overfor ham, vi kunde
spøge og le og vrøvle med ham, men dog kan jeg van-
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skeligt tænke mig noget Hjem, hvor der herskede en
dybere — jeg kan godt sige Ærefrygt for Husfaderen,
end hos os; det var noget ganske utænkeligt, med Vi
dende og Villie at gøre ham imod.
Vi forstod tidligt, hvor haardt han maatte arbejde,
men ogsaa, hvor højt han elskede Arbejdet, elskede det
for dets egen Skyld. Han gik op i sin mangeartede Ger
ning, det store som det smaa, med hele sin Sjæl, og han
indpodede os Børn, som noget, man slet ikke kunde
komme udenom, at kun det allerbedste var godt nok,
naar det gjaldt ens Arbejde. »Den Sten, man ikke kan
lade ligge, skal man løfte!« var hans Valgsprog. Vanske
lighederne var for ham kun til for at overvindes — og
af Vanskeligheder bød hans Liv ham nok. Nu i Auto
mobilernes Tidsalder forstaar man næppe, hvad det
vil sige, Søndag efter Søndag og mange Hverdage med,
at skulle køre milelange Veje til Gudstjenester og Mø
der, i al Slags Vejr og med en lille Islænder, der haardnakket vægrede sig ved anden Gangart end den roligste
Andante. Kun naar den lige var forspændt og ventede
paa sin Passager, kunde »Gamle Olsen« være livlig ; da
sprang og dansede den til Fars store Fornøjelse. »Se,
hvor den leger Araber!« plejede han at sige — men
Arabernykkerne fortog sig, saa snart Landevejen laa
foran »Gamle Olsen«; da gik det Fod for Fod, og Far
maatte med Vemod mindes dens Forgænger »Heide«, et
dejligt Dyr, der »aad« Landevejene i Trav og kun havde
den Fejl, at den var komplet gal og ustyrlig for enhver
anden end Far selv.
Men hvor besværlige end Turene var — der var intet,
der hed at gaa udenom, selv om Far var aldrig saa træt,
og Vejret aldrig saa daarligt. En eneste Gang, i et for
rygende Snevejr, fik vi Far overtalt til i allersidste Øje
blik at sende Afbud til et Møde, hvor han skulde have
talt; men han led saa stærkt under Følelsen af at have
6
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forsømt en Pligt, at vi aldrig gentog Forsøget. Derfor
blev det noget af det tunge i vort Hjem, først for Mor,
senere, da vi voksede til, ogsaa for os Børn, dette at se
og føle, at Far var træt og trængte til Hvile, og saa dog
være hjælpeløse overfor de Krav, der drog ham ud.

VILHELM MALLING.

Pligtfølelsen, Arbejdsiveren, Virksomhedstrangen —
ogsaa Nødvendigheden, thi hans Løn som Valgmenig
hedspræst var lille og usikker — alt dette drev ham ud,
og han var altfor villiestærk til at kunne holdes tilbage.
Det er da ogsaa min Overbevisning, at vi havde gjort
ham en ringe Tjeneste ved at lægge Tryk paa ham for
at forsøge derpaa.
Men at hente ham hjem igen fra Stationen, ofte ved
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de sene Nattog, at have et eller andet, han holdt af,
parat til ham, at sidde der i de sene Nattetimer og høre
om, hvad han havde oplevet paa sin Rejse, det var fest
ligt og godt, og hvor var han rørende taknemmelig for
det lidet, vi ved saadanne Lejligheder kunde gøre for ham.

Fru MALLING.

Af Sygdom og Prøvelser fik mine Forældre deres Del.
Mors Helbred var aldrig godt, og vi Børn var ofte syge
i vor Opvækst. To Grave blev efterladt paa Ørslevklo
ster Kirkegaard i Fjends Herred, da vi flyttede til Od
der; de rummede to Drenge, der var døde som ganske
smaa, men som det dog havde været tungt at miste. Men
endnu tungere var det, da lille Ove, en forunderlig
tænksom og dejlig Dreng, i 6-Aars Alderen blev revet
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bort af Strubehoste, kort efter at vi var kommen til Od
der. Ogsaa vi andre Børn var flere Gange meget farligt
syge, men Far havde sin Klippetro og Mor sin egen
blide Styrke, der bar dem, naar det gjaldt. Den ene af
vore spæde Brødre døde ved Juletid, og mens Mor vaagede over ham, sad hun og klippede Juletræspynt; thi
de andre Smaabørn skulde ikke miste deres Juletræ og
Juleglæde, om end hendes eget Hjerte var tungt. Da
den lille Dreng var død, sad Ove en Aften i Skumringen
ved Vinduet, og da Gardinet skulde rulles ned, og Lam
pen tændes, vilde han ikke gaa derfra, for han saa sin
lille Bror »med smaa røde Kinder og smaa hvide Vin
ger«, »og saadan«, udtrykte Mor det selv, »blev Julen
indviet for os, saa det aldrig glemmes her paa Jorden«.
En anden af mine Brødre var engang meget syg af
Difteritis, og da Sygdommen var paa sit højeste, spurgte
jeg i Angst Mor: »Hvordan skal det dog gaa?« Og Mor
svarede: »Det staar altsammen i Guds Haand«. Jeg
glemmer aldrig den fuldkomne Ro og Fortrøstning, der
var i hendes Stemme, og saa ung jeg var, forstod jeg, at
dette var ikke en Talemaade, men at Mor virkelig havde
lagt alt i Guds Haand og kunde bøje sig under hans
Villie.
Naturligvis var det til Mor vi kom med alle vore
Smaasorger og Glæder; hun havde en sjælden Evne til
at gaa ind paa vore Tanker og Forestillinger og først
og fremmest den Egenskab, som gør Børn trygge : hun
tog os alvorligt, i stort som i smaat, hun narrede os al
drig, som mange Voksne har for Skik overfor Børn, og
hun holdt altid Ord, naar hun havde lovet os noget, var
det end aldrig saa ubetydelig en Ting, det drejede sig
om. —
Naturligvis betød Fars mange Rejser en værdifuld
Oplivelse for ham, de var en af de mange Kilder, hvor
fra han øste sin Friskhed, og vi fik gennem dem mange
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Beviser paa, i hvilken Grad hos ham det sjælelige lige
som havde Overtaget over det legemlige. Vi kunde med
Bekymring se ham rejse træt og undertiden syg hjem
mefra og senere høre fra de Steder, hvor han havde talt,
at han havde været livfuld og kraftig som sædvanlig,
ja, mere til!
Men den egentlige Kilde til hans Personligheds Liv
og Styrke, den egentlige Kraft, der bar ham gennem
hans slidsomme Livs Vanskeligheder, hjalp ham til at
staa ukuet under alle Prøvelser og gjorde, at han
voksede i Inderlighed og voksede i Styrike til det sidste
— den pegede han hen til Søndag efter Søndag fra sin
Prædikestol ; der skulde man se og høre ham for at
komme ind til det allerdybeste hos ham. Al hans For
kyndelse var den dybeste Sandhed for ham, sanddru
var han til det inderste af sin Sjæl, og aldrig brugte
han stærkere Ord, end han selv kunde staa inde for
dem — gennem hele sit Liv, i Hjemmet, i Menigheden,
overalt, hvor han færdedes, og til sidst i sin Død, stod
han inde for det, han forkyndte. Livstrangen, Livstør
sten kaldte han paa, den vilde han vække, saa den blev
saa stærk, at intet ringere end det evige Liv blev den
nok. Der var ingen Blomster rigdom i hans Tale, men
han mægtede som faa, gennem sine jævne og myndige
Ord, at levendegøre Guds Storhed, det vældige, det
Overmægtige i Guds Evighedsrige. Men ogsaa det fest
lige i hans eget Sind prægede hans Gudstjenester; Jul
og Paaske og Pinse — hvor skabte han ikke Højtid der
over, hvor gled ikke hans Festprædikener sammen med
Salmesang og Orgeltoner til et Hele, der aldrig kunde
glemmes. Ja, hver Søndag var en Højtid, og skønt vi
vel som Børn ikke klart forstod det, var det dog Klokke
klangen og Kirkegangen, der gav den sit Præg. I det
hele taget var Kirken og hvad Kirkens var ligesom væ
vet ind i vor Barndoms tidligste Minder. Kirken laa
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umiddelbart ved Siden af vort Hjem, vi var, som jeg
engang hørte det udtrykt, »vokset op foran Kirkedøren«,
vi havde leget paa Kirketrappen, vi havde Søndag efter
Søndag set Far i Præstekjolen og Mor med Nodebogen
— Mor var i adskillige Aar Valgmenighedens Organist
— gaa ind ad Kirkedøren, og Søndagsglansen derinde
fra havde spredt sig over Dagen. Men at alt dette blev
mere end skønne Minder, mere end Stemninger med det
svundnes altid straalende Glans over sig, det skylder vi
først og fremmest Far. Hans Søndagsprædikener og
hans Dagligliv, de var eet, de hvilede paa den samme
Grund, de var aldrig — trods menneskelige Fejl og
Fald — i Strid med hinanden; hos ham kunde ingen
sløret Stemning trives — der gjaldt det altid Livet,
i dagklar Virkelighed. Altid gjaldt det at yde det
bedste, at anspænde sig til det yderste, og vi Børn syn
tes bogstavelig talt, det var Livet om at gøre, at alt,
hvad vi skulde udrette under hans Øjne, blev uden Plet
og Lyde. Far var det jævneste Menneske, jeg har kendt,
hans Jævnhed og Ligefremhed var intet tillært, de laa
dybt i hans Natur, men hvor var han tillige myndig !
Men hans Myndighed udsprang ikke af noget Ønske om
at være Autoritet, den havde sin Rod i hele hans stærke,
levende Personlighed. —
Naar Gudstjenesten i Kirken var forbi, kom, om man
saa tør sige, Søndagens anden Akt, der ogsaa paa sin
Vis gav Dagen sit Præg. Den største Del af Kirke
gæsterne kom ude fra Omegnen, de havde en lang Køre
tur hjem — Biler kendtes jo den Gang ikke — og der
for var det Skik, at saa mange af Menigheden, som vilde
og kunde, samledes i Præsteboligen efter Gudstjenesten.
Her ved Kaffebordene, der ofte var dækkede i alle vore
tre Stuer, kunde der komme mangen god og frugtbar
Samtale i Gang, og i Valgmenighedens første Tid kunde
Samværet tit fortsættes i Timevis, saa Mor ofte var i
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Forlegenhed med Middagsmaden. »Men«, sagde Far,
naar hun engang imellem erklærede ikke at have Mad
til saa mange, »Du kan da altid koge en Gryde Sød
suppe!« Far elskede disse Sammenkomster, det var ham
altid en saa inderlig Glæde at se Menigheden samle sig
i hans Hjem, og han var en ypperlig Vært — jeg kan se
ham endnu, med den aabne Cigarkasse i Haanden, fær
des saa hjertensglad blandt sine Gæster og Venner, spø
gende og munter og dog rede til, fuld af Ild, at faa en
alvorlig Samtale i Gang.
Men naar den sidste Gæst var taget af Sted, da gjaldt
det at passe Minutterne. Far havde, navnlig i de senere
Aar, næsten altid en Gudstjeneste om Eftermiddagen i
en af de Kredse, der havde knyttet sig til Valgmenig
heden, og det betød en længere Køretur og en hel Søn
dag uden Hvile.
Ogsaa dette gav Dagen sit Præg for os Børn, især da
vi voksede til. Det smertede os at se Far sidde der i den
ubekvemme Vogn med den daarlige lille Hest foran og
at vide, at Dagen, der nu for os betød Hygge og Hvile,
kaldte ham bort til fortsat Arbejde, men vi følte tillige
en stærk Stolthed over at eje en saadan Far.
Søndagens tredie og sidste Akt var Mors Værk.
Mange udenforstaaende undrede sig over, at hun, da vi
Børn voksede til, og hun kunde tage hjemmefra, dog
kun saa sjældent fulgte Far paa hans Søndagsture. Hen
des daarlige Helbred var vel for en Del Aarsagen dertil;
men hun havde ogsaa en anden Grund. Hun vilde ikke,
at vi Børn skulde være ene om Søndagen, hun vilde gøre
den, endnu mere end Ugens andre Dage, til en Hjem
mets Dag for os, og det lykkedes hende i den Grad, at
vi betragtede det som et Indgreb i vore dyrebareste Ret
tigheder, naar vi engang imellem blev bedt ud om Søn
dagen, og vi tog kun mod Indbydelsen, naar det ikke
kunde undgaaes.
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Mor var meget musikalsk, og hun havde en ejendom
melig Evne til, i al Stilfærdighed og uden Anstrængelse og Kunstighed, at samle og fængsle de Unge. Da
vi Børn derfor voksede til og gled over i de Unges Ræk
ker, skabte hun ikke blot Søndag for os, men for vore
Venner og Kammerater, og jeg ved om adskillige, at de
endnu bevarer Erindringen om disse Søndageftermid
dage paa Kirkebakken med deres Musik, deres Munter
hed og Hygge og deres hele ubeskrivelige Stemning
blandt deres gode Minder.
Naturligvis kunde det ikke undgaaes, at de smaa
Kaar i Hjemmet trykkede os. Engang, da Far og Mor
drøftede økonomiske Vanskeligheder i vor Nærværelse,
sagde Far: »Det er jo egentlig ikke noget for Børnene
at høre paa«, men Mor svarede : »Jo, de har godt af at
være med og vide Besked«. Og hun havde sikkert Ret;
vi havde kun Gavn af tidligt at lære ogsaa den Side af
Tilværelsen at kende. Dog kunde disse økonomiske Be
kymringer, som vi ikke ret kunde magte, mens vi var
smaa, tage altfor store Dimensioner og trykke os ufor
holdsmæssig stærkt. Jeg husker saaledes tydeligt, at
jeg, da jeg engang som Barn var bleven sulten i Utide
og fik et Stykke Smørrebrød i Spisekammeret, tænkte
ligefrem med Angst: Ja, nu kan du faa Mad, naar du
vil — men hvor længe vil det vare? Og jeg husker en
anden Gang, da jeg med mine Forældre overværede en
Daabshøjtidelighed hos nogle Venner, der havde vist
os megen Gæstfrihed. Far gav mig da et Koralhalsbaand, som jeg skulde forære den lille Nydøbte, mens
han og Mor gav Barnet en Gave af Sølv — og jeg tænkte
med en usigelig Følelse af Befrielse: Saa staar det dog
ikke rent galt til med os, naar vi kan give saadanne Ga
ver bort! Men jeg betragter denne Side af min Barn
dom som noget, der har haft stor opdragende Betyd
ning. Vi Børn lærte derigennem at stille smaa Fordrin-
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ger til vore Forældre og til Livet i det hele taget, hvad
dets materielle Goder angik, og at tage disse som uven
tede Gaver, naar de senere i Livet faldt i vor Lod.
Eftersom Aarene gik, og Fars Navn som Foredrags
holder og Forfatter blev mere og mere kendt, bedredes
de økonomiske Forhold i Hjemmet, blev ikke saa tryk
kende smaa, men til Gengæld forstod vi ogsaa bedre,
nu, vi blev ældre, at Far bestandig maatte arbejde over
sine Kræfter. Men vi lærte adskilligt derigennem, og
først og fremmest prægedes vort Syn paa Far deraf.
En æterisk Aand, der ikke vil kende Jordelivets Møje
og daglige Kamp, men kræver som sin Ret at blive skaanet derfor, for udelukkende at kunne gøre sig til Tals
mand for de højeste Idéer, kan vel virke betagende og
skabe en Stemning i Øjeblikket; men en trofast Livets
Arbejder, der har begge sine Fødder paa Jorden, ikke
holder sig for god til noget af dens Slid og Besvær, og
hvis Aand dog kan hæve sig mod det højeste, ja, lukke
Himlen op for det undrende Syn, han faar dog en
ganske anden Myndighedens Klang i sin Tale !
Det var efterhaanden bleven et livligt og temmelig
uroligt Hus, Hjemmet paa Kirkebakken. Egentlig Sel
skabelighed havde vi ikke meget af, det var Far imod,
dog fik mine Forældre efterhaanden ogsaa blandt Byens
Beboere en Kreds af Venner, som de omgikkes med
Glæde. Men for Menigheden stod Huset altid aabent,
og det var en alvorlig Skuffelse for Far, hvis det en
enkelt Gang hændte, at Bordene efter Gudstjenesten
eller ved andre Lejligheder ikke var fuldt besat. Navn
lig paa Fars og Mors Fødselsdage var der Fest; da
samledes saa mange, som Huset kunde rumme, og de
Dage hører til vor Barndoms og Ungdoms festligste
Minder.
Og saa kom jo alle. Fars Venner »derudefra«, alle de
store Navne indenfor de grundtvigske Kredse — Nørre-
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gaard og Bågø, Begtrup og Bredsdorff, Morten Larsen,
Niels Dael, Brücker, Alfred Poulsen, Jakob Knudsen,
Amtmand Ullmann fra Norge, Censor P. A. Rosenberg
og mange, mange flere — og for os var dette Eventyret
selv. Far var saa glad, naar de kom, og det var altid for
os det første ; han færdedes saa straalende, saa livfuld
og munter blandt disse Venner, hvis Tale, Sang og
Skæmt fyldte Huset med Fest, og hvis Fortællinger og
alvorlige Samtaler kunde holde os oppe, aandeløst lyt
tende, til Klokken to, tre om Natten! Det var rige Ti
der, som ogsaa satte deres Spor i vore Sind. Ogsaa Dom
præst N. Joh. Laursen, Aarhus, og hans Hustru var mine
Forældres trofaste Venner, der som faa hjalp dem at
bære deres Byrder.
I 1902 blev Far angrebet af en Mellemørebetændelse,
som han, trods Lægens Advarsler, ikke ænsede tilstræk
keligt. Den paaførte ham svære Lidelser, som han en
hel Sommer igennem bar med stor Haardførhed, men
tilsidst var Tilfældet blevet saa ondartet, at en Opera
tion var den eneste Redning. Dette viste sig sidst paa
Sommeren, men Far vilde først konfirmere de Børn,
der havde gaaet til Forberedelse hos ham. Endelig, Kon
firmationsdagens Eftermiddag, rejste han til Aalborg,
hvor vor tidligere Huslæge, Dr. Schrader, var Overlæge
ved Sygehuset. Operationen var yderst vanskelig og
farlig, men Overlæge Schrader gennemførte den med en
saadan Dygtighed, at Hørelsen for det angrebne Øres
Vedkommende end ikke forringedes det mindste Gran.
Da Far efter et langt Sygeleje og en Rekonvalescens
paa Vraa Højskole — et af hans kæreste Opholdssteder
— var kommen hjem, og vi for første Gang i lang Tid
atter var samlede om ham, tog han af sin »Cigarsparer«
— en lille Metalindretning, hvori han, økonomisk som
han var, altid gemte sin Cigar, naar han af en eller an
den Grund ikke kunde ryge den færdig — en halvrøget
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Cigar, som han tændte. »Den første Halvdel røg jeg,
lige før jeg gik til Operationsbordet«, sagde han, »og
jeg tænkte paa, at hvis jeg nogen Sinde fik Lov at ryge
den færdig, da skulde det ske, naar vi første Gang sam
ledes igen. Jeg kunde jo gaa saa rolig til det altsam
men — jeg vidste jo, at Gud var med mig, hvordan det
saa end gik!«
Vi fik ham tilbage dengang, og hans Jernkonstitution
taalte endnu i adskillige Aar de Anstrængelser, han bød
sig selv. Det var ikke blot hans Gerning som Præst,
Foredragsholder og Forfatter, der lagde Beslag paa
hans Tid, han gjorde ogsaa paa mange andre Omraader
en stor og betydelig Indsats.
Han var saaledes en af de første herhjemme, som dan
nede en Kreds til Støtte for vor nu verdenskendte
Landsmandindes, Karen Jeppes, Arbejde blandt Arme
nierne ; han paatog sig i en for Dansk Kvindesamfund
trang Tid at redigere »Kvinden og Samfundet«, han var
som Redaktør af »Baunen« en glødende Talsmand for
Friskoletanken, og først og sidst gjorde han den sønderjydske Sag til sin, ofrede Tid og Kræfter paa at være
med at holde den levende Forbindelse vedlige med vore
Landsmænd sønden Aa i usvigelig Tro paa, at engang
kom den, »den gode Dag«, hvor Sønderjylland igen blev
dansk. — Far gik i det hele taget ikke udenom nogen
af de Pligter, der blev lagt paa ham, skønt vi ofte syn
tes, der blev lagt altfor meget paa ham og tit blev kaldt
paa ham til Arbejde, som han kunde have været skaanet for. Men det var fristende for alle at tage hans Ild,
hans Energi, hans enestaaende Arbejdsevne i Brug; i
alle Velgørenhedsforetagender i vor By og Egn var
han med, ikke som en Topfigur, hvis Navn var til Pynt,
men som den drivende Kraft. Mange rent praktiske
Foretagender nød godt af hans agitatoriske og organi
satoriske Evne og hans ubestikkelige Redelighed ; i det
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kommunale Raad og i talrige Bestyrelser blev han valgt
ind, og saaledes gik det til, at den Valgmenighedspræst,
som i 1886 begyndte sin Gerning ukendt af og paa Forhaand mødt med Mistro og Uvillie af alle udenfor hans
egen Kreds — en Uvillie saa stor, at vi Børn i de første
Aar ofte var udsat for, at der blev raabt Skældsord efter
os paa Gaden — han havde, da han døde i 1912, i sin By
og Egn et Navn, som alle uden Undtagelse respekterede,,
en Stilling, som alle bøjede sig for.
Men det kostede. Hver Dag sled paa ham, han kunde
ikke gaa for halv Kraft, og han havde meget ondt ved
at forstaa, at Alderen efterhaanden gjorde sig gældende.
Rørende var hans Klage over, at han ikke mere kunde
rejse flere Nætter og holde Foredrag flere Dage i Træk
uden at føle sig udmattet. »Det har jeg dog altid kun
net før«, sagde han. En Nyre- og Blærelidelse, som han
havde paadraget sig, voldte ham mange Smerter, men
det var næsten umuligt at formaa ham til at søge Læge
og endnu umuligere at faa ham til at rette sig efter den
nes Forskrifter. Han kunde blive vred for Alvor, naar
vi talte derom, og jeg tror, han følte vore Forsøg i den
Retning som Indgreb i hans personlige Frihed. Engang,
da Far var taget paa Foredragsrejse, efter et særlig
slemt Anfald, klagede Mor sin Nød for vor udmærkede
Huslæge, nu afdøde Overlæge Frandsen, der var mine
Forældre en god og hjælpsom Ven, hvem vi alle staar
i Taknemmelighedsgæld til. Mor skildrede ham Fars
sidste Anfald, og han holdt paa, at nu maatte der gribes
ind for Alvor. Og da Far, helt munter og fornøjet, kom
tilbage, stod vi der, dybt bekymrede, for at fortælle
ham, at han var alvorligt syg og maatte skaane sig selv.
Far kunde ikke lade være at le ad os, og trods Situatio
nens dybe Alvor kunde ingen af os undgaa at se dens
Humor.
Atter engang sejrede hos Far Aanden over Legemet,
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men til sidst tog dog Sygdommen saa stærkt fat, at han,
træt og udpint, gik ind paa at lade sig behandle paa
Odder Sygehus for derefter — som vi haabede — at
foretage en lang Rekreationsrejse, hvilket en Gave fra
Menigheden havde sat ham i Stand til. Vi troede endnu
dengang, at Hvile vilde være nok. Det var ind imod
Paaske, og Overlæge Frandsen vilde have Far indlagt
med det samme, men det nægtede Far bestemt. »Jeg vil
først holde Paaske med min Menighed«, sagde han, og
derfor maatte alle bøje sig.
Man tør vel sige, at for et Menneskes Liv er Døden
den sidste og den største Prøve, der skal vise, om det,
man byggede op i sig selv og andre, kan bestaa, og naar
Døden nærmer sig langsomt, og dog uafviselig sikkert,
da bliver der Lejlighed til at vidne og til at tage imod
det Vidnesbyrd, den aftvinger, om Mod og Tro eller
Svaghed og Tvivl. For os, der levede med Far de Uger,
der gik, fra han den 7. April 1912 blev indlagt paa Od
der Sygehus, til han døde den 10. Maj, staar denne Tid
i den skønneste Harmoni med hele hans Liv, og trods
Smerten og Sorgen, som knytter sig dertil, er den vel
det rigeste blandt alle vore rige Minder.
Langfredag, den. 5. April, var Fars Fødselsdag, og den
skulde fejres som sædvanlig. Far havde holdt Guds
tjeneste om Eftermiddagen, og derefter samledes vore
mange trofaste Venner af Menigheden i vort Hjem —
jeg tror, vi den Dag alt i alt havde op imod Hundrede
Gæster. Der hvilede en forunderlig Stemning over
den Fødselsdagsfest; Haab og Frygt var blandet hos os
alle, og mange af vore Gæster tænkte sikkert paa, at de
nu maaske for sidste Gang saa Far her i hans Hjem.
Men hvor følte vi ikke deres Kærlighed slaa os i Møde,
varm og trofast!
Paaskelørdag havde Far holdt en kort Aftenandagt i
Kirken. Det var en Skik, han havde indført de sidste
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Aar, han levede, og til at begynde med deltog kun de
nærmeste Naboer med os deri, men senere samlede denne
Paaskelørdags-Andagt flere og flere Deltagere. Far
talte ganske kort, og vi sang de dejlige PaaskelørdagsSalmer »Hør vor Helligaftens Bøn« og »Dag til Hvile,
Dag til Glæde«, som Far elskede, og som for os gav
Paaskelørdag et forunderligt Præg af Vemod og af
Glæde. Vi sang dem hjemme baade om Morgenen og
om Aftenen, og deres skønne Toner er uløseligt knyttet
til vor Paaskefest. Paa denne Fars sidste Paaskelørdag
paa Jorden var vi Børn samlede, med Undtagelse af min
ældste, nu afdøde Broder, der var bosat langt borte, og
da Far efter Gudstjenesten sad i sin Lænestol for En
den af Bordet i vor Havestue, saa’ han smilende og glad
paa os alle. »Nu synes jeg egentlig slet ikke, jeg føler
mig syg«, sagde han. Det var Glæden og Hyggen ved
at have os alle om sig — de fleste af os var dengang
gift og havde egne Hjem — som oplivede ham, og atter
engang var Aanden stærkere end Legemet, saa han
skabte en uforglemmelig Aften for os.
Saa kom Paaskedag. Kirken var overfyldt, og jeg tror
ikke, at nogen, som deltog deri, siden har kunnet glem
me den Gudstjeneste. Da tog Far Afsked med sin Me
nighed, vel i Haab om maaske at blive helbredet og
kunne fortsætte sin Gerning, men dog stillende Menig
heden og sig selv det klart for Øje, at det kunde være
sidste Gang, han stod paa sin Prædikestol. Det var sin
egen Bøn, han bar frem, da han begyndte sin Prædiken
med Grundtvigs Digt, der er som et Raab til den
Højeste :
Min Gud! kom din Tjener, den gamle, i Hu!
det lakker mod Enden, forlad ham ej nu.
Til dig jeg raaber, du levende Gud,
paa dig jeg haaber, du trofaste Gud!
i vor Herres Jesu velsignede Navn.
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Opstandelseshaabet, Gensynet i de evige Boliger,
Paaskeevangeliets Herlighed var det, Far, staaende paa
Dødens Tærskel, klyngede sig til og viste sin Menig
hed hen til, da han tog Afsked med den med de Ord:
Naar vi mødes igen, ved vi ikke. Maaske ses vi for
endnu en Stund hernede at opbygge hverandre med
Sejerssangen. Men det ved vi: I de evige Boliger mø
des vi! Halleluja! Amen!
De mødtes ikke mere paa Jorden, Far og hans Menig
hed, og de fleste af hans Tilhørere saa ham den Paaskedag for sidste Gang.
Tre Timer varede Gudstjenesten med den store Alter
gang, og det var sikkert ikke jordiske Kræfter, som
holdt den dødssyge Mand oppe i de Timer.
Om Eftermiddagen pakkede vi saa for sidste Gang
Fars Rejsetaske med de Bøger og andre Ting, han vilde
tage med sig til Sygehuset. Trods sin Udmattelse vilde
han gaa derned, gaa den kendte Vej ind til Byen, den
Vej, hvor han havde færdedes saa tit — alt paa denne
Dag var jo en Afsked. Da vi var kommen fra Præste
boligen ned til Vejen, standsede han pludselig.
»Jeg vilde dog gerne have set Kirkeruden endnu en
Gang«, sagde han. Forstanderinden for Odder Børne
hjem, Frøken Dagmar Holbech, havde kort Tid forinden
skænket Kirken en smuk Mosaikrude, en Gave, der
havde gjort Far megen Glæde, modtagelig som han var
for alt skønt og festligt i Livet. Ogsaa med den vilde
han gerne have taget Afsked, men han var for træt til
at gaa tilbage.
Det blev svære Uger, som fulgte. Fars Kampmod og
Virketrang var saa langt fra brudt eller kuet, han kæm
pede mod Døden, han stred for Livet, det han altid
havde elsket som en herlig Gave og levet saa stærkt og
rigt. Men dybt i sit Hjerte følte han sikkert, trods Haabet, han klyngede sig til, at Døden denne Gang vilde
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blive den stærkeste, og roligt og klart kunde han tale
med os derom. Han havde altid stridt for at faa Fore
stillingen om det evige Liv nær til sig som en Virke
lighed, hvor hans Tanker kunde færdes og føle sig
hjemme, ikke fortabe sig som i et Taageland. Allerede
da lille Ove var død, gav dette sig stærkt Udtryk i hans
Svar til Mor, da hun, mens hun syede paa den lille
Drengs Ligskjorte, grædende sagde: »Det er det sidste,
jeg syer for lille Ove«. Da svarede Far: »Det kan du
jo ikke vide !« og Mor har selv fortalt mig, hvilket for
underligt Lys hans Ord tændte for hende. Nu paa sit
Sygeleje var det atter og atter det, han klyngede sig til:
det evige Liv var ingen Taage, ingen Drøm, men en lys
og herlig Virkelighed, hvis Begyndelse han havde op
levet, hvis Fortsættelse han skimtede, og han samlede
det altsammen i de Ord, der blev hans sidste Vidnes
byrd her paa Jorden, da han en Aften udbrød: »Det
holder saa godt, alt det, jeg har forkyndt!« Ja, det blev
hans sidste Vidnesbyrd. Efter en Operation, der blev
forsøgt efter Fars eget udtrykkelige Ønske, og som var
meget pinefuld, da han kun kunde taale en lokal Bedø
velse, laa han tre Dage bevidstløs hen. Operationen var
forløbet fuldtud tilfredsstillende, og Far var saa glad
ved, at Forsøget var bleven gjort; det var ham en fryg
telig Tanke at skulle tæres langsomt hen, at opgive
uden Kamp, og Operationen var det eneste Rednings
forsøg, som kunde gøres. Men han havde ikke Kræfter
til at staa den igennem, og han sov ind uden at være
kommen til Bevidsthed — det blev opfyldt paa ham,
hvad han engang saa stærkt havde talt om i en af sine
Prædikener: Den, som tror paa Kristus, skal ikke se
Døden evindelig.
Mor overlevede Far i adskillige Aar, men det gamle
Hjem paa Kirkebakken var jo ikke mere vort. Det
gjorde ondt; men dog var det en Lykke at føle, at hvad
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vore Forældre der havde saaet, havde værnet og plejet,
det var stærkt nok til at kunne taale at plantes om. Vore
Barndoms- og Ungdomsoplevelser derhjemme blév de
første Planker til den gyngende Bro, som Vidunder
troen slaar over Dybet, der gaber ved hvert Menneskes
Fod.

SKIFTER ANDERSEN OG HANS HJEM.
Af Sognepræst Thorkild Andersen.

aar denne Beretning om min Faders Liv og hans
Hjem hermed forelægges, skyldes dette, at Fa
ders Liv, skønt det ikke traadte stærkt frem i det of
fentlige som mange andres, maa siges at have været
ejendommeligt og særpræget, saa at den aandelige Arv,
han fik fra grundtvigsk Kirkeliv, og som han selv
havde taget op fra sin Ungdom, hos ham fik sin egen
Udvikling og blev til Velsignelse for dem, der kom til
at kende ham.
Først da dette, at Fader var Sønderjyde, og at dette
satte sit Præg paa ham for hele Livet. — Han var født
i Aabenraa 10. Oktober 1834. Faderen Thorkild Ander
sen var Nordmand, Moderen Marie, f. Tyroll, fra Aaben
raa. — Thorkild A. var kommen til København fra Man
dal for at lære Skibskonstruktion og havde gaaet i Skole
paa Holmen og lært hos Orlogsværftets Direktør Schif
ter, den samme, hos hvem Eckersberg lærte at tegne
Skibe. Faders Navn, som helt er Skifter Thomas Juul,
stammer fra denne Direktør, men blev fordansket til
Skifter.
Thorkild A. kom siden til Aabenraa og fik Værft ved
Havnen og udfoldede en betydelig Virksomhed som
Bygmester af store Sejlskibe og som Skibsreder. — Det
var i den lille Bys gyldne Dage, da flere Værfter i
Byen kappedes om at bygge Danmarks Flaade. Min
Bedstefader og min Fader har i Løbet af 35 Aar bygget
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70 mest store Sejlskibe til Langfart. Min Bedstefader
var bleven en fuldtud dansk Mand, der under de urolige
sønderjydske Forhold altid var paa dansk Side. Under
Krigen 1848—50 gjorde han, hvad han kunde og var ikke
bange for at tage en Tørn med Tyskerne. Som deputeret
Borger i Byen blev han engang af Tyskerne ført op paa
Torvet for at anklages. Det var i Vintertiden, og han
fik end ikke Lov til at tage Tøj paa; han maatte staa
længe barhovedet i Kulden, og den ellers saa stærke
Mand fik et Knæk heraf, som han ikke forvandt. Han
døde 1862, 56 Aar gi.
Fader maatte saa i en ung Alder overtage det store
Værft, tilmed under de vanskelige politiske Forhold.
Han havde dog allerede i 20 Aars Alderen bygget sin
første Fregat, havde foretaget Rejser til Pommeren for
at købe Træ og handlede paa Hamborg Børs. Han har
nedskrevet sine Erindringer herom, især fra Krigen 64,
og meget kunde fremdrages herfra. Han var ikke bange
for at vise sit danske Sindelag, som han altid maatte
lægge for Dagen. Et lille Træk huskes fra Faders For
tællinger fra den Tid. Det var i 1870. De tyske Tropper
skulde afgaa til Vestfronten mod Frankrig og stod opmarscherede paa Skibsbroen. Byens tyske Præst, Grøn
ning, skulde give dem Velsignelsen med paa Vejen til
deres Gerning. Han var imidlertid ikke villig til at gøre
dette. Fader tilbød da at skjule ham i sit Hus, til Trop
perne var dragne bort. Efter forgæves Søgen efter
Præsten, raabte den tyske Troppefører da: »So müssen
wir ohne Segen abreissen!« og saaledes drog de bort
uden Velsignelse fra Aabenraa.
Det nationale Spørgsmaal var jo det første i de Dage
og maatte optage alle danske frem for alt. Det optog
ogsaa Faders Sind. Alle, der kendte ham, véd, hvilken
Magt netop det nationale havde i ham, og hvor let det
kom frem i hans Ord. Intet Under, naar man tænker
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paa, hvad han selv havde oplevet fra de unge Aar, og
hvorledes han selv havde faaet sin Del af Kampen at
føle.
Men ved Siden af dette maa saa nævnes Faders aandelige Udvikling. Han havde ikke i den Henseende
modtaget noget særligt i sit Hjem eller i Skolen, hvor
alt gik paa tysk. Han blev ført dertil ad sin egen Vej.
Sin kristelige Opvækkelse fik han fra Andreas Leth,
som i 13 Aar (1850—63) var Byens Præst. Det var hans
kraftige og trostærke Forkyndelse ud fra det grundt
vigske Syn, maaske den Gang mere under Vækkelsens
Form, der fik den afgørende Betydning for Fader og
blev bestemmende for hele hans Liv, ligesom han ogsaa
gennem Leths Tillæg til Salmebogen blev kendt med
de bedste, især Grundtvigs Salmer.
Røsten var som Tors i Torden,
Mildt den dog for Freden klang.

saaledes hed det i en Sang af Fader for Pastor Leth,
der blev sunget ved en Afskedsfest i Koncertpalæet til
Ære for den gamle Præst, da han paa sine gamle Dage
forlod København. Det var en Lykke for Fader, at han
allerede i de yngre Aar fik Ordet at høre i den Aand,
der kunde gribe ham, og han blev altid tro mod den
Form, hvori Ordet først havde mødt ham, selv om det
aandelige Liv hos ham fik sin egen og særprægede Ud
foldelse.
Saa kom Tiden efter 1870. Tyskerne havde sejret
igen, og Kaarene blev sværere for de danske dernede.
Fader saa’ sig paa Grund af de stadige Forurettelser fra
Tyskernes Side og de Hindringer, der blev lagt for ham
i hans Gerning, nødsaget til at opgive sin Virksomhed.
Han maatte sælge alt og drage nord paa. Det var med
dyb Smerte, han maatte forlade sin Fædreby, hvor han
havde haft sin Manddomsgerning, — han følte sig al
drig helt hjemme noget andet Sted, — men Vejen laa
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ikke anderledes, og det viste sig ogsaa, at der endnu
laa en lang Tid for ham i hans Fædreland.
Den 25. Juli 1865, Isteddagen, stod Faders og Moders
Bryllup paa Herregaarden Biskopstaarup ved Nyborg.
En Søn derfra havde faaet Barkskibet »Johanne Marie«

SKIFTER ANDERSEN og HUSTRU som nygifte.

bygget paa Faders Værft, og Fader var bleven forlovet
med en Datter af Gaardens Ejer: Rudolphine Catharine
Elisabeth Petersen, født 14. Maj 1842. Brylluppet stod
i Skjellerup Kirke, og i en Sang af den gamle Provst
Junger sen hed det:
Slesvigs Søn og Danmarks Datter —
Hjærtet deraf Haab nu fatter!
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Moders yndige og hyggelige Hjem i det skønne Østfyen var et godt Hjem, præget af det grundtvigske Liv,
som paa den Tid brød frem paa de Egne. Min Moders
Moder var født i Skalkendrup Præstegaard, Avnslev
Sogn, og Søster til Præsten Conrad Kisbye dér, som
sammen med Birkedal, Viborg o. a. var med at bringe
det aandelige Liv frem paa de Egne. Jeg erindrer saa
ledes, at jeg som Barn har været taget med til Møder i
Ryslinge og hørt Birkedal og Johs. Clausen. — Onkel
Conrad K. besøgte siden mine Forældre i Aabenraa og
talte Ordet til Sønderjyderne.
Moder var af de fromme og stille Kvinder, mild og
fin og kærlig i al sin Færd; i meget en Modsætning til
Fader, som var en aaben og stærk Natur. Men kunde
Forskellen være der i det udvortes, saa mødtes de helt
ad Hjærtets Vej, i den samme Tro og i det samme Livs
syn, saaledes at deres Samliv og Livet i Hjemmet blev
præget af den rette Harmoni.
Efter at Fader og Moder havde forladt Sønderjylland
i 1870 med de tre Børn, der var født dernede, forblev
de et halvt Aar paa Biskopstorp, og derfra gik Rejsen
til København. Fader havde faaet Plads som Mester
paa det gamle Værft »Larsens Plads« bagved Amalien
borg, og siden levedes Livet i Hovedstaden. Det var
ikke under de samme Forhold som i Aabenraa, og Fa
der kendte det, som mange Sønderjyder har kendt, at
det var ikke let at blive hjemme andetsteds; men der
blev ogsaa her grundlagt et Hjem, der blev til Velsig
nelse gennem lang Tid.
Moder døde dog allerede 1882, den 15. Oktober, kun
40 Aar gi., Søndagen efter at hun havde deltaget i sin
ældste Datters Konfirmation i Vartov. Hun laa kun syg
i fire Dage og døde stille med Herrens Navn paa sine
Læber. Ved Begravelsen fra Vartov Kirke mødte Fa
ders Skibstømmermænd med fire Flag, og de bar Mo-
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ders Kiste gennem Byen helt ud til Nørrevold, et Be
vis paa det gode Forhold, hvori Fader altid stod til
sine Folk. Hjemmet blev saaledes tidligt moderløst;
men hendes Aand var over det, og det skønne Minde
om den barnlig fromme og kærlige Moder, der ogsaa
gerne vilde samle sine om Vor Herres Ord, er dybt be
varet hos hendes Børn. Fader skrev paa et Billede af
Moder »hun lever med, maaske som bedst«, og han
vendte i sine Digte ofte tilbage til Moders Minde.
Det fulgte efter alt af sig selv, at mine Forældres
Gang maatte gaa til Vartov Kirke, til hvis Menighed de
straks sluttede sig. Fader har fortalt, at han besøgte
Grundtvig paa store Tuborg, vist i Slutningen af 1871,
i Anledning af min yngste Søsters Daab. Han fortalte
ham, hvorledes han havde set sig nødsaget til at for
lade sit gamle Land ogsaa for ikke at risikere at komme
i preussisk Tjeneste, hvortil Grundtvig skulde have
sagt: »Det skulde da ogsaa S.... gøre!« — Det var i
de aandelig bevægede Tider, da den lille Kirke var ene
om at rumme dem, der gerne vilde leve med i det kirke
lige Liv, der var vakt af Grundtvig, og det varede
længe, inden mine Forældre kunde opnaa en fast Plads
paa en Bænk oppe ved Kirkens Orgel. Det var først og
fremmest selve Menighedslivet og den levende Salme
sang, der drog dem. Faders Valgsprog, som han gerne
drog frem, var dette: »Sangen i Christus er Livet«; det
betød, at Livet i Menigheden bedst mødte ham i den le
vende Salmesang, den som vel ogsaa er bleven vor lu
therske Kirkes bedste Skat. Hans egen stærke og dybe
Stemme lød ofte gennem Sangen og Menighedssvarene.
Det faldt næsten som noget selvfølgeligt, at Fader
ophængte det Skib i Kirken, som hænger der den Dag i
Dag. Da det ofte har været omtalt paa Grund af sin
smukke Form og helt igennem nøjagtige Udførelse, for
tælles her lidt om, hvorledes det blev til. Det er ikke
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Faders eget Arbejde, som det er bleven anført, — den
Slags var ikke hans Gerning; men det er udarbejdet nøj
agtig efter en af Faders Modeller, Fregatskibet Co
lomba, Duen, bygget i Aabenraa 1859. Fader lod det ud
føre og tilrigge af Holmens Folk, og flere andre havde
Del i dets Udførelse. Det blev skænket Kirken af ham
den 30. April 1884. Det var Faders Vilje, at det skulde

SKIFTER ANDERSEN.

bære Grundtvigs Navn paa Spejlet. Bispinde Grundtvig
var herimod og udtalte, at det var ikke Grundtvig, der
bar Menigheden. Men Fader blev ved sit, og gjorde
det til en Betingelse, for at Skibet maatte blive i Kir
ken. Pastor Brandt gav Fader helt Medhold og sagde,
at han ikke kunde have valgt et bedre Navn, og i en Tale
paa Reformationsdagen den 31. Oktober samme Efteraar, da Skibet var bleven ophængt, lignede han Skibet
ved Kirkeskibet og de to Lysekroner paa hver Side ved
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Luther og Grundtvig, de største Lys i vor Kirke. Se
nere blev en anden af Faders Modeller, ved andres For
anstaltning, ophængt i St. Stefans Kirke.
Skal der skrives noget om Livet i Faders Hjem, og
hvorledes det levedes, saa blev det i meget præget af
det, at Fader allerede i en tidlig Alder kom ud af det,
som var hans egentlige Gerning. Han havde fra ung

RUDOLPHINE SKIFTER ANDERSEN.

været vant til at være sin egen Herre, og han kunde ikke
i Længden finde sig i at arbejde sammen med og delvis
staa under andre. Han var en for selvstændig Natur og
havde sine egne Planer, han vilde gennemføre. Allerede
i 45 Aars Alderen var han saaledes udenfor sin Gerning.
Alt, hvad der hørte til hans eget Fag, havde alle hans
Tanker, og hans Dygtighed som Konstruktør var ube
stridelig, men det var, som der herhjemme under de
smaa Forhold ingen Plads var for hans Kunst. Det syn-
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tes tit, som der skulde vise sig en Udvej, men der kom
intet ud deraf. Alt dette maatte jo kendes som en Prø
velse, og laa altid som en Skygge over Faders Liv. En
gammel Ven af Menigheden trøstede ham med, at han
nok skulde komme til at bygge Skibe i Himmelen, og
vist er det, at Fader aldrig slap det, der var hans første
Kærlighed.
Men var Vejen lukket for ham i det, saa aabnede der
sig andre Veje for ham, saa at der kunde komme Vel
signelse af hans Liv og i hans Hjem. Han fik Tid til
at pleje og udvikle sit aandelige Liv, og Tankerne blev
vendt indad mod det, som er mere. Det var et ejendom
meligt aandeligt Liv, der levedes ved den gamle Skrive
pult, hvor Fader gerne tilbragte Formiddagen i sine
egne Tanker: Ni større Bind efterladte Digte og Tan
ker, kaldet »aandeligt Liv« vidner derom. Fader var no
get af en Lægmandsfilosof. Man kunde godt komme til
at tænke paa lidt i Retning af en Mathias Claudius. Fa
ders Yndlingslæsning fra de unge Dage var de store
tyske Digtere, især Schiller; han har oversat mange af
hans Sange, ligesom mange af Goethes Digte og andre
fremmedes Tanker og Digte. Fader havde en rig Aand,
der kunde optages af meget forskelligt og ogsaa om
sætte det i sine egne Tanker. Han kunde tit arbejde
længe med sine Tanker, til han syntes, han fandt det
rette Udtryk derfor. Mest optaget var han vel af theologisk Læsning, og alt skulde gerne indforme sig for
ham under et kristeligt Synspunkt; han søgte at udrede
og forstaa alt efter sin egen Opfattelse. Ogsaa Grundt
vigs Skrifter blev læst. Han satte Grundtvigs Salmer
højt, og enkelte har han oversat paa tysk, ofte med no
get af den samme Enfold og Kraft. Grundtvigs kirke
lige Anskuelse faldt helt sammen med Faders; han
havde aldrig nogen Kritik overfor det, der mødte ham
fra hans mægtige Aand. Han delte helt det aandelige
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Storsyn, der kom frem hos ham. Der var i Fader noget
af en Stridsmand, han maatte selv stride sig frem for at
finde Freden og den Forstaaelse af alt, som han trængte
til. Han fandt Udgangspunktet i Troen, der holder fast
ved Herrens eget Ord og bygger paa det som Klippe
grunden selv. Daabspagten stod urokkelig fast for ham,
og han kunde tit tage til Orde, naar smaatseende Teolo
ger eller andre vilde kritisere og rokke ved det, som for
ham var Hovedsagen. Troen var for ham et stort Hele,
hvoraf intet kunde tages bort, uden at det hele faldt
sammen. Han kunde udtale det saaledes : »Pagten er
Ordet af Herrens Mund, Derom vist ikke maa strides;
Det er de kristnes hellige Grund, Hvorpaa der glædes
og lides.« — Det stod fast for ham, at Kristenlivet var
givet som et Liv, der skulde leves her paa Jorden, at
det netop skulde kendes her og gennemtrænge hele
Menneskelivet, med alt hvad der var. Paradiset var at
finde her paa Jorden!
Men ved Siden heraf, og nøje forbunden hermed, gik
saa Faders Syn for alt sandt menneskeligt, og navnlig
maa fremhæves hans stærke nationale Følelse. Nationa
litet og Kristendom var de to Poler, hvorom alt drejede
sig i hans Liv. Og det var saaledes, at de to egentlig
gik sammen i ét for Fader og ikke kunde skilles ad.
Han kunde ikke med Mennesker, der slog det mindste
af paa Vor Herres Ord, men han forstod lige saa lidt,
at man kunde kalde sig kristen uden at være national
cg elske det jordiske Fædreland fuldtud. Det var ham
lige saa svært at møde Lunkenhed i det nationale som
at møde det i det kristelige. Han, den gamle Sønder
jyde, som han blev ved at være, kunde tit synes, at Na
tionalfølelsen var for ringe hos hans Landsmænd, at
Begejstringen kom for lidt frem, og han kunde bruge
haarde og stærke Ord, naar han mødte det. Danmarks
Selvstændighed og Sønderjyllands Sag brændte i ham!
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Det var ham imod at besøge det gamle Land dernede,
hvor alt var saa forandret og fremmede regerede. Kun
én Gang gjorde han Rejsen derned. Det var en Søndag
i 1901 under et Sommerophold i min vestjydske Præstegaard, at han efter Kirkegangen pludselig tog den Be
slutning, og Dagen efter drog han derned med sine to
Sønner. Rejsen gik til Flensborg og derfra i det præg
tigste Sommervejr gennem Alssund op til Aabenraa,
hvortil vi kom om Aftenen, som Solen gik ned bag Bak
kerne og Skoven. Da vi sejlede ind, vilde Fader til at
forklare alt ved Havnen, men opdagede jo snart, at me
get var forandret i den lange Tid; en ung dansk Mand
kom da til og forklarede alt. Vejen gik til Hotel »Dan
mark«, hvor Fader fandt flere gamle Venner den Aften.
Samtalen gik højt, og godt var det, at den preussiske
Gendarm ikke netop da var i Nærheden! Dagen efter
gik Vejen opad Aabenraas toppede Gader, — alt var
saa temmelig uforandret, som det er det den Dag i Dag,
og Fader maatte ind mange Steder paa Vejen og blev
modtaget med den ejendommelige ligefremme sønderjydske Gæstfrihed og Hjærtelighed. — Jeg maatte
komme Faders Minde ihu, da vi tre Søskende henved 20
Aar efter, ved Afstemningen, gik gennem Aabenraas
Gader under Dannebrog, mens de danske Sange lød
fra den store Skare. Godt, om han da ogsaa kunde have
været med!
Der er nævnt det, som opfyldte Faders Liv fremfor
alt andet; men noget andet maa føjes til, og det er dette,
at alt dette ikke blot levede i ham, men ogsaa netop kom
frem og kendtes i hans Liv som i hans Hjem. Han var
en aaben og djærv Natur, der netop maatte udtale det,
som levede i ham. Dette kendtes fremfor alt i hans
Hjem og overfor dem, der stod ham nærmest. Hvad han
selv troede og havde gennemtænkt, maatte han ogsaa
udtale, og han gjorde det paa sin egen Maade, ikke som
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et Ekko af andre; han havde sin egen Form, derfor hu
skedes hans Ord, og derfor var der en ejendommelig
Kraft i dem. Han kunde aflægge et Vidnesbyrd om sin
Tro ganske ligefrem og naturligt, — og han kunde gøre
det, hvor det skulde være, ogsaa dér, hvor Mennesker
maaske ikke var indstillet derpaa; han kunde gøre det
offentlig, i en stor Forsamling, naar han følte, at netop
det skulde siges. Han gjorde det, som den, der i Grun
den forudsatte den samme Tro hos andre, og han har
vel dermed ofte bragt et Ord til Mennesker, der kunde
trænge til det. Dette var noget, der var ejendommeligt
for ham. Saaledes kunde Fader fremfor alt udtale det
i sit Hjem, som han i det hele hørte til dem, der lod sit
Lys skinne paa dem, som er i Huset. — Jeg husker den
sidste Aften, da alle vi Søskende var samlet i min Præstegaard, hvorledes Fader da stod op iblandt os og af
lagde et Vidnesbyrd, idet han, som saa ofte, søgte at
forene det, som var Luthers og Grundtvigs Gerning, og
netop føje det sammen til et Hele.
Og som han kunde aflægge et Troens Vidnesbyrd i
sit Hjem, saaledes kunde han ogsaa udtale sig om det
nationale. Folk skulde ikke være længe sammen med
ham for at mærke det. — Jeg mindes saaledes blandt an
det min Ordinationsdag i Ribe, hvor Fader ved Sam
menkomsten i Bispegaarden ogsaa maatte holde en Tale
udfra det, som i Øjeblikket var oppe i ham. Det blev
en Tale for Flaget, dér i den gamle Grænseby. Det var
mandige og stærke Ord, der lød, og ikke, hvad man var
vant til at høre ved en saadan Lejlighed; men de faldt
i god Jord hos den gamle Biskop og de andre, fordi de
følte, at det blev talt af en Mand, der selv levede i det,
som han udtalte.
Fader maatte udtale det, som boede i ham, derfor blev
han til Velsignelse for sit Hjem. Da Sønnerne begyndte
paa Theologien, samledes der foruden andre unge ogsaa
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mange unge Theologer i Faders gæstfri Hjem, som sty
redes af den ældste Datter. En af disse har udtalt sig
saaledes derom: »Bragte end de mange unge, der kom
derhjemme, Liv og Røre med sig, saa var det alligevel
saaledes, at alt samlede sig om ham. Han var Midtpunk
tet, der forstod at øve den gavnlige Paavirkning paa de
unge ved sin Djærvhed og brede Kraft, parret med
Munterhed og Glæde. Hvor kunde han dog lyse op i
Kredsen ved sin prægtige Skikkelse og sin djærve
Tale! Det, som han var opfyldt af, det udtalte han og
gav Vidnesbyrd. Hans brændende Fædrelandskærlig 
hed og Iver for Fædrelandets Forsvar, saavel som hans
varme, faste Kristentro, det gav sig ofte Udslag midt
i et selskabeligt Lag, og netop fordi det var ham, der
saaledes pludselig kunde bringe Alvorstonen ind ved et
fyndigt Ord eller en Opfordring til at synge en Salme
eller Fædrelandssang, netop derfor virkede det ikke
forstyrrende og unaturligt midt i Selskabeligheden«.
Ja, Fader befandt sig godt iblandt de unge, fordi han
altid bevarede sig selv ung. Et saadant Hjemliv, hvor
ogsaa alle aandelige Spørgsmaal diskuteredes, var godt
ved Siden af Universitetsstudiet, som bragte for lidt
alene. En Mærkelighed ved Fader var dog, at han ikke
gerne taalte Modsigelse i det, som han saaledes udtalte
og bekendte, og det kom jo ogsaa, som det han selv
havde gennemlevet og gennemtænkt. Hans Ord lød
gerne med en vis Myndighed; men dog raadede der den
frieste Aand i Hjemmet, der selv var frit for alt Pietisteri og Snæversyn. Vi Børn havde den fuldeste Fri
hed til at leve i alt det, der kan opfylde unge Menne
sker, der vokser op i en Storby, Theater, Musik og Sang
og al anden Kunst og Glæde, og Fader var selv Deltager
i alt det. Hjemmets gode Aand var over det altsammen,
saa at det blev til Velsignelse og Glæde. Paa Sommer
søndagene gik Vejen næsten altid fra Kirken ud i Sko-

SKIFTER ANDERSEN OG HANS HJEM

111

ven, i Begyndelsen med Kapervognene fra Østerport.
Fader søgte gerne op i Højskoven, som han elskede,
især til de store Ege. Blyanten kom da gerne frem, og
Tankerne formede sig i et Digt. Hvor er der levet et
rigt og fornøjeligt Liv i Faders Hjem med mange lyse
og glade Minder! Kun var det en ufravigelig Pligt,
eller noget, der maatte følge af sig selv, altid at besørge

SKIFTER ANDERSEN, 76 Aar gi.

Kirkegangen. Vejen gik hver Søndag til Vartov Kirke,
ogsaa ofte, især om Aftenen, til en anden Kirke, og
efter Konfirmationen altid med til de ikke altfor sjældne
Altergange, deraf gerne paa Langfredag. Alt dette stod
som en selvfølgelig Ting, som en kristelig Husorden,
og vi Børn kan jo kun være taknemmelige, fordi vi saa
tidlig lærte at blive hjemme i Herrens Hus og fik Vel
signelsen saa tidlig med derfra. Der var jo ellers ikke
megen Plads for de unge dengang i Vartov. Pladsen
var altid en Staaplads, tit kom man ikke længere end til
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Forgangen eller Trapperne ovenpaa, hvor det ikke al
tid var saa let at følge med, især naar den gamle Born
holmer paa Gangen midt under Prædikenen faldt i med
de elleve Slag.
Fader vedblev at høre til Vartov Menighed, han følte
sig hjemme dér ikke mindst for Menighedslivets Skyld.
Han satte ogsaa Pris paa Pastor Brandt, og han brugte
ofte bagefter at samle Hovedtankerne i Prædikenen,
eller det, som mest havde opbygget ham selv, i Versets
Form. Han kunde med sine særprægede Meninger ellers
tit være ret kritisk overfor det, han hørte. Men iøvrigt
gik Vejen jo ofte andet Steds hen, hvor der var noget
godt at høre, hvor noget af det fuldttonende og evange
liske kom frem i Vidnesbyrdet. Ogsaa Universitetet
kunde Fader søge. Jeg erindrer saaledes, at jeg som
Barn, eller ganske ung, har været taget med til Rasmus
Nielsens Forelæsninger.
Da Frederikskirken kom under Opførelse, var det
Fader til stor Glæde. Han var af dem, der fra Vartov
fulgte med til det nye herlige Kirkehus, fordi han
mente, at det kirkelige Liv, der var begyndt i Vartov,
derfra kunde naa længere ud og komme mange til Gode,
saaledes som han i det hele var en udpræget Ven af vor
Folkekirke, og mente, at Kirken paa den Maade bedst
kunde løse sin Opgave i Folket, hvor den var sat. Siden
var han naturligvis med ved Opførelsen af Grundtvigs
Hus. En Sang af ham blev sunget ved dets Indvielse.
Var Fader til Velsignelse for sit Hjem og dem, der
samledes dér, saa kendtes dette ogsaa, da hans Sønner
kom i Præstegerning og fik deres egne Hjem. Han til
bragte i 13 Aar altid et Par Sommermaaneder i min vestjydske Præstegaard. Hans stærke og udprægede Karak
ter faldt udmærket sammen med Vestjyderne. Kirke
folket blev gerne staaende og ventede paa ham efter
Kirketid, og mangt et Ord blev talt baade i Alvor og
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Gammen. De meget stærke Partimodsætninger, der
dengang, for nu 30 Aar siden, brødes derovre, gik han
lige igennem. Han var igrunden velset til begge Sider
og kunde ofte tale det rammende Ord, der skulde til,
og som ligesom kunde forene for en Stund. Han kaldtes
ofte »den gamle Præst« og fandt mange Venner derovre,
ligesom ogsaa senere i min Broders østjydske Sogne.
Hjemlivet i Præstegaarden fik ogsaa sit eget Præg, me
dens han var dér. Det kendtes, at der kom Liv til Huse.
Der blev gerne læst højt af en god, aandelig Bog om
Eftermiddagen i Haven, — Richard Petersens Bøger
blev meget anvendt, ligesom »den danske Højskole«, og
Musik og Sang lød ud paa Aftenen. Faders Yndlings
salme var gerne »Rejs op dit Hoved al Kristenhed«, og
om Morgenen lød der ofte et Salmevers som Opsang
inde fra hans Sovekammer. Fader har ogsaa ved ugent
lige Breve, mest af aandelig Art, været begge sine Søn
ner til stor Hjælp i deres Begyndergerning.
Fader skrev engang:
Jeg elsker
Og Havet
Jeg elsker
Men mest

Skovens friske Sus
i dets Sejersrus,
Ungdoms varme Kind, —
et muntert, trofast Sind!

Et saadant Sind havde Fader. Han holdt fast ved og
kæmpede for det, som for ham var det største. Han
var, som det blev udtalt ved hans Død, en af dem, der
kan kaldes »Mænd med faste Hjærter«, dem, der maaske
var flere af i det tidligere Slægtled, og som det er godt
for den Slægt, der fulgte efter, og hvis Gerning blev
noget anderledes, at have kendt. Med Aarene kom det
milde og harmoniske mere og mere frem i ham; det ud
vortes strenge, der havde kunnet være der, mildnedes,
og det barnlige, som laa dybest i hans Natur, kom nu
helt frem, saaledes som dette vel ogsaa hører med til
8
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den rette aandelige Livsudvikling. Saaledes kendte
mine Søstre det fremfor alt i Hjemmet.
Fader var en legemlig stærk og kraftig Natur, der al
drig havde været egentlig syg og som bevarede Kræf
terne lige til det sidste. Han bortkaldtes nede i min
sjællandske Præstegaard, hvortil han var kommen for
at holde Jul. En Influenza, som blev til Lungebetæn
delse, angreb ham pludselig. Straks da han om Aftenen
mærkede Sygdommen, bad han om Nadveren, men kun
med Nadverordene selv, og han var da beredt til at gaa
bort med Takken som det sidste Ord. Han kom dog til
at ligge otte Dage. Han laa stille hen, idet han især
nævnede Ordene af Troen: Syndernes Forladelse og det
evige Liv. Den 11. Januar 1911 Aften Kl. 10 kom Døden
ganske stille. Hans sidste Ord, ligesom han gik bort,
var dette: »Det er Højtidsdag i Dag!« Dette stemte
godt med Faders Tro. Han følte nu, at han kaldtes ind
til den store Højtid, til den fulde Glæde, som havde
været hans Livs Maal. Han fik sit Hvilested paa Garni
sons Kirkegaard ved Moders Side, og det var ikke
svært for de tre, der talte, at finde Ordene ved den Lej
lighed. Der blev blandt andet sunget nogle Vers af
ham, der begyndte saaledes:
Jeg véd en Fred saa inderlig,
Hvor ingen Krige gro,
Jeg véd en Vej saa underlig,
Hvor ingen Trolde bo.

Jeg véd en Sandhed sejerrig,
Trods alle Løgnes Larm,
Jeg véd et Liv, som eviglig
Er købt ved Jesu Arm!-------

Fader var en velsignet Mand, og hans Liv blev en
Velsignelse !

MINDER FRA LÆRER P. PEDERSENS
HJEM, VEDSTED, VENDSYSSEL.
Af Lærer Johannes Grønborg.

kønt det er over 100 Aar, siden min Fader, Lærer
P. Pedersen, Vedsted, blev født, og 48 Aar, siden han
døde, bevares hans Minde dog i levende Erindring af
Egnens Folk, fordi han gennem sin Virksomhed i Sko
len og blandt Beboerne var med til at præge sin By og
sin Egn i grundtvigsk Retning, saa den har bevaret sit
Præg indtil vor Tid. Og Faders og Moders Hjem i Ved
sted Skole omtales endnu den Dag i Dag af det ældre
Slægtled i Sydvestvendsyssel som et godt og livligt
Samlingssted for unge og ældre, ikke mindst for den
Ungdom, der var paavirket af den grundtvigske Høj
skolebevægelse og af de grundtvigske Præsters Forkyn
delse. Fader var en af de Foregangsmænd, der støttede
de grundtvigske Højskoleforstanderes og Præsters Ar
bejde; men han gav ogsaa (ligesom mange af Datidens
Landsbylærere) en selvstændig Indsats i Oplysnings
arbejdet, dels gennem sin daglige Undervisning og gen
nem Aftenmøder, dels ogsaa gennem den personlige
Paavirkning, han øvede paa Ungdommen og de ældre
i hans Kreds.
Peder Pedersen blev født den 8. September (Grundt
vigs Fødselsdag) 1826 i Emb ved Hjørring. Hans Fa
der, der ogsaa hed Peder Pedersen, skal have været en
vel oplyst Mand. Derom har jeg hørt følgende Træk:
Da Fader var Lærer i Brønderslev, sendte Bedstefader
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Bud med en Nabo, der skulde et Ærinde til denne By:
»Hils min Søn, at han havde Ret i det, vi disputerede
om sidst angaaende Napoleon«. Der var næppe ret
mange Bolsmænd, som i den Tid kunde tage en Debat
op om et historisk Emne.
Da Fader havde arvet Bedstefaders Læselyst og Sans
for Historie, kom han ved Aarhundredets Midte paa
Ranum Seminarium, hvor han modtog en dyb og varig
Paavirkning af Forstander Ludvig Chr. Muller og til
lige af den grundtvigske Bevægelse. Frihedsidéerne fra
1848, Politikken, Litteraturen og det kirkelige Liv gav
ham i hans Ungdom en Idealisme, der holdt ud for hele
Livet. Og Ludvig Chr. Müllers Eksempel havde vist
ham, hvorledes de nye Idéer praktisk kunde føres ud i
Folket gennem den mundtlige Meddelelse, gennem Or
det. Müller var en ypperlig Fortæller, og der fandtes
gode Fortællere blandt den Stab af Lærere, der udgik
fra hans Skole. Disciplene fulgte i Mesterens Spor.
Blandt Faders Kammerater fra Ranum var C. Berg,
I. A. Dahl (Aale) og Knud Skytte (Jakob Nielsen). I
Ranumtiden skrev Fader et lille Skrift med Titlen
»Ragnarok og Gudernes Genkomst«, hvori han viste,
at Nordens Guder var kommet igen i Guldalderens Dig
tere: Oehlenschläger lignede Odin, Grundtvig Tor, In
gemann Balder, Heiberg Njord, Goldschmidt Loke
o. s. v. Skriftet udkom dog først flere Aar senere (1859).
Min Moder, Maren Kirstine Larsdatter Grønborg, var
født 1828 i Gaarden Grønborg i Thise Sogn i Vendsys
sel. To af hendes Brødre var Lærere, nemlig Ove Grøn
borg, der var Lærer i Vester Brønderslev, senere paa
Øland og sidst i Serritslev, hvorfra han tog Afsked efter
en Strid med Biskop Kierkegaard i Aalborg — og Jens
Peter Grønborg, der oprettede en Højskole i Brønders
lev, og siden var Lærer i sit Fødesogn Thise i en lang
Aarrække.
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Mens Ove Grønborg var Folketingsmand for Vrejlevkredsen (1849—1852), var Fader hans Hjælpelærer i V.
Brønderslev Skole, og der blev han kendt med Moder.
I Ludvig Bøgeskovs Bog »Tre Gennembrudsmænd«
findes en Skildring af Ove Grønborg. Mens han som
Rigsdagsmand opholdt sig med sin Familie i København,
skrev han lange Breve til Fader. Deri fortæller han om
politiske og kirkelige Forhold, ligesom han ogsaa ofte
fortæller om Grundtvig, som han jævnlig var Gæst hos.
Disse Breve er delvis anført i »Tre Gennembrudsmænd«.
Fader læste Brevene op i en Kreds af Venner, der drøf
tede Tidens Spørgsmaal, og det hændte da jævnligt, at
Fader — med Ove Grønborg som Mellemmand — fik
Spørgsmaal besvaret af Grundtvig. Under et Besøg i
København fik Fader Lejlighed til at deltage i en Guds
tjeneste i Vartov Kirke, hvilket han ofte senere omtalte
som en stor Oplevelse.
Fra Brønderslev kom Fader til Hals som Andenlærer,
og der blev mine Forældre gift. Ogsaa der fortsattes
den grundtvigske Paavirkning gennem Præsten L. D.
Hass, tidligere Præst i Mjolden og Missionær i Smyrna,
bekendt fra Kristen Koids Historie, og der udvikledes
et varmt Venskab mellem Lærer- og Præstefamilien.
I 1854 blev Lærerembedet i Vedsted, Aaby Sogn, le
digt, idet den daværende Lærer, N. V. Krogh, maatte
tage Afsked paa Grund af Sygdom. Kammerherreinde
Skeel paa Birkelse havde Kaldsret, men overlod til
Krogh at vælge sin Efterfølger. Gennem en Proprietær
familie fik han opspurgt Fader og Moder, der foretog
Rejsen fra Hals til Vedsted for at se paa Forholdene.
Resultatet blev, at Krogh og Fader fulgtes ad til Bir
kelse og fik Kaldsbrevet skrevet samme Dag. Saa let
foregik en Lærerkaldelse i Halvtredserne!
Man vil forstaa, at Fader og Moder, da de tog Vedsted
Skole i Besiddelse, havde Lyst og Trang til at paavirke
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Befolkningen i samme Retning, som de selv var blevet
paavirket. Vedsted var, som de fleste Landsbyer i de
Tider, en død By, men med en velvillig Befolkning. Fa
ders Ideal var at dyrke denne By op.
Hans Interesse for Folkeoplysning lod sig imidlertid
retlede af hans praktiske Sans; han gjorde sig først be
kendt med Beboerne og søgte ved sin jævne Færd at
vinde deres Tillid. Men da han indsaa, at Navne som
Grundtvigianer eller Venstremand i disse Tider vilde
skræmme Folk, undlod han at betjene sig af disse Navne.
Derimod søgte han i det stille at »lirke« sine Idéer ind
i Folk, saa de, inden de ret vidste af det, selv kom til at
føle sig som Grundtvigianere og Venstremænd, og da
Hensigten var naaet, benyttede han ogsaa disse Navne.
Et opofrende Arbejde for Befolkningens aandelige
Paavirkning blev gjort af mange Lærere i Treserne og
Halvfjerdserne. Fader samlede Folk til Møder i Skolen
om Vinteraftnerne; han fortalte saa for dem Danmarks
historie og Bibelhistorie, læste Digterværker op for dem
og lærte dem Sange. Og han var god til at fortælle. Saa
jævn og fordringsløs, som hans Fortællemaade var, saa
var den dog saa indtrængende og umiddelbart fængs
lende, at man uvilkaarlig maatte lytte, efterhaanden som
Fortællingen skred frem, og naar han var færdig, kunde
man høre Folk drage Vejret dybt i samme Øjeblik, som
Tanken slap løs af sit Baand. Den gode Fortællekunst
kom ogsaa ypperligt til sin Ret i disse Tider, da Folk
var umiddelbare i deres Modtagelighed og endnu ikke
var overmættede med Foredrag og Fortælling.
Nu til Dags maa man — i al Fald delvis — gaa over
til andre Midler for at fremme Folkeoplysning, f. Eks.
Boglæsning; men i Treserne og Halvfjerdserne, da der
endnu var ny Jord at arbejde i, var Ordets Sæd den na
turligste og bedste.
Fra sit Hjem og sine Brødre havde Moder ogsaa faaet
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Syn og Sans for kirkelig og folkelig Vækkelse. Hun
stod derfor Fader bi i hans Arbejde, holdt ham ikke til
bage, men virkede ansporende paa ham i denne Retning.
Moders kæreste Læsning var F. E. Bojsens Blad »Bud
stikken«, og jeg mindes, at mine Forældre engang fore
tog den lange Rejse med Vogn til Nørresundby og med
Jernbane til Hjørring for at høre gamle Bojsens Vidnes
byrd, en Rejse, de var meget optaget af. Bojsen og

Vedsted Skole i Halvfjerdserne.

»Budstikken« fik den Følge i mit Hjem, at alle vi fire
Brødre kom paa P. Bojsens Seminarium i Gedved. —
Mens Rasmus Lund (senere Frimenighedspræst paa
Mors) var Præst i Jetsmark, spadserede mine Forældre
ofte den Mil, der var til hans Kirke, eller de kørte med
Nabofamilier derhen, fordi de følte sig mere opbyggede
ved hans Forkyndelse end ved Sognepræstens i Aaby.
En uegennyttig Interesse for Befolkningen fandt Paaskønnelse i de Tider, hvorfor ogsaa Fader og Moder stod
i det bedste Forhold til Gaardmands- og Husmandsfa
milierne i Vedsted. Her var ikke Tale om paataget Ven
lighed eller »Nedladenhed«, men Omgangen var fri og
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naturlig, hvortil jo ogsaa bidrog den Omstændighed, at
de begge var udgaaet af Bondestanden og saa vel i Sprog
som i Klædedragt og Levevis ganske var som den almin
delige Befolkning.
Det faldt naturligt for Folk at henvende sig til Fader

Lærer P. PEDERSEN.

om Hjælp og Raad (endog i Sygdomstilfælde) ; men til
Gengæld kunde det aldrig falde nogen ind at nægte ham
en Tjeneste, hvad Kørsel eller Markarbejde angik. Det
var ingenlunde saaledes, at Tjeneste og Gengæld altid
gik lige op ; det traf, som det kunde. Der blev ofte vist
Lærerfamilien Paaskønnelse. Man leverede dengang
Fourage og Tørv in natura, og det hændte vist ofte, at
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Fader fik det dobbelte eller derover af, hvad han kunde
tilkomme; ligesaa ved Levering af »Mælk til Ost«.
Børneantallet i Vedsted Skole var som i mange andre
Skoler sædvanlig omkring 100 i to uensartede Klasser.
Ofte var der endog over 60 Børn i Alderen fra 10 til 14

MAREN KIRSTINE PEDERSEN, f. GRØNBORG.

Aar i ældste Klasse, saa Skoleforholdene var ikke lette
for Datidens Lærere; men det var man vant til, og Fader
arbejdede i sin Skole med stor Flid og Pligttroskab og
med megen Interesse for sine Skolebørn. I Retning af
at paavirke Børnenes Sjæleliv var han en meget dygtig
Lærer med usædvanlig gode Evner til at fortælle for
Børn. I høj Grad havde han Evne til at kunne samle
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Børnenes spredte Tanker sammen om Fortællingen, saa
de følte og levede i Øjeblikket med de Personer og For
hold, som omtaltes.
Det hele var saa lidt lærebogsmæssigt som vel muligt.
Og som god Grundtvigianer i de Tider lagde han meget
lidt Vægt paa Katekismusundervisningen, og Udenadslæsning af Skriftsteder undlod han. Autoriteterne lod
det passere, vel nærmest fordi han var en stilfærdig
Mand, som ikke af Oppositionslyst, men af Overbevis
ning bar sig saaledes ad.
Fader søgte at faa Byens Ungdom paa Højskole, og en
Del af hans tidligere Skolebørn besøgte Koids Højskole
og senere Stenum (nu Vraa) Højskole. Hans stille, men
ihærdige Virksomhed i Skolen og blandt Beboerne viste
sig efterhaanden i et vaagnende aandeligt Liv, en
grundtvigsk Bevægelse af ikke ringe Omfang.
Fader og Moder blev efterhaanden Forældre til 4 Søn
ner og 3 Døtre, og der udvikledes i Vedsted Skole et
smukt Familieliv. Forholdet var godt mellem Forældre
og Børn, ligesom ogsaa mellem Forældrene indbyrdes.
Dog viste Familiekærligheden sig ikke meget i Kærtegn,
noget som vi Børn under Opvæksten fik en vis Und
seelse for. Men Fader og Moder tog sig af os og talte
meget med os. Vi havde mest Respekt for Fader, og vi
var aldrig højrøstede eller støjende i hans Nærværelse,
skønt han kun meget sjældent skændte paa os.
Ofte fortalte vore Forældre for os: Eventyr, Barn
domserindringer og Oplevelser. Moder fortalte om,
hvorledes hun som Barn gik sin Faders Ærinde, at
»boje« Folk til Hoveriarbejde paa Herregaarden Ham
melmose, eller hvordan hun maatte laane Ild hos Na
boerne, naar Ilden var gaaet ud derhjemme. Dertil
føjede hun Sagn fra den store Vildmose, Thise Bakker
og Ryaa, saa vi Børn blev næsten stedkendt i hendes
Fødeegn, der kom til at staa i en vis poetisk Glans for os.
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Thise Bakker med Kirken paa Toppen gjorde stærkt
Indtryk paa os, der var opvokset i en flad Egn. Jeg var
som Barn lige saa imponeret af disse Bakker som i
40-Aars Alderen af Alperne og Apenriinerne.
Kun sjældent deltog vore Forældre i Selskabelighed,
og de var næsten altid sammen med os Børn i de lange
Vinteraftener. Vi samledes omkring det hjemmelavede
Tællelys og tog fat paa Arbejdet. Fader læste, syslede
med Bogbinderi eller anden Husflid; han tegnede Blom
ster, samlede paa Billeder, Stamtavler og historiske Op
tegnelser. Moder og mine Søstre tog fat paa Karterne
eller Rokken. Vi Drenge læste eller hjalp til med Bog
binderi. Medens Rokkehjulet snurrede, kom Samtalen
i Gang en Stund, afbrødes saa af en længere Stilhed,
hvori man passede sit Arbejde og sine Tanker, indtil en
eller anden Bemærkning atter satte Samtalen i Gang.
Hyggeligt, men stilfærdigt gled Aftenen hen, til man
Klokken 10 brød op og gik til Sengs; men naar alle vi
andre slumrede, sad Fader ofte et Par Timer oppe for i
Stilhed og Ro at sysle med sine Bøger, navnlig historisk
Læsning.
Der blev sunget meget i Vedsted Skole, især de
grundtvigske Salmer, som Børnene lærte udenad ved at
synge dem. Fra Stenum Højskole fandt Bjørnsons
Sange Vej til os. »Undrer mig paa, hvad jeg faar at se«,
»Nu Tak for alt« og »Løft dit Hoved« blev atter og atter
sunget. Hidtil havde vi brugt »gamle Bojsens« Sang
bog; sidst i Halvfjerdserne fik vi fat paa Morten Eskesens Sangbog, hvori vi fandt alle de nye Sange. Naar
en eller anden Slægtning, f. Eks. Ove Grønborgs Døtre,
kunde lære os nye Melodier til Sange i Morten Eskesens Sangbog, glædede vi os længe derover og nynnede
bestandig paa disse Sange. Saaledes lærte vi »Nu skal
det aabenbares«, »Ved Solbjærgs Lag«, »Udrundne er
de gamle Dage« og mange flere.
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Der blev ogsaa læst meget i vort Hjem. Johannes
Holst udgav dengang »Børnevennen« og N. C. Rom
»Husvennen«, der blev nøje læst af store og smaa. Og
saa »Budstikken« og »Højskolebladet« holdt vi, og jeg
mindes tydeligt »Højskolebladet«s første Nummer med
Jakob Harrekildes Digt »At ville, det er Sagen«. Ingemanns Romaner og Blichers Noveller læstes ogsaa; der
til kom Bjørnsons »Arne«, »En glad Gut« o. a., som laantes fra Stenum Højskole.
Alt eftersom Børnene voksede til, samledes der megen
Ungdom i Vedsted Skole. Om Sommersøndagene blev
der ofte leget i Haven, eller vi legede »Enkemand« paa
Pladsen ved Husets østre Gavl. Om Vinteren, naar der
af og til kom fremmede, morede vi os ved Panteleg og
senere ved Ordsprogsleg; nogle af de unge opnaaede
ved denne Leg nogen Rutine i at »spille Komedie«. En
Aften blev anden Akt af Hostrups »Genboerne« oplæst
af Ungdommen, saaledes at man fordelte Rollerne, og
hver læste sin Rolle, idet Bogen skubbedes fra den ene
til den anden. En af mine Søstre gav en fortrinlig Ma
dam Smidt og en anden Søster en lige saa god Amalia.
Rikkes Rolle havde ingen Lyst til; den var saa »kede
lig«.
Efter tarvelig Lejlighed var der megen Gæstfrihed
hjemme. Der var ikke Raad til Flothed med Mad og
Drikke; men de fremmede havde let ved at føle sig
hjemme. Da Fader havde Forbindelse med Højskolefolk
og Politikere, fik vi af og til Besøg af saadanne Folk,
og vi Børn lyttede da mere opmærksomt til Samtalerne,
end de voksne maaske troede. Især var Moders Brødre
Ove Grønborg og J. P. Grønborg kærkomne Gæster,
hvis Samtaler med Fader og Moder om Tidens bræn
dende Spørgsmaal vi altid lyttede til.
Engang imellem hændte det, at Højskoleforstander
Terkelsen fra Stenum kom, og da blev der gerne holdt
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Møde i Skolestuen, eftersom man endnu ikke havde
faaet Forsamlingshus i Byen. Der blev sunget Sange
som Arvesens »Frihed er det bedste Ord« eller »Fremad
er Verdens vilde Røst«, og saa talte Højskoleforstande
ren om Sønderjylland eller om Mindet (»Mindet lader
som ingenting, er dog et lønligt Kildespring«) eller
andre Emner. Hans Tale passede godt for Folk den
gang, og til Trods for den trange Luft i den overfyldte
Skolestue var der stor Opmærksomhed. Bag efter Mø
det blev mange tilbage for at samtale med Terkelsen.
Denne satte Pris paa Fader og erklærede, at han modtog
nogle af sine bedste Elever fra hans Skole1).
Fader var politisk interesseret og var derfor gerne
med i Ledelsen af Arbejdet forud for Folketingsval
gene i Nørresundby. I hans Brevsamling findes talrige
Breve fra P. C hr. Zahle, C. Berg, Sofus Høgsbro, Pastor
Hass o. fl. (Faders Breve er benyttet af Landstingsmand
Thomas Larsen i hans Bog »En Gennembrudstid II,
Blade af Vendsyssels politiske Historie«. Hjørring.
1922). — En Dag i Sommeren 1877 holdt en Vogn uden
for Skolen, og Fader stod op af sin Middagssøvn for at
tage mod de fremmede. Det viste sig at være Berg og
Hørup, som var ude paa en Agitationsrejse og nu be
nyttede Lejligheden til at hilse paa en af Bergs Ung
domskammerater. Dette Middagsbesøg glemtes ikke i
Hast af os Børn, der med Ærbødighed og Beundring
saa paa de to Politikere, hvis Navne vi saa ofte havde
hørt.
Hjemmet i Vedsted Skole var præget af Nøjsomhed
og Sparsommelighed, hvad der var en Nødvendighed,
men ikke føltes som et Tryk. Moder vævede selv alt
vort Dagligtøj, Lagenlærred o. lign. Fader skrev altid
med en tilspidset Gaasefjer, som han skar til med en
*) Om Datidens folkelige Møder har jeg skrevet en længere Ar
tikel i Tidsskriftet »Det ny Aarhundrede«, 1. Aargang, 20. Hefte, 1904.
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skarp Pennekniv. Naar han fik Breve, »trillede« han
Konvolutterne op, vendte dem og brugte dem igen.
Meget sjældent var der Sygdomme i Hjemmet og da
kun Smaasygdomme. Det kom derfor overraskende, at
Fader i Marts 1880 fik en haard Lungebetændelse. Fa
milien haabede stadig paa, at han skulde komme sig, og
vi troede næppe, at det var saa galt, som det virkelig
var. Efter nogle Dages Sygeleje udaandede han stille
og roligt den 10. Marts 1880, kun 53 Aar gammel.
Døden havde revet en virksom Lærer, en god Familie
fader ud af hans Virksomhed. Der var Sorg ikke alene
i Vedsted Skole, men ogsaa i Skoledistriktet, og da han
blev begravet paa Aaby Kirkegaard, var der et af de
største Ligtog, som var set paa Egnen. Et halvt Hun
drede Vogne fulgte Ligvognen den halve Mil fra Ved
sted Skole til Aaby Kirkegaard.
Udsigterne var ikke lyse for Moder, der var henvist
til at leve af en lille Pension med 3 Børn under 14-Aars
Alderen. Imidlertid blev der fra Befolkningens Side sat
Adresser i Gang for at faa min ældste Broder kaldet til
Faders Efterfølger, og da det lykkedes, blev Moder Hus
bestyrerinde for ham, og Hjemmet blev saaledes holdt
sammen, indtil Børnene voksede fra Haanden. Senere,
da min Broder giftede sig, byggede Moder sig et lille
Hus ved Landevejen i Vedsted, og der levede hun indtil
sin Død 1892.
Hjemmet i Vedsted Skole var ikke alene præget af
Flid og Nøjsomhed, men ogsaa af en vaagen aandelig
Sans, der havde sit Udspring i Kristentro og Menneske
kærlighed. Dette Hjem øvede Indflydelse paa Børnene,
der voksede op i det, og tillige paa Skolebørnene og
Ungdommen i Egnen. — I Vedsted Forsamlingshus hæn
ger et stort Billede af Fader, hvis Minde stadig bevares
med megen Pietet i hans gamle Virkekreds.

FARVER CHR. T. ERIKSEN OG HUSTRU
KRISTINE f. HØEGH.
Af Johannes Vinther.
»Der er nogle, der bestandigt
gaar, som de gik Kongebud,
og er Vidnesbyrd iblandt os
om saa kongelig en Gud.
Deres Smil er som et Solskin,
som et Solskin og en Fred.
Vejen, som vi selv skal følge,
bliver skønnere derved.«
Mads Nielsen.

hristian Tolvtevar Eriksen var født den 10. August
1831 i Horsens og var, som Navnet siger, den tolvte
i Søskendeflokken. Hans Fader var Snedkermester, en
mild og god Mand, Moderen var en mere bestemt Ka
rakter, og da Christian efter sin Konfirmation skulde
vælge Livsstilling og ønskede at blive Landmand, satte
hun sig derimod; men naar han ikke maatte blive dette,
var det ham lige meget, hvad de satte ham til, og saa
satte Forældrene ham da i Farverlære hos Stampe i Aar
hus, som var en dygtig Mand, der opdrog sine Folk til
Raskhed baade i Arbejdet og ved Bordet. Eriksen lærte
derfor foruden sit Haandværk at sluge Maden, hvilket
da han blev gift, forfærdede hans Kone, saa hun tabte
Appetiten ved at se derpaa. — Han aftjente sin Værne
pligt i Altona, men havde forinden forlovet sig med sin
smukke Kusine, Kristine Høegh, f. 12. Oktober 1834, og
Datter af en Guldsmed i Aarhus. Hun havde i nogen
Tid opholdt sig i Horsens for at lære Modepynt. Hendes
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Fader havde været velhavende, men tabte sine Penge
ved en Landejendom, og de to unge, der holdt Bryllup
den 10. August 1858, maatte begynde deres Forretning
med tomme Hænder. Det var paa Frederiksgade Nr. 44
i Aarhus, de kom til at bo, og her fik de et slidsomt Ar
bejde, som Eriksen jo ikke havde valgt af Lyst, og dette,
ikke at være kommen paa sin rette Hylde, er en Svæk
kelse i den daglige Arbejdskraft, som de heldigere stil
lede Mennesker har meget vanskeligt ved at forstaa. —
Eriksen undgik ikke en Fallit, men fik dog Akkord med
sine Kreditorer, saa han kunde fortsætte sin Forret
ning og efterhaanden forbedre sine Kaar.
I 1864, just da Tyskerne rykkede ind i Aarhus, havde
Eriksens den Sorg at miste deres eneste Søn, et 5 Aars
Barn, og de maatte ansøge om Fritagelse for Indkvar
tering, indtil Begravelsen var overstaaet. Det var en
tung Tid for dem, og de følte Trang til aandelig Trøst,
men gode Kirkeord var den Gang sjældne i den jydske
Hovedstad. Den Præst, der tiltalte dem mest, var en
gammel Provst Boesen ved Domkirken. Stor Betydning
for dem fik imidlertid den af de to Teologer Jens Nørregaard og Christoffer Bågø i 1866 oprettede Testrup
Højskole, l3/4 Mil syd for Aarhus, og omtrent samtidig
blev Jørgen Teilmann Kapellan hos sin Fader, der var
Sognepræst i Ormslev, ikke langt derfra. Med disse
unge Mænd, der var paavirkede af Grundtvig, kom et
Aandens Vejr over Egnen, som bragte Næring til tør
stende Sjæle, og til dem hørte Christian og Kristine
Eriksen. Nu blev der, til Trods for, at hele deres Fa
milie misbilligede det, Valfart til Ormslev og Testrup,
og Eriksen gik ofte til Fods den lange Vej frem og til
bage for at faa at høre en Prædiken i Ormslev eller et
Foredrag paa Højskolen. De nye Ordets Forkyndere
besøgte de unge Farverfolk paa Frederiksgade, og det
lille Hjem blev snart et Samlingssted for Grundtvigs
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Venner og det gennem en lang Aarrække i stigende
Grad.
Da den gamle Sognepræst Teilmann døde, søgte en
Del af Menigheden og mange Sognebaandsløsere om at
beholde Kapellanen i Embedet, men han fik det ikke.
Provst Boesen kom op til Eriksen og fortalte ham dette
og spurgte: »Hvad saa Eriksen?«, hvortil denne sva

CHR. T. ERIKSEN og HUSTRU som Nygifte,

rede : »Ja, saa danner vi en Valgmenighed«. »Ja, det forstaar jeg godt«, tilføjede den gamle Provst.
Nu paafulgte der en Række Møder om Valgmenig
hedssagen og Bygningen af en Kirke, som den Gang
var nødvendig, og da Eriksen kom hjem fra et af disse
Møder og fortalte sin Hustru, hvor stort et Bidrag han
havde tegnet sig for, sagde hun: »Ja, saa maa vi jo nu
spare, hvor vi kan undvære«, og hun gjorde en Begyn
delse, idet hun bestemte, at Købet af et Stykke Gulv9
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tæppetøj samt en Sølje, som hun og hendes Datter,
Frida, havde sammensparet 12 Rigsdaler til, skulde gaa
tilbage og Pengene gives til Kirken. — Denne blev byg
get og indviet Pintsedag 1876, og ved den Lejlighed
kom der Gæster fra andre Valgmenigheder, som samle
des hos Eriksens i Frederiksgade og blev indkvarterede
derfra.
De havde ellers dette Foraar haft den store Sorg at
miste en yndig lille Pige paa 11 Aar, Charlotte, efter
faa Dages Sygdom; men det var, som Forberedelserne
til Valgmenigheden, hvorved deres Vovemod og Kær
lighed til en stor aandelig Fællessag sattes paa Prøve,
løftede deres bedrøvede Sind.
Foruden de to nævnte døde Børn havde de tre Døtre:
Frida, Vilhelmine og Karen, som de opdrog med op
ofrende Kærlighed, men deres Hjerter havde Rum nok
til foruden at omfatte en Skare af Ungdom, der gennem
Aarene samledes ved næsten alle Lejligheder i deres
beskedne Hjem under »den sorte Farver-Fane« paa Fre
deriksgade 44. Det var i Stuen, men bestod kun af tre
smaa Stuer, hvoraf den ene var Butik, og dertil et Par
Kvistværelser, der brugtes som Sovekamre, men der var
alligevel Plads til en uberegnelig Mængde, og der ud
foldedes en enestaaende Gæstfrihed. Fru Kristine Erik
sen var utrættelig i at sørge for Gæsterne med Mad og
Drikke og skaffe dem Logis og anden Pleje, og det
hændte, at hun og hendes Mand rømmede deres Sove
værelse for at give Plads til nogle unge, medens de stil
lede Senge til sig selv ude paa Loftsrummet. Hvorledes
de skaffede Mad til alle disse Venner og Venners Ven
ner, der hyggede sig ved deres Arne, er uforstaaeligt.
Eriksen var ikke saa talende som hans Hustru, men
hvem kan glemme hans dejlige Smil og faste hjertelige
Haandtryk, hans beskedne, ridderlige Væsen og Vilje
til at tjene andre.
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En Strofe i hans Bryllupssang fra 1858 blev ret beteg
nende for ham:
»Du Brudgom med det glade Blik,
paa rette Sted dig Hjertet sidder.
Vi ved det vist, den Skat du fik,
du vogte vil som trofast Ridder.
Vil Sorgen stundom banke paa,
du beer den høflig om at gaa.«

Hans Lyst til at fordrive Sorgen gav sig ogsaa Udslag
paa hans ældre Dage, da han en Tid var indtaget i en
i og for sig ubetydelig lille Sang, som en af de unge
Soldater, der kom i hans Hjem, ofte maatte synge og
spille for ham, fordi det hed i den:
»I Verden der gives vel Sorger og Strid,
men de kommer aldrig til Fjældene hid.
Og skulde de komme til Fjældet en Gang,
saa jage vi bort dem med Latter og Sang.«

Men hans Glæde havde sin alvorsfulde Baggrund. Det
mærkedes, naar han holdt Morgen- og Aftenandagt med
sin Husstand. Hans Inderlighed og barnlige Hengivelse
vil være uforglemmelig for dem, der har været med i
denne Kreds. Da forstod man, at den glade Kristendom,
der fik saa mange Udtryk i Eriksens Hjem, havde sin
skjulte Kilde i et inderligt Trosliv, hvoraf disse to hjer
tensgode Mennesker daglig øste og derfor fik Kraft til
at gøre andre glade omkring dem. — En ung Kommis9
Kristian Vinther, der var trykket af Ulyst til Handels
livet og af en uendelig Hjemvé, fandt hos Eriksens gen
nem flere Aar et dagligt Tilflugtssted, hvor han udøste
sine Sorger og fik Trøst saa vel i Bøn og Lovsang som
i de mange uskyldige Glæder, der bar ham oppe gennem
Trængslerne og modnede hans Sind til en aandelig Ger
ning og til en tidlig, fredfyldt Død.
Et Minde om en Begivenhed, der er betegnende for
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den ungdommelige Munterhed i Eriksens Hjem, skal
her fremdrages:
Paa den ældste Datters, Fridas, 15aarige Fødselsdag
vilde nogle ganske unge Mennesker opføre Erik Bøghs
»Valbygaasen« i Eriksens Havehus. Fødselsdagsbarnet
havde Hovedrollen. Fru Eriksen maatte udlevere en Del
Gardiner til at drapere Scenen med, og Eriksen maatte
ikke blot udlaane sin Kjole til den ungdommelige Frier
i Stykket, men endog, da man havde Mangel paa ældre
sceniske Kræfter, overtage Kammerraadens Rolle med
kort Varsel, og det var rørende at se ham staaende i sin
Butik og læse paa Rollen i de Mellemstunder, Kunderne
undte ham, og saa endte det dog selvfølgelig med, at
han opgav at lære den, men gik rundt paa Scenen og
læste op af Bogen. — Nuværende Kaptajn Jørgen Ras
mussen i København, der den Gang var menig Soldat,
havde faaet den vanskelige Opgave at være Sufflør for
de unge agerende, der ikke forstod sig paa Stikord eller
havde haft Tid til at holde mere end et Par Prøver og
derfor maatte kaldes til Orden hvert Øjeblik under den
paa en Vis bevægede Forestilling, der overværedes af et
temmelig stort, ungdommeligt Publikum.
De to yngste Skuespillere kom midt i Stykket i et
lovlig højrøstet, privat Skænderi om et Brev, og den
opfindsomme Fru Kristine rejste sig da og trak med
moderlig Mildhed Tæppet for de unges Forvirring og
foreslog en »Mellemakt«, indtil Brevet blev fundet.
Eriksen klarede sig godt med Bogen i Haanden, men
kom i sin Iver for Skade at læse ogsaa en beskrivende
Parenthes højt (»Sagte til Palmer«), hvilket indbragte
ham Bifald og gjorde hans Optræden paa de unges Scene
uforglemmelig.
I det hele taget kan Eriksens Hjem paa Frederiksgade
karakteriseres som et rigtigt Højskolehjem, opstaaet
længe førend Institutioner af dette Navn dukkede frem
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og med et hjemligt Præg, som de officielle vanskeligt
kan faa. Den Omstændighed, at Eriksens som oftest
var Dus med de unge, der til Stadighed kom i deres
Hjem, bidrog til at give Samlivet et familiært Præg.
Her skal nu indskydes nogle Udtalelser om Hjemmet
paa Frederiksgade af nogle af dem, der har kendt det
godt. Først af Seminarielærer Marius Sørensens Hustru
i Jelling, Fru Hanne Sørensen, f. Jessen, der som ung
Pige var særlig knyttet til Eriksens Familie:
»Ved Slutningen af mit Ophold paa Testrup Højskole,
Sommeren 1874, gjorde Fru Nørregaard mig opmærksom
paa, at jeg maaske kunde faa Plads som Lærerinde hos
Farver Eriksens i Aarhus, og ved det offentlige Juli
møde i Testrup, hvor Eriksens var til Stede, blev det
afgjort mellem os, at jeg skulde komme der til Novem
ber. Jeg ser Pastor Jørgen Teilmann stikke Hovedet
ind i det grønne Løv paa Højskolens Gavl og sige : »Det
er nogle slemme Mennesker, De der kommer til«.
Jeg blev i deres Hjem fra 1874 til 1878 som Pige, Læ
rerinde og Plejebarn, og det blev mine bedste Ungdomsaar.
Den faste Stok hos Eriksens var unge Mennesker:
Soldater, unge Handels- og Haandværkerlærlinge. —
Saadanne dels boede, dels spiste hos Eriksens eller kom
der om Aftenen, og da sang man og læste højt. — Om
Søndagen gik vi unge i Flok ud i Skoven ved Aarhusbugten og undertiden de l1/^ Mil til Bering Kirke eller
l3/4 Mil til Onsdagsmøderne paa Testrup Højskole. —
Somme Tider dansede vi eller spillede Komedie i vore
smaa Stuer. — I de Tider var man norgesbegejstret, og
der kom ikke sjældent norske Højskoleelever. Eriksen,
der havde været i Norge for sit Helbreds Skyld, var
lykkelig, naar en Nordmand viste sig, og tog gærne til
at raabe højt til ham for bedre at blive forstaaet. Naar
vi unge Piger derfor hørte den glade Raaben i Butik-
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ken, vidste vi, hvad det betød. — Hvad var det da, der
drog saa mange Mennesker til Eriksens Hjem?
Det var to jævne, borgerlige Mennesker, men deres
Ansigter lyste af Godhed og Livlighed, og altid fik man
milde Blik og gode Haandslag, og man følte sig væ
rende i Vennevold hos dem. —
Med Hensyn til deres store Gæstfrihed, da savnede de
ikke, hvad de gav bort paa den Maade. Det var deres
Tro, at de fik nok, hvad de skulde have, og deres Tro
blev ikke beskæmmet.
De begyndte og sluttede Dagen med Bekendelse og
Bøn, og de unge Mennesker, særlig en Handelslærling,
kunde næsten ikke bryde op om Aftenen, før vi, som
han sagde, havde »bedt«. — De tog med ind i deres Bøn
alle, som stod om dem, og var der noget, som særlig
knugede os, blev dette taget med.
Hvor var de kærlige imod os, ja ogsaa mod dem, der
stod os nær og som de ikke en Gang havde set. Ogsaa
dem tog de med ind i deres Bøn, naar disse havde det
tungt. Ens Venner var altid velkomne hos dem. — En
ung Mand, der med sin Kæreste havde besøgt dem, sagde
ved Afrejsen: »Det skal være vor Tak til Jer, at vi,
naar vi selv faar Hjem, skal se at være gæstfri, som I
har været det mod os«.
Eriksens elskede Fri- og Højskolebevægelsen og vilde
gærne lede noget deraf ind i deres Hjem, ogTestrup Høj
skole var jo mit aandelige Arnested. Der stod ikke det
»koldske« som Overskrift, men det »historisk-poetiske«.
Foruden Eriksens 2—3 Børn havde vi nogle fra Byen.
Vi havde fra vort lille Kvistværelse den herligste Udsigt
over de storlinjede Bakker i Aarhusegnen, og jeg har
kun gode Minder fra vor lille Skole. — Lærdommen
var det maaske ikke saa meget bevendt med, men det
hjertelige Forhold var, som det skulde være. Kristine
Eriksen havde selv Bibelhistorie med Børnene om Mor-
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genen, og hun kom siden af og til og saa’ til os. Saa
sagde hun gærne: »Ja, I har det godt heroppe!«
Eriksens to nulevende Døtre og jeg er i Tidens Løb
kommen fra hinanden, som det tit gaar, men vort fælles
Aarhushjem glemmer jeg aldrig!
Eriksens faste Haandtryk og Kristines bløde, kærlige
Favn kan jeg mærke endnu, og de dyrebare Minder vel
signer jeg til min sidste Stund«.
Den førnævnte Kaptajn Jørgen Rasmussen skriver
saaledes :
»Det vilde være mig kært, om Eriksens fik en Omtale
i Mindebogen om Hjemmene, da jeg tror, at deres Hjem
netop havde stor Betydning for mange, selv om det i
fremragende Kredse maaske ikke ofte er nævnt. Det
var jo saaledes, at det var mest Smaafolk, der benyttede
sig af den store Gæstfrihed, og Eriksens var jo stilfær
dige Folk i det hele taget.
Af de unge Karle, der aftjente deres Værnepligt i
Aarhus, var der næppe een af Højskolefolk, som ikke
fandt derhen, og Kammeraterne tog de med sig.
Og hvor var de opofrende mod dem, der kom. Jeg
mindes, at Fru Eriksen mindst een Gang i sin Iver for,
at Vennerne fra Landet (mest fra Valgmenighedskred 
sen) skulde have et Maaltid Mad, glemte selv at faa no
gen Middagsmad. — En Gang kom en Flok unge Piger,
der vist skulde til Testrup Højskole, henimod Aften,
og de blev modtagne med aabne Arme og fik Lov at
tilbringe Natten paa Sofaer, Stole og Tæpper. — Jeg
har mødt den største Kærlighed i dette Hjem og faaet
mange gode Ord baade mundtlig og skriftlig og mange
Vennegaver. De var trofaste mod Vennerne, der kom,
og Venskabet varede, til de lukkede deres Øjne i Døden.
Fru Eriksen var vel nok den, der mest tiltalte Folk,
men Eriksens jævne og vederhæftige Maade at tage alt
paa og hans Andagter med os i Hjemmet var i høj Grad
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værdifulde. De kom saa godt ud af det baade indbyrdes
og med os andre, saa det var jo ikke mærkeligt, at det
ogsaa gjorde sig gældende, da de fik Højskolehjem, men
i den Tid var jeg kommen bort fra Aarhus, hvor jeg laa
til Tjeneste.
Jeg tilbragte al min Fritid hos Eriksens og det var
mit andet Hjem her i Verden. — De var mig anbefalet

CHR. T. ERIKSEN.

af Urmager Sinding og Bødker Rudkøbing i Ebeltoft,
og jeg mindes mit første Besøg paa Frederiksgade 44.
Thomas Jensen Sort, som jeg kendte fra tidligere Tid,
og som var Underkorporal i Aarhus, da jeg kom dertil
som Rekrut, havde lovet at følge mig derhen, men den
første Søndag hørte jeg, at han skulde til Fødselsdag
hos en Kammerat, og saa vilde jeg ikke gøre ham Ulej
lighed.
Jeg spekulerede saa paa, om jeg ikke kunde prøve
paa at gaa derhen alene, og da jeg var ret forlegen og
trekantet, faldt det mig ind at spørge, om Thomas var
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der, endskønt jeg var vis paa det modsatte. Eriksen tog
imod mig og svarede meget venlig og forekommende, at
Thomas var der, og jeg kunde godt komme til at tale
med ham. — Ja, saa var jeg der altsaa. — Den Kamme
rat af Sort, som havde Fødselsdag, boede netop hos
Eriksens, og der var jo festligt i den Anledning, og
baade unge og gamle var muntre og glade, men jeg be

Fru KRISTINE ERIKSEN.

tragtede mig selv som et udenlandsk Dyr, der ikke
kunde snakke med, og satte mig for ikke at komme der
mere.
Jeg blev dog snart trukket derhen igen af Kammera
terne, og saa blev der ogsaa Hygge og Glæde for mig.
Der blev sunget og fortalt, og man var glad næsten blot
ved at se hverandre, og med smaa Midler kom vi langt.
Jeg var jo kun lidet selskabelig anlagt og havde svært
ved at huske og kende Folk og kunde vist tit ikke rig
tig være med, men jeg følte mig saa vel der, og jeg
mødte ofte en overdreven og ufortjent Venlighed.
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Eriksens store Glæde ved Valgmenigheden var øjen
synlig, og dette kunde jeg skønne paa. De bragte vist
betydelige Ofre i den Anledning, men de omtalte det
aldrig, saa man mærkede kun deres Glæde og forvent
ningsfulde Haab derved, og Søndagsturene til Ormslev
og senere til Bering var jo det bedste af alt«.
Endelig har Højskoleforstander I. P. Kristensen-Randers i 1924 formet sine Ungdomsminder om Hjemmet
saaledes :
»Min »Afregningsbog« fra Soldatertiden viser, at jeg
fra sidst i November 1880 til 29. Juli 1881 var til Tje
neste i Aarhus. I disse 8 Maaneder kom jeg daglig i
Farver Eriksens Hjem, og de fleste af dem havde jeg
»Kvarter« der for et Vederlag, der var saa lille, at Vær
ten vistnok satte Penge til paa mig.
Det er mig en stor Glæde at faa Lejlighed til at ud
tale min Taknemlighed for alle de gode Minder, jeg
har at gemme paa fra disse Aarhusdage.
Farver Eriksen og hans Hustru levede saa lykkeligt
sammen, at Husfader og Gæster uvilkaarligt maatte
komme til at tænke paa de skønne Begyndelseslinjer af
Grundtvigs bekendte Bryllupssalme :
»Det er saa yndigt at følges ad for to, som gærne vil
sammen være«.
Og der var saa herligt et Sammenhold mellem dem og
deres Børn, tre Døtre, at man maatte tage de Linier med,
der indleder Salmens andet Vers:
»Det er saa hyggeligt allensteds, hvor smaa og store
har eet i Sinde«.
Men den Fællesskabets Aand, der mødte een hos disse
Mennesker, havde sin Oprindelse i noget dybere og
mere vidtspændende end Familiefølelsen. Hvad dette
var, kan maaske allerbedst komme frem, naar hele 3.
Vers ogsaa tages med:
»Det er saa herligt at stole paa, vi har en Herre, som
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alting mægter, han os ej glemmer, naar vi er graa, hans
Naade rækker til tusind Slægter; ja, det er Gammen, at
alle sammen er Jå og Amen Guds Naades Ord«.
Vi, som har været med til Hjemmets Morgen- og Af
tenandagter, kan næppe nogen Sinde glemme den In
derlighed, hvormed Eriksen bekendte Troen og bad Fa
dervor.
Ved Eriksens og hans Hustrus Sølvbryllup blev der
sagt, at de mange Venner, der søgte deres Hjem, ikke
kom for at besøge Eriksen eller Fru Eriksen, men for
at besøge Farver Eriksens. Ved at nævne Haandværket
slog man det fast for sig selv og dem, man talte med, at
Familien var solide, jævne Arbejdsmennesker, som
tjente Føden med flittige Hænder, og det lille Slutnings-s betød, at alle Hjemmets Medlemmer var en En
hed.
Der blev ved samme Lejlighed mindet om, at Eriksens
boede i Nr. 44 paa Frederiksgade. At der er lutter Lig
hed mellem Numrets Cifre og slet ingen Forskellighed
fortæller, at indenfor dette Husnummers Mure hersker
en hjertelig Lighedens Aand : Præster og Lærere, Gaardmænd og Husmænd, velstaaende og mindre velstaaende
Borgere, Seminarister og Soldater — alle blev mødte
med den samme Velvilje.
I Nr. 44 fandtes der ingen store og pragtfulde Væ
relser, men kun smaa Stuer. Men Hjemmet har mange
Gange faaet mig til at tænke paa den Sætning i Holtens
Fysik: »Varmen udvider alle Legemer«.
Det kunde hænde, naar der en Aften var samlet mange
Gæster, særlig unge, hos Eriksens, at Tiden var gaaet
saa rask med Sang og Samtale, at Midnat var naaet, før
nogen tænkte paa det. Det gjorde endda ikke saa me
get, men en tre, fire af Flokken boede et godt Stykke
fra Byen, og Vejret var meget ubehageligt, saa Fru
Eriksen syntes, det var Synd, at de skulde gaa ud under
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disse Forhold. Det var da utroligt, hvorledes hendes
varme Hjerte fik Hjemmet til at udvide sig saa meget,
at der ingen Bolignød blev, men de paagældende fik
baade Nattely og Sengeplads«.

Da Valgmenighedskirken i Aarhus blev bygget, var
Eriksens ogsaa medvirkende. De havde netop Aaret i
Forvejen efter Opfordring overtaget Stillingen som
Værtsfolk i det oprettede Højskolehjem og kunde nu
bringe større Ofre for Kirkesagen. I Højskolehjemmet
holdt Soldaterne til i deres Fritid, og det var for dem
en Lise at komme ud fra det stramme Kaserneliv med
alle dets Eder, Forbandelser og Skældsord og ned til de
to hyggelige gamle, der altid havde aabent Øre og Hjerte
for dem, der behøvede Opmuntring og Vejledning. —
Under de store Indkaldelser, da Soldaterne skulde ind
kvarteres hos Borgerne, gik Eriksen forinden til de for
skellige Kompagnichefer og fik udvirket, at bestemte
Soldater, Sønner af hans gode Venner, kom til at bo hos
ham paa Højskolehjemmet, og det er uvist, hvem der var
gladest ved denne Ordning, naar den lykkedes, enten de
indkaldte Soldater eller Eriksen selv.
Den 10. August 1883 indtraf Eriksens Sølvbryllup, og
forinden lagdes der Planer om, hvorledes man skulde
bære sig ad med at rumme alle de Venner, man gærne
vilde se ved denne Lejlighed, men da kom selve Venne
kredsen dem til Hjælp, idet den indbød Eriksen med
Familie til at deltage i et Festmaaltid i Haandværkerforeningens Sal. — I Hjemmet havde Børnene og nogle
unge Aftenen før opstillet større Gaver og smykket med
Blomster, og da Sølvbrudeparret kom ind paa Højtids
dagens Morgen, modtoges de af deres nærmeste med
Musik og Sang, og efter Morgenandagten begyndte Gra
tulanter, Gaver, Breve og Telegrammer at strømme ind
og fortsattes hele Dagen, da Lejligheden nu var kom-
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men til at sige Tak til dem, der havde gjort saa mange
glade.
I et Brev fra en ung Mand hedder det bl. a. :
»Aa, hvor vi unge dog egentlig maa skamme os, tunge
og trætte, som vi ofte gaar, naar vi ser den Fred og Vel
signelse, der kan følge et Hjem gennem 25 Aar og meget
længere; vi lærer at sige, naar Tvivlen kommer: saadanne Hjem gives. Deres Hjem har været et Exempel
for os unge, og derfor siger jeg Dem en rigtig hjertelig
Tak, rigtignok endnu med en stille Tvivl om, hvorvidt
jeg vil kunne naa noget lignende«.
Ved Frokosten i Hjemmet holdt Eriksen, der ellers
ikke var Taler, en Takketale til sin Hustru, fordi hun
havde været den bærende Kraft i Hjemmet, den, der
satte i Gang og overvandt Hindringerne.
Ved Festmaaltidet faldt der mange Takkeord til dem
begge, og der blev overrakt dem en Adresse og en
Penge gave.
En af de unge Stamgæster i Hjemmet, den før nævnte
26aarige Kristian Vinther, der Dagen forud havde været
Festarrangeur og var en af de gladeste Deltagere, tak
kede et Par Dage efter i et Brev sine gamle Venner for
»de dejlige, uforglemmelige Dage« og kalder det »en
af de skønneste Fester«, han havde været til. — Det
blev ogsaa hans sidste Fest, thi 14 Dage efter fik han
Blodspytning, og 5 Maaneder efter var han død.
I 1890 kom der Opfordring til Eriksens om at over
tage Silkeborg Højskolehjem, der ikke ret vilde gaa, og
naar noget blev forlangt af Kristine Eriksen, som hun
ikke selv havde givet Anledning til, følte hun det som
en Opgave, Gud lagde paa hendes Vej, og som hun der
for ikke kunde sige Nej til. Da desuden den næstældste
Datter, Vilhelmine, var bleven gift med Glarmester Hostrup-Petersen i Silkeborg, faldt det lettere for Eriksens
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at skifte Opholdssted, og de virkede da i 6 Aar til Gavn
og Glæde for mange i Silkeborg, men der havde de den
Sorg, at den nævnte Datter, der havde hængt inderligt
ved Barndomshjemmet og navnlig ved Faderen, døde fra
tre Smaabørn.
Fru Eriksen gennemgik derefter en haard Sygdom,
og disse Begivenheder bevirkede, at baade hun og hen
des Mand følte det rigtigst at opgive den besværlige
Gerning i Silkeborg og flytte tilbage til Aarhus, hvor
de købte en Ejendom i Nørre-Allé, skraas over for Valg
menighedskirken, og indrettede sig et godt Hjem, selv
følgelig med Plads til unge Pensionærer, og nu blev det
et nyt Slægtled, der kom til at nyde godt af Arnefreden
hos de gamle. — Da Læge Frantz Leth og Valgmenig
hedspræst Asger Højmark var kommen til Aarhus,
ytrede Fru Eriksen sin Glæde over, at to af hendes
gamle Drenge nu var kommen til at sørge for baade
deres Legemer og deres Sjæle.
De levede nu en Række gode Aar i Aarhus, havde de
res to Døtre boende i Nærheden, idet Frida nemlig var
bleven gift med Forstander J. Nielsen paa Klank Høj
skole, senere Borris Landbrugsskole, og den yngste, Ka
ren, med Lærer Hvidkær i True.
Deres Guldbryllup i August 1908 stundede til, men
Eriksen naaede ikke at opleve denne Højtidsdag. Han
havde altid været svagelig af Helbred, og hans Læge
sagde, at det var hans Hustrus omhyggelige Pleje, der
gjorde, at han blev næsten 77 Aar.
Den 8. Maj skulde min Moder begraves paa Ørritslev
Kirkegaard i Horsensegnen, og Eriksen bestemte sig til
at ville følge hende til Graven, og som det Ordensmen
neske han var, havde han Aftenen før lagt alt sit Tøj
til Rette, saa han næste Morgen kunde gøre sig hastigt
i Stand til Rejsen, men midt om Natten blev han meget
syg af Lungebetændelse og laa til Sengs i 12 Dage.
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Hans ældste Datter rejste ind til ham fra Klank hveranden Dag, og da hun en Morgen tog Afsked med ham,
saa’ han paa hende med et Blik, der udtrykte den sidste
Adskillelse. Hun sagde: »Jeg kommer jo igen i Mor
gen, Far«, hvortil han svarede: »Ja, ja! Tak for alt,
Frida!«
Den næste Dags Eftermiddag den 20. Maj sov han ind.

CHR. T. ERIKSEN og HUSTRU som gamle.

Hans Hustru overlevede ham knapt et Aar. Hun sank
sammen efter at have mistet det sjældne Menneske, som
hun i saa lang en Aarrække havde plejet og delt saa
meget godt med. Det var en Hjertesygdom, der gjorde
hendes sidste Dage svære, saa hun ikke kunde faa Ro i
eller oven Senge. Efter at have været hos hende i 9
Dage og Nætter fik Fru Frida Nielsen hende med Læ
gens Tilladelse flyttet pr. Bil til Hjemmet paa Klank
Højskole, og her døde Kristine Eriksen den 14. Maj
1909. Hun havde faaet Morfin og sov. Hendes Datter
sad ved Sengen og saa’ paa hende og fik en mærkelig
Følelse af, at noget svævede hende sagte forbi. Hun
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hentede da sin Mand, der kom og sagde, at Moderen
var død.
Ved begges Jordefærd blev sunget:
»Jeg lever et saligt Liv alt i Gud, jeg dør kun for
evigt at leve, jeg rejser med Glædens det evige Bud!«
Disse Ord betegner deres Liv, thi trods Sorg og Mod
gang blev det dog bestandig en Rejse med Bud til deres
Medmennesker om en evig Glæde, og den Arv, de efter
lod de mange gamle og unge Venner, var det store Eks
empel paa ydmygt Tjenersind og paa den Kærlighed,
der drager opad.

Til Slutning skal anføres et Uddrag af den Tale, Svi
gersønnen, Højskoleforstander J. Nielsen holdt ved
Eriksens Begravelse:
»Det, vi modtog i Eriksens Hjem, var noget af det
allerbedste, en Ungdom kan møde. Det var Indtryk af
Livet, skikkede til at faa varig Betydning for vort Liv.
— De havde prøvet Modgang, men lært at finde Styrke
i Modgangen, og det Liv, vi saa’, var ikke overfladisk,
men for Alvor — baaret af Kristentro. Det var et Liv
med den Respekt for Arbejdet, som Arbejderen har,
med Bevidsthed om dets Tynge og dets Værd. Et Liv
med uforfalsket Tilslutning til det, man erkendte for
godt, og en ægte Uvilje mod alt slet og især alt paataget
Væsen.
Og saa denne rige Deltagelse for Mennesker, ikke
noget som en Stadsklædning, nej, noget saa jævnt, næ
sten som et nødvendigt Udslag af Natur. — Vi unge har
modtaget uudslettelige Indtryk fra dette Hjem. Et ægte
Menneskeliv — ogsaa i sin Begrænsning fuldt veder
hæftigt — levet i Gudsfrygt.
Vi trænger til at drage dette frem, ikke for at rose,
men til Styrkelse: at Gud ved Vorherre Jesus Kristus
kan give os Evne til at leve saadan, at vort Liv bærer
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Ægthedens Præg i det gode. — Gud kan tage vor Fattig
dom og skabe et Overskud der, hvor vi selv i Virkelig
heden spiller Fallit. Hans Kærlighed kan gøre Menne
sker saa rige, at der bliver noget at give til andre Men
nesker.
Vore Skrøbeligheder falder altid i Øjnene. Vor Stor
hed er ikke værd at nævne. Men den Kærlighed, der
vokser ud af vort Forhold til Gud, er en Velsignelse, og
den er det velsignet at tænke paa. —
Og saa oplevede .de jo ogsaa, at det er godt at leve i
Samfund, naar det, der binder sammen, er noget, der kan
bære.
Og nu det sidste. — Eriksen havde levet sin Tid og
var træt. Sygdommen var stræng, men han var taalmodig. Han længtes — ikke blot efter Udfrielse — men
efter at komme hjem.
Det kan og vil Gud altsaa give, at vi, der hænger ved
dette Liv, som vi har saa meget at udsætte paa, men
som vi dog nødig vil slippe, kan komme til at længes
efter at komme hjem. Saa er alt godt, og vi kan takke
for Livet og sige Tak, naar vi skal slippe det«.

10

MINDER FRA
BRYGGER JENS WESTBERGS HJEM.
Af Birgitte Møller.

ens Westberg, der fra sin Ungdom var en stærkt
J aandeligt og religiøst interesseret Mand, sluttede
sig tidligt til den grundtvigske Bevægelse og var indtil
sin Død et trofast og offervilligt Medlem af den grundt
vigske Menighed i København. Hans Barndomshjem
har sikkert været paavirket af Rationalismen, der i Slut
ningen af det 18de Aarhundrede udbredtes fra Tysk
land over vort Land og var stærkt repræsenteret i Ho
vedstaden. I Aaret 1833 kom den tyske Filosof Schleier
macher, »en Stridsmand i den hellige Krig for den rene
Lære«, som han er blevet kaldt, og som maa betragtes
som den, der med størst Held bekæmpede den rationali
stiske Aandsretning i Tyskland, til København. Efter
hvad min Mor, der var Søster til Jens Westberg, har
fortalt mig, omtaltes Schleiermacher i Hjemmet, og hans
»Taler over Religionen« blev ogsaa læst dér, rimeligvis
indført af en af Sønnerne, Rasmus Westberg, der døde
ung som theologisk Student. Sandsynligvis har nogle
af det Westbergske Hjems Ungdom været til Stede
ved den meget omtalte Højmesseprædiken, Schleier
macher holdt i Petri Kirke, inden han forlod Køben
havn.
Herhjemme var det jo navnlig J. P. Mynster og N. F.
S. Grundtvig, der slog Rationalismen ned. Min Mor-
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mor og hendes Døtre sluttede sig til Mynster, medens
Morbror Jens blev saa stærkt paavirket af Grundtvig,
at han ikke alene hørte til de første, der her i Hoved
staden samledes öm Grundtvigs Forkyndelse, men ogsaa
saa længe han levede, støttede Menigheden baade med
Raad og Daad.
Jens Westberg fødtes den 30. Decbr. 1817 i den gamle
Bryggergaard i Magstræde Nr. 10 i København. Han
var Søn af Brygger Christen Westberg og Hustru Abelone Kirstine W. De var begge født i Jylland, han 1770
og hun 1789, de var begge taget til København for at ar
bejde, men han var jo betydelig ældre end hun. De lærte
hinanden at kende i Gæstgivergaarden »Den forgyldte
Klipfisk« ved Halmtorvet, der dengang laa mellem Var
tov og Vesterport, der førte gennem Volden. Her kom
hun i Huset hos sin Moster, der ejede Gæstgivergaarden.
Da de havde holdt Bryllup, flyttede de ind i Bryggergaarden, som Christen Westberg, der havde arbejdet sig
frem, havde købt, og her døde han 1847, og hans Hustru
sad saa som Enke i 27 Aar. Som ung Pige havde hun
oplevet Københavns Bombardement fra den 2.—7. Sept.
1807. Hun fortalte senere om de vanskelige Tider, der
fulgte efter denne Katastrofe og bl. a. om, hvorledes
hun og mange andre gik udenfor Byen for at plukke
forskellige Blade, navnlig Jordbær- og Hindbærblade,
som blev tørrede og brugt til The. (Man kan ikke und
lade at tænke paa Forholdene i København under og
efter Verdenskrigen, et godt Aarhundrede senere, hvor
det samme fandt Sted).
Som sine seks Søskende, der ogsaa alle saa Lyset i
den gamle Bryggergaard, fik Jens Westberg saa god en
Skolegang, som Tiden tillod, og da han var en velbega
vet og opvakt Dreng, havde han tidlig aandelige Inter
esser; han kom dog ikke til at studere, som de andre
Brødre, da det vistnok ret tidligt blev bestemt, at han
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engang skulde overtage Bryggeriet, hvorfor han slog
ind paa praktisk Uddannelse og Virksomhed. For en
rask Dreng var der jo ellers en herlig Tumleplads i den
meget lange Gaard med Bryggeriet, Sædlofterne og
Hestestaldene. En hyppig Gæst i Bryggergaarden var
den kendte Sprogforsker Israel Levin, der havde faaet
Tilladelse til at komme, naar han vilde, for at drikke
den varme »Urt«, der skulde være gavnlig for hans Hel
bred. Han har sikkert faaet sig mangen Passiar med de
unge Sønner, maaske ogsaa med Søstrene, de tre »kønne
Bryggerdøtre i Magstræde«, der, da de blev voksne, ef
ter Tidens Skik maatte deltage i det huslige Arbejde,
de udførte saaledes al Husets Vask staaende ude i Gaar
den saa vel Sommer som Vinter. Den ældste, Birgitte,
havde allerede som Barn litterære Interesser og skrev
12 Aar gammel et Digt i Anledning af Arveprins Ferdi
nands og Prinsesse Carolines Bryllup; det blev indryk
ket i en af de københavnske Aviser med fuldt Navn og
Alder under. De to yngre, Anne Cathrine og Julie, ud
mærkede sig især ved de smukke Haandarbejder, de
fremstillede. Af den førstnævnte findes endnu i Fami
lien et nydeligt Landskabsbillede, som hun broderede,
endnu medens hun gik i Skole, det er syet paa hvidt
Silketøj med Silke og fine Cheniller.
To Gange hjemsøgte Sorgen Hjemmet. Første Gang,
da den yngste Søn døde, kun 11 Aar gammel, og om
hvem der blev skrevet et Digt: »Minde helliget Uskyl
digheds-Engelen Edvard Westberg«; anden Gang, da
Rasmus W. døde som ung lovende Theolog. Mange Aar
senere havde Familien den Sorg at miste Sønnen og Bro
deren Thorvald W., gift med Alvina v. Kohl, idet han
faldt som Officer paa Als i Krigen 1864.
Ved Faderens Død var Jens W. altsaa henved 30 Aar
og overtog Bryggeriet. Han holdt Bryllup med Chri
stine Hjortdahl, hvis Fader havde været Sekretær i Mi-
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nisteriet, senere Kantor ved Reformert Kirke, og fik
Bolig i Stueetagen, medens hans Moder flyttede op paa
Førstesalen. Samtidig med hans Hustru tog ogsaa hans
Svigermoder, der var Enke, og hans Svigerinde Frk.
Marie Hjortdahl, Ophold i hans Hus, hvor sidstnævnte
blev boende i mange Aar indtil sin Død.

Frk. MARIE HJORTDAHL.

Livet i den gamle Bryggergaard var efter Tidens Skik
nøjsomt og Pladsforholdene indskrænkede, skønt Be
boerne maatte regnes for ret velhavende, og Gaarden
ogsaa, i det snævre Stræde med de forholdsvis smaa og
smalle Huse, var ret anselig. Naar man kom ind i Porten
laa til venstre den brede Egetræs Trappe med et smukt
Jerngelænder. Stuelejligheden bestod af en trefags Sal
mod Gaarden. Møblerne i denne var faa, men smukke,
gammeldags og solide, de fyldte ikke ret meget i den
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store Stue med det hvidskurede Gulv, hvor der ogsaa
gerne skulde være Plads til en Del Mennesker, da Hjem
met var meget gæstfrit. Fra Salen førte en lang, mørk
Korridor, hvorfra der var Indgang til en ret stor Daglig
stue, der tillige var Spisestue og Soveværelse, idet der
stod to Mahognisenge, der blev skudt sammen om Da
gen. I Korridoren sov »Tante Marie« og den eneste
Søn, den lille Carl, indtil han blev en ret stor Dreng. I
det rummelige Køkken laa Tjenestepigen i en Slagbænk,
der om Dagen havde Plads under Køkkenbordet og om
Aftenen blev trukket frem. Fra Køkkenet gik en Trappe
ned til Gaarden, og paa denne Trappe kunde man dag
lig se Bryggerhestene spadsere op for at blive trakte
rede med Brød af de meget dyrevenlige Tanter. Senere
lagde Westberg Beslag paa et Værelse i Lejligheden paa
2. Sal, der ellers var lejet ud. Her indrettede han sig
meget smukt med Mahognitræs Bogskabe til de mange
Bøger, han efterhaanden anskaffede sig, og her kunde
han modtage Medlemmerne af den nylig stiftede grundt
vigske Menighed, af hvilken han var Medstifter, og da
først og fremmest N. F. S. Grundtvig.
Kom man saa op paa 1. Sal, boede her Madam Westberg, som der stod paa den blanktpolerede Dørplade.
Over Porten laa en lille Stue, »det gule Værelse«, og i
Flugt med denne, ud imod Gaden, havde hun sin hygge
lige Dagligstue, der tillige var Spisestue. Ved Siden af
Kakkelovnen hang en lang og bred perlebroderet
Klokkestreng, der førte ud til Køkkenet. I Flugt med
Dagligstuen laa den trefags »Sal«, der kun benyttedes
ved højtidelige Lejligheder. Fra Korridoren kom man
ind i det rummelige Soveværelse, her stod et gammel
dags Bornholmerur og to store Himmelsenge, i hvilken
Fruen og hendes Jomfru sov, medens Pigen laa i Slag
bænken i Køkkenet.
Var de ydre Forhold saaledes ret indskrænkede, saa
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rørte der sig til Gengæld et stærkt aandeligt Liv og en
udstrakt Gæstfrihed i begge Etager. Den unge jydske
Bondepige havde Livet i Hovedstaden gjort til en vær
dig og myndig Husfrue, der hver Onsdag saa sine Børn
og Svigerbørn hos sig til et veldækket Aftensbord. Ved
den nederste Bordende tronede Jomfru Frederiksen bag
den blanke Themaskine med Tørvegløderne. Det var
velbegavede, livlige og aandeligt interesserede Menne
sker, der fulgte og drøftede Tidens Strømninger. Ved
disse Sammenkomster læste Jens W. ofte et eller andet
højt af nylig udkommet Litteratur, bl. a. af Goldschmidt,
Carl Bernhard og af Grundtvig, der for ham ikke blot
var Præsten og Tænkeren, men ogsaa Digteren og Vi
denskabsmanden, der havde vakt saa stor Interesse hos
ham baade i religiøs Henseende og for det folkelige Op
lysningsarbejde, der var udgaaet fra ham, og ved hvis
Paavirkning han følte, at saavel hans Kristendom som
hans Danskhedsfølelse voksede i Klarhed og Styrke.
Paa gamle Fru Westbergs Fødselsdag den 2. Januar
havde hun altid Chokoladefremmede om Formiddagen
og stort Familieselskab om Aftenen. Saa var der dækket
i Salen. Traktementet bestod af Forloren Skildpadde
eller kogt Skinke med russiske Grønærter, Smørrebrød,
Kager og Mælkepunch, og ved Bordet blev der sunget
mange Sange, dels Fædrelandssange, dels Tidens Viser.
Senere blev der leget Selskabslege som »Skibet er ladet
med«, »Adam havde syv Sønner syv«, men især »Ord
sprogsleg«. Til disse Fester var Familiens største Børn
med; men til Paaske var alle Børnene med, saa blev der
bl. a. trillet med Paaskeæg, som Jomfru Frederiksen
havde farvet smukt i forskellige Kulører. Ogsaa 1. Jule
dag var der stort Selskab, der indlededes med The og
Julekage og fortsattes med Aftensmad og Julelege.
Gæstfriheden strakte sig ogsaa til adskillige ældre, en-
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lige Damer og til Studenter, der kom og spiste til Mid
dag en Gang om Ugen.
I Stueetagen var der altid stort Ungdoms- og Barne
selskab paa Fastelavnsmandag. Hovedfornøjelsen var at
»stikke til Straamanden«, en af Halm lavet Figur, der
var fyldt med Appelsiner og Æbler, og »bide til Bollen«,

Brygger JENS WESTBERG.

en stor Bolle, der var hængt op i et Seglgarn i en Dør
karm. Jens W. var en stor Børneven og ikke mindre de
to Tanter, »Tanterne i Stuen«, som Familiens Børn
kaldte dem, der ofrede sig 'helt for at glæde Børnene.
Før Midten af forrige Aarhundrede var »Juletræer« jo
saa godt som ikke kendt i de jævnere Samfundslag, slet
ikke paa Landet og i København kun sjældent, undtagen
i de mere velhavende Hjem. Hos Morbror Jens var der
altid 3. Juledag tændt et mægtigt Juletræ, kun pyntet
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med mange hvide Lys og med smaa Dannebrogsflag, der
hver Jul blev syet af Tanterne og alle foræret til Bør
nene. Der var ogsaa gerne større Flag, om hvilket der
blev trukket Lod, og til Pigebørnene var der Dukker,
som de flittige Tanter selv havde pyntet med fine Silke
kjoler. Til alle de indbudte, hvoriblandt var flere Ven

Fru CHRISTINE WESTBERG.

ner fra den grundtvigske Menighed med deres Børn,
foruden Familien, var der Gaver. Det var overordentlig
højtidelig med den smukke fuldttonende Salmesang,
Tanterne var meget musikalske og spillede udmærket
Klaver, Frk. Hjortdahl spillede tillige paa Harpe. Rundt
om i Stuen stod Skaale med Æbler og Pebernødder, se
nere spistes skaaret Smørrebrød, Æbleskiver og dertil
afbrændt Rødvin.
Jens W. var en god og trofast Søn mod sin Moder i
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de mange Aar, de boede sammen i den gamle hyggelige
Bryggergaard, og da denne i 1867 blev solgt (senere om
bygget til Brænderi), sørgede han for, at hun fik en
god Lejlighed ved Nørrevold, hvor hun,t der i saa lang
en Aarrække havde boet i det snævre Stræde, nu kunde
glæde sig ved Voldens grønne Træer og ved den livlige
Færdsel udfor hendes Andensals Vinduer. For Fami
liens Medlemmer blev det en Vinding, at de nu ogsaa,
store og smaa, samledes hos Bedstemor St. Bededags
aften for at se Livet paa Volden og bagefter drikke The
med »varme Hveder«. Hun døde 1874, lige saa rank, da
hun var 85 Aar, som i sin Ungdom.
Selv flyttede W. ud i ret landlige Omgivelser til Grun
den Nr. 27 i Ryesgade, som han købte sammen med Tøm
rermester og Brygger C. F. Madsen. Her byggedes
Bryggeriet »Ravnsborg« og den store Villa, som de
begge beboede. Ejendommen laa paa en meget stor
Grund, der strakte sig fra Ryesgade til Blegdamsvejen.
For W., der i et halvt Aarhundrede havde henlevet sit
Liv i den trange Gade midt inde i København, har det
været en umaadelig Forandring at komme ud i disse
frie Omgivelser, hvor der anlagdes to Haver, en mod
Ryesgade, der dengang var meget lidt bebygget, og en
mod Blegdamsvejen, paa hvis modsatte Side strakte sig
den ubebyggede Nørrefælled. Han var paa den Tid og
saa Direktør for »Kongens Bryghus«.
Efterhaanden som den grundtvigske Menighed
voksede, føltes der Trang til at hjælpe de syge og træn
gende Menighedsmedlemmer. Der havde naturligvis al
tid været gavmilde og hjælpsomme Medlemmer i Menig
heden, men der føltes nu Trang til, at disse Kærligheds
gaver indsamledes og uddeltes efter en mere fast Plan.
I 1854 samledes derfor en Del af Menigheden i Anled
ning af denne Sag, og der valgtes 7 Fattigforstandere,
der udstedte en Opfordring til Menigheden om at op-
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rette en Hjælpekasse, der med Raad og Daad skulde bistaa de trængende, der nu i en Række af Aar havde sam
let sig om Prædikestolen og Nadverbordet i Vartov
Kirke. En af de syv Mænd, der underskrev Opfordrin
gen, var Brygger Westberg, og i hans Hjem afholdtes
Hjælpekassens Møder, ligesom han i en lang Aarrække
var dens Sekretær.
I det nye Hjem var der jo bedre Betingelser for at
udvise en endnu mere udstrakt Gæstfrihed end i den
gamle Bryggergaard. Navnlig ved Julefesterne holdt
han af at samle, foruden sin Familie, mange af sine
grundtvigske Venner og deres Børn, og ofte var der et
halvthundrede til henved tresindstyve Julegæster.
Ligesom Juleselskaberne i det gamle Hjem var disse
uforglemmelige for alle, som deltog i dem, ved den fest
lige Stemning, der herskede i de store smukke Stuer,
med det mægtige Juletræ, de mange Vokslys og de
mange glade Mennesker. Først kom Morbror Jens’
korte, men hjertelige og dybt religiøse Julevelkomsthil
sen, dernæst Tanternes Musik til de skønne gamle Jule
salmer og de nyere ved Grundtvig, der blev sunget
smukt af gamle og unge med en hjertelig Hengivelse
og Glæde, der fyldte Rummet, medens vi alle gik i flere
Ringe omkring det lysende Træ, de smaa inderst, de
store yderst. Saa kom Uddelingen af Gaverne, blandt
hvilke der, især til de unge, var mange gode og smukke
Bøger, og saa Plyndringen af Træet.
Blandt Westbergs grundtvigske Venner kan nævnes
først og fremmest Handskefabrikant N. F. Larsen, der
ligesom W. ved sin Virksomhed var blevet en meget for
muende Mand. De var begge overordentlig gavmilde
baade mod Medlemmer af deres egen Menighed og mod
Menigheder ude i Landet, og de to skænkede Kirke
karrene til flere Valgmenigheder. Det var ogsaa i N. F.
Larsens og i Pastor C. J. Brandts Hjem, at W. mest
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færdedes. 1872 afløste Pastor Brandt Grundtvig som
Præst ved Vartov Kirke. Hans for den Tid smukke
Værk »Bibelsk Billedbog« var en yndet Gave fra Mor
bror Jens til hans Søsterbørn. Til Vennerne hørte og
saa Handskemagermester Spangenberg, Bagermester
Hedegaard, den gamle Skomager Mouritzen, Konferensraadinde Carstens og hendes Søster, Frøken Jordan, og
Grundtvigs yngste Søn, Frederik Lange Grundtvig, der
senere blev Præst i Amerika. Hos Westbergs kom ogsaa
cand, theol. Karl Frederik Grove og hans Hustru Sofie,
f. Fenger. Grove var Formand for »Danske Samfund«,
der var stiftet 1839 af Grundtvig, Westberg og flere, og
som i en lang Aarrække samlede en stor Kreds af Mænd
og Kvinder om Foredrag og Sang. Møderne holdtes
først i P. O. Boisens Hjem i den gamle Mølle paa Østervold, senere i Vingaardsstræde Nr. 6. Møderne holdtes
altid Tirsdag Aften og prægedes bl. a. af den smukke
og livlige Sang, der indledede og afsluttede Foredra
gene, og ved hvilken benyttedes en af P. O. Boisen
udgivet Samling af gode danske Sange og Viser. Mor
bror Jens interesserede sig meget for denne Forenings
Fremgang, og i adskillige Aar sendte han altid Kort til
Møderne til min Mor og mig, der tilbragte mange gode
og fornøjelige Aftener dér. Til Vennekredsen sluttede
sig ogsaa Folkevisesangeren Morten Eskesen, Frøken
Vollquartz, Skomager Ketelsen, den enarmede theologiske Kandidat Bréson, Frknr. Outzen fra Sønder
jylland, Malerinden Frøken Amalie Müller, Christian
Winthers Stifdatter Frk. Ida Winther, Vandværksdi
rektør Poulsen med Familie, Rigsdagsmand Termansen
og den beskedne, kærlige og gavmilde theol. Kandidat
L. Gøriche, der ellers levede meget tilbagetrukket.
Jens Westberg var en høj køn Mand med blondt Fuld
skæg, let krøllet Haar og milde Øjne. Han havde et
kærligt Sind og et venligt Væsen, dog var der som of-
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test noget alvorligt over ham, der bundede i hans kriste
lige, folkelige og almenmenneskelige Livssyn. Man har
kaldt hans Fremtræden »fornem«, forbeholden var han
i hvert Fald overfor Mennesker, der stod den grundt
vigske Bevægelse imod eller endog haanede den. Hans
stærke aandelige Interesser kom ogsaa den grundtvigske
Menighed, til hvis første Medlemmer han og hans nær
meste Familie hørte, til gode. Foruden at han var Med
stifter af »Danske Samfund«, arbejdede han ogsaa ivrigt
for at faa den grundtvigske Højskoletanke ført ud i Li
vet, og nogle Aar før sin Død oprettede han: »Jens
Vestbergs og Hustrus Legat for Dannekvinder af den
grundtvigske Menighed«. Af Kærlighed til alt dansk
forandrede han W i sit Navn til V, og efter Krigen
1864 tillod han ikke sin Søn at lære Tysk i Skolen. Selv
læste han mest historiske Værker og religiøs Litteratur.
Skønt han var en god og vennesæl Mand, taalte han dog
ikke gerne Modsigelse i aandelige Spørgsmaal, og han
kunde blive ret heftig, bl. a. naar det gjaldt at forsvare
gamle Grundtvigs Livssyn og Særegenheder. Det tør
nok siges om ham, at han kæmpede for »alt, hvad han
havde kært«, førte et rigt aandeligt Liv og stod blandt
de bedste indenfor det Samfund, han havde sluttet sig
til. Men det var jo ogsaa en stærkt aandelig bevæget
Tid, Midten af forrige Aarhundrede. Danmark har sik
kert aldrig haft et Menighedsliv, som det i Vartov
Kirke, og blandt mange af Datidens Træk mindes man
ogsaa Fortællingerne om den grundtvigsk vakte Vægter,
der om Aftenerne gik rundt i Gaderne og med fuldttonende Stemme og af hele sit Hjerte sang de gamle
smukke Vægtervers ofte ledsaget af en voksende Skare,
der sluttede sig til ham1). Westberg var ogsaa en ivrig
Tilhænger af Tanken om og Deltager i de ejendomme’) Dette er vist den frivillige Vægtersanger Julius Vinther (se Dr.
Barfods Erindringer).
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lige »Vennemøder«, der første Gang holdtes i 1863 og
vedvarede til nogle Aar efter Grundtvigs Død, ligesom
han var med til Indvielsen af flere Valgmenigheds
kirker.
I 1853 var Westberg sammen med Grundtvigs mange
Venner meget optaget af at faa rejst den første grundt
vigske Højskole ved København. Som bekendt var det
en af Grundtvigs kæreste Tanker, at faa oprettet en
stor Højskole, der kunde samle Nordens Ungdom til
kristelig og almenmenneskelig Oplysning og Dannelse.
Efter hans Ønske skulde denne Højskole ligge i Sorø,
der foruden sine rige Pengemidler ejede Minderne om
Danmarks Storhedstid. Denne Plan havde fundet megen
Tilslutning hos Kong Kristian den 8de; men den blev
forhindret ved Kongens Død 1848 og den efterfølgende
Krig. Men til Grundtvigs 70-Aars Fødselsdag lykkedes
det Grundtvigs Venner at samle og overgive til ham
saa stor en Sum, at Skolen kunde blive til Virkelighed
paa Ejendommen »Marielyst« tæt uden for Hovedsta
den mod Nord i Nærheden af Lyngbyvej og ledes og
ordnes efter Grundtvigs eget Tilsyn. Den 3. Novbr.
1856 blev Højskolen paa Marielyst aabnet med C. J.
Brandt som Forstander. Han efterfulgtes i 1859 af K.
F. Grove, der var Forstander til 1890.
Jeg havde et Par Gange som ganske ung Pige truffet
Biskop Grundtvig hos Morbror Jens og var meget beta
get af den Ærværdighed, der prægede hans patriarkalske
Skikkelse. Tanterne tiltalte ham med stor Ærbødighed,
jeg syntes næsten med Tilbedelse, og nogle milde Ord,
han henvendte til mig, opbevarede jeg længe i mit Sind.
Saa hændte det en Søndag Formiddag, at jeg paa Vej til
Kirke mødte Morbror Jens. Han spurgte, om jeg ikke
vilde følge med ham i Vartov Kirke og høre Grundtvig,
som jeg vel havde hørt tale, bl. a. i »Danske Samfund«,
men aldrig hørt prædike. Jeg fulgte da med og hørte
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Grundtvig prædike og forrette Altergudstjenesten. Det
var den 1. Septbr. 1872. Dagen efter døde han paa St.
Tuborg paa Strandvejen. Det blev saaledes en uforglem
melig Oplevelse for mig. Jeg var da 15 Aar, og jeg var
min kære Morbror taknemmelig for dette sidste Ind
tryk, jeg havde modtaget af den store Salmedigter og
den store Personlighed.
Til Vennesammenkomsterne i det Westbergske Hus
hørte ogsaa en aarlig Skovtur, der gik for sig med en
halv Snes Køretøjer. I Spidsen Westbergs egen Wiener
vogn, derefter hans Svogers, Brygger Tvedes Wiener
vogn og Charabanc, og saa gik Turen ud til Søllerød Kro
eller til Skodsborg, hvor der blev drukket Kaffe, og der
fra over Ørholm, hvor Brygger Tvede først havde haft
sit Bryggeri, og forbi Lysttofte, hvor gamle Fru Westberg boede i Kolerasommeren 1853. Turen endte paa
»Lottenborg« ved Lyngby med hjemmelavet medbragt
Middagsmad, der bestod af farseret Lammesteg med
Korender, Lagkage og Vin. En gammel Spillemand,
»Blinde Christian«, spillede paa Violin og sang dertil,
bl. a. morede de to Bryggere sig meget over Visen om
»den afskyelige Brygger«-. Inden Hjemkørselen blev
der danset i Salen.
Til de aarlige Fester hørte ogsaa Tante Maries, Frk.
Hjortdahls, Fødselsdag den 18. August. Den blev fejret
i Korups Have — Vejret var altid godt — med et mæg
tigt Chokoladegilde, hvorefter hele Selskabet, Familien
og de grundtvigske Venner, drog ind i Søndermarken,
hvor der blev sunget, leget og aflagt Besøg hos Kilde
konen. Frk. Hjortdahl var forøvrigt en ejendommelig
Personlighed. Altid travlt beskæftiget med at gøre Ind
køb og hjælpe sin Søster, Fru Westberg, med den store
Husholdning, med Velgørenhedsarbejde, med sin Musik
og sine Sprogstudier og med at dyrke sin Sans for Na-
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turen, som hun nu kunde pleje i de to Haver, som hun
omfattede med stor Interesse.
Saa døde først af dette Trekløver, der saa trofast
havde været forenede om at glæde, hjælpe og trøste saa
mange af Slægten og af Vennerne indenfor den grundt
vigske Menighed, Frk. Hjortdahl og derefter Brygger
Westberg, den sidste 1880. Efter en storstilet Højtide
lighed i Vartov Kirke førtes hans jordiske Levninger
til Assistenskirkegaard. Senere flyttede hans Enke og
hans Søn, der efter sin Fader var blevet Direktør for
»Kongens Bryghus«, ud til Villaen »Rydholt« ved Sølle
rød Sø.

ANNA GAD.
Af Leila Lange.

et kan måske synes mærkeligt, at min tanke om at
skrive nogle erindringer om min mors gamle ven
inde Anna Gad fremkom ved at læse »Minder fra gamle
grundtvigske hjem«.
Helt almindeligt er det jo ikke at benytte ordet hjem,
hvor der er tale om en kvinde, der, så længe jeg kan
mindes, boede ganske alene og på en måde havde mange
af en gammel jomfrus egenskaber, det sirlige, det per
tentlige, forskrækkelse over uregelmæssigheder af en
hver art.
Og dog, intet sted vil jeg finde det mere berettiget
at benytte ordet Grundtvigsk hjem, forsåvidt man der
med forstår et hjem, hvor man mærker påvirkningen
af den gamle høvdings livsfylde i småt og stort.
Anna Gads hjem var hendes borg, men blev også et
fristed for hendes unge og gamle venner, hvor den
sjeldne kvinde delte ud af sin åndelige rigdom til dem,
der fandt inden for hendes døre, delte ud på en måde,
så den, der blev delagtig deri, aldrig i hele livet glem
mer det.

D

Bevar dit hjerte ih vor det går,
du ved, det er livets kilde,
så længe kun det i kærlighed slår,
du aldrig vil fare ilde.

Så vidned for mig de gamle og grå,
de havde det selv erfaret;
o, måtte jeg vidne for store og små,
jeg har deres ord bevaret!
11
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Det gav mig styrke i bange kår,
det højnede glædens dage,
det gav mig fred under hvide hår,
det dæmpede suk og klage.
Må ordet, de gamle pegede på,
kun blive dit dyreste eje,
du livets krone forvist skal nå
ad jævne som knudrede veje.

A. G.

Anna Gad er født i Bindslev præstegård i Ålborg
stift den 10. august 1816.
Sine forældre omtalte A. G. altid med stor beundring
og ærbødighed. Faderen, præsten Hejno Gerhard Gad,
var en munter og livlig mand ; moderen, Christiane Henrikke, født Hofmann, var en meget dygtig kvinde, en
omhyggelig og kærlig moder, der havde stor indflydelse
på sine børn.
Anna var den yngste af otte søskende. Den ældste
broder Knud fik en fremskudt stilling i Helsingør som
konsul og senere som rådmand, (også kongevalgt med
lem af Østifternes stænderforsamling i Roskilde).
Det var den Knud Gad, der skrev det dengang ret
omtalte lille skrift, »Hvor skal jeg sætte min søn i
skole?« Han blev gennem dette den første i det nittende
århundrede, der tog de senere så omdebatterede skole
spørgsmål op. Man mærker gennem det lille skrift hans
iver for, at der skal gøres noget for at give borger
børn, der ikke vil studere, en god undervisning.
Anna Gad bevarede også livet igennem en meget stærk
interesse for undervisning og skoleordning.
Et billede, der findes af Knud Gad, viser ham som
en meget myndig og viljestærk mand. Myndighed og
vilje var også hos A. G. fremtrædende egenskaber, men
hos hende mærkelig forenet med kvindelig ynde.
Allerede som lille pige har A. G.’s vilje nok været
ret afgjort. Hun fortalte derom selv et lille træk:
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En barnløs moster var på besøg i præstegården og
havde den tanke at tage et af børnene med sig hjem at
opdrage som sin egen. Meningen var, at det skulde være
den yngste, lille Anna. Men så hændte det ved en eller
anden lejlighed, at Anna viste sin vilje så kraftigt, at
mosteren blev bange for at få med en så stridbar per
son at gøre og valgte en anden søster. »Og Gudskelov«,
plejede Anna G. at tilføje, »at jeg var en så uartig ting,
derved fik jeg lov at blive hos min egen søde moder.«
Som hos mange præstefamilier i den tid var kårene
meget små, og stor tarvelighed var der tilhuse. Pige
børnene kendte for eksempel ikke til at gå med ben
klæder, det regnedes den gang, i alt fald blandt bønder,
for et meget luksuriøst klædningsstykke. Da faderen
blev forflyttet til et embede mere nord på, syntes mo
deren dog, det var nødvendigt at anskaffe benklæder
til pigebørnene til den lange, kolde rejse. »Det lyk
kedes også« — fortæller A. G. — »at få til os alle, und
tagen til mor. Hun syntes, at var der ikke råd til
mere, måtte det være hende, der skulde undvære«.
De ældste sønner studerede i København, og det var
med lange mellemrum, de kunde gøre den besværlige
og kostbare rejse til hjemmet. Det har sikkert været
til stor glæde for alle, da pastor Gad fik sognekald i
Everdrup og flyttede med sin familie til de mildere
sjællandske egne, hvor Anna kom til at tilbringe sine
senere barneår og hele sin fejre ungdomstid. —
Engang ved en bispevisitats var Anna med, hun var
en lille en dengang, højst 8 år. Biskoppen spurgte
hende, om hun kunde fremsige et par vers af den salme,
hun holdt mest af. Med dyb alvorlig røst fremsagde
den lille pige nu højt og tydeligt — »Far, verden, far
vel«. — Biskoppen strøg hende smilende over håret og
sagde: ja, ja, det er ellers noget tidlig, mit barn. —
I trettenårsalderen kom Anna til København for at
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gå i en højere pigeskole. Med sin vældige iver og ihær
dighed kastede hun sig over arbejdet og sled i lektierne
mange timer daglig.
En dag kneb det med den franske grammatik, hun
kunde ikke svare på lærerens spørgsmål. »Det burde
De dog med Deres gode hoved have lært«. Da rejste
Anna sig op, højrød i hovedet og med gråd i stemmen
sagde hun, »har jeg et godt hoved, nej det må De ikke
tro, jeg læser og læser mange mange timer om dagen«.
Læreren nikkede og sagde både med forundring og
beundring i stemmen, »læser De så meget.« —
Hvor meget hun end protesterede, er der ingen tvivl
om, at Anna Gad havde et godt hoved, men også fingrene
forstod hun at benytte til sin høje alder. Jeg husker
endnu, hvor nydeligt hun stoppede og lappede, vi unge
måtte se med stor respekt på hendes fine stopninger
på lommetørklæder, servietter o. s. v. »Det kan jeg
takke min kære moder for, at jeg har lært«, plejede hun
gerne at sige.
Også store håndarbejder delte hun ud til sine venner,
fine strikkede lyseduge og kraver o. s. v. Engang for
ærede hun min mor nogle meget smukke strikkede hånd
klæder; da mor følte sig overvældet af gaven, sagde
Anna Gad på sin mærkelige måde, der knyttede nutid og
fortid så nær: »Det er så kønt, det der står i fortællin
gen om Tabita, at alle kvinder stod om Peder og græd
og viste ham de kjoler og klæder, hun havde gjort,
medens hun var hos dem.« —
Barndoms- og ungdomstiden i Everdrup var en såre
lykkelig tid for A. G., som hun tit kom tilbage til i er
indringen og altid med særlig klang i stemmen, når hun
fortalte derom.
Da hun var langt op i halvfjerdserne, skriver hun til
en ung veninde. »Tak for din beskrivelse af Pintsen,
det bringer ret ungdomsdagene i erindring. Sådan er
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vi jo i grunden alle sammen i ungdommens fagre dage:
aldrig trætte, altid glade, altid færdige og dog aldrig
færdige, altid oplagt til at begynde på en frisk, altid i
aktivitet og kun ked af, at der også skulde tid til at
sove, det var altid min største feriebekymring, og vi
gjorde da også sovetiden så kort som mulig.« —
Årene i Everdrup præstegård var lykkelige, men ikke
mange ; allerede da Anna var atten år, dør hendes fader.
Som almindelig skik var, flyttede moderen nu ind i
»enkesædet«, som der gerne dengang fandtes nær præ
stegården. Et flittigt, arbejdsomt, muntert liv får man
indtryk af at de to kvinder har ført i det lille enke
sæde. Jeg husker hvordan A. G. fortalte om, hvordan
de sled i det med at få morgenarbejdet til side, for så
at sætte sig side om side ved hver sit snurrende rokke
hjul.
De eneste afbrydelser i det stille liv i enkesædet var
ferierne med de mange gæster. Først og fremmest søn
nerne selv, men gerne med en kammerat eller to; og
den rundhåndede gæstfrihed og hjertelige munterhed
flyttede med fra præstegården over i enkesædet.
Jeg husker et yderst dilettantisk maleri, der hang på
Anna Gads væg, og som godt illustrerede de glade som
merdage. I baggrunden på billedet ser man enkesædet,
ned ad havegangen kommer styrtende en lille væver
person med udbredte arme og flagrende bånd fra en
hvid helgolænderhat ; det er Anna Gad, der kommer de
ventede gæster imøde. Uden for havegærdet ser man
den gamle fjedervogn, højst ubehjælpsomt malet, komme
frem, fyldt med unge fyre, der svinger med kasketterne.
I tolv år boede moder og datter sammen i enkesædet,
og Anna Gad havde mange minder om deres nære og
hyggelige samliv.
Blandt A. G.s papirer fandt jeg efter hendes død et
lille omhyggelig sammenfoldet papir, hvor der stod
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uden på Bakkebølle 1846, og inden i lå en gul hårlok
og en lille buket. Hvad det var erindring om, ved ingen,
men nok en afskedshilsen fra en sjællandsk ven; det
var ialtfald det år, Anna Gad og hendes moder forlod
enkesædet og Sjællands ø.
Den yngste broder Christian (tre år ældre end Anna)
kom nu hjem fra en udenlandsrejse, han foretog som
nybagt teologisk kandidat, og fik embede som reside
rende kapellan i Århus, og til ham flyttede nu hans
yngste søster og gamle mor.
Christian Gad var under stor udvikling i sine første
præsteår, følte sig stærkt grebet af sit arbejde og blev
efterhånden en meget yndet præst, der stadig samlede
flere og flere tilhørere om sin prædikestol.
Hjemmet i Århus, som skabtes af den gamle mor med
sine to ivrige og begavede børn, blev snart et samlings
sted for mange. Men allerede i 1852 forflyttedes Chr.
G. fra Århus til Søllerød på Sjælland, hvor han blev
sognepræst. Her plejede søn og datter deres gamle mor
med stor omhu. Moderen var blind sin sidste levetid,
og levede kun to år, efter at de var flyttet til Søllerød.
Moderens bortgang knyttede om muligt de to
sødskende endnu nærmere til hinanden. Samtidig med
at Anna plejede og passede den noget svagelige broder
omhyggeligt, tog hun også ivrig del i det arbejde, den
nidkære præst fik udadtil, og var ivrig optaget af ti
dens religiøse røre.
Engang i senere år hun stod og så på et billede af
Mynster, sagde hun: »Nej. han har egentlig ingen godt
ansigt, men hvor har jeg dog i min tid høvlet fra kon
vent til konvent bare for at få lejlighed til at høre ham.«
Anna Gad var meget optaget af den store præstegårds
have og dyrkede her smukke blomster og sjældne frug
ter. Hun sendte for eksempel engang et sjældent sylte-
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tøj til enkedronning Karoline Amalie, det var berberis
ser uden kerne.
Dette lille træk, som jeg kan huske Anna Gad har
fortalt, bringer mig til at formode, at både hun og bro
deren allerede på det tidspunkt har været optaget af det
kirkelige liv, som enkedronningen gennem Grundtvig
følte sig knyttet til. Ellers vilde A. G. næppe senere
hen have besluttet sig til at bo en tid i København for
at have lejlighed til at høre Grundtvig.
Skønt broder og søsters udvikling i Søllerød gik side
om side, har hun nok været mere folkelig indstillet end
han. Var der noget, der opfyldte hende, af hvad hun
læste, tog hun tit deres pige ind i stuen og læste højt
for hende og søgte i det hele på forskellig måde at gøre
noget for deres folk. »Det ender vel med«, sagde bro
deren skæmtende, »at du vil have dem ind i din sofa
at sidde.« —
En pige, der tjente Anna Gad det sidste år i Søllerød,
blev ved livet igennem at være hendes trofaste veninde
og underskrev sig stadig i breve, »Deres lille pige«.
At livet i Søllerød har været en rig tid for A. G.,
fik man stærkt indtryk af ved den måde, hun talte
derom, men det blev ingen lang tid. Allerede 1859 døde
Christian Gad, kun 46 år gammel. Det har sikkert væ
ret et umådelig stort tab for Anna, ikke blot mistede
hun en elsket broder, som hun i interesse og alder var
nær knyttet til, men hun mistede jo også sit hjem og
sit arbejde.
Men som det energiske menneske hun var, gav hun
ikke efter for sorg og savn, men så sig om efter nye
opgaver. Hun besluttede, som før nævnt, at flytte til
København en tid for at have lejlighed til at høre
Grundtvig til stadighed og få nogen forbindelse med
den nye folkelighed, der var i gære, og som hun instinkt
mæssig følte sig tiltrukket af.
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Mødet med Grundtvig blev for hende af mægtig virk
ning; hele hendes ivrige, levende sind blev fyldt med
begejstring. Et bevis for hendes iver og energi er, at
der findes fem—seks årgange af prædikener af Grundt
vig, som hun har skrevet af, linie for linie.
En tid boede hun i samme hus som Grundtvigs, og
jeg har hørt fortælle en pudsig lille historie fra den
tid. En af børnene var mindre elskværdig mod fru
Grundtvig; resolut tog Anna Gad og gav vedkommende
lille person en ærlig lussing for på den måde at afslutte
den kedelige episode.
Det varede ikke mange år, før der atter viste sig en
opgave for A. G. Hendes gode ven præsten Slamberg
mistede sin hustru, og Anna Gad tog nu over til Støv
ring præstegård for at tage sig af hus og hjem for Slam
berg og hans lille søn Lorents.
Denne opgave opfyldte Anna Gad stærkt. At hun
passede huset og tog sig af småt og stort på en mønster
værdig måde forstod man, men hun blev tillige en god
rådgiver for pastor Slamberg og en udmærket pleje
mor for Lorents. Til hendes død blev Lorents Slamberg
ved at føle sig som hendes plejebarn og skrev lange og
kærlige breve til »lille Fø« (lille frøken). Selv ovre
fra Amerika, hvor han som voksen fik sit hjem og virke,
gik jevnlig brev til »lille Fø«.
Befolkningen i Støvring-Mellerup var af en egen le
vende slags, og Anna Gad nød efter sin folkelige op
livning gennem Grundtvigs påvirkning at være sådan
»midt i folket«, som hun følte sig i præstegården i Støv
ring.
I et brev til min mor mange år senere kommer føl
gende bemærkning: »Tak for beskrivelsen af eders jule
færden, jeg ser H. & L. og mindes lignende fra gamle
dage i Støvring. I de noget afsides egne, hvor kulturen
ikke har fået lov at trænge igennem, er det forunderligt,
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hvor barnligheden bliver ved at råde op i de gamle år.
Vistnok er det et uudviklet stade ; men det er for mig
såre rørende og peger på, at det danske folk har et
barnehjerte. Og mistes det ved dannelsen, da kan vi
være visse på, at den dannelse er fremmed og uægte.«
Anna Gad blev ved at have forbindelse med folk i
Støvring-Mellerup egnen, og jeg mindes, hvor opfyldt
hun var af deres forhold til Jakob Knudsen, og hvor
godt hun troede om disse mennesker og værdsatte deres
meninger.
Efter nogle års forløb giftede pastor Slamberg sig
igen, men Anna Gad følte sig stadig stærkt knyttet til
hjemmet og gjorde lange besøg der, både ved sommer
og juletid.
Atter står den nu snart ikke unge kvinde spejdende
efter opgaver, der kan fylde hendes ivrige, modtagelige
sind.
Undervisning havde altid haft Anna Gads interesse,
og hendes forsøg i den retning med Lorents Slamberg
havde øget hendes mod på at give sig mere af dermed.
Atter beslutter hun sig til at sætte sig ved en af vore
folkelige læremestres fødder; hun rejser over til Dalum
for en sommer at være med i livet på en højskole og
høre Kristen Koids foredrag.
Anna Gad boede ikke på skolen men hos Julie Heins,
der havde en pigeskole i Odense. Morten Eskesen kom
jævnligt hos Julie Heins, og man kan være vis på, at
de tre grundigt har drøftet friskoleideerne.
A. G. var også med til flere af skolemøderne, der blev
holdt ude hos Kold, og hvor bølgerne ofte gik højt;
som dengang Kold ved en forhandling stod op på en
bænk og i sit indlæg sammenlignede den offentlige
skole med et løg, man kunde pille den ene skal af efter
den anden, til sidst stod man med hånden fuld af skaller
og intet mere.
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Efter denne sommer får den nu middelaldrende kvinde
lyst til for alvor at prøve sine kræfter og evner som
lærerinde. Når man ved, hvor udpræget det lå for hende,
kan man godt forstå, at hun måtte ha’ fat.
En lille pigeskole i Nyborg blev hendes nye arbejds
plads. At hun har rådført sig med Kold herom, ser man
af omstående brev.
En drengeskole var begyndt i Nyborg nogle år før;
den lededes af cand, theol. Olivarius, som blev A. G.s
gode ven og arbejdsfælle. I Nyborg kom Anna Gad
snart i forbindelse med præsten Morten Lange, der
var en varm forkæmper for hjemlighed og frihed på
skolens område.
I det Langeske hjem blev Anna Gad snart en kær
gæst; både børn og voksne i hjemmet glædede sig, når
A. G. kom, det betød altid livlig samtale og forhandling.
Morten Langes hustru Bodil, født Bredsdorff, var svag
den meste tid A. G. var i Nyborg, men den i sig selv
livlige kvinde følte sig meget oplivet under sin syg
dom af A. G.s besøg. Fru Langes søster Hanna Breds
dorff, som styrede hus for Morten Lange under hans
hustrus sygdom og efter hendes død, sluttede et meget
nært venskab med Anna Gad. De to kvinder mødtes i
forståelse af skolearbejde. Hanna Bredsdorff havde
undervist med liv og lyst i adskillige år og nu mødtes
de i fælles forståelse af dette arbejde, men også i be
gejstring for det folkelige røre med dets klangfulde og
indholdsrige sange for folk og frihed.
En aften om ugen var Anna Gad en sikker gæst i det
Langeske hjem, det var den aften pastor Lange sam
lede soldaterne.
Det var endnu på en tid, hvor ingen ellers tænkte på
at gøre noget for de mange indkaldte, at Morten Lange
tog fat. Skønt svag af helbred var han meget ivrig for

ANNA GAD

171

172 GRUNDTVIGSKE

HJEM I DET 19. AARHUNDREDE

at få fat i soldaterne, synge med dem og fortælle dem
noget, kort sagt give dem en hjemlig god aften til op
muntring i deres tomme garnisonsliv.
Selv kunde Morten Lange ofte kun tåle at tale ganske
kort ved disse sammenkomster; men så fik han fat i de
unge folk fra de nye skoler. Olivarius var nu blevet
afløst i drengeskolen af en ung fynbo, Knud Larsen,
der var elev af Kold. — Knud Larsen, der selv var
landbo, havde let ved at skaffe sig venner mellem sol
daterne, og han blev et udmærket bindelid mellem dem
og præstehjemmet.
Både pastor Lange og Anna Gad havde en egen evne
til at lede en samtale, så den kom ind på emner, der var
noget ved.
Under bordet sad gærne præstens otteårige søn Jakob
med en af soldaternes kasketter på hovedet og hørte
og hørte, så øjnene blev større og større. Jakob Lange
har ofte sagt senere, at han fik sit første levende ind
tryk af folkelighed gennem disse soldatermøder, og at
hans forståelse af politik og værdien af politisk kamp
skabtes ved at høre hans fader og Anna Gad ivrigt
drøfte tidens spørgsmål.
Anna Gads betydning for børnene i det Langeske
hjem er skildret smukt af datteren Johanne Lange (i en
levnedstegning, min mor, Hanna Bredsdorff, gift med
Knud Larsen, skrev i Højskolebladet nr. 15 1905, og
hvorfra jeg her har benyttet en del oplysninger). Jeg
gengiver Johanne Langes udtalelser ordret:
»Der er få mennesker, der har gjort et så stærkt ind
tryk på mig i min barndom, som Anna Gad. Hun kom
overmåde meget i mit hjem, og små og store var lige
oplivede af hendes nærværelse. Enten hun førte alvor
lige samtaler med de voksne eller lærte os børn et nyt
spil eller tog del i vor leg, så var det, som om der for
hende ikke existerede noget vigtigere i verden.
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Alt hvad hun talte og læste blev så uhyre levende;
dog skyldtes det ikke så meget dramatisk evne (skønt
den havde hun også), som det, at hun selv var spil
levende med. Når hun fremsagde vers, kom der en for
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underlig stemning over dem, som blev ved at følge med
sangene senere.
En gang var jeg med, da hun læste højt for sine
skolebørn i »maltkælderen«. (På grund af en ildebrand
måtte A. G. et halvt års tid holde skole i en venligsin
det bryggers maltkælder). Hun læste op af Volsungesaga om Sigurd Fofnersbane. Jeg blev betaget af noget
for mig selv aldeles ubegribeligt vældigt, storslået og
fortvivlet; man var omgivet af skinnende skikkelser, og
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hver gang jeg senere har truffet på disse saganavne,
synes jeg, at de hører hjemme i maltkælderen.
Vi børn var uhyre opmærksomme tilhørere, når hun
samtalede eller disputerede med fader. Vi mærkede jo,
at der var noget på færde, og vi hørte efter, som vi
vilde sluge ordene. Hun virkede altid som sol og blæst.
Jeg husker, da hun kom hjem fra Grundtvigs jordefærd
og havde hørt Bjørnstjerne Bjørnson tale om »at for
andre signaler« over for Tyskland.
Fader havde været præst i Sønderjylland under kri
gen, og vi var naturligvis stærkt optagne af alt, hvad
der angik dette. Bjørnsons ord vakte jo stærk modstrid,
da det føltes, som om han prædikede selvopgivelse ; men
Anna Gad havde følt sig frigjort ved at høre Bjørnsons
stærke tale, og hun påvirkede uvilkårlig andre til et
større og videre syn på Tyskland og Norden.
Omtrent på samme tid begyndte de politiske bølger
at gå højt. Anna Gad var ivrig venstresindet. Hendes
dybtgående kærlighed til frihed på alle områder gjorde,
at hun altid stillede sig på den side, hvor der blev kæm
pet for denne, hvad der, navnlig i en lille konservativ
militærby som Nyborg, i hine dage var et særsyn og
bragte hende mange skærmydsler.
Hvis nogen kom med — hvad der tit blev sagt i de
dage, — at det var dårlige mennesker, som var venstres
førere, så sagde hun, at så skulde de gode skamme sig
så meget desto mere over, at det ikke var dem, som gik
foran. Hun interesserede sig for mennesker, på hvilket
stade de så stod, og var lige så opfyldt af en samtale
med en vaskerkone som med en præst, og måden, hun
gjorde det på, var heller ikke videre forskellig.
Trods hendes kampiver manglede hun ikke et vist
præg af gammeldags ynde. Hvor var der hyggeligt i
hendes små stuer, med blomster bag de hvide gardiner,
jomfruroser, gyldenlakker og levkøjer og de morsomme
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»taskeblomster«, som vi kaldte dem. Der var mange
ejendommelige billeder på væggene, men rundt omkring
og alle vegne stak Grundtvig sit ærværdige hoved frem.«
Til at begynde med syntes mange af de Nyborg bor
gere svært godt om den lille fine skolebestyrerinde, der
var kommet til byen, men det kølede stærkt, da de mær
kede hendes politiske anskuelser.
Kun et årstid efter Morten Langes død 1875 blev
Anna Gad i Nyborg, jeg tror, navnlig savnet af en præst
og et kirkeliv, hun følte sig beslægtet med, gjorde, at
hun flyttede sine teltpæle. Valgmenigheden i Kerte
minde med sin radikale og åndfulde præst, Niels Lind
berg, følte hun sig draget af.
Endskønt over de tres kom Anna Gad også her til at
holde skole; men da de børn, hun der begyndte med,
voksede til, følte hun sig dog for gammel til at begynde
med nye igen; hendes skolebørn i Kerteminde stod i et
meget fortroligt forhold til hende og kaldte hende faster
Anna, sådan at det til sidst blev hendes almindelige
navn i kredsen der.
Da Anna Gad ikke mere havde skolen at være opta
get af, måtte hendes livlige ånd bane sig nye veje. Hen
des store interesse for tidens spørgsmål førte til, at hun
i denne tid ret ofte tog pen i hånd og skrev indlæg i
forhandlinger både i »Tidens Strøm«, »Højskolebladet«
og »Frit Vidnesbyrd«.
Igennem adskillige af hendes artikler sporer man
stærkt, at A. G. har levet sin meste tid i præstekredse ;
der er noget teologisk over dem; ihvorvel sproget er
let læseligt og forståeligt, synes man dog, emnerne er
så specielle, at det ikke er let for almindelige menne
sker at holde interessen ved læsningen.
I »Frit Vidnesbyrd« skriver hun en artikel mod en
brudetale, Morten Pontoppidan havde offentliggjort
dér. Pontoppidan siger i den noget om, at manden skal
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være kvindens overhoved, og det er for meget for A. G.
Hun møder op med skabelsen, »det er ikke godt, at men
nesket er ene, jeg giver ham en medhjælp«, — og nu
udvikler hun, den gamle jomfru, sit syn på ægteskabet;
det bliver sagt poetisk og fint forstående, men samti
dig mærker man, hvor hele kampen for kvindens fri
gørelse, som netop var stærk i de år, har påvirket hende.
I Højskolebladet 1894 nr. 43 skriver Anna Gad en ar
tikel om konfirmationen. Anledningen er et spørgs
mål i »Tidens Strøm« af Brücker om præsternes stilling
til konfirmationen, som ingen svar fik.
Anna Gads artikel fremkaldte en længere forhand
ling. Jeg gengiver en del af den, fordi den viser hendes
selvstændige, altid vågne tanke, og fordi den ved siden
af kaster et lille strejflys over Grundtvigs forhold til
sine konfirmander.
». . . Jeg skrev ovenfor, at der før har været velsig
nelse ved konfirmationen — for kristne forældres børn
som for menigheden i det hele ; jeg har jo selv været
hjertelig grebet på konfirmationsdage og var med hele
min sjæl med i, hvad der foregik, også den såkaldte
overhøring, hvor den blev udført af skønsomme præster,
hvor fik jeg dog store ting ud af en sådan dag. Og
nu så helt anderledes; så er det vel rimeligt, at jeg er
gået i rette med mig selv om berettigelsen til denne for
andring af min følelse; forhen følte jeg vel det sørge
lige i, at børn, hvis forældre levede uden nogensomhelst
berøring med kirken, blev konfirmerede og gik til nad
verbordet, men det faldt mig aldrig ind, at det jo er
langt sørgeligere, at kristne forældres børn går til Her
rens bord, når hjertet ikke er åbent til at modtage ga
ven.
Som gammel, jeg tør nok sige hjærtelig lærling af
Grundtvig, har jeg forsket efter ethvert glimt, der kunde
tyde på, at han følte sig trykket af konfirmationen, men
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tvært imod: hen i treserne, altså på hans helt gamle
dage, bruger han i en konfirmationstale de ord : »Det er
blevet mig forundt endnu denne gang at berede de unge
o. s. v.«. Det siges ikke om, hvad man er trykket af.
Aldrig har jeg hørt ham tale om et sådant tryk; og da
spørgsmålet ikke var fremme hos mig i de år, bad jeg
ham ikke om at udtale sig.--------------------- Jeg har en
vinter overværet Grundtvigs konfirmationsforberedelse;
jeg fandt, at den overgik børnenes fatteevne; men den
velsignede, milde alvor kunde vel ikke andet end gøre
virkning på dem. De så for resten ikke synderlig op
vakte ud, og Grundtvigs mildhed kunde også sættes på
prøve: Børnene havde lært salmen: »Herren han har
besøgt sit folk«, hvori et vers ender, »tænder så tunger
gløde«. Barnet udtalte ordet: »tænder« som tænder,
man bider med; det gav et sæt i Grundtvig, og der slog
lyn fra øjnene, men så rystede han på hovedet med et
vemodigt suk og rettede vrøvlet. En har fortalt mig,
at børnene havde bemærket, at Grundtvig altid begyndte
at høre dem i salmen fra den, der sad på hans venstre
hånd, og så fandt de på det fif kun at lære det vers,
der vilde falde på hver; men så begyndte Grundtvig
engang fra højre side, og så gik det jo rabundus. Grundt
vig opdagede det; og det fejler jo ikke, at han mange
gange har erfaret, at det ikke hængte så helt glædeligt
sammen med de kære børn. —
Grundtvig skrev engang om en pige, han for en halv
snes år siden havde konfirmeret, og som i ungdommen
var blevet stærkt optaget af verdens herlighed: »Når
jeg nu ser tilbage på den tidlig trættes løbebane, hvis
åbenhed, friskhed og kækhed jeg lige fra barnedagene
fandt så elskværdig, da mindes jeg vel, at allerede under
vore samtaler før konfirmationen mærkede jeg med
vemod, at der i øret var en vis sky for det hemmelig
hedsfulde, der ventelig vilde lukke hjærtet for det kri12
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stelige åndsliv; men jeg trøstede mig med, at det med
Guds hjælp kun vilde være forbigående, og forundrede
mig siden over, at det varede så længe. —«
Jeg anfører dette, for at vi kan se, at Grundtvig
havde erfaringer nok, der kunde vække betænkelighe
der over den folkekirkelige konfirmation, men desuag
tet kunde han dog sige: »Det er forundt mig o. s. v.«.
Han havde i sit lange liv lært at vente, men vi véd, han
havde også lært at håbe, måtte vi lære det samme uden
at sløves!
Ofte har jeg hørt samtaler mellem vore gamle nu
hjemgangne præster, men aldrig har jeg hørt, de følte
sig trykkede ved at konfirmere kristne forældres børn;
dog, hvormeget jeg end har fremdraget disse tavse vid
nesbyrd mod mig selv, har de dog ikke kunnet dæmpe
mine bekymringer, så jeg længes inderlig efter at høre
erfarne kristnes hjærtemening om denne vigtige sag.«
Under den store strejke af smedesvendene i Køben
havn i firserne, hvor samfundsinteresserede venstremænd på landet samlede ind til de strejkende, for at
de kunde holde ud, gik Anna Gad fra dør til dør og
samlede penge ind, og hendes iver førte hende ofte ind
i varme diskussioner på hendes vandring. —
Halvfjerdsernes og firsernes digtning optog hende
stærkt. Engang hun havde læst en af Kiellands fortæl
linger, hvori han skildrer en værdig samfundsborgers
forlorenhed og levemands-væsen, sagde hun: Å, det hele
er så levende, at jeg nu når jeg møder en flot og fin
mand må tænke: ja, men hvad veje går du på?
Hun levede stærkt og lidenskabeligt med i alt, hvad
hun tog fat i, og hvor hun mødte bestræbelser for at
skære igennem og få det ægte og sande frem, var hun
altid med i første linie.
Anna Gad fik sig i Kerteminde en trofast vennekreds,
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man kan godt sige både venner og beundrere, navnlig
de unge var rundt om, hvor hun færdedes, betaget af
den livlige, kloge gamle kvinde. Hvor hun kom, blev
der altid samtale om et eller andet problem.
En del af vennerne i Kerteminde samledes ugentlig
og læste højt, det var ofte Anna G., der læste, og hende,
der foreslog, hvad der skulde læses; det var bøger af
meget forskellig art de læste. — Da Henry Georges
»Arbejdets kår« udkom på dansk (1898), sendte min
mor hende den. Den 82aarige gamle svarer mor i et
brev:------- »Er idet nu ikke bare galt, at jeg ikke sen
der Henry Georges bog tilbage idag, tingen er, at det
er jo en underlig betagende skrivelse, og jeg vil så
gerne, nogle venner skulde kende den, så vi har beram
met sammenkomst til torsdag, men ringere end to aftner
kan vi ikke læse den, så jeg kan først sende den i næste
uge.«
Endvidere skriver hun om en omtale af samme i Fyns
Tidende: »Hvor var det som is på ryggen at få F. T.’s
vindtørre kommentarer efter Kochs varme udtalelser;
disse kan jeg helt slutte mig til.«
I et andet brev er der en ny bog, hun er optaget af,
hun skriver: »Jeg har haft meget stor glæde af at læse
»Den norske grundlovshistorie« af H. J. Næss, den er
ligefrem begejstrende, og jeg har både grædt og jublet
under læsningen. I det ydre kender vi jo de ting, men
som her enkeltheder så vel som helheden stilles frem,
så er det et skønt udtryk for et folks ægte rejsning.«
Anna Gad havde kun små midler at leve af; hun førte
en meget økonomisk og sparsommelig husholdning og
et meget nøjagtigt regnskab over de små udgifter og
indtægter, hendes budget frembød. På den anden side
var hun gavmild og rundhåndet med det lidt, hun havde,
og havde en egen evne til at skabe fest og glans omkring
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sig ; og trods sit udprægede demokratiske sindelag, holdt
hun nok a£, hvad der var fint og comfortabelt.
Jeg mindes fra min barndom en udflugt, hun tog mig
med til, og som på mig tarvelig vante lille landsbypige
gjorde et uudsletteligt indtryk.
Vi var begge på besøg hos nogle venner en halv mils
vej fra Odense og A. G. indbød mig til en bytur; vi
skulde, fortalte hun mig, blandt andet drikke kaffe et
sted, hvor man ikke gik på trapper op på første sal,
men blev løftet derop på en fantastisk måde.
Turen var festpræget lige fra den stund, vi begge
stod pyntede i vor bedste stads, rede til afgang, jeg i
min nystivede hvide kjole, hun i sin sorte dragt. A. G.
gik så godt som altid i sort, med en lille hvid strimmel
i halsen, fæstet foran med en stor mosaiknål, hvorpå
capitoliets duer var gengivet. Over den sorte blonde
kappe, der dækkede det meste af det hvide hår, og som
også var fastgjort med en lille mosaiknål bag hvert
øre, tog hun sin hvide hat med de brede hvide binde
bånd, der altid så ud som var de lige strøgne; henover
hatten lå en stor hvid fjer. På sådanne varme sommer
dage havde hun over skuldrene et fransk sjal, hvidt i
bunden med de prægtige hvide, brune, gule og røde
border; når så dertil føjes de sorte silkehandsker og
brunelsstøvlerne, så har vi hele personen, der var så
dan, at man både af udtryk og væsen, og ikke mindst
ved den stærkt personlig prægede dragt, fik fornem
melsen af et eget aristokrati; hun kunde færdes, hvor
hun vilde, havde da også fra ungdommen af jævnligt
bevæget sig i ret fornemme kredse.
Jeg gik stærkt beæret med den gamle ved hånden.
Turen gik gennem Fruens Bøge over til, hvor de små
dampbåde lagde til, der dengang sejlede på Odense å.
Sejlturen langs de frodige enge var smuk, jeg ser
endnu Anna Gads mærkelige øjne, der var grå med
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brune pletter i, blive blidere og blidere som kabeleje
skæret steg langs åen. Hvor hun fandt det aller skøn
nest, nynnede hun så småt. — Da ærinderne var besør
get, begav vi os op på dette mærkelige sted, hvor man
blev løftet op på første sal. Hvem der var mest betaget
af elevatoren, den 11 års eller den 80 års, ved jeg knap,
vi nød begge luksusen og det mærkelige fremskridt i
fulde drag.
Nu stod vi altså pludselig i en fin salon med mar
morborde og plydses sofaer, jeg tør nok sige, at kaffen
og de fine kager blev nydt med anstand. For mig stod
ingen restaurationsbesøg i mit senere liv i en sådan
glans som dette. Jeg ser endnu, da festen var nær sin
afslutning, A. G. tage op af lommen i den folderige
kjole den smukke skildpaddes pung og med omhygge
lig korrekthed udrede udgifterne.
En anden karakteristisk historie mindes jeg omtrent
fra samme tid. — Hun boede i flere år en månedstid
eller så hver sommer på et rekreationshjem, som lededes
af diakonisser. — Disse sommerudflugter var for den
til daglig enliglevende kvinde meget oplivende, og med
sin store interesse for mennesker knyttede hun stadig
nye bekendtskaber. En dag fortæller hun med kendelig
forventning: »Nu kommer der nogle katolikker i mor
gen; men de har fået at vide, at de ikke må øve propa
ganda, medens de er her; det synes jeg nu, de skulde
have lov til, så kunde vi andre da sige dem imod.«
Noget senere spurgte jeg, »hvordan går det med kato
likkerne?« »Å, de er såmæn ligeså kedelige som alle vi
andre, men det er også bare fødte katolikker.«
Sin store interesse for undervisning bevarede hun til
sin dødedag; et udtog af et brev til min mor er talende
herfor. »Morsomt med din L., der tager så godt på
videnskaberne. Jeg kan næsten misunde dig at læse
fransk med hende efter de »hundrede timer«, jeg synes,
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den bog er så fortræffelig. Å, men put nu ikke for me
get i hende, men lad hende tænke selv, jeg synes næsten
ikke, du behøver andet end udtale ordene for hende, —
nå, men det må du nok ellers selv om.«
Som huslig hjælp havde Anna Gad gennem mange år
i Kerteminde en halvvoksen skolepige. For disse pige
børn kom de to—tre år hos den meget dygtige og or
dentlige kvinde til at betyde uhyre meget. Flere af
disse unge piger, der nu sidder som ældre koner med
hus og hjem, er utrættelige i deres beundring for A. G.,
for den måde, hun kunde sætte arbejdet igang og få
det udført sirligt og punktligt. Selv om sådan en lille
tøs ikke var meget bevendt som arbejdskraft, når A. G.
tog imod hende, fik hun gerne en flink og dygtig huslig
hjælp af hende i løbet af kort tid.
Når det hændte, at hun var sammen med den lille
pige om et arbejde, eller når der var lidt tid tilovers til
samtale, skulde A. G. gerne have noget at vide om deres
skolearbejde, hvad de hørte om o. s. v. — En af hen
des gamle piger har fortalt mig, at hun engang bekla
gede sig til Anna Gad over, at det kneb for hende at
lære geografi, for hun havde kun et lille gammelt land
kort, hvor ikke nær alt det, de skulde lære, stod på.
Næppe var de færdige med det vigtigste formiddags
arbejde, før A. G. fandt frem sit store landkort og be
gyndte at studere det sammen med pigebarnet.
I det hele stod hun gennem disse småpiger i tilknyt
ning til skolen og blev forresten gode venner med flere
af de unge lærere og lærerinder ved kommuneskolen.
Engang spurgte hun sin pige, hvad de sang i skolen.
»Hvad vi selv vil«, svarede pigen, »frøkenen kan ikke
synge«. »Synger frk. N. ikke med selv?« A. G. var et
stort spørgsmålstegn. Selv havde hun ikke tone skabt
i livet, men hun elskede sang og sagde altid ordene
med på en mærkelig udtryksfuld måde, der ikke skadede
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de andres sang, men tværtimod opmuntrede og støttede ;
og man sagde, at få steder har sangen lydt som i hen
des lille skole i Nyborg. Min hjemmelsmand, den tid
ligere pige, har fortalt mig, at A. G. talte med lærer
inden om sangen, og både hun og en ung lærer, der
heller ikke mente, han kunde synge, tog fra den tid
helt anderledes del i børnenes sang.
I de sidste år af sit liv kom Anna Gad til at bo i en
villa, der blev bygget til børnehjem, og hvortil hun gav
sin kapital mod at bebo lejligheden ovenpå, så længe
hun levede. Jeg havde den glæde som 17—18 årig at
være med ved flytningen fra den gamle lejlighed i
Langegade ud til det fritliggende hus med have til i
byens udkant. Det var en fornøjelig tid, og Anna Gad
var rørende taknemmelig og ungdommelig glad for sit
nye hjem. Jeg husker, hvordan hun trods sine en og firs
år hoppede op og hjalp med at hænge gardiner op, og
hvordan hun frydede sig over, hvor godt hendes smukke
gamle møbler tog sig ud i de nye omgivelser: — det
gamle mangefarvede stribede gulvtæppe, det spinkle
runde bord af fugleøjetræ, det ærværdige høje mahogni
chatol, som tjente hende til skrivebord, som det før
havde gjort for hendes kære broder Christian, og så
de mange forskellige billeder af Grundtvig, som mødte
en overalt.
Jeg husker også, at børnehjemsbørnene, da vi var kom
met nogenlunde til ro i de nye omgivelser, kom op for
at besøge os, og hvordan Anna Gad småsnakkede med
dem og fortalte historier for dem.
En af drengene, som hun hørte om havde lidt svært
ved at følge med i skolen, tilbød hun, at han måtte
komme op hver dag, så vilde hun hjælpe ham med lek
tierne. Jeg hører hende endnu fremsige for ham med
sin melodiske stemme, »Nu falmer skoven trindt om
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land« og tålmodigt høre ham på sin langsomme slæbende
måde sige versene efter. Da vi nåede verset
Hans ånd som altid kan og vil,
os i de korte dage
med tro og haab og kærlighed
til Paradis ledsage,

slog det sludder for drengen; hvor mange gange de
end prøvede at sige verset, kunde han ikke få ordene
rigtigt med. Til sidst rystede A. G. på sit hoved : »Hør
min dreng, hils din lærer fra mig af og sig, at det vers
kan du inte forstå, og så kan du heller inte lære det
udenad, før du bliver noget ældre«, — hen i stuen mum
lede hun: »det er jo ren misbrug af vore dejlige salmer
at benytte dem på den måde«.
Som to og firsårig var Anna Gad et besøg i Køben
havn. At den rejse blev så vellykket og forresten at
hun i det hele kom afsted, skyldtes en af hendes yngre
veninder, Marie de Neergaard. Anna Gad havde lært
frk. Neergaard og da navnlig hendes moder at kende i
det grundtvigske hjem, og venskabet bevaredes. Marie
N. var rundhåndet og gavmild overfor A. G.;’ ja i de
sidste år ydede hun en fast årlig pengesum, der mulig
gjorde at Anna Gad kunde få den pleje, hun tiltrængte.
Om denne Københavnerrejse skrev hun til min mor. —
Det første af brevet er en tak til de gode venner,
der havde taget sig så godt af hende. »Ja du, jeg satte
ikke min fod på gaden mer end den lille stump fra og
til sporvognen, og jeg havde ikke min pung åben i den
tid, jeg var i byen, men så havde Marie så meget des
mere, det må være ganske fornøjeligt sådan at kunne
øse penge ud, og dobbelt fornøjeligt, når det sker med
glad hjerte.« —
Senere hen i brevet fortæller hun om de hyggelige
småhuse bag ved søerne (lægeforeningens boliger), som
hun passerede hver dag, »men altid med et lille suk:
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Ikke engang dem kan arbejderne nå, skønt de oprinde
lig er bygget til dem; det er præsteenker og den slags,
der bor her, kort sagt bedre stillede folk« .......... »Det
sidste var da marmorkirken, og den var for mig strå
lende herlig og gribende skøn: dens ydre strålende,
dens indre hjertegribende, jeg fik tårerne i øjnene ved

ANNA GAD hos Jakob og Johanne Lange i »Sejerskov«.

at se det, og det var som måtte jeg gå med lette
skridt.............. «
I de senere år kom Anna Gad ikke meget ud vinteren
igennem, men med sit livlige sind og sin store arbejds
iver forstod hun at sysselsætte sig, så tiden ikke faldt
hende lang. — Lorents Slambergs søn var kommet hjem
fra Amerika og opholdt sig på en kostskole her i landet.
Til ham skrev hun om at komme at besøge sig med en
kammerat; han spørger, om det er alvor med kamme
raten, og hun svarer ham i følgende vers.
»Jo vist er det alvor med kammeraten,
jeg lider saa godt den drengepraten,
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men det må være ved sommertide,
når solen er varm og dagene blide;
om vinteren jeg ligger som bjørnen i hi,
går nødig ud på vej eller sti,
så gemmer jeg mig bag frosne rude
og hører med ro, når stormene tude,
venter så rolig den nye sommer
med. fuglesang og med brogede blommer.
Kom så med den til din gamle veninde,
der træffes — vil Gud — i det ny Kerteminde.

Hun opnåede at få besøget af sin gamle ven pastor
Slambergs sønnesøn, trakterede endogså med en sejltur
på fjorden, som hun selv tog del i. — Var vinteren en
som, frydede sommeren hende så meget mere. En af
de unge venner, hun, så længe kræfterne slog til, besøgte
om sommeren, siger: »Ejendommeligt var det som Anna
Gads sjæleliv i disse år voksede i alsidighed, så at f. ex.
naturens skønhed og liv blev af langt større betydning
for hende end før, og dagligt finder hun noget nyt at
beundre. Hendes samtale, som altid havde været ånd
fuld, var nu tillige åndrig, det var, som hun blev mere
og mere fortrolig med alle grene af det åndsområde,
de tre generationer, hun havde oplevet, spændte over.« —
Hvem der har oplevet det vil sent glemme, hvordan
Anna Gad indledede sin dag. Når morgendrikken var
drukket, — kaffe med kogt mælk i og et rundstykke
til, som hun nød sammen med den lille pige, — blev
tingene taget af bordet og salmebogen kom frem. Hun
læste en salme, tydelig men dæmpet, fuld af betagethed,
og så begyndte hendes samtale med Gud. Der var egent
lig ikke tale om bøn, jeg husker ikke helt sikkert, om
hun hver dag bekendte troen, men hun lagde daglig
frem for sin Gud alt hvad hun havde på hjerte, alt hvad
der bekymrede hende og hvad hun havde at sige tak for.
Det var rigtig, som en af hendes gamle piger for ny
lig sagde til mig: »Jeg følte det altid, når Anna Gad
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bad sin morgenbøn, som Gud sad på en stol ved siden
af os og var med i det hele.«
Jeg mindes også den måde, hvorpå hun, når hun havde
endt sit måltid, sagde ganske sagte: »I Jesu navn tak
for mad«, eller når hun tog afsked med os sagde : »Gud
i vold«. Alle disse ord, som så let bliver talemåder,
var for hende i høj grad livets virkelighed.
Denne samleven med Gud, som var så karakteristisk
for Anna Gad, blev med årene stærkere og stærkere. —
De sidste halvtredie år af sit liv var hun sengeliggende.
Da det ivrige, arbejdsomme menneske ikke kunde ar
bejde mere, da øjnene ikke kunde læse, da var det min
derne fra hendes rige liv, der måtte leves på. I søvn
løse nætter og smertefulde dage hørte man, når der var
lidt stilstand, hendes endnu udtryksfulde stemme frem
sige det ene vers efter det andet af de mange salmer
og sange, hun gemte i sin erindring, og så hørte man
hendes inderlige bøn om en nådig udgang. Jeg mindes
også, hvor ofte hun i sin bøn sagde, »Å fri mig for frygt
for døden.« — Vi unge, som i Anna Gad så noget af
det frommeste, det stærkeste vi havde mødt, forstod
knap, at hun skælvede for døden, det var for os, som
måtte hun gå lige ind i himmelen og sætte sig på den
plads, der dér var hende beredt. Men selv denne frygt,
som hun ofte kom tilbage til, gjorde hende i vore øjne
til endnu mere af det oprigtige ærlige menneskelige
væsen, vi vil mindes så længe vi lever.
Et vers, Anna Gad skrev få år før sin død til nogle
unge venner hun havde besøgt i sommertiden, vil jeg
gerne slutte med. —
Hvor er de dog henne de fagre ege,
hvor er det dog henne det blomsterflor.,
hvor er de dog henne de muntre lege
af skovenes vingede sangerkor,
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og venneblikke med vennetale
vil I ikke mere min sjæl husvale?

Er alt da jordet i gravens gemme,
er alt da sænket i dybets strøm?
Så sukked jeg, da fra min rude
jeg så på gadens travle færd
og ikke mere fandt derude
de friske blades lyse skær;
for fuglesang og himmel blå
kun hurlumhej og vægge grå.

Dog svaret tøved ikke længe,
en engel hvisked til mig så:
»Ja vel er det jordet i gravens gemme,
ja vel er det sunket i dybets strøm,
men graven er hjertets det varme gemme,
og dybet er mindernes levende strøm;
hvad gemt er af ægte menneskeliv,
hver morgen står op ved mindernes bliv«.
A. G.
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