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FORORD
a jeg ifjor udgav Grundtvigske Hjem i det 19. Aarhundrede, ventede jeg ikke at faa Stof til en ny
Samling af disse Livsbilleder. Der findes ganske vist
endnu mange grundtvigske Hjem, Præsters og Læg
folks, der har haft en saadan Betydning for større eller
mindre Kredse af vort Folk, at de fortjente at faa deres
Historie skrevet. Men Efterkommerne fra disse Hjem
synes altfor trevne til at føre Minderne derom i Pen
nen. — Imidlertid har jeg dog i Aarets Løb faaet sendt
saa mange gode Bidrag til Samlingen, at jeg i Aar har
kunnet udgive det her foreliggende Bind, som efter min
Mening ingenlunde bærer Præg af at være en fattig
Skrabekage.
De to første Stykker af dette ny Bind er fremkaldte
ved to Hundredaarsminder. Min Levnedstegning af
Fru Maren Berg er skrevet i Tilknytning til Minde
skrifterne om hendes Mand, Folkethingsmand C. Berg,
hvis Hundredaarsfest blev fejret i December 1929. Og
den værdifulde Optegnelse af Minder om Holger Fr.
Rørdam og hans Hustru er meddelt af deres Datter Frk.
Rigmor Rørdam i Anledning af, at det den 14. Juni 1930
var hundrede Aar siden, hendes Fader blev født. — Fra
Vejstrupkredsen har jeg haft den Glæde at modtage
smukke Skildringer af Valgmenighedspræsten Rasmus
Pedersen og Friskolelærer Emanuel Pedersen. — Fra
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FORORD

Vestsælland kom Fortællingerne om de to gode Bønder
Hans Frandsen i Gudum og Jens Jensen i Skafteløv. —
Og endelig har jeg fra en af mine gamle Elever, Gaardejer Niels Hahne i Velling ved Ringkøbing, faaet den
stemningsfulde Fortælling om hans Barndomshjem og
især om hans poetiske Moder, der slutter Bogen.
Saaledes er mange Egne af Landet kommet paa Tale
i disse ny Livsbilleder, og jeg tror, at Indholdet af alle
Bidragene er saa godt, at det foreliggende Bind vil
blive modtaget med Taknemlighed af de mange Læsere,
som afdøde Dr. H. P. B. Barfods og mine Samlinger
hidtil har vundet.
Æbelholt ved Hillerød i Juli 1930.

Holger Begtrup.

FRU MAREN BERG
En kort Levnedstegning
af
HOLGER BEGTRUP.

a Jeö ifjor kom til at sysle med C. Bergs Levned i
Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel
den 18. December 1829, fik jeg ogsaa Lejlighed til at gen«
nemse hans Hustrus efterladte Optegnelser og Breve.
Ved at læse dem blev hendes Minde saa levende for mig,
at jeg følte Trang til at give andre Del deri. — Hvor det
gjaldt Bergs offentlige Færd, ønskede hun altid at træde
i Baggrunden. Men deres gamle Venner veed, hvor vær
digt hun fyldte Pladsen ved hans Side i deres fælles
Hjem, og hvor varmt hun fulgte hans store Virksomhed
for Folkets Sag. Hun var i sig selv en Danekvinde, der
fortjener at faa sit Billede tegnet i Danmarks Historie.
Da hun var udgaaet fra et godt kristeligt Hjem i en
af Landets grundtvigske Kredse, og da hun til sin Død
var tro imod det aandelige Liv, hun gennem sin Barn
dom og Ungdom blev ført ind i, vil en Fortælling om
hende med al Ret høre hjemme i Rækken af de »Minder
fra grundtvigske Hjem i det 19. Aarhundrede«, hvori
den her indsættes.

D
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1.
HENDES BARNDOMSTID.

Maren Bertelsen, som Fru Berg hed før sit Giftermaal, er født den 20. April 1836 paa Gaarden Egeland i
Starup Sogn, et Par Mil nord for Kolding.
Hendes Slægt, der i flere Linjer kan følges tilbage
til det 17. Aarhundrede, tæller mange Storbønder i Eg
nen nord og vest for Kolding. — Et Stænk af tysk Adels
blod er indblandet i den gennem hendes Oldemor, Marie
von Holtzendorff, der stammede fra en Brandenburgsk
Greveslægt, men selv var Gaardmandsdatter fra Viuf.
Denne Kvinde blev gift med Ejeren af Landerupgaard
i Eltang Sogn, og da han snart efter døde, ægtede hun
Fru Bergs Oldefar, Ebbe Olesen, der kom fra en Selvejergaard i Nagbøl i Skanderup Sogn. — Deres Søn, Ber
tel Ebbesen (1766—1820) var til sin Død Ejer af Lande
rupgaard. Hans Hustru hed Maren Knudsdatter Møller
(1764—1830).
Bertel Ebbesens eneste Søn, Fru Bergs Fader, Johan
Wilhelm Bertelsen, blev født den 8. November 1800. Da
hans Fader døde, maatte han overtage Driften af sin
anselige Fødegaard, skønt han kun var 20 Aar gammel.
Han drev den med Dygtighed og viste sig trods sin
unge Alder som en myndig Husbond. Men efter nogle
Aars Forløb overlod han Gaarden til sin ældre ugifte
Søster Mette Marie og tog Plads som Bestyrer af den
større Gaard Egeland, hvor han blev gift med Ejeren
Johan Kyeds Plejedatter, Maren Pedersdatter. Hans
unge Hustru døde i Barselseng, og deres lille Datter,
som blev døbt paa Moderens Begravelsesdag, den 30.
Juni 1832, døde ogsaa, da hun var et Aar gammel.
Johan Kyed var imidlertid kommet til at sætte saa
stor Pris paa sin Gaardstyrer, at han gjorde ham til sin
Arving, og saaledes blev Johan Bertelsen Ejer af Ege-
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land. — Det var en stor Ejendom, han saaledes kom til
at raade over. Der hørte omtrent 300 Tdr. Agerland og
100 Tdr. Land god Bøgeskov til Gaarden. Men det var
ogsaa et stort Arbejde, der krævedes af ham for at faa
de forsømte Marker drevet bedre op. Dertil var Johan
Bertelsen den rette Mand, og han kom ikke sovende til
den Velstand, han vandt i Aarenes Løb.

EGELAND.

Johan Bertelsen var en lille tætbygget, arbejdsfør
Mand med en kraftig Karakter og ualmindelig god For
stand. Han var i mange Aar Sognefoged, og det hændte
ofte, at han blev raadspurgt af Egnens Folk, naar det
gjaldt vanskelige Sager. Gennem hele sit lange Liv fik
han det Lov, at han var en klog, retsindig og hjælpsom
Mand, som var god at gæste.
Da han havde været Enkemand i henved halvandet
Aar, indgik han et nyt Ægteskab, den 28. Novbr. 1833,
med en ung jævnbyrdig Kvinde, Mette Marie Buhl, der
var Datter af den ansete Storbonde Holger Buhl paa
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Skovgaard. Hun var født 1810 og var altsaa ti Aar yngre
end sin Mand.
Skovgaard var en Ejendom af samme Størrelse som
Egeland, og deres Marker støder op til hinanden. — Hol
ger Buhl var en retskaffen Mand med samme Præg af
gammeldags Flid og Gudsfrygt som hans Svigersøn.
Han havde foruden Mette Marie seks andre Døtre, der

Fru METTE MARIE BERTELSEN.

alle kom til at sidde i gode Gaarde i samme Egn. —
Det kan nævnes som Tegn paa hans solide Tankegang,
at da Gaardejer Niels Fischer i Aagaard bejlede til den
kønne Mette Marie, svarede Holger Buhl: »Du veed vel
nok, at Maren er den ældste af mine ugifte Døtre.« Niels
Fischer »gjorde da omkring« og friede til Maren, som
blev hans Hustru.
Den yngste Datter paa Skovgaard, Gunder, blev se
nere gift med Jens Henriksen fra Lille Velling, som
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overtog hendes Fødegaard efter sin Svigerfar. Han var
en fremragende Mand, der i mange Aar sammen med
Johan Bertelsen satte Præg paa Starup Sogn.
Saaledes kom de to Søstre Mette Marie og Gunder til
at sidde som Husfruer paa de to store Nabogaarde. Det
skabte en nær Forbindelse mellem Familierne paa Skovgaard og Egeland, maaske stundom krydret af en Smule

JOHAN BERTELSEN.

Kappestrid, der dog aldrig brød Baandet imellem de to
samstemte Frændeslægter.
Fru Bergs Moder, Mette Marie Bertelsen, var en lille
fintbygget og yndefuld Kvinde. Hun var stærkere i
Aanden end af Legeme, men var hjemmefra vant til ikke
at spare sig selv under det daglige Arbejde. — Det var
ejendommeligt for hende, at hun med sin ømme Sam
vittighed var tilbøjelig til at tage sig det meget nær,
naar der skete noget, som kunde gaa ud over hendes eller
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Slægtens Ære. Hvem der har kendt hendes Datter Fru
Hanne Nutzhorn i Askov, kan danne sig en Forestil
ling om hendes ædle, samvittighedsfulde, til Tider noget
bekymrede Sind.
Som ung Pige maatte hun tage Del i alt Arbejde
hjemme paa Skovgaard. Hun var med i Marken i Høstens
travle Tid. — Hendes Datter Fru Berg har fortalt dette
lille Træk derom: En Dag, da hun og hendes Broder
Niels var ude at høste i en Mark, som grænsede op til
Nabogaardens Jord, blev hun staaende i Tanker med
sin Rive og stirrede over mod Egeland. »Naa, Mette!«
sagde hendes Broder. »Hvor er du henne? Den Gaard
bliver dog aldrig din.« — Men det blev den altsaa allige
vel, og det skæmtede hun siden med overfor Broder
Niels.
Johan og Mette Bertelsen paa Egeland fik fem Børn.
— Den ældste, Marie, var svagelig paa Sjæl og Legem.
Hun kom aldrig udenfor sit Hjem, hvor hun førte en
stille Tilværelse til sin Død i en moden Alder. — Den
næste var Maren, som blev født den 20. April 1836, og
som til sine Forældres Glæde viste sig sund og vel
begavet fra den første Barndom. — Derefter kom Ka
ren, født 1838. Hun giftede sig ikke, men blev efter
sin Fader Ejer af Egeland. — Den fjerde Datter var
Johanne, født 1841, som blev gift med H. Nutzhorn i
Askov. — Yngst af Flokken var den eneste Søn, Otto
Kyed Bertelsen, født den 22. Januar 1844. Han blev
en alvorlig og dygtig Præstemand, der sidst var Sogne
præst og Provst i Helsingør.
Blandt de raske Børn var Maren ikke blot den ældste
men ogsaa den fremmeligste, skønt de alle fire var vel
begavede. — De fik en omhyggelig Opdragelse. De
blev ikke holdt til saa strengt Arbejde, som deres For
ældre havde været. De kom ikke til at slide i Køkken
og Mark paa den store Gaard, hvor der var tolv Tjene-
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stefolk. Men de blev dog oplærte til Flid og Nøjsom
hed efter god gammel Bondeskik. — Pigebørnene havde
i flere Aar kun een Kaabe som Fælleseje, saa at de
f. Eks. maatte skiftes til at gaa i Kirke. Til Gengæld
blev der intet sparet paa deres Skolegang, der blev ual
mindelig god og vel anlagt.
Hjemmet var efter Fru Bergs Udsagn lyst og livligt.
Der kom mange Gæster, og der var tit Lejlighed til
Besøg hos de talrige Frænder i Omegnen. — Deres
Fars ældste Søster var gift med en Gaardmand i Dons.
Hendes Søn Peder Dons blev en af Peter Larsen Skræp
penborgs allernærmeste Venner og stadige Følgesvend
paa Missionsrejser i alle Jyllands Egne. Peder Dons
og hans gode Hustru, Ane, havde ingen Børn, men de
var gavmilde Folk, som bl. a. støttede Askov Højskole
med rund Haand. — Mere Forbindelse havde Børnene paa
Egeland dog med deres to andre Fastre. Især var Maren
glad ved at komme til Else Marie Jørgensen i Vinding,
hvor der var en jævnaldrende Datter. »Enken i Vin
ding«, som denne Faster efter sin Mands tidlige Død
almindelig blev kaldt i sin Egn, var efter Fru Bergs
Sigende »ligefrem elsket for sin store Godgørenhed«.
Hun var smuk og yndefuld af Ydre, og hendes fornøje
lige Hjem, hvor der var fire Børn, var det kæreste Sted
for Maren at komme i hendes Barndom og Ungdom. —
Den tredje Faster, Mette Marie, som ejede sit Føde
hjem Landerupgaard, levede ugift til sin Død. Hun var
en smuk statelig Kvinde med en udmærket Forstand.
I sine yngre Aar havde hun haft mange Bejlere. Men,
som hun senere sagde: »Man kunde aldrig bestemme
sig«, og derfor fik hun ingen Mand. »Mette fra Lande
rupgaard« var en myndig Husfrue, som Børnene paa
Egeland saae hen til med stor Respekt.
Gennem deres Moder var de særlig nøje knyttet til
Familien paa Skovgaard, hvis ældste Børn, Holger og
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Johanne, var paa Alder med Marens yngre Søskende.
Et af Fru Bergs første Barndomsminder drejede sig om
hendes Morfar Holger Buhis højtidelige Jordefærd.
Derom har hun fortalt i nogle Optegnelser om sin Barn
dom: »Det første, jeg er mig bevidst at kunne huske,
var, da Moders Fader, Holger Buhl paa Skovgaard døde.
Jeg gik i spændt Forventning. Jeg havde hørt, vi skulde
op og se Bedstefader, naar han var lagt i Kiste. Jeg
ser endnu saa tydeligt det Billede for mig i den gamle
Endestue paa Skovgaard. Den gamle Mand laa med
hvid Bomulds Tophue paa. Det maa have været Kristi
Himmelfartsdag, thi jeg husker tydelig, jeg gik i Ha
ven paa Skovgaard og spekulerede paa, om det ogsaa
var Bedstefaders Himmelfartsdag. Jeg fik vist i det
hele tidlig meget, jeg gik og grundede over. —«
Af sine andre Mostre mindedes Fru Berg især den
ældste, Agnete, som var gift med Gaardejer Søren Buhl
i Hesselballe, nær ved Starup. Det var et Hjem, hvor
Børnene paa Egeland holdt meget af at komme. — De
andre Mostre boede paa Gaarde, der laa længere borte,
og dem traf de kun ved de store Slægtsgilder.
Men der var en anden Kreds af gode Hjem, som Fa
milien paa Egeland blev knyttet til ved det religiøse
Liv, som Johan Bertelsen og hans Hustru kom til at
tage Del i i Børnenes Barndom.
Den første kristelige Vækkelse i Starup Sogn skyld
tes vistnok Paavirkning fra Hernhutterne i Christians
feld. Men den fik omkring 1840 et grundtvigsk Præg
ved to dygtige unge Præster, som kom til Sognet.
Den senere Professor i Kirkehistorie Frederik Hammerich blev Sognepræst i Starup og Nebel 1839. Han
var i sit københavnske Hjem hernhuttisk paavirket, men
var siden blevet Grundtvigs Discipel. Derfor var han
særlig godt egnet til at bringe sine Sognebørn kristelig
Vækkelse og kirkelig Oplysning. Den korte Tid, han
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virkede i Starup-Nebel, blev da ogsaa Højdemaalet af
hans præstelige Gerning. Ikke alene blev adskillige af
hans Sognebørn greben af hans alvorlige Forkyndelse
om Synd og Naade. Men mange »gudelig vakte« fra
andre Sogne søgte til Kirke hos ham, deriblandt Niels
Thomsen og hans Vennekreds fra Hjarup, som inderlig
gerne vilde bytte Præst med Starupperne og ligefrem
bragte en saadan Flytning i Forslag.
Hammerich skriver i sit »Levnetsløb« om Forholdene
i Starup ved hans Komme dertil: »— Til aandeligt Røre
var der endnu intet Tegn hos mine Sognefolk. Allige
vel mærkede jeg snart til min Glæde, at her baade var
Jord, man kunde saa i, og Ly for de spæde Spirer, som
voksede frem. — I Hovedsognet boede nemlig en Slægt
af Søskende og Svogre, meget rige Gaardmænd. Nu
kalder man dem vel Proprietærer, skønt de dengang
ikke »vilde være af det Skidt, der siger »jej« til sig
selv.« — Jeg skal nævne Johan Bertelsen, siden Sviger
fader til den bekendte Folketingsmand Berg, og Holger
Buhl, Jens Henriksen. De sluttede sig straks til mig
og blev mig til stor Hjælp, som enhver, der kender no
get til en Bondemenighed, let vil forstaa.«
Det kristelige Liv, der vaktes ved Hammerichs For
kyndelse, blev stærkt forøget, da Peter Larsen Skræp
penborg i 1841 flyttede til Dons, som ligger nær ved
Starup, skønt det hører til et andet Sogn. — Han og
Johan Bertelsen blev straks gode Venner. Men især
satte Peter Larsen Pris paa Husmoderen paa Egeland,
hvis Ynde og aandelige Sans tiltalte ham meget.
Ved det store Rykind af Kirkegængere, der kom kø
rende fra fremmede Sogne, blev Starup Præstegaard
overfyldt af Heste og Vogne. Det var derfor heldigt,
at Johan Bertelsen med Glæde aabnede sin store Gaardsplads for mange af dem, og at hans Hustru gerne gav
dem en Kop Kaffe i sine rummelige Stuer.
2
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Men ogsaa til Daglig kom der en livlig Forbindelse
mellem Præstegaarden og Egeland. Bertelsens Smaapiger var altid velkomne hos Fru Hammerich, som blev
oplivet af deres Selskab, skønt den ældste af dem, Ma
ren, kun var en fem—seks Aar gammel. — Herom for
tæller Fru Berg i sine Optegnelser: »Jeg blev af og til
hentet ned i Præstegaarden, naar Hammerichs Hustru
trængte til lidt at more sig med. Hvordan jeg egentlig
kunde det, fatter jeg ikke selv. Jeg tænker nærmest,
det var, fordi jeg, aabenmundet som jeg var, fortalte
alt, hvad jeg vidste, baade løst og fast. Dog tror jeg
ogsaa, hun havde Fornøjelse af at lære mig, hvad jeg
kunde magte. Jeg gik for at være letnem og videbegær
lig. — Hammerichs havde dengang ingen Børn selv. —
Jeg ser tydelig de kære Præstefolk for mig. Fruen med
lange, hængende Krøller fandt jeg, var det »dejligste«,
jeg kendte, og jeg kan huske, jeg forstod ikke, hvordan
en saadan Skabning kunde kede sig. — Engang var
min Søster Karen bedt med derned. Men Moder vilde,
jeg skulde gaa ene. Da saa Fruen spurgte mig: »Hvor
for er Karen ikke med?« sagde jeg: »Nej, Moder siger,
hun er saa slem til at fortælle alt, hvad der gaar for
sig hjemme.« Til min største Forbavselse brast hun i
Latter, kaldte paa sin Mand og fortalte ham det.«
»Af Ydre«, skriver Fru Berg, »husker jeg Hamme
rich som en meget fornemt udseende Mand med et
ædelt og ogsaa ofte mildt og kærligt Ansigtsudtryk.
Noget pietistisk maa der have været ved ham. Jeg
husker en Gang, at Fader en Søndag kørte Havre ind.
Da kom Præsten for at besøge os. Fader stod ved et
Havrelæs og hilste, men Præsten gik ham forbi uden at
værdige ham en Genhilsen. Jeg hørte siden Fader for
tælle Moder om den Tort, der var vederfaret ham.«
I 1842 blev Hammerich saa svag, at han maatte tage
et Aars Orlov fra sit Embede for at komme under Kur
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i København. Men han fik en udmærket Stedfortræder
i Frederik Helveg, den senere Stiftsprovst i Købeløv.
— Da Fru Hammerich var rejst bort med sin Mand, og
der ingen Husholdning var i Præstegaarden, kom Pastor
Helveg til at bo paa Egeland i de halvandet Aar, han
var Kapellan i Starup, 1842—43.
Han var en smuk ung Mand af et meget aandfuldt
Udseende. Naar lille Maren saae ham paa Prækestolen,
syntes hun, at »saadan har en Apostel set ud.« — Hjem
me i Stuerne var han meget livlig og tog sig ikke saa
lidt af Børnene og hørte med skælmsk Lune paa den
syvaarige Marens gammelkloge Bemærkninger. — Der
var dengang en »Søster« fra Christiansfeld paa Egeland.
Hun skulde opvarte Præsten og samtidig undervise
Smaabørnene. Men da Helveg mærkede, at hun ikke
duede til dette, kom han tit ind i Skolestuen og talte
med dem. Børnene prøvede da paa efter deres Lærer
indes Eksempel at snakke Tysk til ham. Men han lo
dem dygtig ud for deres hjælpeløse Kragemaal.
Frederik Helveg var ved sine Studier i Tyskland
kommet dybt ind i Tidens Filosofi, og det er bekendt,
at hans dybsindige Taler senere gik hans fleste Tilhø
rere over Hovedet. Men i den Tid, han var i Starup,
var han selv saa stærkt grebet af det kristelige Livs
røre, at hans Vidnesbyrd faldt godt ved hans fromme
Tilhørere, som vist ogsaa blev betagne af hans aandfulde
Personlighed. — Kirkegangen blev endnu større end i
Hammerichs Tid, og Tallet voksede især paa dem fra
fremmede Sogne, som søgte til Starup Kirke. Da Præ
sten boede paa Egeland, blev den store Gaard tit fyldt
af Vogne om Søndagen, og Bertelsens viste en storslaaet Gæstfrihed mod de Tilrejsende, som gerne vilde
samles om Præsten efter Gudstjenesten. Fru Berg har
fortalt, hvor travle Dage det var for den ikke stærke
Husmoder: »Jeg har mange Gange i den Tid set Moder
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henimod Aften gaa omkring paa Hosesokker, saa trætte
og ømme var hendes Fødder. Dog var hun jo den, der
sidst vilde undvære det aandfulde Liv, Helvegs Ophold
i Huset førte med sig.« »En mærkelig Tid«, siger hun,
»med stor Tarvelighed og Sparsommelighed ved Siden
af Offervillighed og Trang til at faa Savn i aandelig
Henseende afhjulpne!«
Børnene kunde vel ikke faa meget ud af Helvegs Ta
ler i Kirken, som de skiftevis overværede i den fælles
Kirkekaabe. Men hele det kristelige Liv, der førtes om
kring dem, gav dem dog allerede i Barndommen en be
vidst Delagtighed i Menighedens Tro.
Da Hammerich efter et Aars Fravær opgav sit Em
bede i Starup, ønskede en Del af Beboerne at faa Helveg
til hans Eftermand som Sognepræst. I den Anledning
rejste Johan Bertelsen sammen med Gaardejer Haastrup
fra Aagaard til København for at forebringe deres Øn
ske i Ministeriet. De gjorde nok især Regning paa, at
Dronning Caroline Amalie vilde lægge et godt Ord ind
for dem hos Ministeren. Men deres Bestræbelser var
forgæves, og de to Sendemænd havde endda den Tort
at komme i »Korsaren«, fordi de vilde »gaa Skørtevejen«.
Haastrup afbildes i Bladet med en tom Pung, som han
forgæves vender. Men Bertelsen staar ved Siden af
med en spækket Pung, som om han vilde sige: »Jeg
klarer for os begge!« — Fru Mette paa Egeland, der
havde Tilbøjelighed til at tage sig Verdens Modgang
nær, blev meget ulykkelig over dette satiriske Billede,
hvori hun fandt en blodig Spot over sin Mands kirke
lige Omsorg.
I Steden for den unge Helveg blev en ældre højkir
kelig Mand, Pastor Theilade, kaldet til Sognepræst i
Starup og Nebel. — Helveg maatte altsaa rejse fra Ege
land, men Venskabet mellem ham og hans Værtsfolk
blev ikke afbrudt derved. — Han blev i 1846 Forstander
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paa Rødding Højskole, og efter Treaarskrigen Diakon,
senere Hovedpræst ved Vor Frue Kirke i Haderslev.—
I 1847 havde han ægtet Agnes Caroline Sophia Anthes
fra Altona.
Fru Berg fortæller, at han nogen Tid efter sit Bryl
lup kom i Besøg med sin Hustru paa Egeland. — »Hvor
saae han lykkelig ud. Jeg ser hende saa tydelig, smuk
og elskelig. Jeg gik med mange Tanker om, at større
Lykke paa Jorden var der ikke til, og hvor jeg med
min Barnekærlighed til Helveg undte ham den. — Fader
var meget glad, da han blev anmodet om at holde Hel
vegs ældste Søn over Daaben, og jeg husker ham give
Beskrivelsen af det hele, ogsaa Middagen i Hjemmet.
Han var helt begejstret over Fru Helveg som Værtinde,
som alting var ordnet, saa der var Ro over det hele.
Fader og Moder glædede dem ret over, at Helveg ogsaa
havde faaet en dygtig Kone.« — Han kunde vel trænge
dertil, da han selv var temmelig upraktisk og distræt.
Hun mindedes fra 1848 et andet Besøg af Helvegs paa
Egeland, hvor een af Dagene fik en Skygge over sig.
»Det var den Dag, Frederik den Syvende holdt Revy
ved Vejle (den 18. September), og Sangen: »Det skal
ej ske, det Løfte har du givet —«, lød for første Gang.
Det var en travl Høstdag, og Fader mente ikke at kunne
køre (til Revyen). Helveg haabede i det længste, Fader
skulde skifte Sind. Men det gjorde han nu ikke, og saa
var det for sent for Helveg at leje en Vogn, om der
overhovedet havde været en at faa. Ja det var en trist
Dag. Fader bad Moder gøre Middagen lidt festlig, men
intet hjalp. Solen kom ikke frem den Dag.«
Ellers var der megen Glæde ved deres Samvær. — Da
Otto Bertelsen skulde i Latinskole, blev han sendt til
Haderslev, hvor han kom til at bo i Helvegs Hus. —
Under hans Ophold dær havde Helveg den Sorg i 1858
at miste sin begavede Hustru. Familien paa Egeland

22

GRUNDTVIGSKE HJEM I DET 19. AARHUNDREDE

tog hjertelig Del i Sorgen, og det blev en god Trøst for
ham at besøge sine gamle Venner i Starup. Der var
dem, som mente, at hans hengivne unge Veninde Maren
Bertelsen kunde være blevet en ny god Hustru for ham.
Men hendes Hjerte var dengang for længst givet til en
anden, og først i 1877 indgik den gamle Præst et nyt
Ægteskab med sin mangeaarige Husbestyrerinde, Anna
Lauritzen.
Den nye Sognepræst, Theilade, kom snart paa en ven
skabelig Fod med Folkene paa Egeland. Men da hans
Forkyndelse ikke kunde tilfredsstille dem, søgte de fra
nu af ofte ud til andre Præster, og skønt Johan Bertel
sen ellers var øm over sine Heste, sparede han dem dog
ikke, naar det gjaldt Søndagsrejser til fjerne Kirker.
Stundom gik Turen hele otte Mil i Nordvest til Birke
dal i Sønder-Omme, hvor Fru Bertelsen især var glad
ved at komme, eller omtrent lige saa langt i Nord til
Præsten Fog i Skjolde. Men oftere søgte de til Sveistrup i Nørup, som boede dem en Del nærmere. Da F. E.
Boisen efter Treaarskrigen blev Præst i Vilstrup ved
Haderslev, kørte Bertelsens tit syd paa, for at gæste
ham og Helveg. Enkelte Gange var de helt ude i Ribe
for at besøge Pastor Dines Pontoppidan, hvis Hustru
var en Datter af Johan Bertelsens »Foresatte og højtagtede Ven« Herredsfoged Morten Oxenbøl i Kolding.
— Paa disse lange Kirkerejser var Maren næsten altid
med.
Det er troligt, at Egelandsfolkenes vidtbredte Forbin
delse med grundtvigske Præster havde sin Oprindelse
fra de store Møder, som Peter Larsen holdt paa sin
Gaard i Dons, og hvor der samledes mange af Omegnens
vakte Lægfolk for at høre de fremragende Ordførere,
han indbød som Talere.
Da Peter Larsen var en nær Ven af Bertelsens, brugte
han gerne deres Hjælp til Beværtning af de fremmede
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Præster. »De store Møder«, sagde han, »er jeg Mand
for at holde. Men gøre det hyggeligt for Talerne Da
gen efter, det kan mine Venner i Starup bedre«. Derfor
blev der tit holdt et »Andendagsgilde« paa Egeland for
de fornemste af Gæsterne i Dons. — Peter Larsen saae
straalende ud, naar han sad til Bords i saadan en Venne
kreds paa Egeland, tilsyneladende vel tilfreds med alt.
Men bagefter kunde Mette Bertelsen godt faa et irette
sættende Brev fra ham. — En Aften, fortæller Fru
Berg, kom han over til Egeland med Vilhelm Birkedal
og Svendsen fra Jelling. »De kom helt uventet og blev
af den Grund dobbelt velkomne. Jeg husker, Moder
trakterede med Gaasesteg, Haresteg og Vafler. Men
Dagen efter kom der Brev fra Peter Larsen: »Ja, lille
Mette, vi havde det jo svært godt hos dig igaar Aftes.
Men du er lidt for flot. Een Slags Steg kunde have
været nok. Du havde heller ikke behøvet at sætte fire
Lys paa Bordet, to kunde vi godt have set ved.« — Det
var Synd for Moder, for hun tog sig saadan Tiltale saa
nær. Hun var ellers en af Peter Larsens Yndlinge, vel
for hendes rige aandelige Evner, men ogsaa fordi hun
var saa tækkelig, ja yndefuld i hele sin Fremtræden.
Det havde Peter Larsen skarpt Blik for.«
Bertelsens tog ikke alene hjertelig Del i det kirkelige
Liv, der efterhaanden var vokset op i deres Egn. Men
de sørgede ogsaa for at give deres Børn en god Skole
gang i Hjemmet. — Fru Berg mener, at det i saa Hen
seende blev af Betydning for dem, at de fik Pastor
Helveg i Huset. Han gjorde det levende for dem, »at
det at sørge for, at deres Børn fik lært alt, hvad de
maatte vise sig at have Evne til, var den bedste Brug,
de kunde gøre af deres Formue.«
Mens han boede paa Egeland, fortalte han ofte for
Børnene. Det var nok ogsaa ham, der sørgede for, at
den uheldige halvtyske »Søster« fra Christiansfeld fik
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Løbepas, og at Børnene fik en god dansk Lærerinde i
Steden for hende. — Det var Frk. Sarine Amtrup fra
Fredericia, der for hele Resten af sit Liv blev inderlig
knyttet til Hjemmene paa Egeland og Skovgaard. Hun
var en veloplyst, kristelig vakt Kvinde, som fik sin
store Del i Marens og de yngre Børns Opdragelse, sam
tidig med at hun blev en trofast og hjælpsom Veninde
for deres Moder i det daglige Liv. I Undervisningen
var hun af den gamle Skole og holdt paa flittig Lektie
læsning. Men hun var altid kærlig imod Børnene og
vandt derved deres fulde Hengivenhed. — Da Maren
Bertelsen som voksen kom bort fra Hjemmet, vekslede
hun mange Breve med sin gamle Lærerinde, der ved
den Tid flyttede over til Skovgaard, hvor hun holdt
Skole for sine Venners halvvoksne Døtre. — Denne
Brevveksling fortsattes til Sarine Amtrups Død. — Et
Brev, som hun sendte Fru Berg paa Bogø i Sommeren
1867, burde trykkes som et værdifuldt Bidrag til Askov
Højskoles Historie. — Efter Indbydelse fra den nygifte
Hanne Nutzhorn opholdt Frk. Amtrup sig den Sommer
i Askov og tog Del i Undervisningen paa Højskolen.
Det er meget oplysende at læse, hvad denne modne
Kvinde, der hidtil havde været gammeldags Bibelkri
sten, fik ud af at høre Ludvig Schrøders Foredrag, og
hvad hun for Resten fortæller om Livet paa Højskolen
i dens første Begyndelse. — 1 et andet Brev beretter
hun livligt om Hanne Bertelsens storstilede Bryllup
med H. Nutzhorn hjemme paa Egeland.
Da Otto Bertelsen voksede til og skulde forberedes
til Latinskolen, blev Huslærérinden afløst af mandlige
Lærere. — En af disse var den siden velkendte Præst
Jens Schjørring. Da han kom til Egeland i Efteraaret
1854, var Maren voksen. Men hun fik et levende Ind
tryk af hans stemningsrige, stærkt bevægede Sind. Han
havde dengang nylig gennemgaaet en sjælelig Krise
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som Kapellan hos Provst Engelbreth i Lyderslev og
havde forlovet sig med en jævn Skolelærerdatter fra
Stevns, som stod tilbage for ham i Dannelse og aande
lig Udvikling, men som blev en god og trofast Hustru
for sin begavede Mand. — Schjørring blev kun et halvt
Aar paa Egeland, men det venlige Forhold, hvori han og
hans Forlovede var kommet til Familien Bertelsen, ved
ligeholdtes i mange Aar.
Skønt Johan Bertelsen og hans Hustru ikke kunde
tilfredsstilles aandeligt af deres Sognepræst og nære
Nabo Pastor Theilade, stod de dog i et venligt Forhold
til ham og hans Familie. Det faldt derfor naturligt,
at Maren blev konfirmeret hos ham, da hun var femten
Aar gammel. Hendes bedste »Præstekammerat« var
hendes Søskendebarn Maren Møller Jørgensen fra Vin
ding, der i otte Aar havde været paa Egeland for at
blive undervist sammen med Husets Børn. Hun var,
efter Fru Bergs Sigende, en elskelig, ejendommelig
Pige, og de to Maren’er følte sig nær knyttede til hin
anden i deres Barndom og Ungdom. — Da Pastor Fr.
Helveg ved Fru Bergs Bryllup som »Brudgomsfører«
sad ved Siden af Bruden, saae han over paa Maren Møl
ler, der sad lige overfor dem som Brudepige, og hviskede
til Fru Berg: »Hvad er det med den Pige? Køn er hun
vist slet ikke, men man kan ikke blive træt af at se paa
hende.«
Om sig selv i Konfirmationsalderen har Fru Berg paa
sin sanddru Maade fortalt følgende: »Naar jeg mindes
min Konfirmationsdag, er det noget med Skam over
mig selv. Jeg var vred, fordi jeg ikke kom til at staa
øverst. En Slægtning af Præsten, der var Datter af en
saakaldet høj Embedsmand, skulde have den Plads. Men
en Oprejsning for mig var det, at mine Kammerater
fandt, der blev gjort mig Uret. — Naar jeg i det hele
husker mig selv fra den Tid, tror jeg, jeg maa sige : —
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ikke elskværdig, ærgerrig og noget stor paa det. Jeg
vidste selv og hørte det omtalt, at jeg var velbegavet,
og da jeg manglede Skønhed, som navnlig i den Tid var
alt for de Unge, maatte jeg jo hænge mig i Begavelsen
og paa den søge at gøre mig saa meget gældende som
muligt.«
Uden at nægte Sandheden i denne djærve Selvkritik,
maa man dog tro, at det kun var i en kort Overgangs
alder, den svarede til Virkeligheden. — Den unge Ma
ren Bertelsen var vel ingen »Skønhed«. Men hendes
lille tætte Skikkelse med det rødmossede Ansigt og de
klare Øjne virkede dog meget tiltalende. Hun frastødte
vist heller ikke ved sit angivne Overmod. Dertil er der
fra de nærmest følgende Aar altfor mange Vidnesbyrd
om, hvor yndet hun var af Unge og Gamle ved den
Forening af Klogskab og Hjertelighed, som prægede
hendes lille Person. — Frederik Helveg kaldte hende
nogle Aar senere »Perlen over alle Perler« i det gode
Hjem paa Egeland.
Endnu et Træk fra Maren Bertelsens lykkelige Ud
vikling i de sidste Barndomsaar maa her nævnes. Hun
oplevede som en Pige paa 12—14 Aar Treaarskrigen.
Og den kom hende saa nær som muligt, da baade Dan
skerne og Tyskerne flere Gange drog gennem hendes
Hjemegn, og hendes Fader som Sognefoged fik meget
at gøre med Soldaternes Indkvartering. — Som gammel
Kone har hun talt om, hvorledes dette beredte hende
til levende Deltagelse i det nationale Liv, som udfoldede
sig i hendes Ungdomsaar, og hvor gerne hun vilde give
den yngre Slægt Del i disse rige Oplevelser, som hun
og hendes jævnaldrende havde forud for den.
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2.
UNGDOMSAARENE.

1851—61.

Maren Bertelsen havde haft en lykkelig Barndom i
sit gode Hjem. Men da hun var blevet konfirmeret, følte
hun Trang til at komme ud for at lære noget mere. —
Det var heller ikke vanskeligt for hendes Forældre med
deres store Bekendtskabskreds at skaffe hende en Plads,
hvor der var gode Kaar for hendes videre Udvikling.
Og det laa nærmest for dem at ønske hende optaget i et
af de Præstehjem, som de stod i venskabelig Forbin
delse med.
Allerede da hun var femten Aar gammel, kom lille
Maren i Efteraaret 1851 i Huset hos Præsten Dines
Pontoppidan i Ribe, som var gift med Marie Oxenbøll
fra Kolding. Hun skulde lære at spille af Præstefruen
og fik ellers en god Undervisning, bl. a. i Kjolesyning,
hos Frk. Caroline Ramsing, der havde Skole for unge
Piger.
Det Pontoppidanske Hjem var præget af kristelig Al
vor. Præsten var nærmest, hvad man kalder »Grundt
vigianer«. Men det var mere den kirkelige end den fol
kelige Side af Grundtvigs Livssyn, han havde tilegnet
sig. Han hørte til den ædle Stamme af dannede Præstemænd, som forstod at forene deres lutherske Arv med
den ny kirkelige Oplysning. I Kraft af sin sikre Dan
nelse dømte han frisindet om aandelige Forhold og tog
bestemt Afstand fra den snævre Pietisme, som han
mødte hos mange af de gudelig vakte Lægfolk, han
fik med at gøre. Men han var personlig af en myndig
og streng Karakter, der vel nok isolerede ham noget i
hans daglige Liv.
Fru Marie Pontoppidan var en sjælfuld Kvinde, der
godt kunde være livlig og elskværdig. Men hun var
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svagelig af Helbred og følte sig noget forpint af For
holdene i Ribe, hvor hun ikke engang havde en rigtig
Præstegaard at bo i. Desuden var hun stærkt optaget
af sine Børn, hvoraf de ældste: Erik, Inger og Morten,
endnu var smaa, da den unge Maren Bertelsen kom i
Huset.
Skønt det var et stille og alvorligt Hjem, Maren saaledes blev optaget i, var hun dog glad ved det Aar, hun
var i Ribe. Hun lærte meget og gik villig sin Husmoder
tilhaande. Men især havde hun aabne Øren for de gode
Samtaler, der førtes, naar der kom Gæster i Hjemmet. —
Man faar et godt Indtryk deraf i et Brev, som hendes
Moder skrev til hende, mens hun var hos Pontoppidans :
»— Jeg glæder mig ved det, du skrev i sidste Brev, at
naar I havde Bispinde Müller (i Besøg), saa fik I altid
saadanne kraftige Samtaler af Hr. Pontoppidan, og at
du hørte saa meget godt. Ak, hvor det glæder os at
høre. Men lad mig nu se, at du lægger det paa Hjerte. —
Du skrev om den kønne Prædiken, du hørte paa Faste
lavns Søndag. Den kunde ogsaa være dejlig. Den har
noget lignende med Magister Hammérichs. Det var jo
rart at høre, at du var mættet af den. Men den havde
vist tabt meget fra Ribe og til Starup. Det vil jeg nok
antage. — Lev nu vel, kære Maren, og vær en flittig
og rar Pige baade ved dem selv og de kære smaa Børn
og hele Husets Folk! Jeg længes slet ikke efter dig,
da jeg veed, du har det godt. Og lad mig se, du er en
opmærksom Pige til at lette Fru Pontoppidan i, hvad
der staar i din Magt at gøre for hende, da jeg nok kan
begribe, det maa være svært for hende i denne Tid.«
Uden Tvivl har Maren gjort sit Bedste for at følge
disse moderlige Formaninger. — Der er da ogsaa Be
viser for, at hendes Madmoder skønnede paa hende, i
de Breve, som Fru Pontoppidan skrev til hende efter
hendes Hjemkomst til Egeland, med Tak for gode Jule-
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gaver og med Beretning om Børnenes »Gæslinger« (d. e.
Mæslinger), som lille »Morfar« (d. e. Morten) dog slap
uden om.
Da Pastor Pontoppidan i 1856 blev forflyttet til Fre
dericia, besøgte de og deres Børn Egeland og fik Gen
besøg af Maren Bertelsen, bl. a. da hun i 1860 kunde
præsentere sin Forlovede, C. Berg, for dem. — Langt
senere, da Bergs boede i Hillerød, og Morten Pontoppi
dan var Højskoleforstander i Frerslev og Hjørlunde,
blev det gamle Bekendtskab mellem ham og Fru Berg
fornyet paa den venligste Maade.
Efter Opholdet i Ribe var Maren hjemme i nogle Aar
paa Egeland og levede dær et virksomt og fornøjeligt
Liv, mens hun udviklede sig til en fuldvoksen Kvinde.
Men da hun var 20 Aar gammel, kom hun atter ud, og
det blev en Oplevelse, som vel nok maa kaldes hendes
Ungdoms allerrigeste. — Hun kom nemlig i Huset hos
»Budstikke-Bojsen« i Vilstrup Præstegaard.
F. E. Bojsen var dengang en af de mest kendte og
yndede folkelige Præster i Landet. — Han havde som
Præst i Skørping i Vestsælland taget Del i den gudelige
Vækkelse. Men hans Forhold til Grundtvig havde fri
gjort ham fra Pietismens Snæversyn. Sammen med sin
nære Ven Vilhelm Birkedal i Ryslinge gjorde han et
stort Arbejde for at omdanne »de gudelige Vakte« til
oplyste danske Kristne med Samling om Herrens le
vende Ord og Naademidler i Menigheden. Hans grundt
vigske Livssyn fik et lykkeligt Virkefelt i det nationale
Røre, som vaktes ved Treaarskrigen. Hans levende Tro,
hans varme danske Hjertelag og hans spillende Lune
gjorde ham til en enestaaende Talsmand for det ny fol
kelige Aandsliv. Og da han var en stemningsbevæget,
letfattelig Folketaler, samlede han talrige Tilhørere om
sig i alle Landets Egne.
Det var naturligt, at denne folkelige Præst efter Tre-
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aarskrigen følte Trang til at slaa sig ned blandt de
danske Sønderjyder. I Slutningen af Aaret 1850 blev
han Sognepræst i Vilstrup, en Milsvej syd for Haders
lev, og de 9 Aar, hvori han virkede her, maa vel regnes
for Højdemaalet paa hans Livsbane.
Vel var de selvsikre slesvigske Storbønder, han kom
til at bo iblandt, ikke nemme at føre fra deres gammel
dags Tankegang over til den fri Folkelighed, som deres
ny Præst var fyldt af. Men de maatte anerkende hans
kristelige Alvor og blev, halvvejs mod deres Vilje,
dragne med af hans hjertelige og begejstrede Forkyn
delse. Selv de mange Hjemmetyskere, der fra ældre
Tid fandtes i Sognet, blev ikke upaavirkede deraf. Og
de store danske Førere Lauritz Skau og Bramsnesgaard,
som blev hans Sognebørn, saae hen til Bojsen som en
ypperlig Forkæmper for den danske Sag, skønt det ikke
huede dem, at han i politisk Henseende stod de fæle
»Bondevenner« meget nær.
Han var i Frederik den Syvendes Tid den virksomste
Folketaler i Landet. Og da han i 1852 begyndte at ud
give »Budstikken«, fik hans Tanker Indpas i tusende
Hjem. Derved gjorde han næsten hele Danmark til sit
Sogn, og det er næppe for meget sagt, at Vilstrup Præstegaard i de Aar blev et Hovedarnested for den grundt
vigske Bevægelse i Landet.
Hertil bidrog det meget, at der førtes et usædvanlig
muntert og bevæget Liv i Bojsens Præstegaard. — Vel
var hans Hustru, den ejendommelige, kritiske og sand
dru Fru Eline Bojsen, ikke helt samstemt med sin
Mand. Men Børneflokken, der over al Maade beundrede
deres Far, dannede en begejstret Inderkreds omkring
ham. — Dette gjaldt især hans stemningsrige og bega
vede Døtre: Nanna, Jutta, »Mix«, som egentlig hed
Maria, og Ida. De hørte med Andagt hans Prækener og
Bibellæsninger, var henrykte over hans folkelige Fore-
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drag og tog ivrig Del i det folkelige Selskabsliv, han
førte. De var alle optagne af det kristelige og vel endnu
mere af det nationale Røre, hvori han var Midtpunktet,
og de fik Fremmede til at se paa Familielivet i Vilstrup
som en herlig Blomst af den folkelige Vækkelse. — Med
Liv og Lyst tog Bojsens Børn Del i de store Gilder,
der holdtes i Sognet. Og de to ældste Døtres Bryllup
per, Nannas med N. J. Jensen, Hindholm, og Juttas med
Præsten Møller i Sejling, blev fejret i Stil med Stor
bøndernes, men med Tillæg af en Mængde Taler og
Sange, som var noget nyt for de sindige Nordslesvigere.
— Den Stemning, som kastede Glans over det Bojsenske Hjem i Vilstrup, har faaet et varigt Udtryk i Kon
rektor Edv. Lembkes berømte Sang: »Vort Modersmaal
er dejligt —«, der blev digtet til en Afskedsfest for
Bojsen i 1859.
Det var i denne usædvanlig livlige Præstegaard, Ma
ren Bertelsen kom til at leve 1856—57. — Hendes For
ældre kendte Pastor Bojsen fra Peter Larsens Møder
i Dons og havde ogsaa truffet ham hos Fr. Helveg i
Haderslev. Adskillige Gange kørte Folkene fra Egeland
den syv Mil lange Vej for at være med til Kirketjene
sten i Vilstrup. — Men naar Maren kom i Huset hos
Bojsens, skyldtes det, at der i Sommeren 1856 blev be
gyndt en saakaldet »Dannekvinde-Skole« i Vilstrup
Præstegaard.
F. E. Bojsen havde Lyst og Evne til at undervise Ung
dommen. Derfor tog han nogle af sine Venners voksne
Døtre i Huset og holdt for dem en Sommerskole, der
kan regnes for det første Tilløb til de senere Pigehøj
skoler, men som havde et langt mere hjemligt Præg, da
Flokken kun var lille og helt levede sammen med Præ
stens egne Børn. — Bojsen holdt livlige historisk
poetiske Foredrag for de unge Piger, hvori han fortalte
om dansk Digtning og Fædrelandets Historie. Om Lør-
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dagen var de Unge med til opbyggeligt Møde i Præstegaarden for Sognets Folk, ligesom de naturligvis var
Deltagere i Kirketjenesten om Søndagen. — Egnen var
dejlig om Sommeren. Nær Præstegaarden laa der en
Banke, som Bojsen kaldte »Brejdablik«, fordi man der
fra havde en milevid Udsigt over Lillebælt til Als og
Fyn. Der var kun en Spaseretur ned til Stranden gen
nem en smuk Bøgeskov, som kransede Kysten. Og Livet
i Hjemmet, hvor de to muntre Døtre Mix og Ida førte
an med Sang og Klang, var som et dagligt Gilde. Alvor
og Gammen var der. Og den almindelige Begejstring
for den danske Sag lagde en højere Glans over det hele.
Man kan ikke tænke sig lykkeligere Kaar at leve un
der for en ung lærelysten Pige som Maren Bertelsen.
I den Sommer oplevede hun, tyve Aar gammel, hvad der
kan kaldes »Aandens Skabertime« i hendes Liv. — Den
Modsætning, der var imellem hendes rolige, forstandige
Væsen og Præstedøtrenes livlige, stemningsfulde Sind,
virkede æggende paa begge Parter. Maaske fandt Bojsens Børn og deres københavnske Kammerater, P. A.
Fengers Døtre fra Christianshavn, i Begyndelsen, at den
lille, beherskede jydske Pige fra Egeland var meget
forskellig fra dem selv. Men det varede ikke længe,
inden hun blev alles Yndling, som de gladelig betroede
sig til og tit fandt Støtte hos i deres omskiftende Stem
ninger. Og det Ungdomsvenskab, der sluttedes imel
lem dem, var saa stærkt, at det aldrig brast under deres
senere Livs store Brydninger.
Imellem Fru Bergs efterladte Papirer findes der en
stor Pakke Breve fra alle Medlemmer af den Bojsenske
Familie, der vidner om deres Hengivenhed for »Lille
Maren«. Pastor Bojsen regnede hende for sin Foster
datter. Fru Eline Bojsen glædede sig over hendes For
stand og kærlige Hjælpsomhed. Mix og Ida blev ved at
skrive til deres »lille Søster«, efter at de var blevet
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gift i Norge med Herman Anker og Wollert Konow. —
Brevvekslingen med Ida Konow blev fortsat lige til Fru
Bergs Død. Den fik efterhaanden en politisk Karakter,
da Fru Konow kom til at spille en betydelig Rolle i
Storthingslivet deroppe. Men hun glemte dog aldrig
at tilføje de hjerteligste Ord om det ubrydelige Ven
skab, der var knyttet imellem dem i deres unge Dage.
Hun sukker over, at Berg og Frede Bojsen skilles efter
Provisoriet i 1877, og jubler over, at de atter mødes i
»det danske Venstre« 1884.
Da den glade Sommer i 1856 var forbi, rejste Maren
Bertelsen hjem til Egeland. Men det varede ikke mange
Maaneder, inden hun atter blev kaldt til Vilstrup for
at være Brudepige ved Jutta Bojsens Bryllup. — I Vin
terens Løb var hun flere Gange Gæst i det kære Præstehjem, og Familien Bojsen gjorde flittig Besøg paa
Egeland, saa længe de boede i Sønderjylland. — Da Fru
Berg kom til Bogø, mens F. E. Bojsen var Præst i Stege
og hans Søn Højskoleforstander paa Rødkilde, blev de
res personlige Omgang genoptaget. — Det har ikke
været uden Indflydelse paa dansk Politik, at de to Venstreførere, C. Berg og Frede Bojsen, blev forbundne
ved, at »der stod Kvinder bag«, som ikke slap hinandens
Hænder i det politiske Livs stærke Bølgegang.
Opholdet i Vilstrup gjorde meget til at aabne en
videre Synskreds for Maren Bertelsen. Det indviede
hende paa den bedste Maade til den Deltagelse i vort
Lands offentlige Liv, der ventede hende i hendes Ægte
skab med »den store Folkehøvding«.

3.
DET BERGSKE HJEM.

Mens Maren Bertelsen var i Huset hos Pastor Pontoppidans i Ribe, kom der, i November 1851, en ung
3
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Seminarist ved Navn C. Berg til Skovgaard, som Hus
lærer for Jens Henriksens Børn. Han og Maren saae
formodentlig hinanden første Gang i den følgende Jule
ferie under gensidige Besøg mellem Skovgaard og Ege
land. — Der vides intet om, hvorvidt lille Maren, som
dengang gik i sit sekstende Aar, gjorde synderligt Ind
tryk paa den toogtyveaarige Christen Berg. Men om
hende veed vi, at hun fra første Færd kom til at se paa
den høje lyse Lærer med det friske Ansigt og det frej
dige Væsen som den herligste unge Mand, hun nogen
sinde havde mødt. Og der spirede nok allerede dengang
en lønlig Tanke i hendes Sjæl om, at han var den, hun
helst af alle vilde have til Mand.
Gennem sine følgende Ungdomsaar vendte hun al
drig sin Hu til nogen anden Ungersvend. Men det va
rede dog otte Aar, inden hendes Hjertes hemmeligste
Ønske blev opfyldt. — I 1852 blev Berg Lærer ved Bor
gerskolen i Kolding, og her blev han optaget saa stærkt
af sit Arbejde, at han foreløbig satte alle Tanker om
Giftermaal til Side. — Imidlertid kom han ofte paa
Besøg hos sine Venner paa Skovgaard og kom ogsaa i
livlig Forbindelse med deres forskellige Præstevenner.
Blandt andet blev han godt kendt med Bojsens i Vil
strup, som gerne saae ind til »Kolding-Berg«, som de
kaldte ham, paa deres Rejser til Dons og Starup. Det
er sandsynligt, at Berg ved at se Lille Maren i Kredsen
af Bojsens Børn fik Øjnene op for, hvilken »Perle« hun
var. Fra den Tid blev hans Besøg paa Skovgaard flere
end før og strakte sig nu ogsaa til Familien paa Ege
land. For Maren var det en Glæde, hver Gang han kom,
men størst blev hendes Glæde, da han endelig friede til
hende, den 29. September 1860. Hun svarede straks ja
af hele sit trofaste Hjerte. Men det blev dog ikke uden
Kamp, hun vandt ham til Brudgom.
Hendes gode Forældre syntes nemlig i Begyndelsen
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slet ikke om, at deres Datter vilde gifte sig med en
fattig Skolelærer. De havde nok tænkt paa et andet
Parti for hende indenfor deres egen Stand. — Fru Berg
har fortalt, at da dette stod paa, lod de hende rejse over
til Faster Mette paa Landerupgaard for at blive talt til
Rette. Men da hun kom derover, fuld af Ængstelse for
den myndige Faster, tog denne hende ind i sin Stue
og spurgte hende under fire Øjne, om det var hendes
alvorlige Vilje at faa Berg til Mand. Da hun svarede,
at hun vilde have ham og ingen anden, sagde den Gamle
til hende : »Saa skal du bestemt ogsaa tage ham, for man
kan gaa saa længe og vakle i en saadan Sag, at det hele
tilsidst bliver til ingenting!« Det havde hun erfaret.
Endelig gav hendes Forældre efter. Men man kan
læse sig til, hvad det har kostet dem, af følgende Brev,
som F. E. Bojsen i Stege skrev til dem den 6. November
1860, nogen Tid efter, at han var blevet underrettet om
den glædelige Begivenhed:
»Mine kære Venner! — Jeg kommer lidt sent med
min Lykønskning. Det kommer af den Ytring: at I
Gamle var ikke ret fornøjet med Forlovelsen, thi jeg
vidste snart ikke, hvordan jeg skulde bære mig ad der
med, da jeg ikke saa lige kunde forstaa, hvad der var i
Vejen. — Jeg kender jo godt, hvordan det er, ikke at
være fornøjet med Døtrenes Forlovelse, thi jeg var det
ikke med nogen af mines. Men det kom af, at de fra
først af ikke selv var rigtig fornøjede. Men Maren er
jo sjæleglad, og det er en Hovedsag. Tilmed er Berg
et kristeligt og særdeles dygtigt Menneske, og skulde
det knibe, hvad det timelige Udkomme angaar, saa kan
I jo komme dem til Hjælp. — Derfor maa I endelig være
glade, og lad ikke Djævelen berøve eder Glæden! Jeg
har altid været bange for, at eders Pigebørn, tildels mod
deres Tilbøjelighed, skulde blive gift for Pengenes
Skyld, at de skulde faa nogen, som ikke havde samme
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Dannelse som de. — Her har det ingen Nød, og I vil
nok komme til at holde af Berg. — Derfor modtag min
hjertelige Lykønskning, og bring min egen kære Maren
den fra mig. Hun kan saa igen bringe den til Berg. —
Ogsaa for eders Gave til Nanna modtage I en hjertelig
Tak fra mig. Gud velsigne og bevare eder i sin Naade !
— Eders trofaste og oprigtige Ven F. Bojsen.«
Da Forlovelsen i Oktober 1860 var godkendt af For
ældrene, kunde Maren sende Meddelelse derom til sine
talrige Venner, og de mange glade Lykønskninger, hun
fik, har sikkert været hende kære. Men bedst var det,
at hendes Fader og Moder, efter Bojsens venlige Spaadom, snart kom til at skønne paa den Mand, hun havde
valgt, og hvis store Fremtid hun aldrig selv havde tviv
let om.
Den 22. Maj 1861 holdtes da Brylluppet paa Egeland
med et godt Gilde og mange Taler. — Hvad Fr. Helveg
ved den Lejlighed sagde om Bruden som »Perlen for
alle Perler« i hendes Hjem, maa ret have frydet Bergs
Hjerte. Det ser man af, at han 19 Aar senere skrev til
sin Hustru ovre fra Kolding, efter at han havde været
ude paa Egeland til en Forhandling om Arveforholdene:
»— Denne Søndag Aften har jeg haft saadan en Trang
til at skrive til min kære Hustru, som har været mig
saa rig en Arvepart fra Egeland, den eneste, jeg har
ønsket og indtil nu, Gud ske Lov, har haft Brug for
derfra. — Hvor det ogsaa i disse Dage har staaet mig
klart, at du, som jeg fik, er — den dyrebareste Perle
derfra. Gid det gode i dit Sind og Hjerte, gid dit frie,
aabne Øje for Gudsriget i Menneskelivet og Naturen,
for den sunde Glæde, som er Guds Gave, som mange
Mennesker træder ned i indbildt Gudsfrygt, maa gaa i
Arv til de mange kære Smaa, hvis Opdragelse saa hoved
sagelig er betroet til din Omsorg. Gud bevare mit Hjem!
Hilsener, de tusinde ! Din Berg.«
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I disse varme Ord ligger der blandt andet en Erken
delse af, at hans Hustru var fri for det bekymrede Tung
sind, som fandtes i hendes Slægt ved Siden af dens Ret
skaffenhed og Gudsfrygt. Lille Marens Livsmod var
større end hendes Frænders. Men det fik hun ogsaa

C. BERG og HUSTRU som unge Ægtefolk.

Brug for paa sin bevægede Livsbane som C. Bergs Hu
stru. — Under Medgang og Modgang blev Kærligheden
imellem dem aldrig rokket, og det var vel især den,
som hjalp hende til at bære alt, hvad der var i Vente
for den glade Brud.
Det nygifte Par fik en lille, kønt udstyret Lejlighed
paa Klostergade i Kolding, hvor de tilbragte det første
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Halvaar af deres Ægteskab. Deres Husholdning blev
understøttet ved mangen god Sending fra Fru Bergs
Moder paa Egeland. Men det viste sig snart, at Bergs
Indtægter vanskelig kunde dække Udgifterne ved den
storslaaede Gæstfrihed, som de var enige om at udfolde.
Og da han nu ogsaa længtes efter en mere selvstændig
Lærergerning, søgte han andensteds hen.
I Efteraaret 1861 blev Berg kaldet til Førstelærer paa
Bogø. — Den 24. Oktober landede han med sin unge
Hustru paa den ukendte 0, der snart skulde blive lands
kendt som deres lille »Kongerige«. — To Dage efter
skrev han til sin gode Ven Købmand Grooss i Kolding:
»Vort lille Land tager sig dejligt ud. Højt ophøjet kan
vi skue ud over Nabolandene, som var vi deres Beher
skere, og spejle vor Majestæt og Herlighed i de himmelblaa Vande, der forbinder os og vort Land med den
øvrige Verden og dens Vrimmel. Og alt dette kan vi
gøre under den dybeste, mest velgørende Fred, Fred i
Naturen, Fred blandt Menneskene, Fred hos os selv.
Intet Tyskeri, intet kommunalt, intet politisk Kævl.
Kortsagt, her er et Paradis i Haabet, men om Haabet
sker Fyldest, derom siden!«
Hans lyse Haab blev ikke beskæmmet, for saa vidt
som Bogø alle Dage vedblev at være et fredlyst Hjem
sted for den Bergske Familie, selv da Berg kom ind i
et »politisk Kævl«, der var adskilligt større end det,
han rejste fra i Kolding. — Men især kom de første Aar
paa Bogø til at ligge i Solglans for Fru Berg, da hun
havde sin Mand hjemme og kunde dele alt med ham. —
Det var dog paa ingen Maade nogen magelig, idyllisk
Tilværelse de førte. Det laa ikke for nogen af dem.
Bergs enestaaende Handlekraft kom straks i Gang med
at omforme Øens Skolevæsen og begynde forskellige
Slags Undervisning for den konfirmerede Ungdom,
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danne et Læseselskab, samle de bosatte Folk til Fore
dragsmøder osv.
Dette førte til et stadigt Rykind i Hjemmet og gav
den unge Husmoder nok at gøre. — Som et Eksempel
paa Husets aabne Døre skal jeg nævne nogle Linjer af
et Brev, som Berg ved Nytaar 1862 skrev til Grooss. —
»Ved Afskeden før Jul ytrede jeg (til Skolebørnene),
at hvis Ferien blev dem for lang, kunde de jo se op til
mig og være velkomne. De takkede vel, men alligevel
tvivlede jeg om, at de følte sig fortrolige nok med mig
til at benytte sig af min Indbydelse, eller at de endnu
kunde foretrække mit Selskab med Forelæsning, Histo
rier og Samtale for deres sædvanlige Julelege. Mine
Tvivl er hævede. Lige fra 2. Juledag har jeg hver Efter
middag nogle Timer haft talrige Besøg, saa fra denne,
saa fra hin Kant af Øen, for saa vidt jeg har haft Lej
lighed, og har min Kone end engang imellem »ømmet«
sig over sine skurede Gulve, saa har dog disse Besøg
været hende til lige saa stor Moro som mig.«
Dertil kom, at Husholdningen maatte udvides for at
optage de unge Lærere og Lærerinder, som der blev
Brug for ved det voksende Skoleværk. — Det varede
heller ikke længe, inden det Bergske Hjem blev et
Brændpunkt for Fælleslivet mellem Øens 1200 Indbyg
gere. Berg blev som en Fader for dem alle, og mange
Kvinder søgte tillidsfuldt Raad hos hans kloge Hustru.
I de samme Aar fødtes de tre første af deres Børn. —
Deres ældste Barn var en yndig lille Pige ved Navn
Helga. Hun kom til Verden den 12. Juli 1862, men
døde, til deres store Sorg, da hun kun var otte Maaneder gammel. — Den 22. Marts 1863 fortæller den unge
Elisabeth Storm, som var nær knyttet til Hjemmet, i et
Brev til sin Søster Mathilde: »— Berg sagde, kort før
Barnet døde: »Jeg vil nødig miste dig, lille Helga! Men
hvad Vorherre vil, det vil jeg ogsaa.« Efter hendes Død
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ytrede han, at han ikke vidste noget, som kunde være
haardere for ham. Han havde ofte følt sig saa glad og
lykkelig i en Børnekreds. Men da han fik lille Helga,
da var det, som Glæden blev topmaalt.« — For Fru Berg
var det særligt tungt, at hun slet ikke fik sin lille Pige
at se, efter at hun var død. Berg vilde ikke tillade det,
fordi hun selv var syg i de samme Dage.
Nogle Maaneder senere fødte hun sin anden Datter,
Thyra, den 4. August 1863, og Aaret efter, den 3. Novem
ber 1864, fik de en tredje lille Pige, som de kaldte
Nanna.
I det hele var Livet paa Bogø i de Aar lykkeligt for
Berg og hans Hustru. Der raadede en munter Tone
over Samlivet med alle deres Husfæller. Der var Sol
i Stuerne, Sang og festlig Stemning, som de, der fik
Del deri, aldrig glemte i deres senere Liv.
Men saa kom 1864 med den store Landesorg og med
Bekymring for Frænderne hjemme i Koldingegnen, hvor
Fjenden huserede. — Og da Krigen var omme, følte
Berg en uimodstaaelig Trang til at tage offentlig Del
i Folkets Genrejsning. Den 30. Januar 1865 lod han sig
vælge til Rigsraadsmedlem for Koldingkredsen. Fra den
Tid og til sin Død ofrede han Hovedparten af sin væl
dige Arbejdskraft paa sin omfattende politiske Gerning
udenfor Hjemmet.
Det blev strengt for Fru Berg at afse sin Mand, da
han allerede under Grundlovskampen 1865—66 maatte
tilbringe sin meste Tid i København. — Men det kunde
ikke falde hende ind at holde ham tilbage fra den store
folkelige Gerning, som han følte sig kaldet til. Det
var jo kun en Virkeliggørelse af de Drømme, hun længe
havde næret om hans betydningsfulde Fremtid. Hun
gik derfor tappert ind i det forøgede Arbejde, det gav,
at hun nu tit ene maatte styre Hus og Hjem. — Og
hendes Arbejde blev endda dobbelt saa stort som før,
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da Berg, samtidig med at han blev Rigsdagsmand, fort
satte Udvidelsen af Skoleholdet paa Bogø. — I 1865 be
gyndte han en lille Sømandshøjskole, der Aaret efter
omdannedes til en regelret Navigationsskole, som fra
Aar til Aar blev stærkere besøgt. Under hans langvarige
Fraværelse blev det hans Kones Opgave at sørge for de
unge Sømænds Kost og Indkvartering og optage de ny
Lærere, som underviste dem, i sit Hus.
Da hun i det samme Aar havde faaet sin ældste Søn,
Ejnar, der blev født den 1. September 1866, maatte Berg
nok føle, at det næsten var for meget, han lagde paa
sin samvittighedsfulde Hustrus Skuldre, saa meget
mere, som hun snarere fristedes til at slide sig op end
at forsømme sine mange Pligter. Han ængstedes lige
frem for, at hendes personlige Udvikling skulde lide
derunder.
I Foraaret 1867 skrev han til hende fra Rigsdagen:
»— Du frygter for at faa for lidt at bestille nogle Maaneder i Sommer. Jeg skal ikke nægte, at jeg kunde
ønske dig nogen Hvile, det vil sige andet Arbejde, og
jeg maa næsten ogsaa komme til at fordre, at min Kone
faar Tid til at vække og nære Interessen ogsaa for an
det end dette, hvortil Sindet dog berettiget mest hen
drages — Huset. Naar jeg siger »fordre«, da betyder
det kun saa meget, at det er en Fordring af Hensyn til
os begge. Thi var en saadan Interesse ikke tilstede saaledes hos dig, at det var dig naturligt for din egen Skyld
selv at ønske det, da kunde det jo være mig lige kært,
om min Kone — for at føje mig — engang imellem
vilde søge, dels at berige Aand og Hjerte ved Læsning
af et eller andet osv., dels at interessere dig lidt for
adskilligt af det, som din stakkels Mand skal være op
taget af fra Morgen til Aften. Men jeg veed, at den
Interesse hos dig har jeg dog ikke helt faaet slaaet ihjel
ved at dænge mere husligt Arbejde over paa dig end
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sømmeligt. Nej, jeg er vis paa, at den er tilstede og
trænger kun til Tid for at udvikle sig og gøre sig gæl
dende til Glæde for din Mand, dine Smaa og dig selv. —
Jeg glæder mig kun til at haabe, at du virkelig kan blive
Husmoder og Moder i en anden, rimeligere Forstand
end denne Vinter, og derved ogsaa faa Tid til at blive
din Mands Kone. — Tror du ikke, det gaar for dig,
kære Maren!« — Han ønsker derfor, at hun skal have
mere Hjælp i Huset end før, helst af en Kvinde, som
hun kan faa personlig Glæde af at leve sammen med.
For Resten søger han i alle sine Breve at lette hen
des Arbejde saa meget som muligt ved Raad og Anvis
ninger i de mindste Enkeltheder. Berg var en stor
Administrator ogsaa af de hjemlige Anliggender, og
hans Hustru blev hans villige Lærling i Regnskabsfø
ring, Indkøb til den store Husholdning osv. — I hans
Skole blev hun snart saa dygtig, at hun kunde lede det
hele uden at sætte sine Kræfter til paa det Slid, der
lige saa godt kunde overlades til andre. Hendes Evner
voksede med Livsforholdene, og hun udviklede sig hur
tigt til en i god Forstand myndig Husfrue, som paa en
klog og rolig Maade kunde sætte sine unge Piger og
siden sine egne Døtre i Trit med praktisk Gerning.
Saaledes fik hun, som hendes Mand ønskede, bedre
Tid til at tage sig af sin voksende Børneflok, og sam
tidig blev hun mere og mere optaget af sin Mands sta
dig større politiske Arbejde. — Alt som han udviklede
sig til den store Folkehøvding, groede hun til at blive
den værdige Høvdingefrue, der fra Hjemmet fulgte hans
Færd ud over Landet med hjertelig Samhu. Dette gav
ham et uundværligt Rygstød i hans ansvarsfulde og far
lige Livsgerning. Uden at blande sig i hans »Taktik«
blev hun hans gode Samvittighed i alle de følgende
svære Kampaar.
Men for at dette skulde lykkes, maatte de leve mere
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sammen, end Forholdene tillod, saa længe han var i
København, mens hun sad hjemme paa Bogø med Bør
nene. Det var derfor et Held, at Regeringens Mangel
paa Frisind nødte ham til at nedlægge sit Skolelærer
embede i 1874 og flytte sit Hjem til København.

Fru MAREN BERG.

Børneflokken var paa den Tid øget med tre smaa
Drenge: Sigurd, født den 3. Juli 1868, Viggo, født den
16. Januar 1873, og Hjalmar, født den 3. Januar 1874. —
Det maa ikke have været let for Fru Berg med de mange
Smaabørn at forlade det dejlige Hjemsted paa den
grønne 0 for at flytte ind i en københavnsk Lejlighed,
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der var valgt i den store Ejendom Retreat, langt ude
paa Vesterbro. Men dette Offer opvejedes ved, at de
nu havde Fader selv iblandt sig, — naar han da ikke
tog Syvmilestøvlerne paa for at farte om til politiske
Møder i alle Landets Egne. — De mistede heller ikke
Forbindelsen med Bogø. Berg ejede fremdeles Naviga
tionsskolen, og Familien tilbragte ofte deres Ferier
derovre, især efter at de havde faaet indrettet sig en
køn Sommerbolig i »Villa Dana«, som ligger paa Vejen
mellem Landingsstedet og Skolebyen.
Deres Bolig i København laa ikke langt fra Frederiks
berg Have og Søndermarken. Men det blev dog en god
Forandring, da de i Begyndelsen af 1876 flyttede ud
til Hillerød, hvor Berg havde oprettet »Frederiksborg
Amts Avis« for at se, om han kunde gøre Kulsvierne
til Venstremænd.
I København var Sønnen Aage født den 3. August
1875. Men han døde, inden han blev et Aar gammel,
ude i Hillerød. Herude fik Fru Berg endnu to Døtre,
Asta, født den 12. Marts 1877, og Randi, født den 18.
November 1879.
Det var anderledes godt for Fru Berg og hendes Børn
at bo i deres eget Hus i den lille Købstad med det dej
lige Slot og de prægtige Skove omkring sig end i den
store »Kaserne« inde i Hovedstaden. Og det var en sand
Vederkvægelse for Berg og hans Hustru, at de her kom
ind i en lille Kreds af udmærkede Mennesker, med hvem
de kunde dele deres bedste aandelige Glæder.
Nogen ren Idyl blev Tilværelsen i Hillerød ganske
vist ikke for dem. Byens ledende Højremænd saae med
Forfærdelse den fæle Ministerstormer iblandt sig, og
Berg øgede Røret om sig ved djærvt at kæmpe mod
gammel Slendrian gennem sine Bladartikler og sin per
sonlige Deltagelse i Købstadens kommunale Liv. Men
Forargelsen dæmpedes ved hans store Vennesælhed og
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ved hans Hustrus rolige Elskværdighed imod alle.
Trods alt blev Familien Berg derfor snart agtet og vel
set, selv blandt dens politiske Modstandere.
I de Aar var C. Hostrup Præst i Hillerød, og med
ham og hans Hustru kom Bergs straks paa den bedste
Fod. — Det kristelige og folkelige Liv, som Fru Berg
var indlevet i gennem sin Barndom og Ungdom, havde
i hendes Øjne ingen bedre Talsmand end Hostrup. Hun
og hendes Mand glædede sig ved at høre til hans Me
nighed i Frederiksborg Slotskirke og var kærkomne
Gæster i Præstegaarden.
Fru Elisabeth Hostrup og Fru Maren Berg følte sig
fra første Færd meget tiltalte af hinanden. De var vel
meget forskellige af Natur. Fru Berg var anderledes
ligevægtig end den lidenskabelige Fru Hostrup. Men
de havde det tilfælles, at de begge var sanddru Menne
sker, som sagde deres oprigtige Mening uden Omsvøb
og uden Personsanseelse. Og begge havde et kristeligt
Livssyn, der forligtes godt med deres Varme for al
ægte Menneskelighed. — Deres Mænd var næsten endnu
mere forskellige. Men man kan godt sige, at de ved
deres første Møde kom til at sværme for hinanden. De
res Syn paa Folkelivet var da ogsaa væsentlig det sam
me, selv om Hostrup ikke blev »erklæret Venstremand«,
førend Estrup udstedte sit Provisorium i 1877.
Det hører til mine gode Ungdomsminder, at jeg som
Student i 1876 kom i Besøg hos Hostrups og Bergs, og
at jeg saae dem sammen i Selskaber, f. Eks. hos Fami
lien Mørch. De to berømte Mænd tog til stor Fornøjelse
for os unge Del i vor Leg og Dans. Hostrup svang sig
med behændigt Liv, Berg med gravitetisk Værdighed.
Deres Fruer saae til med Smil paa Læberne. — Med
Ængstelse traadte jeg første Gang ind i »det røde Hus«
i Helsingørsgaden, hvor Berg havde sit Aviskontor og
sin private Bolig. Men min Generthed faldt bort ved
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den hjertelige Modtagelse, jeg fik af hele Familien.
Bergs Væsen var som en faderlig Favn for et ungt lo
vende Menneske, og hans Hustru var saa ligefrem, na
turlig og venlig, at man straks følte sig hjemme i Stuen
under hendes moderlige Varetægt. — Hundreder af
Unge og Gamle nød godt af dette folkelige Hjems storslaaede Gæstfrihed.
Samtalen drejede sig ikke alene om Politik, som ellers
var den rørigste Folkesag for os alle i de Aar. Den gled
ogsaa under Fru Bergs Ledelse ind paa andre aandelige Omraader, kirkelige Spørgsmaal, ny Digtning osv.
— Det slog mig, at hun altid var sig selv og saae paa
alle Sider af Livet med det samme ærlige Menneskesind,
fyldt af Hjemmets og Hjertets Krav. Hun gjorde sig
ikke til af paataget Dannelse, men hun lod sig heller
ikke forknytte af, at det stundom var ansete »aandrige«
Mænd, hun skiftede Ord med. Hendes Udtalelser var
klare og sammenhængende som en klog Kvindes Dom
om Livets Foreteelser. Hun lod, i god Betydning, sit
Lys skinne for dem, som kom i Huset, og gjorde ikke
mindste Forskel paa høje og lave i sin venlige Omgang
med alle.
Overfor sin Mand viste hun sig som en hengiven
Hustru. Man mærkede godt, at hun saae op til hans
rige og myndige Personlighed, men hun var ingenlunde
bange for at modsige ham og hævdede sig godt ved
hans Side. — Det er et morsomt Træk, Helge Hostrup
har fortalt om en Samtale mellem hans Mor og Fru
Berg. Fru Hostrup, der var meget varm for Kvinde
sagen, erklærede paa sin ivrige Maade, at Konerne
skulde gøre Oprør imod deres Mænds Herskesyge. »Det
skal De ogsaa gøre imod Deres Mand!« — »Ja«, svarede
Fru Berg med et roligt Smil, »men De maa huske paa,
at Berg er saadan en stor og stærk Mand.«
Da Berg i Begyndelsen af Firserne traadte i Forbin-
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delse med »det literære Venstre«, kom der ofte Besøg
i hans Hjem af de radikale Skønaander fra Hovedsta
den. Men heller ikke i deres Selskab tabte Fru Berg
det mindste af sit naturlige Væsen. Breve og Digte fra
Mænd som Holger Drachmann, Sofus Schandorph, Otto
Borchsenius o. fl. viser, hvor glade de har været ved
at komme i hendes hyggelige Stuer. — For Bergs Livs
gerning kan Betydningen af hans aabne Hjem vanske
lig overvurderes. Men endnu mere kom det dog til at
betyde for ham, at hans Hustru ved Flytningen fra
Bogø fik bedre Lejlighed end før til at sætte sig ind
i al sin Mands Arbejde og følge ham som en god Raadgiver paa alle hans Veje.
I Sommeren 1880 blev Fru Bergs Moder meget syg,
og da der var Udsigt til, at det maatte ende med Døden,
rejste hendes trofaste Datter hjem til Egeland for at
være om hende paa det sidste. Sygdommen trak ud en
hel Maaned, og i al den Tid blev Fru Berg hos hende
og var med at lukke hendes Øjne, da hun udaandede.
Det var den længste Tid, hun havde været borte fra
sit eget Hjem, og det mærkes paa hendes Mands næsten
daglige Brev, hvor haardt han og Børnene savnede
hende. — Heldigvis kunde Berg netop i den Maaned
sidde rolig i Hillerød, og det er kønt at se, hvor om
hyggeligt han tog sig af Børnene og alt det huslige,
som hans Hustru ellers tit var ene om at varetage. I sine
Breve gør han nøje Rede for alle de otte Børns Opfør
sel, de ældste Døtres Arbejde i Huset, Drengenes Frem
gang i Skolen og Smaapigernes barnlige Bemærkninger.
Man fristes til at sige, Berg kunde være blevet en yp
perlig Barnepige, hvis han ikke havde været saa slem
til »at gaa ud«.
I det hele var det syv herlige Aar, den Bergske Fa
milie havde i Hillerød. Men saa kom der et nyt offent-
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ligt Krav til Berg, der nødte ham til at tage Bolig i
København.
Den Samling af Venstre, som han dengang arbejdede
paa, førte nemlig til, at han blev opfordret til, som
»Venstres Enhedsmærke«, at overtage Stillingen som
Folkethingets Formand ved Rigsdagens Aabning i Be
gyndelsen af Oktober 1883.
Den 1. Oktober skrev han hjem fra København:
»Kære Hustru! — Ja saa har jeg i Guds Navn over
taget den ansvarsfulde Stilling, »dog saaledes, at jeg
deltager efter Lejlighed i Thingets Arbejde i Salen og
i Udvalg«, ligesom jeg fremdeles er valgt til Forhand
lingsleder for Partiet. Gud give mig Kræfter, fremfor
alt Sindets Styrke og Fred! — Alle Grupper var med
paa det, — der var ikke Forslag fremme om nogen an
den, skønt jeg opfordrede de Moderate ogsaa dertil.
Hilsen — Din Berg.
I Morgen Aften tager jeg formentlig Plads i min Bo
lig. Din Berg.«
Det var Formandsboligen paa Christiansborg, han nu
flyttede ind i, som hans ny Stilling krævede det. — Fru
Berg og Børnene blev foreløbig boende i Hillerød. Men
i Sommeren 1884 flyttede de ogsaa til København og fik
en rummelig Stuelejlighed i Frederiksholms Kanal 18,
lige overfor Slottet.
Da Christiansborg kort Tid efter brændte, tog Fru
Berg Del i det store Arbejde under Branden ved gæst
frit at aabne sine Døre for en Mængde af de Soldater
og andre, der hjalp med Redningsarbejdet, og som kunde
trænge til en Hjertestyrkning under det travle Slid.
Slotsbranden blev en højtidelig Indledning til det
store historiske Drama, der fyldte de sidste syv Aar
af Bergs og hans Hustrus Samliv. — Det Bergske Hus
blev efter Branden det almindelige Samlingssted for
Venstres ledende Mænd. Ved adskillige Lejligheder
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blev Fru Bergs Værtskab i Frederiksholms Kanal kon
gelig stort. Men da mange Tusende Københavnere efter
det berømte Holstebromøde strømmede sammen for at
hylde Berg i hans Bolig efter hans Hjemkomst til Kø
benhavn, klagede Husejeren, som var en anset Højre

Fru MÅREN BERG, 1905.

mand, over den Uro, som det voldte at have en saadan
Mand til Lejer. Derfor flyttede Berg ud i Frederiks
berg Allé og siden derfra til Frederiks Kirkeplads Nr. 9,
som blev hans sidste Bolig.
I disse Provisorieaar kom Fru Berg til at opleve det
ene stærke Optrin efter det andet, og der blev stillet
Krav til hende, som de fleste Kvinder vilde være segnet
4
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under. Men hun bar det alt, trods sit svækkede Helbred,
med en forunderlig Kraft og med en rolig Ligevægt,
der var saare beundringsværdig. Ja, hun voksede under
Trængslerne til selv at blive en stor Kvinde i vort Folks
Saga.
Alle veed, hvorledes hendes lovtro Mand midt under
sin Kamp for Folkets Ret blev dømt som »Lovovertræ
der« og sat et halvt Aar i Fængsel i Januar Maaned
1886. — I Fængslet blev han syg. Man opfordrede ham
til at søge »Benaadning«, som han sikkert havde faaet.
Men han henviste roligt til sin Hustru, og hun svarede
stolt, at heller maatte han dø i Fængslet end at ty til
den lovbrydende Regerings Naade.
Som en mærkelig Modsætning til denne haarde Mod
gang kom den store Sølvbryllupsdag, den 22. Maj 1886,
da det »skilte« Par blev fejret over hele Landet og mod
tog en stor Folkegave.
Under alt dette styrede Fru Berg ikke alene Hjem
mets Sager og Børnenes Opdragelse, men bestred ogsaa
med rolig Myndighed de Sider af sin Mands vidtspæn
dende Virksomhed, som ingen anden kunde overtage i
hans Fravær. Og endda fik hun et Overskud af kærlige
Tanker for andres Vel. Hun tog sig paa det bedste af
Noes og Nielsen, mens de sad arresterede i København,
og vekslede siden meget smukke Breve med disse to
gæve Mænd og deres Hustruer, saa længe de sad fængs
lede i Holstebro.
Næsten tungere for hende var det, at Flertallet af
Venstre under hendes Mands Fængsling slog ind paa
en ny »forhandlende« Politik, som man vidste, at han
aldrig vilde tiltræde. Fra den Tid kom han, som havde
været »Venstres Enhedsmærke«, til at staa ene blandt
Førerne med en ganske lille Flok af trofaste Menings
fæller. Men hun stod af hele sit Hjerte ved hans Side,
da han med ukuelig Livskraft, trods sin tærende Syg-
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dom, tog Kampen op for en tilsyneladende haabløs Gen
rejsning af »det rene Venstres« Sag uden at ville »gaa
paa Akkord med Uretten«, og udtømte sine sidste Le
gemskræfter i denne djærve Strid.

Gravstenen paa Kolding Kirkegaard.

Herligt var det for Bergs og hans Hustrus Venner at
se, hvorledes de selv i disse haarde Tider havde et mær
keligt Forraad af Livsglæde tilbage. — Det viste sig,
da de i April 1890 fejrede deres Datter Nannas Bryllup
med Højskoleforstander Kristensen-Randers med et to
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Dages Gilde paa Bogø, hvis Glans og Fryd ingen vil
glemme af dem, som tog Del deri.
Men Bergs Helbred var nu undergravet af hans
kæmpemæssige Arbejde. En Udenlandsrejse i Efter
sommeren 1891 kunde ikke bringe det paa Fode igen.
Og den 29. November samme Aar fløj det Budskab over
Landet, at Kæmpen var død, ramt af et Hjerteslag, i sit
Hjem, med sin trofaste Hustru ved sin Dødsseng. '
Ogsaa dette Slag fik Fru Maren Berg Kraft til at
bære, og med mageløs Ro deltog hun i hans højtidelige
Jordefærd i København og i Kolding, hvor mange Tu
sinde Venner var mødt for at vise den faldne Folkefører
den sidste Hæder.
Det er underligt at tænke paa alt det, som var i Vente
for »Lille Maren«, da hun i sin Ungdom gav sin Tro til
den Mand, som hun anede, havde en stor Fremtid for
sig. Hun havde vist dengang ikke drømt om, at deres
fælles Livsgang skulde blive saa stormfuld. Men jeg er
vis paa, at hun ikke bagefter vilde have byttet sin
Skæbne bort for et mere stille Liv under fredelige Kaar.
Hun var vokset under alt til en storslaaet Kvinde, som
fik sit Navn skrevet med Ære i Danmarks Historie
sammen med sin kærlige Husbonds.
Naar en stor Mand dør, plejer det at være hans Enkes
Lod at leve stille og tilbagetrukkent med vemodige Min
der om sit Livs Glanstid. Men anderledes blev det for
Fru Maren Berg. Hun stod som Enke midt i den om
fattende Livsgerning, som hendes Mand saa brat var
kaldt bort fra, men som for Folkets Skyld maatte fort
sættes i hans Aand. — Vel havde hun Hjælp af hans
mangeaarige dygtige Medarbejdere og af sine to ældste
Sønner, Ejnar og Sigurd, der med Liv og Sjæl gik ind
i Faderens Arv. Men Hovedansvaret hvilede dog i ad
skillige Aar paa hende. Og uden at trænge sig frem i
det offentlige Liv, kom hun i Aarhundredets Slutning
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til at øve en Indflydelse, der bidrog meget til den Sejr
for Folkesagen, der blev vundet i det ny Aarhundredes
Begyndelse. Dertil kom, at hun endnu havde flere mindreaarige Børn at opdrage. — Storbondens djærve Dat
ter tog det alt som en Gerning, der kunde minde om en
dygtig Enkes paa en stor Bondegaard. Men Gaardens
Eje og Opgaver laa spredt over hele Danmark. — Dette
bør mindes i vor Historie med Tak for hendes kvinde
lige Daad.
Lige til sin Død i 1906, da hun var 70 Aar gammel,
levede hun af hele sit Hjerte med i det danske Folke
liv. Hun var en af dem, der i stor Stil fyldestgjorde
Digterens Ord:
Fromme, stærke Kvinder,
Det er Danmarks Maal!

Holger Begtrup.

MINDER OM
HOLGER FREDERIK RØRDAM
OG SIMONIA RØRDAM f. KALKAR.
Ved Rigmor Rørdam.

år jeg, i Anledning af Hundredårsdagen for min
Faders Fødsel, efter Opfordring har skrevet nogle
Minder om ham og om min Moder, har jeg for en stor
Del benyttet min Moders Optegnelser. Hvor dette er
Tilfældet, er hendes egne Ord anførte.

N

Min Fader er født i Låstrup Præstegård ved Viborg
den 14. Juni 1830 som ældste Søn af Præsten H. Chr.
Rørdam og Conradine, Datter af den lærde Provst
Engelbreth i Lyderslev.
Låstrup var et fattigt Hedesogn, og den Nøjsomhed,
som tidligt blev indpodet Fader, bevarede han Livet
igennem.
Degnen i Låstrup var tillige Fisker og den lille Hol
ger Rørdams bedste Ven i de tidligste Barndomsår. Den
lille Dreng løb med ham både på Fisketure og andre
Steder, og en Søndag, da Mads Degn skulde hjælpe
Præsten Messetøjet på foran Alteret, løb den lille Hol
ger også bagefter ham derop og stod og så til.
En Dag var den lille Holger gået ud på Vejen for
at møde sin Gudmoder, som kom kørende. Hun kastede
et stort, dejligt, rødt Æble ned til ham, men det trillede
uheldigvis ind under Hjulet og blev knust. Fader for
talte os Børn det sådan, at vi følte, hvilken Sorg det
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havde været for ham, at se den store Sjældenhed, det
dejlige Æble blive knust.
I Året 1841 blev min Bedstefader kaldet til Sogne
præst ved Michaelis Kirke i Fredericia med Erridsø
som Annexsogn. Det var en stor Forandring for min
Fader og hans yngre Broder, Skat, der hidtil var ble
vet undervist hjemme, at komme i Latinskole.
I en Dagbog, Fader begyndte at føre i sit 13de År,
fortæller han mange Begivenheder fra Skolen og sit
Fritidsliv med Kammeraterne; også om de større Ud
flugter med Forældrene berettes, således om en Køre
tur i egen Vogn fra Fredericia til Låstrup.
Et Par Dagbogsblade gengives her:

D. 22. Juni 1844. .
»I Dag var jeg med Fader og Moder til Bryllup i
Erridsø. Paa Vejen til Kirken red 12 unge Karle foran
Brudgommen i det frygteligste Gallop; og da de vare
komne til Kirken, vendte de om og hentede Bruden.
Efter Vielsen kørte vi til Niels Bundgaards Enkes
Gaard, hvor Bryllupsfesten skulde staa. Her var 250
Mennesker forsamlede, som skulde tage Del i Maaltidet.
Først beværtedes man med Butterdejgskager i Vaaningshuset, derpaa begav man sig over i Laden, hvor en stor
Spisesal var indrettet. Der var lagt Loft med Bøge
grene, og Væggene vare behængte med hvide Lagener.
Efterat vi vare skikkede til Bords, spiste vi først Sigtebrødssmørrebrød og drak dertil 01 og Brændevin af
store Sølvbægre, hvoraf der vare mange, da alle Bægere
fra hele Byen bleve samlede sammen. Derpaa fik vi
Suppe med Melboller, hvilke vare som Kugler og bleve
trillede med Haanden af Byens Matroner, som et Par
Dage før Bryllupet kommer sammen for at berede alt.
Efter Suppen fik vi kogte Høns og kogt Lammekød,
som var meget velsmagende. Man fik god Tid til at
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sunde sig mellem Retterne, da der i det mindste var en
halv Time, hvorfor jeg ogsaa gik udenfor og hørte paa
den gamle Gaardmand Bendixen, som fortalte om sine
Bedrifter mod Spaniolerne. Efter Kødet fik vi Byg
grynssuppe, derpaa Flæskeskinke, hvoraf jeg dog intet
spiste, og tilsidst Bergfisk, som svømmede i Smør. Dette
Maaltid varede i 5 Timer, og jeg var, da jeg gik fra
Bordet, næsten lige saa sulten, som da jeg gik til det.«
4. Juli 1844.
»I Dag var jeg med vort hele Hus, Rectoren og Deich
mann til en Folkefest paa Skamlingsbanken. Vi kørte
hjemmefra Kl. 4 om Morgenen og kom til Kolding, hvor
vi drak The hos Pastor Ingerslev. I Kolding har en Del
Studenter haft Nattelogi, som kom hertil i Aftes med
Dampskibet »Christian den Ottende«. De havde alle
Cocarder paa Hattene. Der var oprejst en Talerstol
oppe paa Banken mellem to Høje, og en Grotte er gra
vet og deri dannet smukke Græsbænke. Kl. 11 begyndte
den første Taler, det var Sognefogeden fra Vonsild,
som holdt sin Hat foran sig, hvori han havde Talen opskrevet paa et Stykke Papir; men da han ikke saa godt,
læste han tit fejl, hvorved det Hele blev noget Hakke
mad. Efter ham fulgte Lauritz Skau, Sognefoged i
Sommersted, han talte da med Fynd og Kraft, hvorfor
ogsaa Bravoraab i Mængde blev ham til Del. Den næste,
Peter Hjort Lorentzens Tale, var ikke halv saa god, den
gik ud paa, at Kongen skulde indrette et Storthing lige
som det i Norge. Efter Lorentzen talte Orla Lehmann
meget smukt og kraftigt. En af de Yttringer, der især
vandt Bifald, var, at han sagde, at de Danske ikke stod
under et Aag af stumpnæsede russiske Barbarer. Der
paa talte Grundtvig i 2 Timer om Trolde og Hexe, hvor
ved han fik Folk til at le, men heller ikke stort andet.
Denne Tale har han siden, skjøndt ganske forandret,
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udgivet under Navn af Skovhornets Klang blandt Skamlingsbankerne. Efter ham fulgte ProfessorPauJsen fra
Kiel, men den Tale fandt ikke stort Bifald. Derpaa gik
Studenterne, og hvem der ellers vilde, tilbords i et stort
Telt, medens vi under en Bøg nøde vort hjemmefra
medtagne Maaltid, hvortil nogle Flasker Vin og Biskop
var indkøbt. Derefter talte Kraiberg, Institutbestyrer
i Aarhus, og efter ham Cand. Ploug, hvis Tale udmær
kede sig fremfor de øvriges; han udbragte et Hurra for
Sveriges Konge, Oscar. Siden talte Goldschmidt (Corsarredakteuren), Niss Hansen og andre, saa at Klokken
var 61/2, inden Talerne ophørte. Saasnart Talerne havde
endt, kørte vi hjem. Fra Skamlingsbanken til Kolding
havde jeg en stærk Tandpine, som dog gik over, da
jeg fik mig nogle Cigarer, paa hvilke jeg røg paa Hjem
vejen.«

I 1847 rejste Fader til København, hvor han tog Studenterexamen, og blev, samtidig med at han fik sit
Academiske Borgerbrev, indskrevet i Kongens Livjæger
korps og Medlem af Studenterforeningen. Så oprandt
1848 og med dette År alle de politiske Begivenheder,
der gik forud for Krigen, og som af Studenterne fulgtes
med levende Interesse. Adskillige Rygter om Studen
ternes Færd nåede også Fredericia. Det hed sig, at de
ikke vilde aflægge Hyldingseden til Frederik VII, men
havde afsunget Marseillaisen og andre franske Friheds
sange og vilde have Landet til en Republik. Disse Ryg
ter foranlediger min Bedstefader til i et Brev at give
sin Søn følgende Formaning:
»Hvorledes Du, min kære Søn, skal handle som Stu
dent i Fædrelandets Sag, tænker jeg, at jeg roligt kan
henstille til din egen Forstand og Conduite, da Du vel
ikke er tilbøjelig til Excentriciteter, thi dertil skal Du
ikke lade dig henrive end ikke i den bedste Sag. Hold
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kun fast med Ungdomskraft paa gamle Danmarks Ære,
men lad ikke Brushovederne i Eders Studentervæsen
rive dig mere bort end nødvendigt fra Studeringerne.«
I Maj 1848 tog Fader Examen philologicum, men
havde forinden skrevet hjem og udtalt Ønsket om at
gå med i Krigen som Frivillig.
Min Bedstefader svarer: »Jeg har med alvorlig Efter
tanke overvejet dit Ønske, — men Krigsministeren øn
sker ikke frivillige Krigere — jeg har med Forbavselse
hørt det af hans egen Mund. Fremdeles er der endnu
ingen overhængende Nød, alt drives med Underhand
linger. — En tredie Grund er din Ungdom, Du er endnu
ikke 18 Aar — alle Soldater er 22, og i den Alder taaler
man meget bedre Strabadser. Her opoffres din Frem
tids hele Stilling med uvist Haab om, at det afbrudte
atter kan knyttes sammen. Jeg haaber, Du har den Til
lid til mit Mod og min Patriotisme, at jeg ikke vilde fraraade Dig activ Deltagelse, dersom jeg troede, at din
redelige Villie og Opoffrelse kunde nogenlunde finde
sin Løn i Bevidstheden om at have stiftet nogen sand
Nytte for Fædrelandets Forsvar.
Jeg ønsker, at Du vil overveje mit oprigtige Raad og
blive hjemme.«
Som den lydige Søn min Fader var, blev han hjemme,
men der er vist ingen Tvivl om, at det var ham svært.
I October tog han Philosophicum og rejste derefter
hjem til Fredericia for i et Års Tid, under min Bedste
faders Vejledning, at studere Theologi.
Her havde han Lejlighed til at give de Sårede på
Lazaretterne en Håndsrækning.
Til Studierne var der imidlertid ikke megen Ro, mine
Bedsteforældre havde under hele Krigen Indkvartering,
hvorfor han tog tilbage til København og begyndte at
høre theologiske Forelæsninger.
Rejsen til København blev en omstændelig Historie.
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Fader sejlede i to Døgn med en Skipper, men nåede på
Grund af Modvind og Vindstille ikke længere end til
Asnæs ved Kallundborg, hvor han, ked af at sejle, gik
i Land, marscherede til Holbæk og tog næste Dag med
Dagvogn til Roskilde og derfra med Dampvogn til
København.
En anden Rejse i 1850 i modsat Retning beskriver
han i sin Dagbog.
»19. Juli rejste jeg paa en lille Skude fra København
for at begive mig til Fredericia, Vi var 26 Passagerer,
og da der kun var Plads til et Par Stykker i Kahytten,
maatte største Delen ligge paa Dækket og i Lasten. Den
første Aften kom vi til Snekkersten; vi benyttede os
af det smukke, stille Vejr til at gaa i Land og besøge
Helsingør. Om Natten sejlede vi igen, men da vi havde
stærk Modvind, befandt vi os om Morgenen paa samme
Sted, som vi vare gaaede ud fra om Aftenen. Da der
ingen Udsigt var til den Dag at komme videre for
medelst Modvind, begave vi os strax fra Morgenen af i
Land forsynede med en god Deel Levnedsmidler. Da
vi vare fire Studenter og flere andre unge Mennesker
foruden en heel Deel Damer, tilbragte vi en særdeles
behagelig Dag med at vandre rundt i Skovene og synge
o. s. v. Om Eftermiddagen var det medtagne Forraad af
Levemaade sluppet op, hvorfor et Par Stykker af os
maatte ro ud til Skibet for at faa Forstærkning. Om
Aftenen havde vi et meget muntert Gilde, som varede
til Kl. 11, hvorpaa vi alle begave os ombord. Henad
Morgenstunden lettede vi Anker og sejlede nu ganske
langsomt op ad Sundet, medens Kirkeklokkerne — det
var en Søndag — klang smukt fra den svenske Kyst i
den stille Sommermorgen. Denne og de to følgende
Dage fortsatte vi nu Rejsen og ankom efter en seen,
men efter Omstændighederne ganske morsom Fart til
Fredericia Tirsdag Eftermiddag d. 23. Juli.«
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Da Skat Rørdam var blevet Student, boede han og
min Fader sammen, og de og nogle andre unge Theologer af den grundtvigske Retning havde dannet en Ven
nekreds, som bar Navnet »Salonen«. En noget ældre
Theolog, Algreen, var som en Høvding eller Fører for
de andre. Disse unge Grundtvigianere kom meget ud
til Gladsaxe, hvor min Moders Fader, Dr. theol. Kalkar
var Præst.
Det var ikke de materielle Goder, der lokkede, snarere
de gode Samtaler, som Studenterne fik med Familiens
Medlemmer. Min Fader skriver i et Brev om sin vor
dende Svigermoder: »Jeg længes meget efter at se
hende og tale med hende ; der er faa Koner, jeg sætter
saa megen Pris paa som paa hende, hun er en af de
ægte Perler — kærlig og trofast.« Det var vel dog
alligevel de tre unge, intelligente Døttres Selskab, som
var det mest tillokkende, og uagtet Studenterne var
kommet tilfods fra København og skulde vende tilbage
på samme Måde, gik de dog i Mellemtiden lange Ture
med min Moder og hendes Søstre.
Der var taget et Billede af 7 af »Salonen«s Medlem
mer og de unge Piger lavede et Vers om det. Fader be
skrives således:
»I Krogen står en lille Mand,
lidt nonchalant, men klog er han,
hvad skader det, at stor er Næsen,
når dygtigt er det hele Væsen;
thi klog er han, det må I vide.
På hvert hans Ord kan trygt man lide.«

Algreen tog en Gang, efter hendes Ønske, Moder med
i Vartov Kirke. Moder skriver derom: »Det var den
første Gang, jeg var der, hvor vi siden havde hjemme
hver Søndag i flere Aar. Jeg kan næsten ikke beskrive,
hvad det dengang var, at komme ind i en Kirke, hvor
alle sang med, og hvor det forekom mig, som om det
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virkelig var Englene, der sang med i »Guds Menighed
syng for vor Skaber i Løn«, og hvor jeg saa og hørte
Grundtvig for første Gang, det har præget mit hele
Liv.«
I 1853 tog Fader theologisk Embedsexamen. Han
boede på Borchs Kollegium, manuducerede til Artium
og studerede Historie. Sin første Bog, »De danske og
norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar
mod Carl Gustav«, udgav han 1855.
Imidlertid var mine Forældre blevet forlovede og
havde Bryllup d. 23. Maj 1856.
Moder skriver om dette: »Vort Bryllup var gammel
dags og saa fornøjeligt. Det regnede om Formiddagen
og var temmelig koldt, saa jeg tyede ind til min Bedste
moders Kakkelovn for at varme mig, da jeg var klædt
paa. Jeg kan godt huske, at jeg spurgte min Moder,
førend jeg gik i Kirke: »hvordan ser Holger ud?« og
hun svarede : »straalende glad«. Da jeg kom i Kirken,
saa jeg det selv.
Min kære Fader holdt sin Brudevielse over Ordene :
»Forældrenes Velsignelse bygger Børnenes Huse«, og
jeg tror i Sandhed, at deres Velsignelse har bygget vort
Hus, og hvilet ogsaa over vore Børn.
Vi var vel et hundrede Mennesker til Bryllupet, og
jeg kan tydelig huske, hvor underlig tilmode jeg følte
mig ved at blive kaldt Frue; trods mine 23 Aar var jeg
meget ung og romantisk.
Det var saa yndigt selv at have Hjem, 4 smaa pæne
Stuer; mange Gaver havde smykket dem. Et smukt Bog
skab med nogle Bøger var ogsaa en Gave ; og selv havde
vi mange Bøger. Naturligvis følte jeg mig tit ene, naar
Rørdam gik ud at undervise, men naar han kom hjem,
var vi glade, og gode Venner kom til os, Otto Jacobsen,
senere Præst i Børglum, P. Bojsen, Kragballe og Prip,
der var min Husbonds Barndomsven.
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Vi boede i Larslejstræde, og der blev vor første lille
Dreng født, men vi fik kun Lov at beholde ham lidt
over 1I4 Aar. Jeg var syg længe, og vi sørgede meget
over vort skuffede Haab.
Rørdam sagde som gammel Mand, at det havde været
hans Livs største Sorg at miste sin førstefødte.

H. F. RØRDAM.

1861.

Vor ældste Datter blev født 1858 og en Søn 1860.
Man kan vist ikke beskrive den Glæde, en Moder føler
ved at se sit Barn, men da jeg hørte det var en Søn,
syntes jeg alt var godt, nu havde vi faaet Erstatning
for den førstefødte.
Vi havde en ældre, slesvigsk Pige i flere Aar, hun
var henved halvtreds og var forlovet med en gammel
Cigarmager. Naar vi var borte om Aftenen, vi var jo
unge og oftere bedt ud, blev der altid sendt Bud efter
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Petersen, der saa kom iført Diplomatfrakke og hjalp
Lise med at passe Børnene.
Med flere Børn blev Opholdet i Kjøbenhavn lidt
trangt, min Husbond søgte og fik Satrup Sognekald
mellem Flensborg og Slesvig.
Jeg var alene med min lille Dreng, da Etatsraad

SIMONIA RØRDAM.

1861.

Regenburg kom og sagde : »Nu er Deres Mand udnævnt
til Sognepræst i Satrup, bed ham om at rejse om 14
Dage.«
Det blev en travl og bevæget Tid, inden vi den 22.
October rejste til vort nye Hjem. Det var underligt at
komme til en stor Præstegaard fra et lille kjøbenhavnsk
Hjem, men vi var 3^ lykkelige Aar i Satrup. Vi saa
ikke et uvenligt Ansigt eller hørte et ukærligt Ord før
end efter Frederik VII’s Død. Efter Kongens Død var
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der en Hvisken i Krogene, som varslede ondt, man hørte
slesvigholstensk Tale og en vis Jubel over, at den nye
Konge skulde tage Bolig paa Gottorp, og være en Mand
efter Tyskernes Hjærte, dog det blev anderledes. Rør
dam prædikede skiftevis paa Tysk og Dansk, og jeg
syntes, at Gudstjenesten var mig lige saa hjemlig paa
Tysk som paa Dansk.
Vi havde mange gode Venner blandt Præsterne rundt
omkring. Vor elskværdige Provst, den senere Kultus
minister, Aleth Hansen, hvis Erindringer om hans Præstevirksomhed i Angel Rørdam senere udgav, var vor
gode Ven. Pastor Krogs i Grumtofte, Hagerups i Solt
og Immanuel Barfod og hans fromme Hustru i Sørup
kom vi meget sammen med. Senere blev Barfod Præst i
Vaabensted paa Lolland, hvor vi oftere besøgte ham og
fornyede mange glade og mange vemodige Minder.
Tiden gik hurtigt og lykkeligt for os med meget Ar
bejde og mange glade Timer.
I København havde Rørdam udgivet »Anders Arrebos
Levned og Skrifter«, nu fuldendte han i Satrup sit Værk
om »Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen«
og udgav sammen med Immanuel Barfod en »Kirke
kalender for Slesvig Stift«.
Vor næstældste Datter blev født i Satrup, og Dagen
før Juleaften 1863 fødtes vor anden Søn.
Det var en urolig Tid, Juleaften fik vi en Auditør
og 4 Mand i Indkvartering, senere kom andre; der
skulde skaffes Mad og Natteleje og ingen anden end
jeg kunde sige Besked om nogen Ting. Megen Ro til
sin Juleprædiken havde min Husbond ikke, men vi tak
kede begge Gud for vores Julegave, den lille kære
Dreng.
Vore egne Soldater var det kun en Glæde at gøre
noget for, men snart kom Indkvarteringen til at bestaa
af Østrigere, Ungarere og Preussere, som pralede af, at
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de vilde jage Danskerne helt ud af Jylland. Det blev
forbudt Rørdam at prædike i Kirken, da det havde væ
ret »eine Entweihung des Gotteshauses«, at en dansk
Præst nogensinde havde talt der. Det gjorde ondt at
høre, vi havde elsket vores Kirke. Rørdam vilde allige
vel prøve at holde Gudstjeneste om Søndagen, men lod
ikke ringe til Kirke, en Flok Pøbel standsede ham, og
bevæbnede med Knipler og Stokke forhindrede de ham
i at gaa ud af Præstegaarden.
Vi hørte, at en Deputation af Bønderne havde bedt
Civilregeringen i Flensborg, om de maatte beholde min
Husbond som Præst, men en Dag kom den af Tyskerne
indsatte Provst og spurgte Rørdam blandt andet, om
han med Iver vilde virke for den tyske Sag. Da Rørdam
jo ikke kunde svare ja dertil, vidste vi, at hans Afskedi
gelse vilde følge, der blev ogsaa kort efter konstitueret
en Candidat som Præst.
Vi lod vore Møbler indpakke og fik af Juraterne Til
ladelse til, at de maatte blive staaende i Præstegaarden.
I Mørke om Aftenen kom vore trofaste Venner og
tog Afsked. Den sidste Marts om Aftenen forlod vi
vort skønne Hjem, vore Venner kørte os til Slesvig, hvor
vi tilbragte Natten hos vor kærlige Ven Provst Hjort.
Næste Morgen begyndte vi vor Hjemrejse. Det var en
lang Jernbanekørsel til Kl. 9 om Aftenen, da vi naaede
Hamborg. Efter at have overnattet paa et Hotel, fort
satte vi om Morgenen vor Rejse til Lybæk. Fra Lybæk
sejlede vi med en svensk Damper til Malmø og derfra
til København, hvorfra vi med min Faders Vogn blev
kørt til Gladsaxe.
Mine dyrebare, trofaste Forældre tog med den største
Kærlighed mod os alle. Min mindste lille Dreng havde
Kighoste, men da min Moder tog ham, vaskede ham og
puslede ham, saa var jeg færdig og blev heftig syg af
5
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alle de Anstrengelser og Sorger, der havde fulgt os si
den hans Fødsel.
Min Husbond begyndte sit gamle Arbejde med Under
visning og virkede som Præst ved Lazarettet på Frede
riksberg og senere ved Johanneskirken under Frimodts
Sygdom. I October flyttede vi ind paa Nørrebros Dos
sering, vore Møbler var kommet fra Satrup med et
Dampskib, Regeringen havde sendt under Vaabenstilstanden. Vi boede 4^2 Aar i København. Det var ikke
let at have de mange Børn i en lejet Bolig. Indtægterne
var ringe og mit Helbred daarligt. Vi havde dog mange
Venner og en stor Kreds samledes om Rørdams Præ
diken i Johanneskirken, hans Bibellæsninger i Nørre
Allées Skole, Sølvgadens Skole og ved Lygtekroen.
Mens vi boede paa Dosseringen, skrev Rørdam forskel
lige mindre Afhandlinger, en Afhandling om Jørgen
Jensen Sadolin, »Skolens og Opdragelsens Historie«
(Oldtiden), udgav Peder Laurentsens »Malmøbog«,
»Lyskanders Levned«, begyndte at udgive »Kjøbenhavns
Universitets Historie« og forsvarede sin for den filoso
fiske Doktorgrad skrevne Afhandling »Historieskriv
ningen og Historieskrivere i Danmark og Norge siden
Reformationstiden«.
Jeg følte mig stolt og glad over den Ære, han selv
erhvervede sig, siden fik han, som han i sin store Be
skedenhed sagde, mange ufortjente Æresbevisninger.
Vi havde et kærligt Samkvem med Skat Rørdam og
hans Hustru. Biskop Kierkegaard kom oftere. Da Bi
skoppen havde taget sin Afsked som Minister, besøgte
han Rørdam, og trak, i Følelsen af at være lettet for en
Byrde, Frakken af, og gik omkring i Skjorteærmer.
Om Søndagen tog vi undertiden til Lyngby og hørte
Peter Rørdam.«
Når mine Forældre bagefter besøgte Peter Rørdam i
Præstegården, kunde han på sin friske Måde sige til

HOLGER FREDERIK RØRDAM OG SIMONIA RØRDAM

67

Fader: »Jeg har altid elsket Dig, Holger, lige fra Du
var en ganske lille Dreng med Sløjfer paa Kappen.«
Bispinde Rørdam fortæller, at Peter Rørdam, i en
Tale han holdt ved et Forlovelsesselskab for hende og
Skat Rørdam, sagde: »Jeg holder meget af Dig, Skat,
men jeg holder mere af Holger, for ham elsker jeg.«
Da Peter Rørdam blev ældre og svagere, skrev han
ofte til min Fader: »husk paa, Holger, Du skal holde
min Ligprædiken.«
Mine Forældre længtes meget efter at komme på Lan
det igen, og i Februar 1869 blev Fader kaldet til Præst
for Kornerup og Svogerslev Menigheder, og måtte tem
melig hurtig rejse derud. Moder tog ud til Gladsaxe
med nogle af Børnene, de andre var i Hammer Præste
gård.
Hun fortæller selv derom : »Den 30te Marts blev mine
Tvillinger fødte, jeg har altid været saa glad ved mine
Børn, men det var saadan underlig Rigdom at have de
to yndige Smaa, jeg kunde ikke sove, førend Rørdam,
som atter var kommet til København, var blevet hentet
og havde set dem. 16 Dage gamle blev de døbte, og Da
gen efter tog jeg til København og begyndte vor Ind
pakning. Alt gik godt, og 10de Maj kørte vi ind i det
skønne Kornerup. Det var en udmærket ny og velind
rettet Præstegaard med store rummelige Værelser, og
det var en Glæde at have Plads til Børnene. Der var
yndigt, Frugttræerne stod i Blomst, og to smaa smi
lende Søer skinnede os i Møde. Det var ret et Sted for
Børn til at leve og trives i, de gik paa Fiskeri i Aaerne,
svømmede og roede paa Søerne, spadserede til Ledreborg og fik snart to trofaste Venner og Legekammerater
i Skolelærer Dahl i Højby og Fuldmægtig paa Godskon
toret, Jacobsen; disse to kærlige og gode Mænd blev
aldrig trætte af at trave rundt med Børnene; blev Bør
nene trætte, bar de dem hjem paa Ryggen og var deres
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Vogtere og Førere allevegne. Vi havde et livligt Sam
kvem med Nabopræsterne. Salomon i Herslev, Wulf i
Rorup, Nørregaard i Saaby, var alle ældre end vi, men
vi passede godt sammen, og med Godsforvalter Kjølners
paa Lindholm dannede vi en sluttet Kreds, som glædede
sig ved hinandens Selskab. Det var lykkelige Aar i
Kornerup, vore Sommerdage; der blev vor yngste Dat
ter født.«
Fader, der siden 1857 havde været Medlem af Besty
relsen for »Kirkehistorisk Selskab«, skrev i Korneruptiden mange Bidrag til »Kirkehistoriske Samlinger«,
begyndte at udgive »Historiske Kildeskrifter og Bear
bejdelser af dansk Historie, især fra det 16. Aarhundrede«, udgav nogle »Smaaskrifter af Hans Tausen«, og
blev i 1871 Medlem af Videnskabernes Selskab.
Da Kornerup kun var et lille Embede og Familien
stor, søgte Fader Præsteembedet i Brændekilde og Bellinge på Fyn. Brændekilde Præstegård var gammel og
forfalden, og mine Forældre havde forskellige Genvor
digheder. Der havde været Forpagter, som havde efter
ladt et grueligt Roderi, der var ikke Foder til Kreatu
rene, Stalden måtte laves om og forskelligt andet, men
der var en meget stor, ganske dejlig Have med en umå
delig Mængde Frugt og Blomster, som vi alle var glade
ved.
Nogle af Menigheden hældede til indre Mission, men
Fader kom godt ud af det med dem alle. Sønderjyden
og Indremissionæren Hans Chr. Bech fortæller om et
Møde, han holdt i Brændekilde:
»Det var en Vinteraften med klar, klingrende Frost.
Som det sig hør og bør, mødte jeg hos Præsten, en Tid
før Mødet skulde holdes. Jeg havde ikke mere Fri
modighed end til Husbehov, Præsten var en meget lærd
Mand og dertil Grundtvigianer. Men saa gik det le
vende op for mig, at min Opgave var at vidne om min
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Frelser, og saa fik jeg saa meget Frimodighed, at jeg
gik ind. Saa kom den milde, tiltalende Præsteskikkelse
frem og bød mig velkommen. Da jeg kom ind i Præ
stens Værelse, saa havde den Mængde af Bøger, som
fandtes derinde, nær taget Pippet fra mig. Men den
jævne Maade, som Dr. Rørdam optraadte paa, gjorde,
at man altid befandt sig vel i hans Nærhed. »Ja«, be
gyndte han, »skal vi nu ikke gøre en Akkord, før vi
nu gaar hen i Skolen?« »Hvad mener Præsten«, spurgte
jeg. — »Dersom De nu siger noget derhenne, som jeg
ikke er enig med Dem i, og omvendt, hvis jeg siger
noget, som De havde Lyst til at protestere imod, skal
vi saa ikke gemme det, til vi kommer tilbage til Præ
stegaarden? Det vilde nemlig være meget uheldigt for
den gode Sag, som vi begge gerne vil fremme, at vi gav
os til at diskutere med hinanden i den lidet forstaaende
Forsamling.«
Den Akkord gik jeg villig ind paa. Da vi kom til Sko
len, var der stuvende fuldt af Mennesker. »Ja, her kan
vi ikke være, vi gaar i Kirken«, yttrede Præsten. Nøglen
blev skaffet tilveje, og Præsten lod mig gaa i Spidsen
for Forsamlingen op til Kirken, medens han selv gik
til Købmanden og købte Lys.
Det var jo rimeligt, at han først hørte den unge Mand,
før han selv talte. Jeg ser ham endnu træde frem i
Kordøren og foreslaa, at vi skulde synge »Dig vil jeg
elske, Du min Styrke«, og han foreslog efter Mødet
Forsamlingen at lægge en Gave til indre Mission ved
Udgangen af Kirken.
Det var første Gang jeg mødte den venlige Præst.
Siden har vi holdt nogle Møder sammen, selv om det
ikke blev mange. Han blev forflyttet til Lyngby, og
jeg blev paa Fyn i mange Aar. Den indre Mission, og
vi Lægprædikanter i første Række, skylder disse gamle
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Præsteskikkelser stor Tak for det virkelige Frisind,
de viste overfor os.
Naar jeg tænker tilbage paa den Tid jeg begyndte
min Livsgerning paa Fyn, saa staar Dr. Rørdam som en
af de Præster, der var mest velvillig overfor indre Mis
sion, og derfor vil jeg gerne være med til at takke Gud
for ham.«
Moder, som var født i Odense, holdt meget af Fyn
boerne. Hun skriver om dem: »Man træffer næppe
mange Steder i Landet paa saa gode, tjenstvillige og
kærlige Mennesker som de fynske Bønder. Hvor de
paa nogen Maade kunde hjælpe og glæde os, gjorde de
det.«
Fader var også meget glad ved Befolkningen og skrev
kort efter sin Ankomst til Brændekilde: »Det er for
underligt, saa mange gudfrygtige Folk man træffer paa,
jeg kan næsten sige i hvert andet Hus. Men det gaar
kun smaat fremad med mine Besøg, da jeg nogle Ste
der maa gennemgaa flere Timers fortsatte Beværtning.
Deres Traktementer bliver mig for stærke, saa jeg
næsten maa bede, som for mit Liv, om at slippe.«
I Brændekilde skrev min Fader blandt andet »En
gammel Præstesiægts Historie«, i hvilken han selv hørte
til det niende Led. I September 1883 var mine Foræl
dre i Besøg hos Pastor Barfod i Våbensted, hvor Efter
retningen om Peter Rørdams Død nåede dem. Fader
rejste så til Lyngby for efter gammelt Løfte at tale
over ham.
Moder skriver : »Der kunde jo næsten ikke være Tvivl
om, at Rørdam burde søge at komme til Lyngby, men
da hans Udnævnelse kom 13de November, var det allige
vel en vemodblandet Glæde. Meget trak os herover,
Forældrene, Sønnerne, der som Studenter var i Køben
havn, og saa at kunne give de yngre Børn langt mere
og langt bedre Undervisning. Den 21. Januar 1884 blev
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Rørdam indsat i Lyngby Kirke, jeg kendte ingen i den
store Forsamling, men jeg kendte den Herre, der altid
havde hjulpet os, og jeg hørte min Husbond med Glæde.
23. Maj, vores Bryllupsdag, forlod vi Brændekilde. Ha
ven laa i den skønneste Foraarspragt, jeg kunde næsten
ikke forlade den. Alt herovre var saa nyt, men er efterhaanden blevet gammelt og kært.«
Fader skriver i et Brev om sit første Indtryk af
Lyngby: »Her er nok at bestille, og det bringer Tiden
til at gaa let. Hver Dag gør jeg gerne Besøg hos ny
Mennesker — men der er langt tilbage, inden jeg naar
Enden, om jeg ellers nogensinde naar den. Egnen er
jo dejlig, saa det er en ren Fornøjelse at vandre omkring.
Naar jeg gør Turen gennem Dyrehaven til Taarbæk
Kapel, er det næsten som en Drøm for mig at tænke,
at jeg er Sognepræst her. Her er ikke faa Mennesker,
som skønne meget paa Præsten, men endnu langt flere,
som ikke have nogen Brug for ham uden ved Bryllup
per og Begravelser. Den almindelige Venlighed og
Modtagelighed, som fandtes i Brændekilde og Bellinge,
existerer ikke her.«
Alligevel havde Moder dog vist Ret, når hun skrev:
»Her i Lyngby tror jeg var Rørdams bedste Tid, hvor
han var nær Bibliotekerne, og Børn og Børnebørn flok
kedes om os.
Hans Søndagsgerning var ham kjær. Sygehuset for
sømte han aldrig, og kom tit hjem opfyldt af Bekym
ring for deres Lidelser, som han havde talt med. I Be
gyndelsen af Tiden i Lyngby var her en stor indre Mis
sionskreds, som først Pastor Friis Hansen og senere Dr.
Brodersen var Førere for, men der var aldrig nogen
Rivninger, da Rørdam var saa fredelig og tillige saa
overlegen, at det let kunde undgaas. Rørdam var jo
Formand for Skolekommissionen, og alle det store
Sogns mange Lærere og Lærerinder har altid vist ham
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en kærlig og ærbødig Hengivenhed, ligesom han har
vist dem Velvillie og Hensyn.
Vi har jo haft saa stor en Familie, at vi ikke kunde
leve selskabeligt, men hvem der gæstede os blev ven
ligt modtaget og delte Husets Kaar.«
Fra Peter Rørdams Tid var der adskillige, der var
vant til at komme ind i Præstegården og spise Frokost
efter Gudstjenesten, og mange kom også, mens min Fa
der var Præst i Lyngby. En Gang var Fru Hall (Enke
efter Ministeren) vor Gæst, og ved den anden Bord
ende sad mine Søstre og jeg og flere af vore Veninder.
Fru Hall ser ned til os og siger så til Fader: »Kære
Rørdam, hvordan vil De dog faa den Mængde Pigebørn
gift«. Fader svarede: »Det anser jeg ikke for min Op
gave«. Faders Fødselsdag var det som oftest strålende
Solskin; og en stor Forsamling af Familie og Venner
spiste Middag på den store Plæne uden for Havestuen.
Et Billede af »de tre små vise Mænd«, som en af Gæ
sterne kaldte dem, blev taget ved en sådan Lejlighed.
Den midterste, min Moders Broder, Pastor Otto Kalkar,
der som afgået Præst boede i Lyngby, var vor jævnlige
Gæst, og efter min Faders Død min Moder til stor
Hjælp og Trøst.
I Lyngby udgav Fader »Danske Kirkelove«, »Breve
fra Jacob Langebek«, »Peter Rørdams Levnedsbog«,
»Historikeren Arild Hvitfeld«. Sammen med Provst
L. Koch »Fortællinger af Danmarks Kirkehistorie efter
Reformationen«. Desuden skrev Fader mange Bidrag
til »Kirkehistoriske Samlinger« og til hans Ven, Bri
ckas »Biografiske Lexikon« og andet.
Aftenen var Faders bedste Arbejdstid, da han ikke
havde nogen bestemt Modtagelsestid, kom Folk til ham
i Dagens Løb, når det passede dem. Når Aftenarbejdet
trak for længe ud, gjorde Moder Indsigelse og sagde,
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at hun vilde finde sig i, at de gik til Ro Kl. 12, men
Kl. 2 syntes hun var for sent.
Moder skriver: »Blandt vore bedste Venner i Lyngby
maa jeg nævne vor kærlige, trofaste Læge, Dr. Ditlevsen, Fru Rindom, et af de frommeste Mennesker, jeg
har kendt, jeg tror, vi arvede hendes Kærlighed til

»De tre smaa vise Mænd«.

Peter Rørdam. En kær Veninde vandt vi i Frøken Sofie
Fønss, det var os et Savn, da hun flyttede til Vallø, hvor
vi dog oftere besøgte hende.
Da Kaptajn Jørgen la Cour styrede Højskolen, var
han ogsaa en af vore trofaste Venner. Han var saa ud
mærket begavet og talte saa smukt og levende, at jeg
en Gang i Spøg sagde, at jeg blev 10 Aar yngre ved at
høre hans Foredrag. Børnene mente, det vilde være
farligt i Længden.
De kirkehistoriske Møder og de mange Besøg hele
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Landet over i de forskjellige Præstegaarde i Egnen,
hvor Møderne holdtes, var os til stor Opmuntring. Jeg
kan huske langt tilbage til et Møde, hvor Stedets Præst
begyndte en Tale til Rørdam med følgende Ord : »Kirke-

SIMONIA RØRDAM.

1906.

historisk Selskabs Bestyrelse bestaar af 3 Mænd; den
ene hedder Holger, den anden Frederik, og den tredie
Rørdam«. Og hvad det angaar at ordne Møderne og
drage Læsset, var det maaske sandt nok.
Paa et af de første Møder, jeg kan huske, talte Pro
fessor Høyen, Frederik Hammerich og Rørdam; da var
han den yngste. Senere var det Mænd som Biskop Fred-
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rik Nielsen, Kunsthistorikeren Julius Lange og Stads
arkitekt, Professor Fenger, der var med, og de yngre,
dygtige Mænd, som efterhaanden talte ved Møderne, var
Rørdam til megen Glæde, Oscar Andersen, Severinsen,
Eigil Rothe, Vilhelm Lorentzen og flere. Men af dem

H. F. RØRDAM.

1906.

alle stod dog vor Ven for Livet, den kære, gamle Pro
fessor Kornerup os mest nær.
Ved et Møde i Skibby Kirke, hvor Professor Korne
rup, der den Gang var 85, og Rørdam, der var 80 Aar,
talte, hørte Professor Kornerup til sin store Morskab
bagefter en af Tilhørerne sige : »det var ellers et Par
raske, gamle Svende til at tale«.
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Fader var ualmindelig rask af sin Alder. En Sommer
7—8 År før hans Død fik han et Anfald af Sukkersyge,
men det gik hurtigt over.
Efter sin 82årige Fødselsdag skrev han følgende Brev
til en af mine Søstre og hendes Familie:
»Kære elskelige Venner, ældre og yngre! Tak for
Eders Hilsener til min Fødselsdag. Det er ganske vist
den 82de. De allerfleste af mine samtidige slumre for
længst. Men jeg føler mig, i alt Fald i flere Henseen
der, som langt yngre, end Aartallet viser. Hvorledes det
gaar til, veed jeg ikke. Men da jeg ikke har givet mig
det selv, takker jeg Gud derfor, og beder ham om, at
mine Sjælsevner maa bevares, saa længe Legemet kan
holde ud. I øvrigt er jeg villig til at sige Farvel, naar
Herren kalder. Hastig han komme kan og brat— ved
hver en Time, ved Dag eller Nat.«
Det følgende År fik Fader på en Rejse til Hamborg,
hvor han var nede at døbe et Barnebarns Barn, et nyt
Anfald af Sukkersyge. Da han kom hjem, var hans
klare, blå Øjne blevet matte og fjerne, og det var ikke
svært at se, at hans Dage var talte. Han døde 2den
Pinsedag 1913. Et lille Vers, som han en Morgenstund
vågnede med at sige, står skrevet på hans Gravsten:
»Thi det vil jeg sige,
det skal Du Dig mærke,
det er ej de stolte,
ej heller de stærke,
men det er de ydmyge,
det er de fromme,
som hjem til vor Fader
i Himmelen komme.«

Der blev vist Moder stor Deltagelse. Også Hans
Majestæt Kongen kom gående til Præstegården, som
oftere før, og lagde Blomster på Faders Leje. Begra
velsesdagen skinnede Solen. Den hvide Kiste stod
udenfor Havestuen, og Folk sad tæt på den store Plæne,
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hvor vi så ofte havde holdt Fest for Fader. Her blev
der så talt og sunget, inden Højtideligheden i Kirken
fandt Sted.
Moder levede endnu ti År efter Faders Død. Vi flyt
tede hen i en lille Villa på Sorgenfrivej, hvor hun levede
i sine Minder og glædede sig over den opvoksende
Slægt. På hendes 90årige Fødselsdag var der så mange
af den store Slægt, som Huset kunde rumme, samlede
om hende, og vi følte vist alle det, som Fader en Gang
så rigtigt sagde: »En så rig Kjærlighed kan deles til
Mange og Enhver tror dog at have den bedste Del.«

VALGMENIGHEDSPRÆST
RASMUS PEDERSEN I VEJSTRUP.
Af Else Nygård.

år man ad Landevejen fra Svendborg til Nyborg
er kommet en god Mils Vej frem, nærmer man
sig den store Landsby Vejstrup, ad en mægtig Bakke,
der stejlt hæver sig fra Dalen ved Lillemølleskoven op
til Vejstrup Bys sydvestlige Hjørne. Den første Gård,
man da ser ovenfor Bakken, er en lille stråtækt, gammel
Bondegård med tre Længer. Den fjerde Side af Pladsen
optages af et Buskads, og her står Flagstangen. Tæt
bag Gården ligger Vejstrup gamle Sognekirke og der
imellem en smuk Have, der strækker sig op langs Kirke
gårdsdiget; en anseelig Række Frugttræer i Espalier
fortæller, at flittige Hænder har lagt dette nye Stykke
Have ind til den gamle skyggefulde Del nærmere Går
den. Under et af de gamle Træer blomstrer hvert Forår
en Krans af Liljekonval, og i den store Græsplæne uden
for Stuehuset findes et Rosenbed, hvor man i mange
År så det dejligste Flor af skønne Roser. Det var i de
År, da den gamle Gård var Rammen om et af de danske
grundtvigske Hjem. Her levede Vejstrup Valgmenig
heds første Præst, Rasmus Pedersen, og hans Hustru,
Signe.
Det er ikke Meningen med disse Linier at give en
Skildring af de gamle Præstefolks Levnedsløb, ejheller
at berette om Valgmenighedens Grundlæggelse og de
Åndens Kæmper, der dengang slog Kreds om Kirke og
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Højskole, dette har Menighedens nuværende Præst jo
nylig gjort så dygtigt og grundigt. Men Tanken med
dette lille beskedne Bidrag er at flette en Mindekrans
om det Hjem, Præstefolkene havde sammen, og som de
så gæstfrit delte med så mange. Gamle Venner af dette
Hjem har ønsket at få denne Krans bundet, og adskil
lige af dem har givet deres Bidrag dertil. De gjorde

Den gamle Præstegaard i Vejstrup.

det, fordi de syntes, at disse Minder var for gode til at
dø, og fordi de stod i så stor en Taknemmelighedsgæld
til deres gamle Præstefolk.
Men for at forstå Baggrunden for det Liv, som levedes
her, er det nødvendigt i korte Træk at opfriske nogle
af de Linier, der fortæller om det, der gik forud for
Hjemmets Grundelse.
Pastor Pedersen er født den 9. April 1839 i Holmdrup
ved Svendborg, hvor hans Forældre, Karen og Peder
Rasmussen, ejede en Bondegård, som efter den Tids
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Landbrug blev drevet med Dygtighed. Faderen var en
myndig Mand ; der kunde være noget aristokratisk i
hans Måde at være på. Han havde Interesse, ikke blot
for sin egen Plet, men også for sin By og sit Land.
Moderen var en mere tung Natur, men ejede et varmt
Hjærte og en gavmild Hånd. Var således Forældrene
meget forskellige Naturer, så mødtes i Sønnen deres
bedste Egenskaber: Tankeklarhed og Hjærtevarme, re
guleret af Forældrenes Lighedsegenskab: Retlinethed
og en dyb alvorlig Sandhedskærlighed.
På Todegården voksede den lille Rasmus op under
sin Moders milde Øjne og sin Faders stolte Forvent
ninger. I Skårup Skole opdagede Seminariets Forstan
der, at Drengen havde særlig gode Evner, og da Fade
ren ikke var uvillig dertil, sattes Rasmus Pedersen i
Odense Latinskole. Her boede han i et godt Hjem, som
han altid siden mindedes med Taknemmelighed, og hvor
han fik Venner, som op igennem Årene besøgte ham de
forskellige Steder, han kom til at bo. På Skolen læste
han sammen med Lassen, den senere Præst i Asperup,
og Svigersøn af Pastor Mads Melbye. Det blev også
et livsvarigt Venskab, de to knyttede.
Der var i de Tider ikke Overflod på Penge, og den
unge Latinskoledreng blev heller ikke forvænt i den
Retning. På sine gamle Dage kom han tidt tilbage til,
at en af hans store Brødre, som kørte ham på Vej fra
Hjemmet ad den 6 Mil lange Landevej til Odense, havde
stukket en Specie til ham. Det må for Drengen have
betydet en hel Herregård, når kun 4 Kroner kunde
huskes et helt Liv igennem.
Han gik Latinskolen igennem med stor Flid, særlig
sporedes hans Anlæg for Botanik, som blev hans Yndlingsfag, så længe han levede. Men Eksamensterperiet
var og blev ham altid meget imod.
Det berettes om Studenten Rasmus Pedersen, at Al-
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voren allerede da prægede ham stærkt, og at han havde
et fromt og kærligt Sind ligesom sin Moder. I Køben
havn studerede han nu Theologi og havde i lang Tid
Thomas Skat Rørdam til Manuduktør. Det var en Mand,
som fik stor Betydning for den dybtalvorlige Student,

RASMUS PEDERSEN og HUSTRU
som nygifte.

en Mand, fuld af stor Viden og enfoldig, redelig Kri
stentro. Hvad har det ikke betydet for Pedersen at lytte
til hans troværdige Vidnesbyrd.
Rasmus Pedersen boede en Tid hos en Kusine til sin
senere Hustru, som han lærte at kende allerede i Stu
denterårene. Dennes Søster fortæller herom: »Da jeg
var en lille Pige på otte År, traf jeg ofte, når jeg kom
6
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fra Skole, en ung Student, som sad og tålte med min
ældre Søster, og som blev hendes Kæreste. Det var to
kønne og tiltalende Mennesker, som dér havde fundet
hinanden.« Hele hendes Familie beundrede ham som
en ren og alvorlig ung Mand. Det var i den Tid, da
alle i den Kreds søgte over til Johanneskirken på Nørre
bro, hvor Pastor Rudolf Frimodt var Præst og samlede
en stor Menighed om sin Prædikestol. Guldsmed Knud
sen, Signe Pedersens Fader, boede på Vesterbro. »Men«,
lyder Beretningen, »hvorledes det gik til, ved jeg ikke
rigtigt, jeg var jo kun en lille Pige, men på engang
samledes vi alle i Vartov, hvor den dejlige Sang fyldte
vore Hjærter«.-----------1866 blev Pedersen færdig med sin Eksamen og fik
Plads som Huslærer hos Læge Blicher i Middelfart. Det
var et udmærket grundtvigsk Hjem, og det År fik stor
Betydning for ham i kristelig og folkelig Henseende,
ikke mindst på Grund af, at han ofte var med på Besøg
hos Pastor Mads Melbye i Asperup.
I Foråret 1868 rejste han til Nordsjælland og blev
personel Kapellan hos en gammel Pastor Funch i Slags
lunde og Gandløse Sogn. Det lykkedes ham inden Ud
løbet af det første År at få en Lejlighed indrettet; det
skulde han selv sørge for. Og så holdt han Bryllup
med sin trofaste Signe efter 7—8 Års Forlovelsestid.
Det var en meget beskeden Stilling, han havde fået,
men de to havde nøjsomme Sind, og der var altid så
vidunderlig godt Forslag for dem i det lidet. Sogne
folkene, som kendte deres økonomiske Forhold, var gode
imod dem med mange Ting til fælles Glæde for Giver
og Modtager.
Hvor blev der Liv og Røre i det døde Sogn! Kirkerne
stod tomme, da Pedersen kom, og de, der ejede åndeligt
Liv, søgte de gudelige Forsamlinger. Dér søgte Peder
sen så også hen, talte til dem og drog dem tilbage til
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Kirken. Og så blev der ikke mere noget, der hed Messe
fald, undtagen når den nye Præst havde Byld i Halsen,
hvad der undertiden hændte. — Kirkesangen var yderst
slet, naturligvis skortede det på Ledelsen. Degnen stod
med Nodebogen ved Siden af Salmebogen ög så fra den
ene til den anden; men lige falskt og umuligt blev det,
så Signe Pedersen måtte tage »Tonen fra Degnen« og
synge for, så det klang, og Menigheden fulgte efter,
bedre og bedre.
Medens de var i Slagslunde-Gandløse fik de mange
gode Venner både iblandt Sognefolkene og Omegnens
Præstefamilier. Gærne kom man i det lille Kapellan
hjem, hvor Sangen tonede og gode Ord veksledes, når
Venner samledes dér. En af de bedste Venner, Peder
sens vandt i den Tid, var Jørgen Hansen, kaldet »Hansen
Ølstykke«. Han tog levende Del i de gudelige Forsam
linger, hvor han både var Taler og Forsanger, og dér
traf Pedersen ham først. Allerede i sin Seminarietid
på Skårup Seminarium havde Hansen talt i Forsamlin
gerne dér på Egnen, hvor Fædrene til den senere dan
nede Vejstrup Valgmenighed fik deres kristelige Væk
kelse og var flittige Deltagere.
Ligeledes kom de sammen med Provst Møllers i Jyllinge, Arboes i Hjørlunde og flere. De mødtes senere
alle på Frerslev Højskole i Hostrups Pastorat. Denne
Skole var begyndt af cand, theol. Jacobsen, der senere
blev Præst på Mors. I Pedersens Kapellantid hed For
standeren Povlsen Vimtrup. Det var Pedersens første
Møde med Højskolen, og der tilbragte de gode Timer.
Mens de var i Nordsjælland, aflagde de et Sommer
besøg hos Kold på hans Højskole og var meget optaget
deraf.
I Gandløse oprettedes i Pedersens Tid og efter hans
Tilskyndelse en Friskole, som lededes af en Seminarist
Knudsen, der senere blev Forstander på Karise Høj-
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skole, og op igennem Årene stod i Venskabsforhold til
Pedersens.
Efter 5x/2 Års Præstegærning på Sjælland kom Kaldet
fra den nyoprettede Valgmenighed i Vejstrup til Pe
dersen om at blive dens første Præst. Vilhelm Birke
dals senere Svigersøn, C. N. Lorenzen, var først på Tale,
men da hans første Hustrus Fader, Provst Knudsen i
Gislev, hos hvem han var Kapellan, så meget ønskede at
beholde ham, fik Vejstrup hans Nej. Det var en Skuf
felse for Vejstrupfolkene. Da de senere holdt et Møde
på Højskolen for at tale om Sagen, var gode Råd dyre.
Kristen Hansen mente, at de måtte bede om Råd hos
Vennerne inde i København. Da var det, at den stil
færdige Peder Nielsen fra Gravvænge tog til Orde og
sagde: »Jeg kan såmænd godt sige Eder en; det er Per
Rasmussens Rasmus i Holmdrup; han var hjemme nu
for nylig, og da holdt han en Tale derovre, som jeg
hørte. Det var noget så grusom godt.« Dette stille Vid
nesbyrd samlede med et Kredsen om den omtalte Mand.
Der blev indledet Forhandlinger med ham, og nogen
Tid efter, da Vilhelm Birkedal var i Vejstrup for at
holde Gudstjeneste og Altergang, samledes man bagefter
på Højskolen, hvor Pedersen talte sådan, at alle fandt,
det var ham, de skulde have. Vilhelm Birkedal satte
Stemplet derpå ved, efter Pedersens Tale, at sige : »Efter
hvad vi i Dag har hørt af Pastor Pedersen, må jeg sige,
at han er en værdig Afløser for mig.«
Menigheden købte en lille Bondegård til ham, som
han skulde drive, og som skulde være en Del af Lønnen.
Han satte sin Arv fra sine Forældre deri. Og så gik
han i de mange År i al Slags Vejr gennem den lange
By til Kirken, som ligger i den anden Ende af Byen.
Den gamle Gård havde været brugt for Kirkefolk til
den nærliggende Sognekirke; i en af Gavlene, der lå
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ud imod Landevejen, er en stor Vognport, hvor Kirke
folkene kunde sætte deres Vogne ind. Nu blev den
gamle Gård ophøjet til Præstegård. Den blev først og
fremmest et gammeldags hyggeligt Hjem, vidt forskel
ligt fra Nutidens fine Præstegårde. Der var lavt til
Loftet, Bjælkeloftet. Gulvene var hvidskurede, Væggene
behængt med Billeder i enkelte Rammer og med kønt
Indhold. Over Døren imellem Spisestuen og den fine
Stue var følgende Linie indrammet: »God bless our
home«. I den fine Stue, der var den største og bedste i
Huset, var tre Fag Vinduer, altid fulde af de yndigste
Blomster; thi ligesom Præsten elskede Havens Blom
ster og passede dem, således havde Præstefruen det med
Stueplanterne; hun samlede på sjældne og kønne Plan
ter til sine Urtepotter, og hun passede dem med samme
Omhu og Flid, som hun passede alt, hvad der hørte til
hendes Kongerige. »Renpillen« vilde det gammeldags,
fynske Sprog kalde hende. Folkene kunde synes, det
blev overdrevet til Tider; men ganske sikkert bundede
det i hendes grundige Samvittighedsfuldhed og Respekt
for Ordet om Smulerne, »at intet må spildes«. I den
fine Stue stod en Etagère, fyldt med sjældne Sten og
Muslingeskaller. Hver Lørdag skulde den støves af, og
godt skulde det gøres. Fru Pedersen havde gode Øjne,
og der var ikke noget, der hed at knibe udenom. Huset
var smykket med mange Håndarbejder, heklede, strik
kede og broderede. Det var Præstefruens Værk. Hun
var en Mester til at gøre Tingen korrekt. Ja, hun kunde
det, som vist få Præstekoner kan eller har kunnet, hun
vadskede og pibede selv Pedersens Præstekraver. Men
den Dag var der også ligesom Højspænding i Hjemmet ;
det var for hende som en højtidelig Handling. Hun vilde
på sin Måde give alt, hvad hun kunde, for at hjælpe
ham, der ikke alene var hendes Husbond, men også
hendes Vejleder frem til de rige Egne, hvor han var
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nået, og hvortil hun så gærne vilde følge ham, men ofte
følte, at hun var langt tilbage fra .------------ Det var
ikke nogen let Sag for en ung Københavnerinde at gå
ind til sådan en Bondegård og tage alt det forskellige
Arbejde op, som en Landhusholdning kræver. Men
Signe Pedersen satte sig ind i det altsammen, både
Slagtning, Brygning, Bagning o. s. v. I Hvilestunderne
snurrede Spinderokken flittigt; også det kunde, hun.
Hver Morgen før Morgenmåltidet samledes alle Hu
sets Folk oppe i Præstens Studerekammer. Det var ikke
stort, og lavt og mørkt var der, men alligevel så hyg
geligt med mange Bøger og lange Piber og så den store
smukke Præsteskikkelse, der altid havde et mildt Blink
i sine kønne Øjne. Til Morgenandagten blev der sun
get i Grundtvigs Festsalmebog med et Tillæg, samlet
til Brug for de fynske Valgmenigheder. Fru Pedersen
sang for, og Pedersen valgte. Det var mange smukke
Salmer, dér blev sunget, enfoldige og kærnekristelige.
F. Eks. blev: »Sig mig den gamle Sage«, ofte valgt, eller
»Den mørke Nat forgangen er«. Man kunde lære meget
ved Sangen alene. Så bekendte Præsten Troen og bad
Fadervor. Men inden Trosbekendelsen var det, som
Himlens Port blev lukket op, når vi hørte Pedersen sige :
»Så kommer vi nu som dine Børn og fremstiller os for
dit Ansigt og beder dig om, at du i denne Dag vil vogte
os for alt, hvad der er ondt og stygt, og at du vil styrke
os i alt, hvad der er sandt og godt og kærligt.« I For
sagelsen kaldte han altid Djævelen for Fanden = Fjen
den. ----------- Ja, det var så ægte og inderligt og gjorde
et dybt Indtryk på de unge, som var der i Huset, og
Indtrykket var vedvarende, fordi Pedersen altid var
ens. Han var sikkert altid som for Guds Ansigt. Han
var en Præst også i det daglige Liv. — Morgenandagten
sluttede med et lille Salmevers, ofte : »O, Gud ske Lov
for Nådens Ord«. Derefter indtoges Dagens første Mål-
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tid. Gårdens Karl, Dreng, Piger og Husmand havde rig
tignok fået deres Davre tidligere ude i den lille Folke
stue ved Køkkenet; dér vankede som i andre fynske
Bondegårde Øllebrød og stegt Flæsk. Men til Middag
spiste alle sammen inde i Præstefolkenes Spisestue, når
det da ikke var i Høstens Tid, da der ikke var Plads
til de mange Folk inde. Pedersen spildte sikkert ikke
mange «Tanker på, hvad han skulde spise, undtagen når
han i Sygdomstider måtte tage visse Hensyn til, hvad
han kunde tåle. En god Kop Kaffe kunde han imidler
tid godt lide. Det var en Morgen, at en ung Pige, som
var der et Årstid i Huset »for at lære Frygt at kende«,
som hendes Fader, der var en af Pedersens gode Venner,
spøgefuldt sagde —, at hun havde lavet en Kaffe, som
Præsten fandt for tynd. Han sagde derfor med et mun
tert Blink i Øjet: »Den er vist lavet på Vandmejeriet«.
Den Kritik glemte hun aldrig. Det var netop noget,
der var så karakteristisk for Pedersen, at han havde
svært ved det, man i daglig Tale kalder »at skælde Folk
ud«. Men kendte man ham, var en Bemærkning som om
talte mere end Skænd nok ; den virkede, fordi man holdt
af ham. Og i hans Væsen lå der desuden en Myndighed,
som lærte en at kende Grænsen for sine Handlinger.
----------- Efter Middagen var der en stille Tid i Gården ;
de trætte sov, deriblandt den store sorte Hund, »Kvik«,
der i fysisk Henseende ikke længere svarede til sit
Navn, — den holdt for meget af Mad —; men i Ret
ning af Klogskab passede Navnet godt nok. Ved Bor
det holdt den altid til hos den, der spiste langsomst,
og den var så stor, så den kunde gå rundt og se, om
der endnu var noget på Tallerkenerne. Den havde gode
Dage i den gamle Præstegård. Det samme var Tilfældet
med en lille Hest, »Tykke«, der bar sit Navn med Rette.
Den var Præstens private Kørehest. Foran den lille
Ponnyvogn eller Slæde gjorde den en god Gerning med
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at køre Præstens ud til Venner eller Møder i Kredsen.
Pastor Pedersen var flittig til at besøge Hjemmene
til Trods for de ofte store Afstande og dårlige Veje.
Et sådant Besøg sluttede ofte med en Aftenandagt med
Bøn og Sang. Så tidt lød Sangen: »Min Jesus, lad mit
Hjærte få en sådan Smag på dig, at Nat og Dag du

Fru SIGNE PEDERSEN.

være må min Sjæl umistelig«. Det var just Toner, som
passede til Præstens hele Færd og Tale.
»Tykke« var ikke mindre udspekuleret end »Kvik«.
Ligesom Mennesker havde også den stor Respekt for
den høje, bredskuldrede Præst, og han kunde som få
få den til at lystre. Men den kunde undertiden appelere
til hans gode Hjærte og falde i Staver, når Præsten
faldt i Tanker på Vognen. Da den en Dag på en Køre
tur ud til H. P. Nielsens på Oure Mark var ved at gå
i Stå op ad den tunge Markvej, gav Pedersen den et
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Rap med Pisken, så den satte af Sted i Galop, imedens
den gav sin Anstrængelse lydeligt til Kende. Pastor
Pedersen udbrød muntert: »Nå, nu blæser han i Trom
pet«. — Fru Pedersen var også tidt Kusk, og hun plejede
da, når Farten var vel overstået, at stille sig i Gang
døren med nogle Rundtenommer Rugbrød, som Tykke

Pastor RASMUS PEDERSEN.

så spadserede hen og åd af hendes Hånd. En Dag havde
hun forsømt denne Elskværdighed, og da Tykke kom
til Døren og ikke fandt hende dér, travede den ind gen
nem den lille Gang og lige ind i Spisestuen for at finde
hende. Underligt lød dens Hovslag rundt om Spisestue
bordet !
Som omtalt var Botanik Pedersens Yndlingsfag. For
at kunne iagttage Naturens mindste Vidundere i Blom
sterverdenen anskaffede han sig et Mikroskop. En Dag
hændte det, at en af Husets unge Piger sad og skrev
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i Spisestuen, der til daglig var Opholdsstue for Kvin
derne i Præstegården. Mens hun sad bøjet over Skrive
riet, mærkede hun, at der ganske stille dryssede nogle
fine Støvgran ned fra Bjælkeloftet; det samledes efter
hånden foran hende i en Bunke på Bordet. Men så skete
det mærkelige, at Bunken flyttede sig ganske lang
somt, som om den bestod af levende Støvgran. Hun gik
da op i Studerekammeret og berettede sin Oplevelse til
Præsten, der snart fik Mikroberne til Observation og
så til sin store Forbavselse, at de under Forstørrelses
glasset forvandledes til rene Uhyrer. Det morede siden
Præsten at give Leverandøren af »det levende Mel« på
Loftet en Overhaling. Oppe på Loftet, lige over Spise
stuebordet, stod der nemlig en Sæk Mel, som nylig var
kommet fra Mølleren. Den kunde selv fortælle om sin
Elende.----------Det var en stor Venneflok, der efterhånden samledes
i Vejstrup Præstegård, og trofast holdt de ud i Ven
skabet; Pastor Pedersens blev aldrig ensomme. Selv
om Præsten elskede at ruge i sit Studerekammer imel
lem sine mange gamle og nye Bøger, — han fulgte ivrigt
med i al god ny Literatur, — var han en meget gæstfri
Mand. Det var en Fest at være Gæst i hans Hjem, og
bedst, når man vilde føle sig som hjemme. Præsten
sagde en Morgen ved Kaffebordet, da en Feriegæst ny
lig var ankommet : »Hvis jeg skulde idømme et Menne
ske en rigtig hård Straf, skulde det være den at under
holde fra Morgen til Aften.« Han tænkte, før han talte,
og talte kun, når han havde noget at tale om. Han var
god at gæste. Mange er de Vidnesbyrd, der fortæller
derom. En af hans unge Venner*) fortæller således: »Mit
første Indtryk af Valgmenighedens Præstegård fik jeg
som lille Dreng, når jeg havde den Glæde at køre med
) A. W. Storm, nuværende Præst ved Citadelskirken.
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min Fader til Svendborg. Jeg så da fra den sindigt
rullende Vogn først Valgmenighedskirken, derpå Vej
strup Skole, hvor min Opmærksomhed vaktes, fordi
Læreren dengang (i 1875—80) hed Storm; men hurtig
måtte jeg besinde mig på et nyt Indtryk; thi dér i den
trefløjede gamle Præstegård boede Pastor Pedersen. —
------- Præstegården lå, hvor Vejen begyndte at skråne
nedad til den betydelige Hulning, og lyste så venligt
ud over Vejen, ligesom med en åben Favn, og indbød
dem, der kørte forbi, til at se indenfor.----------- Præsten
og hans elskelige Hustru havde de mildeste og venlig
ste Øjne, og at komme i deres Hjem betød at mærke
Kærlighedens Hjærtevarme. Hvor de dog så mildt og
venligt på en, og hvor ofte må vi ikke mindes de Gange,
vi kom til dem! Jeg kom der mest om Søndagen efter
Gudstjenesten, men også i mine Ferier på Hverdage
spadserede jeg derover og var altid velkommen. Og det
betød meget for mig i mine Læreår at møde en sand
Herrens Tjener, som Rasmus Pedersen var.----------- Jeg
har også en Gang på Højskolen hørt ham tale om Ån
dens Frugter ud fra Galatherbrevet 5,22 på en sådan
Måde, at jeg altid kan de 9 Ord udenad. Han havde,
mens han var Præst på Sjælland, truffet cand. polyt.
N. H. Rasmussen og sagde engang til mig: »Han var et
af de mest ideelle Mennesker, jeg har mødt.« Begge hø
rer de til mit Livs dyrebare Mennesker.«----------Tidens brændende Spørgsmål drøftedes ofte i Pastor
Pedersens Hjem. Han havde en klar Tanke og et varmt
Hjærte, og det var da naturligt, at adskillige af de Stormænd, der kæmpede for Frihed og Lykke for det dan
ske Folk, fandt Vej til ham. Selv om han var en Fre
dens Mand, stillede han sig altid dér, hvor han fandt,
Retten var. Jens Lund, Forstanderen på Vejstrup Høj
skole, kom ofte i Vejstrup Præstegård. Der blæste som
en frisk Vind, når han trådte ind. Der var Liv og Kraft
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i hans djærve Tale, og hans smukke Skikkelse og hele
Færd var så yderst tiltalende. Der bestod et nært Ven
skab imellem de to Mænds Hjem, indtil de begge luk
kedes her på Jorden. Man vil synes, at det var næsten
overdådigt at have to sådanne Åndens Kæmper som
Jens Lund og Pastor Pedersen i den samme Kreds. Vej
strup Højskole og dens gamle Forstander fortjener et
stort Kapitel i den danske Højskoles Historie. En af
Jens Lunds Døtre, Fru Professorinde Bøgholm, fletter
et lille Blad ind i Mindekransen om det gamle Præstehjem :
»Mit Hjærte bliver varmt, så ofte jeg tænker på min
kære, gamle Præst, Pastor Pedersen. Jeg mindes ham,
så langt jeg husker tilbage, da han altid er kommen
meget i mit Hjem.
Der bestod et smukt Forhold mellem Pastor Peder
sens og mine Forældre. Det var ikke blot som Præst
og Ven, Pastor Pedersen kom i Hjemmet, men også som
Foredragsholder. Undertiden talte han om kirkelige
Emner, men oftest var Pastor Pedersens Foredrag på
Højskolen om Botanik, og hans botaniske Foredrag var
meget ejendommelige og smukke. Han elskede Blom
ster, og hans Måde at fortælle om dem på og bagefter
drage Paralleller mellem Blomster- og Menneskelivet
var overordentlig fin og smuk. Ofte har Pastor Peder
sen udtalt, at det var ham en stor Glæde at holde Fore
drag for de unge på Højskolen.
Vejstrup Valgmenighedspræst var ikke af de frem
trædende Mennesker, og man vilde måske ikke engang
lægge Mærke til ham i en større Forsamling, så lidt
gjorde han sig gældende. Men kom man først til at
tale med ham, og så man hans milde og strålende Øjne,
måtte man straks se, at her stod man overfor en bety
delig og mildt dømmende Mand, et kærligt Menneske,
der hellere talte Trøst og Opmuntring end hårde og

VALGMENIGHEDSPRÆST RASMUS PEDERSEN

93

dømmende Ord, hvilket sidste vist simpelthen vilde være
umuligt for ham. Pastor Pedersen var en ualmindelig
forstående og finttænkende Mand og sikkert en skarp
Iagttager. Han var ingen »Vækkelsesprædikant«; dog
har hans dybe, milde Forkyndelse sikkert været Balsam
for manges Hjærter.
Det var Pastor Pedersen en stor Sorg, at de ingen
Børn havde. Pastor Pedersen troede i mange År, at
han derfor ikke kendte Livets største Kærlighed, For
ældres til deres Børn. Men han lærte at tænke ander
ledes.
I en af sine sidste Prædikener talte han så smukt om
Ægteskabet, at det på flere Steder lød for mig som en
Lovsang til hans elskede Hustru. Han udtalte bl. a., at
han tidligere altid havde troet, at der ingen Kærlighed
var så stor som Forældres til Børn; men nu troede han,
at ingen Kærlighed kunde være større end mellem Ægte
fæller.
I den samme, som jeg synes, gudbeåndede, Prædiken,
talte Pastor Pedersen om Livet efter Døden og udtalte :
»Det er en temmelig almindelig Mening, at når vi har
overstået Døden og har nået vort evige Hjem, så går
vi ind til det fuldkomne Liv, så har vi nået det Mål,
hvorefter vore dybeste Længsler stiler. Dette er en stor
Fejltagelse. Det åndelige Liv, som vi først går ind til,
ligger ikke højere end det, hvormed vi endte her nede.
Vi når ikke længere her nede end Vintersæden. Og
således begynder da også hist ovre Livet i vor Evig
hedsbolig, så kommer den herlige Sommertid og Høst.
I Faderhuset modnes vi til det fuldkomne Liv til at
blive Kristus lig i alle Måder. Denne den største Kær
lighed kaldes i Skriften en Bryllupsfest.«
Både Pastor Pedersen og Fru Pedersen var sjældent
noble og retlinede Mennesker, der levede et Liv, der
var et smukt Eksempel for Menigheden. De var meget
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nøjsomme og fik kun en ringe Løn for deres Livsarbejde,
hvad det ydre angår; men de klagede aldrig; jeg har
end ikke hørt dem nævne, at det kunde være vanskeligt
for dem at leve af deres beskedne Løn.
Men fik de i det ydre ikke synderligt Bevis på, hvor
meget de var for mange Mennesker, er det mit Håb
og min Tro, at der med mig stadig findes mange Men
nesker i Vejstrup Valgmenighed, der føler, hvor stor
Taknemmelighedsgæld de står i til Pastor Pedersen og
hans Hustru.« —

Fru Marie Andersen, f. Bang, Enke efter Højskole
lærer N. Andersen, må i denne Forbindelse nævnes.
Hvad hun og hendes Mand betød for Vejstrup Højskole,
hører dennes Historie til. Men hun flyttede som Enke
op i et lille Hus, hun havde bygget, i Vejstrup By, og
da blev hun en næsten daglig og altid meget velkom
men Gæst i Præstegården. Hun, der selv havde mistet
sine Kæreste, var god at hente Råd og Trøst hos. Hen
des Personlighed var så helstøbt, så frisk, som hendes
Hjærte var varmt for alt godt og skønt. Og så kunde
hun være så munter, hendes glade Latter var uimodståe
lig smittende. Til Gengæld kunde hun deltage i en
Diskussion med Fynd og Klem. Hun havde sin Over
bevisning; thi hun levede med, hvor gode Ord fødtes,
og hun havde en god Forstand. Hvor vemodigt, at så
danne rige Samtaler, som der f. Eks. førtes imellem
hende og Pastor Pedersen om Tidens og Evighedens
stor Spørgsmål, ikke er blevet opbevarede, men nu kun
lever som et Ekko hos dem, der havde den Glæde at
høre til.
Marie Andersen var ikke alene god med Trøst i Sorg
og hjærtelig Deltagelse i Glæde, hun var også god i
Gerning. Derom vidner en af hendes unge Venner, der
i et Mindedigt siger således:
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»Når der var Sygdom eller Nød,
når Sorgen ind iblandt os brød,
hun lærte af sin Herre kær
at byde selv til Gæst sig dér.
Hun bragte Trøst i Sorgens Nat
med Bud fra ham, vor Sjæleskat,
og Brød hun bragte, hvor hun så
den bitre Nød for Døren stå.«

Nu hviler hun på Vejstrup Valgmenigheds Kirke
gård nær de gamle Præstefolk, og det er altid kært at
besøge hendes Grav og sige en stille Tak til hende og
et »Gud glæde din Sjæl i Himmerig.«
I Året 1897 solgtes den gamle Præstegård med til
hørende Jord til en ung Mand fra Kredsen, og Pastor
Pedersens flyttede ind i den nye Præstegård, som Me
nigheden havde ladet opføre på Grunden ved Siden af
Kirken. Selv om det har været vemodigt at sige Farvel
til det gamle Hjem, til Marken og Haven, har det vist
nok været en stor Lettelse for dem begge at få Lov at
være fri for Landbruget, og hvad dertil hører, og flytte
ind i en Villa. Den lå på en køn Skråning med Udsigt
over Bæltet til Langeland. Stuerne var større og rum
meligere end i den gamle Gård og så solfyldte. Gæst
friheden flyttede med, og det var en Glæde at benytte
sig af den. Hver Sommer var der fuldt Hus. Pastor
Pedersen kørte hver Eftermiddag ned til Tidselholt
Skov, hvor Hesten blev spændt fra. Turen gjaldt dels
Botaniken, men mest Vandet, »den blå Dame«, som det
hed. Indtil sin Død elskede Pedersen at bade. Denne
Lyst havde han tilfælles med sine tre nærmeste Præstevenner, Pastor Lassen i Asperup, Frederik Nygård,
Valgmenighedspræst i S. Nærå og Odense, samt Valg
menighedens Præst i Kerteminde, Povl Boisen.
Når Aftenstunden kom, samledes Præsté- og Gæstefolk i den store Havestue, hvor Havedørene Sommerdage
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stod åbne, og så blev der sunget og spillet, gammeldags
fornøjelige Viser og alvorlige Sange. Fru Pedersen sam
lede på kønne Melodier og var taknemmelig, når Gæ
sterne medbragte nogle, som hun hurtig lærte og lærte
fra sig til Brug i Hjem og Kirke.
Samme År, den nye Præstegård blev taget i Brug,
havde Pastor Pedersen den Sorg, at Frederik Nygård
døde. De to delte så meget med hinanden til gensidig
Berigelse. Nygård har fortalt en af sine unge Venner,
som mindes den Udtalelse den Dag i Dag, at når han
trængte til Forfriskelse, rejste han ned til Pastor Peder
sen, så fik han gennem Samtaler med denne Stof til
lange Tider.
Ved Frederik Nygårds Båre holdt Pedersen en meget
smuk Tale over sin Ven. Den giver et godt Billede af
deres Fællesskab om det bedste i Livet:
»Da jeg sidste Gang for to Måneder siden besøgte min
kære Ven og hans Hustru, og jeg med ham en Formid
dag gik en Tur udover Markerne og ind igennem Sko
ven, kom vi til at tale om Døden i Anledning af, at en
af Menighedens Kvinder, som havde levet et rigt og
velsignet Liv, netop i de Dage var gået bort, og jeg kom
da til at sige, idet vi lige stod ved Indgangen til Sko
ven, at når et kristent Menneske, der har levet et virk
somt og dygtigt Menneskeliv, gik bort, da var det ligt
med et Træ i Skoven, der bliver fældet ; Træet har givet
Skygge på den Plads, hvor det har stået, og det har
kastet Frø til nye Træer, som skal udfylde den nye
Plads.----------- Da jeg modtog det smertelige Budskab
om min Vens så pludselige og slet ikke anede Bortgang,
da kom jeg til at tænke på denne vor Samtale, og jeg
sagde ved mig selv: »Nu er der fældet et af de store
Træer i Skoven, et Træ, som havde bredt sine Grene
så vidt ud, og som havde givet Ly og Vederkvægelse til
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de mange Sjæle, som gik ind under Træets Krone, —
et Træ, som tillige har kastet mange Frø, der vil vokse
frem og fylde den tomme Plads med rig Velsignelse.
I en stemningsfuld Sang om Vorherres Jesu Barn
dom i Nazaret findes der disse dybe Ord om Jesus, når
han gik med Josef ud på Fjældet, hvor de store Træer
blev fældede:
»Så med Ynk de grønne Grene
tørne mod de skarpe Stene,
vilde gærne Såret lægt.«

Med sit ømme Hjærte gjorde det Vorherre Jesus så
ondt, hver Gang han i sit Liv mødte det faldne, sårede
og sønderrevne Menneskeliv; han ynkedes inderlig der
over. Vi husker, hvorledes han ynkedes inderlig ved
Ligbåren i Nain, hvorledes han græd ved Vennen Laza
rus' Grav; han følte dybere end noget andet Menneske
den Sorg og Smerte, som Døden bringer, fordi han
elskede Livet, og vi ved det i vor Tro, at hver Gang
Døden kommer med sin Smerte, er han nær hos os med
den ømmeste Deltagelse som ingen anden. Så er det jo
ikke underligt, at det gjorde så ondt, så ondt, at det
så pludselig skete, at hans Livstræ, som vi elskede så
såre, segnede og faldt. Så stor kan Bedrøvelsen blive,
at vi synes, at vi selv er bievne knuste med i Faldet,
at idet vi ser den tomme Plads, vi føler, at der er ble
ven tomt inde i os selv. Hans Kære, der stod ham så
nær, og mange af os, hans Venner, har vel følt det så
ledes.
Men Trøsten i Sorgen kommer aldrig ved, at man
stirrer på Døden, men kun ved at se på Livet. Lad os
derfor se på og takke for det velsignede Menneskeliv,
som han har levet iblandt os, på det Liv, som han har
efterladt os som en rig Arv, og på det Liv, som vi en
gang i Følge den kristne Menigheds Herligheds Håb
skal leve med ham.
7
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Når jeg da skal nævne det, som bragte os Vederkvæ
gelse, når vi trådte ind under hans Livs skyggefulde
Krone, da er der to Ting, som kom mig i Møde og vel
alle, som han levede sammen med og virkede iblandt, og
som blev påvirkede af hans Personlighed, to Ting, om
hvilke Vorherre Jesus udtrykkelig siger, at de gør et
Menneskeliv virkelig stort.
På hans sidste Rejse til Jerusalem opkom der to
Gange Strid mellem hans Disciple om, hvem der var den
største iblandt dem. Den ene Gang tager han et Barn
og stiller det i deres Midte og siger: »Uden I omvender
Eder og bliver som Børn, kommer I ingenlunde ind i
Himmeriges Rige. Den, som ydmyger sig som et lille
Barn, er den største.« — Den anden Gang siger han:
»I vide, at Folkenes Fyrster hersker over dem, og de
store har Magt over dem ; men således skal det ikke være
iblandt Eder; men den, som vil være den første iblandt
Eder, skal være Eder underdanig, ligesom Menneskenes
Søn ikke er kommen for at lade sig tjene, men for at
tjene og give sig selv til Løsepenge for mange. Således
siger Vorherre, at de to Ting, som gør et Menneske vir
kelig stort, er Barnligheden og den tjenende Kærlighed.
Det var disse to, der var både hans Natur- og Nåde
gaver. Som Barnet havde han det lyse Øje, det glade
Sind og den villige Tro; han så lyst på Menneskelivet,
han var altid så fornøjet, munter og glad, han havde
så let ved at tro; denne Barnlighed, der kvæger alle
Mennesker og særlig os, der kun har så lidt deraf, lyste
ud af ham i hele hans Liv og Virksomhed, det var den,
der gjorde hans Vidnesbyrd i Menigheden så tiltalende
for Hjærtet, det var den, der trådte så stærkt frem,
når han gjorde Tjeneste ved Dåb og Herrens Bord, dér,
hvor det gælder om, at den barnlige Tro overskygger
alt andet. Jeg har engang ved en anden Lejlighed sagt
til denne Menighedskreds: »Gudfader har givet Eder
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en stor Gave, idet han har stillet en Præst med den
barnlige Gave i Eders Midte.« Jeg siger atter i Dag:
»Husk nu derpå og tak derfor!«
Men Nygård var også en kærlig Mand. Hvor var han
ikke kærlig i Hjemmet, i Vennelaget, i Menigheden!

Pastor RS. PEDERSEN som ældre.

Hvor vilde han ikke gærne tjene og glæde og gøre alt
godt for Hustru og Børn! Hvor modtog han ikke os på
kærlig Måde, os, som han særlig havde skænket sit Ven
skab, og hvor vilde han ikke gærne tjene denne Menig
hed og hele Guds Menighed! Hvad et Menneske sysler
med, det har dette Menneskes Kærlighed; han syslede
altid med den levende Menighed, og et herligt Vidnes
byrd derom har han efterladt sig i sine skriftlige Ar
bejder.
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Og det Liv, han har levet, har ikke blot givet veder
kvægende Skygge, Ly og Læ for mange Sjæle, men
det har også kastet Frø, så at meget vil vokse frem, hvor
han havde sin Plads og Gerning, vokse frem og bære
hans Billede og efterhånden fylde den Plads, der nu
er bleven tom ved hans Bortgang. Og netop nu, da han
ikke mere er iblandt os, vil det mærkes, hvad han har
været for os, Påskønnelsen og Taknemmeligheden vil
blive stor.
Men det, som vil give os den bedste og fulde Trøst,
er dog dette, at vi med alle vore Sorger og Savn kan
ty ind under det Træs Skygge, som aldrig falder, det
evige Livs Træ, som står altid grønt og skyggende både
hernede i Menigheden og hist oppe i Guds Paradis.
Derunder samledes vi med ham hernede og havde vore
rigeste Timer, og derunder skal vi engang forsamles
med ham og med alle Jesu frelste, når vi under grønne
Lind går til Vorherres Glæde ind.«-----------

Pastor Pedersen skrev sikkert sjældent sin Taler og
Prædikener op Ord til andet, ligesom han heller ikke
ventede med at forberede sig til dem om Lørdagen. På
hans Skrivebord lå der ofte Papirstrimler med hans sir
lige Skrift, der fæstnede Hovedpunkterne for ham, og
han samlede ind af godt hele Ugen, fra Naturen, Menne
skelivet og Guds Ord, for om Søndagen at holde sine
klare, varme og indholdsrige Prædikener. Han kunde
også samle Fyndord og give dem ud på anden Måde.
Således skrev han i en Stambog:
»Se indad! Der er det godes Kilde, som altid kan
sprudle, når der blot øses.-----------Se opad! Så falder Solstrålerne i dit Hjærte.----------Se fremad! Så vinker altid det herlige Mål.«----------Foruden dette, at være en stille og stærk Kraft i den
grundtvigske Præstekreds på Fyn og en Hjælper i Høj-

VALGMENIGHEDSPRÆST RASMUS PEDERSEN

101

skolens Arbejde stod han i en nær Forbindelse med Fri
skolen. En af hans nære Venner fra den Kant, Friskole
lærer Emanuel Pedersen, fortæller herom:
»Første Gang, jeg hørte Vejstrup nævnt, var i For
året 1875, da Kirken derovre blev indviet og taget i
Brug. Jeg var dengang Elev på Askov Højskole og
ønskede meget, at jeg kunde få Lov til at være med i
sligt et frit kirkeligt Samfund. — Året efter mødte jeg
første Gang Vejstrupkredséns første Præst, Rasmus
Pedersen. Det var ved et af de store Høstmøder på
Gedved Friseminarium, hvor dengang især BudstikkeBoisen trak Folk til Huse, ja selv Klaus Berntsen mødte
i sin Manddoms Kraft med sit store Smil og fortalte
Eventyr ved Aftenmøderne, så jeg aldrig har hørt det
bedre. Og Morten Eskesen sang Kæmpeviser i Fritiden
— helst i Timevis. — Det var rigtig en Friskoleluftning
for mig, som dengang ver Elev på Gedved. BudstikkeBoisen sagde så kønt, når han talte til os Elever: »Bliv
Friskolelærere eller Statsskolelærere, hvilket I vil, når
I kun går med Glæde ind til Børnene og holder af dem,
men — helst Friskolelærere!«
Vejstruppræsten gjorde så vist intet for at blive be
mærket. Men den store Mand med den stille troværdige
Færd og det let kendelige Landbopræg og hans lille
smukke Hustru med det krøllede Hår og de strålende
Øjne vakte dog min Opmærksomhed, så jeg ønskede in
derligt at komme dem nærmere, men nøjedes foreløbig
med at følge dem med Øjnene.
Desuden havde de en udmærket Kone med i Følget,
Enkefru Mette Marie Bertelsen, som siden lod sin Gård
i Holmdrup omdanne til et Børnehjem. Hun var en
sjælden åndrig og dybtfølende Kvinde, som fyldte en
stor Plads i Vejstrupkredsen og senere mindede mig
så livagtigt om den rige Sunamitindes Svar til Elisa:
»Se, jeg bor midt iblandt mit Folk«.
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I 1880 blev jeg særlig efter Anvisning fra Ernst Trier
flyttet til Kadsebølle Friskole på Langeland. En af
mine første glædelige Overraskelser her var, at mine
nærmeste Naboer hørte med til Vejstrup Valgmenighed.
Og der gik ikke mange Søndage hen, før Mads Larsen
og jeg fulgtes ad til Vejstrup. Det friske Menighedsliv
med den glade Lovsang og Rasmus Pedersen som Me
nighedens og Guds Ords troværdige Tjener gjorde et
stærkt Indtryk på mig, så jeg straks med Tak var hjem
me derovre. Under mit første Besøg havnede vi hos
en af Menighedens Fædre, Gårdejer Christen Hansen,
Vejstrup, siden hos mange, mange andre gode Venner
i Kredsen, men til sidst boede jeg allermest hos vor gode
Præst. Det var før Jernbanens og Bilernes Tid, og det
var Fest, når jeg de første År om Sommeren havde Ung
dom i Følge. Så sejlede vi fra Rudkøbing tidlig Søn
dag Morgen og vandrede sammen til Vejstrup Valgme
nigheds Kirke, mens vi både på Hen- og Hjemvejen
fra og til Svendborg gjorde Holdt midtvejs i Skoven og
spiste vor Mad. — Undertiden var vi også et Par Vogn
mandslæs fra Svendborg for at komme raskere frem.
Det var altid herligt at vinde over og være med i den
store Kreds. Herovre var vi kun et lille Anneks, 5—6
Familier, hvoraf mere end Halvparten forlængst er bort
flyttet; men Pastor R. Pedersen var altid trofast til at
yde os Hjælp herovre både Sommer og Vinter. For det
meste samledes vi først til en stilfærdig og hyggelig
Altergang i Simmerbølle Kirke, hvor der også mødte
flere end Sognebåndsløserne. Derefter samledes vi Ef
termiddag eller Aften til Møde i Kadsebølle Friskole,
hvor der altid fandtes en trofast og talrig Tilhørerkreds,
uanset Travlhed, Vejr, politisk Røre eller andre Strøm
ninger, og vi kunde altid være trygge for, at Møderne
ved hans Hjælp blev til Velsignelse for os, ja, det er
endnu mere rigtigt sagt, at det altid var Højtid for os
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at have Pedersen i vor Midte. Han tegnede mest de hi
storiske Billeder fra Evangeliet om det, som han vilde
sige; bedst mindes jeg hans Skildring af Apostelen
Thomas, den alvorlige, trofaste, ydmyge, men også til
Tider tunge Natur, som han selv følte sig beslægtet
med. Men ofte brugte han også Billeder fra Blomster
og hele Naturen herude, som han elskede så højt. Han
skildrede Løget med alle de skærmende Lag, som han
nærmere forklarede, men inderst inde var Grundkærnen
eller Spiren for ham Billede på Guds Kærlighed til os
og vor Trang til den, som gav Livet Vækst. — Blomsten
»Desmerurt« (den uanseelige) var han særlig glad for.
Den kunde aldrig trives alene, men optrådte altid i
Klynger; når de små Blomster i Flok så åbnede deres
Kroner for Solens milde Stråler, så fik man let Øje
på dem. Det var for ham et Billede på det kristne Fæl
lesskabs store Betydning. —
Blev han herovre Dagen efter Mødet, var det også
Fest for os, og især når han havde sin Hustru med.
Min nære Ven og Nabo skildrede hende først for mig
på den Måde, at hun vilde så gærne skjule sig bag sin
store Præstemand, men gik han først til Side, så strålede
hun også som en lille Sol. Hun sang tidt for med sin
bløde, men sikre Stemme, når hun vilde lære os en ny
Tone. Når vi så havde lidt mere Tid, kørte vi en Tur
i Skoven, hvor Pedersens Øjne lyste, når vi kunde finde
sjældne Blomster eller Svampe. Tidt fulgte han mig
også i Skolen, hvor han først tålmodig hørte på min
Fortælling, derefter botaniserede med Børnene eller
glædede dem med et Eventyr. — Alle vilde gærne hilse
på ham, både gamle og unge. Hans Håndslag med et
God Dag! eller Farvel og Tak! var så livfuldt og ta
lende. Det blev et stort Savn for hele Kredsen herovre,
da han trak sig tilbage fra Præstegærningen. Han
plejede at besørge hele Gudstjenesten her i Simmer-
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bølle Kirke en af Påskehelligdagene, oftest anden Påske
dag; da kunde vi også samle Folk fra Nabosognene;
men ingen har siden kunnet løfte hans Arv her ved
Døbefont og Nadverbord eller det kristne Fællesskab
i Bøn og Bekendelse.------------«
Dette Vidnesbyrd fra en af Friskolens gode Mænd
vilde kunne suppleres med gode, taknemmelige Minde
ord fra alle de Friskolefolk, Pastor Pedersen kom i Be
røring med. Der voksede jo efterhånden en Krans af
Friskoler op i Landsbyerne udenom Vejstrupkredsen.
En af Friskolens Elever og senere trofaste Arbejdere
fortæller således:
»Det første, jeg kan huske om Pastor Pedersen, var
fra et Møde i et af Hjemmene i Gravvænge før hans
Indsættelse som Præst i Vejstrup Valgmenighed. Jeg
husker så tydeligt, at han stod i en af Stuerne og sagde
da bl. a., at han så gærne vilde være Dus med sin Menig
hed; men han vidste ikke, om hans Kone, som var Kø
benhavner, også kunde tænke sig at blive det. Fra en
anden Stue hørte hun ham sige dette og var der lige
med det samme og sagde, at det vilde hun også aller
helst. Jeg husker, min Moder sagde: »Den Præst er da
ikke så fin (fornem), men jeg synes næsten ikke, jeg
kan sige du til en Præst.« Dengang var jeg 13—14 År.
Jeg var med til disse Møder og var meget optaget deraf.
Vejstrup Valgmenighedskirke blev indviet Palme
søndag, den 21. Marts, 1875. Det første Hold Konfir
mander (5 Piger og 1 Dreng) blev konfirmeret Søndag
efter Påske. Til næste Hold hørte jeg tillige med 3—4
Piger. Skønt jeg havde langt at gå, gik jeg glad og
gærne »til Præsten«. Vi samledes i hans egen lille Stue
i Præstegården, hvor han talte så godt og kærligt til os
om det bedste, han vidste. Fru Pedersen var inde at
synge sammen med os ved Morgensangen. At hun også
tog Del i disse Timer, forhøjede den Hygge og Tryg-
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hed, vi følte. Vi holdt alle så meget af den store, gode
Mand, Børneven, som han var. Sålænge der var Som
merpærer i Haven, fik vi hver nogle Stykker af dem.
Engang var vi 4—5 Piger blevet enige om, at vi vilde
følges ad til Sommermarked i Svendborg; men nu gik
det hverken værre eller bedre, end at det blev en Dag,
vi skulde »til Præsten«. Hvad skulde vi gøre? Vi blev
enige om, at den modigste af os skulde spørge Præsten
om, hvad han syntes om dette. Da hun havde spurgt,
så han så mildt på os, klappede os på Skuldrene og
sagde : »Ja, kan I gå som Børn, så gå I kun i Guds
Navn.« Så vandrede vi glade og tillidsfulde af Sted;
vi havde fået et mildt Blik og gode Ord med på Vej.
Pastor Pedersen var en meget frisindet Mand. Han
var Friskolemand med Liv og Sjæl. Han var meget imod
Eksamensterperi og alt forlorent; han forstod at skelne
mellem det ægte og uægte. Som et Bevis på hans Frisind
kan nævnes, at han var Medlem af »Dansk Kvindesamfund«s Vejstrupkreds, som Fru Sofie Lund var For
mand for. Denne Forening, som indtil denne Dag har
arbejdet under stor Modstand, var han frisindet nok til
allerede for 30—40 År siden at melde sig ind i.«
Om Børnevennen Rasmus Pedersen har en af Menig
hedens ældre berettet: »Det lå rigtig for ham at tale
med Børn og få dem gjort fri, så de igen kunde tale.
Jeg kan huske, engang Pedersen var i et Hjem i Grav
vænge, hvor der var en lille Dreng på c. 3 År, og Peder
sen gav sig til at spøge med ham. Drengen sagde så:
»Sidder din Mund derinde?« idet han pegede på det
store Skæg. »Jo, jeg kender dig nok«, fortsatte han,
»for det var dig, som i Søndags stod oppe i »Skavet«
(Prædikestolen)«. Det morede rigtig Pedersen.«---------Til disse Vidnesbyrd om Pastor Pedersen kan tillige
føjes, at han var en Fredens og Forståelsens Mand; det
bundede nok i hans store Ydmyghed. I politisk Hen-
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seende gik Bølgerne jo højt i de sidste Årtier af det
nittende Århundrede. Pastor Pedersen havde selv en
klar og fast Overbevisning, idet han afgjort sluttede
sig til det forhandlende Venstre og så op til Frede
Boisens Førerskab med stor Tillid og Varme. Han støt
tede sin gode Ven fra de unge År, Hansen Ølstykke,
der var opstillet og blev valgt som Gudmekredsens Re
præsentant i Folketinget. Den Spaltning, der i de År
var imellem Bergs og Boisens Tilhængere, føltes også
stærkt i Sydfyn og kunde gå så dybt, så den fjærnede
nære Slægtninge fra hverandre, således at når de ved
festlige Lejligheder mødtes, var det om at gøre ikke at
komme ind på Politik; thi da gik Festligheden sin Vej.
Men til Trods for alt dette, skilte det ikke den ene Del
af Menighedskredsen fra dens Præst. Han havde sit
»allerhelligste«, og det var afsondret fra Verdens Strid
og Larm.
Der er nok mange af de gamle Hjem i Vejstrupkred
sen, der kan sige Ja til dette. I de dybeste Spørgsmål
var Pedersen dem alle en god Rådgiver, og han kunde
være det, fordi han selv sad ved Livets Kilde og af
den øste Bod imod Alverdens Nød. En af de Salmer,
han elskede højest, var da også denne:
»O, sad jeg, som Maria sad,
med Troens Blik så barneglad
op i min Frelsers Øje,
sad så ved Morgen og ved Kvæld,
inddrak hans Ord med tørstig Sjæl,
jeg glemte al min Møje «

Engang rettede en af Menigheden det Spørgsmål til
ham: »Når vi Mennesker døer i forskellige Aldre, mon
vort Kød så vil opstå, som det var, da Døden indtraf?«
»Ja«, siger Pastor Pedersen, »det er jo et Spørgsmål,
som næppe nogen her i Jordelivet kan besvare; men jeg
kunde tænke mig, at når vore Legemer engang kaldes
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frem til de himmelske Boliger, så vil de være i fornyet
og forklaret Glans, altså hverken være som det spæde
Barns eller som den affældige gamles, men derimod, som
vi Mennesker ser ud i den unge kraftfulde Alder.«------Pastor Pedersen havde en meget fin Iagttagelsesevne,
der satte ham i Stand til at kende Folk, og hvad de sad
inde med. »Følelsen bedrager sjældent«, sagde han. Og
han var ikke blid imod de Mennesker, der havde Hang
til at ville synes mere, end de ejede af sjælelige Vær
dier. En vis naturlig Tilbageholdenhed med tilpas Selv
kritik og Færden på det jævne var det, han satte højest.
Menighedsrådet holdt ofte Møder i det hyggelige
Hjem, når noget, vedrørende Menigheden, kaldte sam
men. Til en af disse Sammenkomster i 1895 eller 96
forelå bl. a. en Rundskrivelse, forfattet af flere Præster
i København af den grundtvigske Retning. Den var sti
let til alle Landets Valg- og Frimenigheder om at være
med til en offentlig Indsigelse mod Pastor Brücker,
fordi han havde viet Jakob Knudsen, som var fraskilt.
Rundskrivelsen var i Henhold til Skriften holdt i orto
dokse Vendinger, og ud herfra formentes, at man måtte
kunne give den sin Tilslutning.
Spørgsmålet medførte en længere Forhandling, som
endte med, at Rundskrivelsen — efter Pastor Pedersens
Forslag — ikke blev underskrevet. I sådanne Spørgs
mål var han forsigtig med at optræde som Dommer.
Det var kun en lille Løn, Pedersen fik for sit store
Arbejde; det gik ham, som det gik mange Friskole
lærere på samme Tid, de nøjedes visselig med såre lidet
og uden at stille bestemte timelige Krav. Når en eller
anden lejlighedsvis spurgte ham, om han ikke tænkte på
at søge andet Steds hen, så lød hans Svar : »Når jeg ikke
er Præst længere for Vejstrup Valgmenighed, så er jeg
overhovedet ikke Præst mere.« Disse Ord var så beteg
nende for hans hele Naturel. Det var Troskaben til
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Bunds, Kærligheden til den Sag og til den Kreds, han
for Alvor havde viet sine Kræfter.
Kun i 5 År fik han Lov til at bo i den nye Præste
gård; 1902 måtte han meddele Menigheden, at han på
Grund af en Svagelighed måtte slutte sin Præstegerning.
Menighedsrådet bad ham indtrængende om at blive ved
med Hjælp af en Kapellan, men han stod fast, sikker på,
at det var bedre at give Plads for en Mand, der havde
sin fulde Arbejdsevne.
Så byggede han da sit sidste og måske yndigste Hjem
her på Jorden, »Villa Minor« i Lunden ved Svendborg
Sund. I 15 År levede han her et skønt Liv med sin
Hustru. De var begge svage ; hun, der havde været en
Mester til at lave smukke Håndarbejder og til at ordne
alle de små Ting så nøjagtigt i Hjemmet, mistede næsten
sit Syn, og Pastor Pedersens Underlivssygdom voldte
ham ofte stort Besvær og stærke Smerter. Men de var
stadig gode at komme til, og det skal siges, at der var
ikke mange Dage, hvor en eller anden gammel Ven eller
ny Nabo ikke gik med Døren derude i den lille Entré
og blev modtaget med åbne Arme.
Det lille Hus blev snart omringet af en lille botanisk
Have, som Pedersen samlede Materiale til i Mark og
Skov, og det var ham en stor Glæde at vise sine Gæster
om fra Blomst til Blomst og forklare hver enkelts Ejen
dommelighed. Hver Formiddag syslede han ude i sin
Have, og om Eftermiddagen gik han lange Ture ud i
Svendborgs smukke Omegn. Tåsingeskoven hjemsøgte
han ofte og Thurøs mest afsides Egne. Ved Høsttid
var der en god Høst af Svampe for ham at hente; han
kendte deres Voksesteder og fandt dem hvert År med
Genkendelsens Glæde. Hvor var han fornøjet, når han
kunde få Selskab på disse Ture og lære fra sig af al
sin Viden!
Efterhånden voksede der et helt Villakvarter op om
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»Villa Minor«, og Pastor Pedersens fik nye Venner
blandt Naboerne dér. En af dem fortæller derom:
»Første Gang, jeg så Pastor Rasmus Pedersen, var i
Vejstrup Valgmenighedskirke. Jeg var som ungt Men
neske i Besøg på Egnen og var fulgt med Strømmen
derind. For der var Tilstrømning — mere end jeg var
vant til at se i en Landsbykirke. — Salmen klang med

Pastor RS. PEDERSEN og HUSTRU i deres Have.

Styrke i det store Rum, og oppe foran den store Alter
tavle stod den stovte Præsteskikkelse. Jeg så en bred,
sikker Ryg og et smukt båret Hoved. — Og så vendte
han sig om mod Menigheden. Hans Blik glemmer jeg
aldrig. Rent og roligt var det — og meget stærkt. —
Kanske han kendte sin Menighed så nøje, at han kunde
se, hvor der var et nyt Ansigt. I hvert Fald dvælede
hans Øjne en Stund på mig, og jeg kunde mærke, jeg
blev »set efter« af ham. Jeg husker, jeg var betaget af
hans redelige, stærke Prædiken, og at jeg lovede mig
selv at lære den Mand at kende. —
Da jeg så siden hen kom her til Svendborg, sad jeg
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mangen Gang i hans Kirke. Men det var først, da han
også flyttede til Svendborg, at vi lærte hinanden at
kende.
Hver Dag, når jeg gik forbi hans Hus, så jeg hans
store, tunge Skikkelse derude i den lille Have. — Hvor
blev de plejet vel, de mange Blomster! Hver eneste af
dem havde han en Historie om. Og nu blev det Vennen
Pastor Pedersen, der ret i sin Jævnhed og Styrke, i sin
Kærlighed og Visdom gik op for mig. Der var så hyg
geligt i de gammeldags Stuer, hvor den lille Præstefrue
med de dekorative Krøller og de blanke Brilleglas stil
færdig strikkede, mens Præsten dampede af sin Pibe
og djærvt og dybt talte om store Ting — og om små. —
Snart var det et og andet, han havde læst, snart noget,
han havde oplevet. En Ting tænkte jeg ofte: »Hvor er
Pastor Pedersen en beskeden Mand !« Han sad inde med
store Kundskaber, men de kom kun frem, når man kaldte
på dem. Og hans store Livsvisdom og dybe Erfaring
gemte han stille, til han mærkede, man bad ham om
Hjælp. —
Så voksede vor lille Børneflok op. Og da min ældste
Dreng fik ham til Lærer i Skolen, sluttede de to et ubry
deligt Venskab. Med Drengens lille Hånd i sin vandrede
Præsten i Haven og gennem Markerne. Af og til stand
sede de og så på en Blomst. Drengen fik en Forklaring
på noget, han ikke forstod, — og så vandrede de vi
dere — ivrigt talende. Da siden hen Drengen skulde
begynde med de fremmede Sprog, slog de to sig sam
men om Tysken. Pedersen var vist særlig dygtig i dette
Sprog. Det var ikke sædvanlig Undervisningsmethode,
de brugte. Men Gutten blev interessert — så meget, at
det blev et af hans Fag til cand. mag.-Eksamen siden
hen. »Der alte Prediger«, blev mellem Drengen og mig
Navnet på hans gamle Lærer. — »Nu kommer der alte
Prediger« — så strålede Drengens Øjne.
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Og så kom den tunge Dag, da Døden drog ind i det
smukke Hjem derovre på den anden Side af Vejen. Vi
havde lagt den smukke gamle Skikkelse på det sidste
Leje. Jeg mødte Drengen, der kom fra Skole. Jeg
kunde se, han vidste Besked. »Der alte Prediger« be
gyndte jeg. »Ja, er ist gestorben«, fortsatte Drengen,
og Tårerne styrtede ham af Øjnene. —
Det var herhjemme, og det var i Kirken, at han betød
så meget. — I St. Nikolaj Kirke, hvor jeg har min Ger
ning, var han en sikker Gæst. Hver Søndag sad han i
den store, svære Stol til Højre for Indgangen. Det var,
som var Stolen skåret ud netop til ham. —
Og da vi sidste Gang samledes i hans Hjem, var det
så sandt, hvad Pastor Høeg sagde : »Der var først rigtig
Søndag i St. Nikolaj, når Pastor Pedersen sad i sin store
Stol dernede ved Døren.«
Ja, Pastor Pedersen har for mig betydet uendelig
meget. I hans åndelige Rustning var der ingen Huller
eller svage Punkter. Altid måtte man bøje sig for hans
Ord, — ægte, djærve, sande, som de var. — Gid Dan
mark havde mange af hans Slags !«

Det var i Begyndelsen af Maj 1918, Pastor Pedersens
Svaghed tog sådan til, så de daglige Spadsereture måtte
indstilles, ja ikke engang den sædvanlige Morgenhilsen
magtede han at bringe sine små Blomstervenner i Ha
ven, men måtte holde sig i Ro inden Døre. Den 8. Maj
fortalte man ham, at Kirsebærtræet var sprunget ud og
var så kønt. Det stod ved Indgangen nedenfor den
Ende af Huset, hvor han havde sit Værelse med Altan.
Han gik da hen ad Aften op ovenpå for at se det fra
Altanen. Nede i Stuen sad Fru Pedersen, og der var
netop kommet Besøg af en ung Mand ude fra Menig
heden. De undredes over, at det varede så længe, inden
Præsten kom ned igen til dem; men da han ikke kom,
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bad Fru Pedersen den unge Mand om at gå op. Denne
fortæller selv, at han anede noget svært under Gangen
op ad Trapperne. Anelsen var rigtig. Den gamle Præst
var faldet om og lå død deroppe. Han vilde se det
blomstrende Kirsebærtræ, nu var han kaldet op til den
evige Sommer. — Den gamle bedrøvede Hustru fortalte
siden, hvor smukt Venner og Naboer indrammede hans
sidste Leje med blomstrende Kirsebærgrene, men det,
som hun dvælede mest ved, var den Skønhed, der lå over
den gamle Præsts Ansigt, der lyste af Guds Fred, som
om de Ord havde lydt : »Gak ind til din Herres Glæde«.
Pastor Pedersen havde nok selv haft en Fornemmelse
af, at han ikke skulde blive hernede så meget længere.
Emanuel Pedersen fortæller således: »Jeg glemmer al
drig hans sidste Håndslag hernede, da han fulgte mig
til Havelågen kort før sin bratte Død, takkede for mit
Besøg og sagde så lysende tillidsfuld: »Sådan vil du jo
nok blive ved at komme.« — Da han var gået ind til
Hvilen, kom jeg snart til hans lille sørgende Signe; hun
savnede ham så hårdt. Jeg hilste fra ham og sagde, at
han havde bestilt mig til at komme trofast og flittig
hos hende; det vilde jeg også holde. Hun blev meget
forundret og spurgte: »Vidste han da, at han skulde dø
så brat?« »Nej, næppe det«, måtte jeg svare, »men der
for kunde han godt på sin omsorgsfulde, kærlige Måde
være med til at berede Vejen for dig længere frem.«« —
Naboer og Venner svigtede ikke Fru Pedersen, da
hun sad ene tilbage. Da hun fyldte 80 År, samledes en
særlig stor Flok om hende, og hendes Hjem blev fyldt
med Blomster og andre Gaver. Midt i Herligheden stod
det sidste kønne Billede af hendes Præstemand; det
viste hun os som en Helligdom. Hun levede i Minderne
med ham og beflittede sig på i Livets forskellige Situa
tioner, hvor hun nu selv skulde tage Affære, at spørge
sig selv om, hvordan nu Pedersen vilde have handlet.
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Da hun ved Juletid 1921 fik Hjemlov, lukkedes deres
Hjem for bestandig. Det er så vemodigt, når sådanne
Arnesteder forsvinder. Det er, som når gamle, herlige
Træer fældes. Men så går det også, som Pastor Peder
sen havde sagt, at på den Plads, hvor Livet levedes så
rigt, efterlades så mange Minder.
Emanuel Pedersen holdt den smukkeste Tale ved Fru
Pedersens Båre og sagde deri bl. a. : »Hun kaldte så kønt
på vor Kærlighed, og det var en stor Glæde at yde hende
den.« Både ved hendes og Pastor Pedersens Jordefærd
blev deres Yndlingssalme: »Lovsynger Herren, min
Mund og mit Indre«, sunget.
Nærved Valgmenighedskirkens Sydside ligger de to
gamle Præstefolk begravet. Mærkeligt nok har man
dækket Graven med en mægtig stor, flad Sten og ikke
med et Mylder af alle dejlige Blomster. Men rundt om
i Hjemmene lever taknemmelige Minder om Valgmenig
hedens første Præstefolk, og endnu står den gamle og
den nye Præstegård, samt det lille Fristed i »Lunden«
og fortæller om de to, der færdedes her, og som påny
bringer en i Undren over, hvad ét godt Hjem kan komme
til at betyde for mange.

8
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isse Minder om den ugifte Friskolelærer Emanuel Peder
sen i Kadsebølle paa Langeland er samlede af hans
jævnaldrende Ven, fhv. Friskolelærer Jørgen Nielsen i Nr.
Lyndelse, som har tilladt mig at forkorte dem noget for Plad
sens Skyld. — Det første Afsnit, om Em. Pedersens Barndom
og Ungdom, er skrevet af hans Søstersøn, Amtsvej inspektør
Grimstrup i Svendborg. Det andet Afsnit indeholder Jørgen
Nielsens egen Fortælling om Em. Pedersens senere Liv. Og
dertil er føjet som tredje Afsnit nogle Mænds personlige Min
der om hans Skole og øvrige Livsgerning.
Holger Begtrup.

D

I.
HANS BARNDOM OG UNGDOM.
Andreas Emanuel Pedersen blev født den 10. Marts
1858 paa en gammel, firlænget, straatakt Slægtsgaard i
Hornborg ved Horsens. — Hans Fader, Peder Sejersen,
var en myndig og dygtig Mand af faa og bestemte Ord,
men med et blidt Sind. — Hans Moder var den milde
og begavede Sofie Elisabeth. — Emanuel var den tredje
ældste af otte Børn og blev opkaldt efter sin Morfar,
Andreas Emanuel Lassen fra Skyggerslund.
Hjemmet prægedes stærkt af den Tids beskedne Livs
førelse. Børnenes Morgenmad bestod af et Par Skiver
tørt Rugbrød med en Skive Ost og en Kop Mælk. Og
da Emanuel hverken den Gang eller senere kunde lide
Ost, listede han den i Stilhed over til en af sine Søskende
og nøjedes med det tørre Brød. Der var nemlig ikke no
get, der hed at være kræsen eller at faa særlig Kost.
Der var i det hele ikke noget, der hed at gøre Indven-
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dinger mod Husordenen. Det faldt end ikke Børnene
ind, at sligt kunde gøres.
Faderens naturlige Myndighed styrkedes hos Bør
nene, da Tyskerne i 1864 var indkvarteret i Byen. Andre
Steder tog de sig adskillige Friheder, men hos P. Sejer
sen var der ikke noget i Vejen, han kunde holde Ro og
Orden. — Engang gjorde en Tyv Indbrud om Natten,
og P. Sejersen hørte ham rumstere i Værelset ved Siden
af Sovekammeret. Med Udraabet: Hvem der? greb han
en stor Ryttersabel, som han altid havde staaende ved
Sengens Hovedgærde, og det var godt for Tyven, at han
fik Tid til at slippe ud af Huset og forsvinde i Mørket.
— Intet Under, at Børnene følte en glad Tryghed under
Faderens Værn.
Moderen var den, som i aandelig Henseende prægede
Hjemmet. Hun var tyve Aar yngre end sin Mand og
kom ganske ung i Tjeneste paa Gaarden, hvor hun ved
sit lyse Sind og milde Væsen adskilte sig en Del fra
det lidt tunge, adstadige Liv, der ellers førtes. »Hva æ
de faa en Sangfowl, vi haa faat?« sagde P. Sejersen, der
som Ungkarl var Gaardens Ejer, lidt spydigt til de andre
Husfolk. Men han maa hurtig have lært at glæde sig
over den, for da Sofie Elisabeth var tyve Aar, blev hun
Kone i Gaarden.
Hjemmet prægedes stærkt af Tidens religiøse Liv.
Sammen med flere andre Familier samledes man i Stor
stuen til gudelige Forsamlinger, hvori de unge Præste
folk Ostenfeld (Biskoppens og Professorens Forældre)
og senere Pastor Konradsen, en af den grundtvigske Be
vægelses bedste Mænd, tog ledende Del. — Pastor Kon
radsen i Hvirring og Hornborg satte saa kraftigt Præg
paa Livet i sine Sogne, at det kan kendes den Dag i Dag.
Han var, foruden Præst og Sjælesørger, Sogneraadsformand, Amtsraadsmedlem og Formand i Skyttefor
eningerne.
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Det var ikke nogen sværmerisk Religiøsitet, men en
ærlig og ægte Gudsfrygt, som raadede i Emanuel Peder
sens Barndomshjem. — I de lange Vinteraftener tog P.
Sejersen Bibelen ned fra Hylden og læste højt for Hus
standen. Om Søndagen læste han lange Prækener i de
gamle Andagtsbøger. Det var vel svært for Børnene at
sidde stille saa længe. Men de gamle Salmer, som Mo
deren sang med sin smukke, rene Stemme, gjorde Kri
stendommen levende og let modtagelig for dem. — Naar
Børnene var kommet i Seng om Aftenen, maatte Mode
ren i Gang med at efterse deres Tøj, og tit sov de ind
ved hendes Salmesang under dette Arbejde.
Aldrig begyndte hun Dagens Gerning uden at bede
et Fadervor. Hendes Gudsfrygt var en Velsignelse for
Hjemmet og for alle dem, der kom i Berøring dermed.
Selv hendes nulevende Børnebørn mindes den smukke
og milde gamle Kone med sjælden Pietet og kan i Sand
hed synge: »Slig en Bedstemor som min findes ej, hvor
dan er din?«
Husets Tyende hørte ganske med til Familien, og ikke
sjælden havde man den samme Karl eller Pige, fra et
Barn blev født, til det blev konfirmeret. — Til Familien
hørte ogsaa Farbror Jens, som havde været med i Kri
gen 1864 og havde sit Ophold paa Fødegaarden. Han var
elsket af hele Børneflokken for sin Godhed mod dem
og for sit milde Haandelag. — Senere kom han ind i
stærke aandelige Kriser, som gjorde Indtryk paa Husets
Børn. Men ogsaa her kunde Sofie Elisabeth hjælpe.
Ofte maatte hun sidde ved hans Leje og synge hans syge
Sind til Ro med sine dejlige Salmer.
I dette Hjem voksede Emanuel op. Han har sikkert
arvet meget af Faderens Natur, kraftfuld og djærv, med
et Sind, som ikke let lod sig bøje. Havde han forset
sig, var det ham umuligt at bede om Forladelse. Men
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han havde en egen Maade at gøre det godt paa igen ved
mange smaa ydmyge Tjenester.
Da han var fem Aar, begyndte han at gaa i Skole og
viste sig hurtig som en meget interesseret og lærenem
Dreng. Allerede ved Konfirmationsalderen var han klar
over, at han vilde være Lærer. — Han maatte som sine
Søskende tage virksom Del i Gaardens Drift og gjorde
det ogsaa gerne. Navnlig var det ham en Glæde at passe
Kreaturer. Han havde stor Kærlighed til Dyrene. Køer,
Faar og Lam syntes at skønne derpaa, saa at han havde
let ved at passe dem, og mange var de Smaadyr, som
nød godt af hans Omhu. Mangen lille forkommen Kyl
ling har han varmet i sine Hænder, mens han pustede
Aande i den. Og stor var hans Glæde, naar det lille for
komne Kræ blev livligt igen ved hans Omsorg.
En særlig god Legekammerat havde han i Andreas E.
Jensen, en lille fattig Dreng, som havde sin Gang i Gaar
den, og som senere slog sig op til en meget velhavende
Grosserer i Kulbranchen. — Trods deres forskellige
Livsskæbner bevarede de det smukke Venskab til Gros
sererens Død, og skønt Emanuel var saare spartansk i
hele sin Færd, var det ham en særlig Glæde, at han ar
vede Grossererens Guldur, som han altid bar og gerne
viste frem i glad Erindring om den trofaste Barndoms
ven.
Emanuel havde flere andre Venner fra gode Hjem, der
ligesom hans var grebet af den aandelige Vækkelse i
Sognet. Han var glad ved denne Ungdomskreds af gode
Karle og Piger. Hjemmene stod aabne for dem alle
vegne, og i Storstuerne gik det muntert til med Leg,
Sang og Dans. Emanuel deltog deri med Liv og Lyst,
om han end engang imellem følte, at han maatte lægge
en lille Dæmper paa Lystigheden. — Han bevarede disse
Barndoms- og Ungdomsbekendtskaber i trofast Erin-

118 GRUNDTVIGSKE HJEM I DET 19.

AARHUNDREDE

dring og forsømte ikke at opfriske dem under sine senere
Besøg i Hjemegnen.
Da Emanuel var blevet konfirmeret, skulde han til at
tage Del i det almindelige Karlearbejde paa Gaarden.
Men det kunde ikke rigtig vække hans Interesse. Navn
lig fandt han det kedeligt at tærske med Plejl, hvad der
jo var det stadige Vinterarbejde, og han spurgte alle,
der kom i hans Nærhed, om han ikke havde Ret i, at
det var et kedsommeligt Arbejde.
Saa snart Lejlighed gaves, var han fordybet i Læs
ning, og det passede ikke P. Sejersen, at hans Søn, som
ellers var flittig, en Gang imellem tog lidt Tid fra Ar
bejdet for at kikke i Bøgerne. — Det varede da heller
ikke længe, før han overfor sine Forældre fremsatte
Ønsket om at blive Friskolelærer. — Der var ingen af
dem dær paa Egnen, og Faderen sagde til ham: »Nej,
Dreng, det er der ingen i vor Familie, der har været.
Bliv du ved det, du er opvokset i!« — Emanuel holdt
imidlertid fast ved sit. Han vilde læse privat og se at
erhverve sig de nødvendige Kundskaber, eventuelt ved
Ophold paa Askov Højskole. Men det vilde Faderen
paa ingen Maade høre Tale om. Vilde han være Lærer,
maatte han først vise, at han havde Evner til det, og
saa fik han Lov til at læse paa Gedved Seminarium, som
laa halvtredje Mil fra hans Hjem.
P. Bojsen var Seminariets Forstander, og hans Fader,
Budstikke-Bojsen fra Stege, holdt jævnlig Foredrag i
Gedved til stor Glæde for Emanuel. — Gamle Bojsen
udtalte engang om Eksamen: »De legemlige Kræfter
kan nok prøves ved en Eksamen; men de aandelige
Kræfter vil det altid blive en Umulighed at prøve paa
den Maade.« Og det passede netop til Emanuels Opfat
telse. Han var alle Dage en ligefrem Hader af Eksami
ner, ikke fordi han var imod Kundskaber, men fordi han
mente, at de blev tilegnede paa en forkert Maade.
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Imidlertid gik han selv op i Læsningen paa Seminariet
med en Iver, som selv den værste Eksamenshest maatte
misunde ham. Navnlig læste han langt ud paa Natten,
og her hjalp det ham, at han gennem hele sit Liv kunde
nøjes med meget lidt Søvn. Han sov aldrig over seks
Timer i Døgnet, og han drev aldrig et Øjeblik væk,
saa man kan forstaa, at han kunde overkomme en Del. —
Samtidig deltog han livligt i Kammeratskabet paa Semi
nariet og vandt sig o-gsaa dær mange Venner. Men naar
Kammeraterne efter en fornøjelig og indholdsrig Aften
fandt paa, at nu skulde man til at drive de rene Løjer,
saa trak Emanuel sig tilbage til sin Læsning, og mangen
Gang, naar Kammeraterne kom hjem fra et lystigt Lag,
fandt de Emanuel fordybet i Bøgerne.
Han gik i den Grad op i Læsningen, at han kort før
Eksamen, som han tog i Løbet af to Aar, var lige ved
at bryde fuldstændig sammen. Og nu talte han paany
med sin Far om, at det ikke havde nogen Betydning med
den Eksamen. Da Faderen imidlertid stadig ønskede, at
han skulde have den, maatte han hvile en kort Tid og
tog derefter en fin Eksamen.
Mens han læste i Gedved, besøgte han ofte sit Hjem
sammen med sine Venner og glædede sine Forældre og
Søskende ved det muntre Liv, de unge Seminarister førte
med sig. — De halvtredje Mil frem og tilbage fra Semi
nariet tilbagelagdes altid til Fods, og det regnede hver
ken han eller Kammeraterne for noget. — Emanuel var
en dygtig Fodgænger helt til sine gamle Dage. Han
havde, hvad der er blevet kaldt »en jordvindende Gang«,
lange Skridt og hurtigt Tempo, uden at det egentlig
bemærkedes. — Mange, mange er de Skridt, han i sit
Liv har tilbagelagt for at besøge Venner og Bekendte,
Syge og Mennesker, som havde hans Hjælp behov. —
Han blev en Slags vandrende Apostel, hvis største Glæde
var at hjælpe dem, som trængte dertil, og Emanuel
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kunde altid hjælpe, om ikke paa anden Maade var han
en uforlignelig Trøstermand.
Emanuel var en overordentlig myndig Mand. Hans
Meninger var vel underbyggede, og han veg ikke paa
nogen Maade fra sine Standpunkter. Men i alt, hvad
han fortog sig, var der en udpræget Uegennytte, som
alle maatte anerkende, og dette gav hans Myndighed
dens rette Baggrund.
Dertil kom den Inderlighed og Hengivenhed, hvormed
han hengav sig til sin Barnetro. Her var han ydmyg
som faa, og her havde hans stærke Natur let ved at bøje
sig. Ja netop i Barnetroen hentede han sin Styrke, ikke
alene til sig selv, men til alle, som havde hans Hjælp
og Trøst behov. — Barnetroen var stadig lige levende
for ham, og de gamle Salmer fra Barndomshjemmet var
en Kilde til stadig Fornyelse. De var for ham ligefrem
en Slags Kampsange, hvori der hentedes aandelig Kraft.
Det var vidunderligt at mærke, hvorledes Kristenlivets
Rigdom og Styrke vældede frem hos ham, mens han
sang: »Op dog Sion, ser du ej —«, »I al sin Glans nu
straaler Solen —« og mange andre.

II.
FRA EMANUEL PEDERSENS SENERE LIV.

En af de første Gange, jeg traf sammen med Emanuel
Pedersen, var ved et Friskolelærermøde i Ringe, hos
Laurs Rasmussen (eller maaske var det i Rudme). —
Det er vel omtrent 40 Aar siden. — Jeg husker, det
gjorde Indtryk paa mig, da han under en Forhandling
om Friskolesagen kom til at tale om sit Ophold paa
Gedved Seminarium, og navnlig da, hvordan han allerede

FRISKOLELÆRER EMANUEL PEDERSEN

121

dengang havde fattet den Plan, at han vilde være Fri
skolelærer.
Hvad der særlig havde styrket ham i hans Tanke, var
et Ord af Præsten F. E. Boisen (»Budstikke-Bojsen«),
som denne havde udtalt ved et Møde i Gedved. Boisen
havde fremhævet Friskolen og Friskolelærerne, der
turde kaste sig ud i den fri Virksomhed uden at have
nogle Skanser at støtte sig til. Og saa havde han paa
sin hjertelige Maade sagt: »Jeg er saa glad ved alle jer
unge Mennesker, som vil være Børnelærere. Men mest
glad er jeg dog ved dem af jer, som vil være Friskole
lærere !«
Jeg kunde ved at være sammen med Emanuel Peder
sen ikke andet end lægge Mærke til denne »langeland
ske Friskolelærer«. Hans ærlige og djærve, men tillige
milde Væsen tiltalte os alle, og hans smittende Latter
bragte os i godt Humør. Vi mærkede ogsaa snart, at
han var ikke alene Friskolelærer af Navn, men af Gavn,
af Overbevisning, og at han omfattede sin Gerning med
den største Hjertelighed og Varme.
Skønt Emanuel Pedersen kun var seks Dage ældre
end jeg, var han dog en meget mere udviklet og erfaren
Skolemand end jeg. — Mens jeg kun havde været i Fri
skolens Tjeneste to—tre Aar, havde han allerede vir
ket som Lærer ved Friskolen i Kadsebølle i over elleve
Aar.
Om hans Opvækst i Barndoms- og Ungdomsaarene har
hans Søstersøn, Amtsvejinspektør A. P, Grimstrup foran
fortalt os saa smukt og godt. — Maa jeg her føje til,
hvad Emanuel Pedersen selv har fortalt mig, at han
var i Slægt med den bekendte Gaardejer og Folkethingsmand Jens Jørgensen fra Bjerregaard. Det har tit fore
kommet mig, at der var en Del Lighed mellem ham og
den gamle, fromme og retsindige Jens Jørgensen. Maaske adskillige vil give mig Ret deri.
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Endvidere har Emanuel Pedersen fortalt mig, at For
standeren paa Gedved Seminarium, P. Bojsen, og hans
højre Haand, Martin Kristensen, havde stor Betydning
for ham. — Som andre Mænd, der ogsaa fik Indflydelse
paa ham i hans Ungdomsaar, maa nævnes Højskolemændene Schrøder og Nutzhorn i Askov og Trier i Valle
kilde.
Skønt han var meget ung, da han første Gang var paa
Askov Højskole, kun 16—17 Aar, modtog han dog stærke
Indtryk af Lærernes Foredrag. Men under stærkere
Paavirkning kom han, da han i Vinteren 1878—79 var
Lærer paa Vallekilde og samtidig hørte Triers Fore
drag. — Det var Ernst Trier, der med sin glødende Vel
talenhed og med sin Varme for den grundtvigske Fri
skole fik ham i den Grad optaget af Friskoletanken, at
han efter Triers Opfordring som 22-aarig ung Mand i
1880 overtog Friskolen i Kadsebølle, efter at han i For
vejen en kort Tid havde været Friskolelærer i Lundby
paa Sjælland. — Kredsen i Kadsebølle var kun lille, og
Lønnen ringe. Men Emanuel Pedersen gik til sin Ger
ning med stor Frimodighed, en stærk Tro og et levende
Haab, der da heller ikke blev beskæmmet.
Efter at have virket paa Langeland et Par Aar tog
han endnu en Vinter paa A skov, som nu var blevet en
udvidet Højskole, for at faa sit Blik paa de store Livsspørgsmaal end yderligere udvidet. Han høstede et
rigt Udbytte af dette Højskoleophold og var meget op
taget af Schrøders, Nutzhorns og la Cours Foredrag.
Blandt Skolens mange flinke Elever blev han særlig
godt kendt med Hans Povlsen, og dette Kendskab kunde
nær have givet hans Liv en hel anden Retning. Han fik
nemlig for en Tid Lyst til at blive Missionær blandt
Indierne. Da Hans Povlsen følte det afgjort som sit
Kald at gaa ud og forkynde Evangeliet for Hedningerne,
blev Emanuel Pedersen optaget af de samme Tanker og
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ønskede meget at følge sin Ven ud paa Missionsmar
ken. — Saa vidt jeg veed, var det en Øjensygdom, som
hindrede ham deri. Han blev aldrig Hedningmissionær.
Men han kom paa sin Vis til at øve en frugtbar Mis
sionsgerning herhjemme, især paa Langeland, hvor han
virkede i Resten af sit Liv.

EMANUEL PEDERSEN som yngre.

Sin Rejselyst tilfredsstillede han ved Ferieture til
forskellige Egne i Danmark og Udlandet. — I 1886
gjorde han saaledes en Norgesrejse sammen med den
senere Højskoleforstander Rasmus Nielsen, der har for
talt om deres mange Oplevelser i »Bavnen«. De var helt
oppe i Trøndelagen og var ogsaa med til det meget
omtalte Forhandlingsmøde mellem Fritænkere og fri
sindede Kristne paa Sagatun, men dette Møde tiltalte
næppe Emanuel Pedersen.
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Som før nævnt, lærte jeg ham at kende omkring 1890,
uden at jeg dog dengang kom i nøjere Forbindelse med
ham. Først i 1895 kom vi hinanden lidt nærmere, da
vi rejste sammen i Sverige. Navnlig husker jeg ham fra
en Tur, som vi gjorde op i Dalarne. Han var altid mun
ter og optaget, og vi hørte tit hans hjertelige Latter. —
Hidtil havde jeg ikke besøgt ham ovre paa hans skønne
0. Men i Høstferien 1907 kom jeg over til ham og
havde et Par skønne Dage i hans Ungkarlehjem i Kadsebølle. Han og hans flinke og gode Husbestyrerinde,
en af hans gamle Disciple ved Navn Hansine Hansen,
viste mig stor Gæstfrihed. — Emanuel og jeg havde
flere gode Samtaler om kristelige og folkelige Spørgsmaal. — Det var et hyggeligt, rart og stille Hjem, han
havde, med en køn og god Skolestue. Et lille Stykke
fra Skolen var der den skønneste Legeplads for Børn,
som man kunde tænke sig. Stedets Omgivelser var dej
lige med skovklædte Bakker og Dale, lige ned til Stran
den, hvorfra man havde en herlig Udsigt til Fyn.
Jeg var med ham inde hos en af hans Skolefolk, en
rar og livlig Mand, og jeg fik et bestemt Indtryk af, at
han havde en prægtig Skolekreds, der saae op til ham
med Tillid og Kærlighed. Fra hans Hjem foretog jeg
en Cykletur til det navnkundige Egeløkke. — Efter
Emanuels Raad og Anbefaling gik jeg ind i den nær
liggende Bøstrup Præstegaard for at hilse paa Pastor
Hansen. Præsten og hans Hustru modtog mig meget
venligt, og da vi kom til at tale om Emanuel, udbrød
han : »Ja, Emanuel Pedersen, det er vor bedste Mand
her paa Langeland!« — Paa Tilbagevejen modtog Ema
nuel, der ikke kunde cykle, mig i Tranekær, som vi
saa fik efterset. Gennem en stor Skov fulgtes vi der
efter ad til Kadsebølle, en dejlig Spaseretur, paa hvil
ken vi havde fuldt op at tale med hinanden om. Næste
Dag rejste jeg hjem.
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Endnu langt nærmere lærte jeg ham at kende, da vi
nogle Aar efter, 1914, sammen foretog en stor Uden
landsrejse til Tyskland og Schweitz.
Desværre tillader Pladsen ikke at medtage Jørgen Nielsens
livlige Beskrivelse af denne Rejse, som førte dem til mange
historiske Mindesteder, men som blev brat afsluttet, da Ver
denskrigen brød ud, mens de færdedes i Sydtyskland. — Der
imod skal her meddeles, hvad Emanuel Pedersen selv har
skrevet om Tilbagerejsen gennem Tyskland, som blev en stor
Oplevelse for ham. Han havde sagt Farvel til Jørgen Nielsen
og tre andre Rejsekammerater. Men han kom fra München
til at følges med to andre Danskere. I Stuttgart var de Vidne
til en uhyggelig Scene, da to unge Mænd paa Banegaarden
blev arresterede som Spioner og med Nød og næppe undgik
at blive lynchet af en rasende Folkehob.

»Tyske Soldater blev derpaa fordelt i hele Toget for
at gøre Opdagelser. En af dem var posteret en Timestid
lige ved min Side. — Vi tre Danske var godt enige om
at rejse videre i Tavshed. — Efter nok en Undersøgelse
af Papirerne i Meiningen naaede vi om Aftenen Eise
nach. — Jeg vilde helst slaaet mig til Ro dær ved Lu
thers Wartburg, men mine Rejsefæller hastede videre«.
Rejsen blev derfor fortsat næste Dag.
»Vi vandt kun langsomt frem, blev sat af baade her
og dær for at gøre Plads til de indkaldte tyske Sol
dater. — Som Regel kom der et eller to Soldatertog i
hver Time med Sang og Klang og Raaben Hurræh! Vild
Krigsbegejstring over alt. Paa alle større Stationer
gjordes Holdt, mens Soldaterne blev beværtede med
Brød, Pølse og varm sort Kaffe i Tøndemaal. — Det
var forbavsende, som Tyskerne havde Orden i alle deres
Militærsager til de mindste Enkeltheder. Men hvad
har det ikke slugt af Folkets Kraft! — Et Steds paa en
Banegaard blev jeg arresteret, fordi jeg ikke gjorde
Honnør under deres Nationalsang med Musik til:
»Deutschland, Deutschland über alles!« Jeg fik ondt i
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Øjnene af at se hele deres Militærvæsen og alle de
kønne, men vildtbegejstrede unge Mennesker, som jo
nærmest kun var »Slagtekvæg«. — Saa satte jeg mig
med megen Selvbeherskelse til rolig at læse Jakob
Knudsens »En Ungdom« uden at ænse mine Omgivelser.
Efter Præsentation for de højere Officerer blev jeg dog
snart frigivet igen.«
»Tirsdag den 4. August hen mod Midnat kom vi til
Göttingen og blev igen purret ud af Toget paa ube
stemt Tid. — Da Toget saa var startet til civile Rej
sende, maatte slet ingen Udlændinge mere rejse nord
paa. Vi var dengang fire Danskere, som under stærk
Politibevogtning blev sendt til Politistationen. Der
blev tilkaldt Reservemandskab (Studenter fra Göttin
gen) ; de blev adspurgt, om Revolverne var i Orden. To
af dem gik saa paa hver Side for at hjælpe Politiet.
Vore Papirer og vort Tøj fik en grundig Undersøgelse,
og den lod endda til at være tilfredsstillende, men de
turde ikke slippe os. Hele deres Forklaring var: Eng
lændernes Krigserklæring, derfor ingen Forbindelse med
Danmark mere! — Ja, de stolte Tyskere havde Grund
til at frygte. Aldrig har jeg set Mennesker saa nervøse
eller »hovedløse« som Tyskerne hin Nat.«
»Vi blev saa alle fire puttede ind i en »gemen« Fangecelle med Jerndør og Slaa for. Lyset var meget spar
somt Nat og Dag, Luften græsselig, saa jeg klemte
Munden godt sammen, men havde lært at tie. Der var
hverken Bord eller Stol, kun et »Natmøbel« og en lille
Briks med tynd Madras, hvor vi med Nøjsomhed kunde
ligge to. Nygaard havde voldsom Tandpine, han skulde
først til Køjs, dernæst jeg som den ældste. Vi vekslede
i Stilhed enkelte Ord, men tænkte mere. — Vi frygtede
Spejdere udenfor. Jeg maatte staa Vagt med Næse og
Øjne mod Kikhullet i Døren, mens vor sidste tilkomne
Landsmand plukkede mistænkelige engelske Breve i
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Stykker og fandt et sikkert Gemmested til Stumperne.
Snart sov de tre. Jeg naaede ogsaa et lille Blund. —
Næste Morgen fremsagde jeg først vor fælles Bøn:
»Vær lovet, du, som evig vaager!------- Indslut al Ver
den i din Favn, bønhør os Gud i Jesu Navn o. s. v.« —
De lod os sulte til Middag, og vi fandt os uden Knur
deri. Men saa blev vi overflyttet til en stor Kommune
skole paa 4. Sal, hvor vi fandt fire Danskere til, som de
ikke havde Plads til paa Stationen.«
»Det var et mildt Fangenskab. Inden Døre i et stort
Klasseværelse raadede vi selv, seks Englændere ved Si
den af i næste Rum. Skolepedellens Kone lavede Mad
til os efter Ønske, naar vi betalte. — Den første Aften
maatte vi lægge os til Hvile paa det flade Gulv uden
Tæpper eller Puder. Jeg aabnede min Haandkuffert og
hvilede Hovedet godt deri. Jeg frydede mig over det
store, lyse, luftige Rum i Steden for den mugne Fangecelle. Kl. 1—2 Nat kom de slæbende med et Knippe
Halm, som vi maatte strø under os. — Ude paa Gangen
gik altid tre—fire Studenter Vagt med Bøssen paa
Skulder. De turde ikke engang lade os sove i Fred.
Døren skulde staa aaben, og flere Gange promenerede
de ind i Skolestuen for at udspejde os. Jeg laa nærmest
Døren, satte mig op, naar de kom ind i Skolen, for at
vise dem, at jeg var ogsaa paa Vagt, og holdt dem godt
i Skak med mine Øjne. — Fangenskabet varede omtrent
fem Døgn. Vi var i Karantæne, var afskaaret fra Om
verdenen, maatte ikke skrive Breve hjem, læse Aviser
eller spørge Nyt hos vore Vogtere. Ellers led vi ingen
Overlast. Men at være helt stille i disse bevægede Dage
var ikke ganske let. Godt, at det ikke varede længere. —
Vi havde det i mange Maader eventyrligt og godt sam
men. Jeg havde det maaske forholdsvis bedst, fordi jeg
bedst kunde arbejde. Trods Forbudet skrev jeg mange
Breve — men intet om Fangenskabet —, fordelte dem
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rundt i gamle Konvolutter uden Underskrift og ud
sendte dem først efter Hjemkomsten. Jeg læste og
laante andre mine Bøger. Vi øvede Gymnastik, havde
mange gode Forhandlinger, baade Spøg og Alvor, men
— vi kunde ikke synge.«
»Vi var et udmærket, broget Selskab: fire indfødte
Københavnere, en Lærerinde, Inspektrice ved Frederiks
berg Skolevæsen, og hendes Mand, Arkitekt, begge mid
aldrende, en Handelsagent og en ung Arkitekt, som i
flere Aar havde opholdt sig i Tyskland, desuden en
Arkitekt fra Aarhus og tre »jydske« Friskolelærere. —
I skulde blot se vor Opfindsomhed: skident Linned om
en Stok til at feje med, Lommetørklæder, opblødt i
Vaskebækkenet, til at vaske Bordene af med osv. —
Vi vandt sikkert Tyskernes Tillid uden Kryberi fra
vor Side, saa de kunde hjemsende os som ærlige Dan
skere.«
»Nu fik vi endelig Politibevis for 3 Mark med Paategning, at vi frit kunde rejse i Tyskland til den 31.
December 1914. (Hvad om vi stikker derned igen som
virkelige »Spioner«, — saa havde de lavet det godt!) —
Jeg glemmer aldrig, da en gammel afdanket Officer kom
med Melding, at vi nu kunde faa Tilladelse til Hjem
rejse; men det var risikerligt, han vilde tilraade os at
blive, — saa enstemmigt det lød fra alle Munde : Vi vil
hjem! — Han gav os igen en Formaning og Advarsel.
Men ligesom med de finske Børn i »Birken og Stjernen«
lød det lige enstemmigt: Vi vil hjem! — Det var sivet
ud til os fra de Underordnede, at der var sendt 50,000
tyske Soldater til Nørrejylland, saa vi var i spændt For
ventning, troede det dog ikke, men vilde hjem.«
»Rejsen gik langsomt med mange Standsninger paa
ubestemt Tid baade ved Nat og Dag, i Hamborg f. Eks.
i fjorten Timer. Vi fik slet ingen Søvn i de sidste tre
Døgn, Mad meget uregelmæssigt. Men det gjorde intet,
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for nu gik det hjemad. — Vor danske Familie var i
Hamborg vokset til tolv, deriblandt min Skolepige, som
jeg havde besøgt i München, og som var fornuftig nok
til at bryde op og rejse bort fra Krigens Forstyrrelser.
Vi kom med samme Tog til Hamborg, hun opdagede mig
straks paa Perronen. Hendes Rejsepenge var helt slup
pet op under den sene og besværlige Rejse. Vi var begge
lige glade over Heldet.«
»Det var dejligt at komme »hjem« igen. Alt var mere
fredeligt, end vi havde turdet vente. Opholdet paa
Vamdrup Station var som en Fest. Vi spurgte, købte
danske Aviser og var saa mange i Følge, at et hurtigt
Ekstratog befordrede os til Frederits. Det smagte ogsaa
godt med slig Opmærksomhed ovenpaa Sneglekørslen
i Tyskland.-------Mange udrakte Vennehænder tog imod
mig hjemme paa Langeland.«
Emanuel Pedersen slutter sin Skildring saaledes: »I
lang Tid kunde jeg ikke sove uden at høre Soldater
togene bruse frem med Sang og Raaben. Endnu lægger
jeg mig sjælden til Ro uden først at gæste de mange,
mange uskyldige Soldater med deltagende Tanker. Kul
tur og Fredsforeninger har spillet Fallit. Vorherre veed
Raad! — Jeg vil nødig have det tyske Folk knust, men
den tyske Militærmagt og Folketyranni bastet og bun
det. Aa, hvor det koster meget — paa Valpladsen og i
Hjemmene! Krigen vil sikkert blive langvarig. Gud
give os at blive lydhøre, pligttro, hver i sin Gerning,
og at Samfølelsen, Fællesskabet maa vokse i alle Lejre
af vort danske Folk!«
Kort efter Hjemkomsten besøgte Emanuel os her i
Nr. Lyndelse. Vi havde meget at tale sammen om. Han
havde en Del at fortælle os om, hvad han havde oplevet,
siden vi skiltes der nede i Schweitz. — Krigens Uhygge
og Rædsler laa jo knugende over Sindene i de Dage,
og vore Samtaler var naturligvis prægede deraf. — Der
9
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var Folk, som paa den Tid mente, at vi var nær ved
de sidste Tider, og som paastod, at de havde set et gyl
dent Kors paa Himlen, der sikkert var et Varsel derom.
Jeg kan huske, at Emanuel mente, som da for Resten
ogsaa vi andre, at dette var Sværmeri. Naar de store
Tegn, som tyder paa Verdens nær forestaaende Under
gang, viser sig, sagde han, da vil de være saa klare og
tydelige, at alle kristne Mennesker forstaar dem; men
saadan var det jo ikke nu.
Et Par Gange senere besøgte min Søster og jeg ham
derovre paa hans dejlige 0, og vi havde hver Gang stor
Glæde af vore Besøg. — Paa Vandringer i den skønne
Natur opfriskede vi gamle Minder og talte med hver
andre om folkelige og kristelige Emner. I alle de store
Spørgsmaal var vi grundenige, og vi følte dybt Fælles
skabets Betydning.

I 47 Aar virkede Emanuel Pedersen som Friskolelærer
i Kadsebølle til stor Velsignelse for Gamle og Unge. —
Han var, kan man gerne sige, som en Fader for sine
Disciple, hvis Ve og Vel laa ham inderligt og varmt
paa Sinde. Han fulgte dem, ogsaa efter deres Skoletid,
med den største Opmærksomhed og var deres gode Raadgiver. Han besøgte dem og stod i en udstrakt Brevveks
ling med mange af dem. —
Under hans lange Skolevirksomhed blev der to Gange
af Kredsen holdt Fest for ham. — Første Gang var 1905,
da han havde været Lærer i Kadsebølle i 25 Aar. Der
blev overrakt ham værdifulde Gaver, og Præsten Rs.
Pedersen fra Vejstrup Valgmenighed, hvortil Emanuel
Pedersen havde sluttet sig, holdt en smuk Tale for ham.
Endvidere talte Provst Nielsen fra Bøstrup, og Jubila
ren sluttede Mødet med en hjertelig Tak for al den
Venlighed, han havde mødt. »Jævnt og kønt fortalte
han om sit Livs Førelser, og det forstodes, at han hørte
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til de lykkelige, der er kommet paa sin rette Plads, var
en af dem, der tidlig har følt Kaldet og har fulgt det.«
Næste Gang var 1920, da der var gaaet 40 Aar, siden
han kom til Langeland. Gymnastiksalen var fyldt ved
den festlige Sammenkomst, hovedsagelig af gamle Ele
ver og deres Forældre, omkring 300 Mennesker. Blandt
Talerne var Valgmenighedspræst And. Nørgaard fra
Vejstrup, Pastor Lütken fra Simmerbølle, Lærer P.

Kadsebølle Friskole.

Winther og Rs. Hansen i Rifsbjerg. Alle gav Emanuel
en varm Tak for hans store og betydningsfulde Arbejde
i de 40 Aar.
I de sidste Aar, han levede, var han den ældste af
alle de fynske Friskolelærere, som endnu var i Virk
somhed. — Efter et langt, trofast og dygtigt Arbejde
trak han sig i 1927 tilbage fra Skolen og byggede sig
et Hus omtrent midtvejs mellem Kadsebølle og Rud
købing, hvor han flyttede ud. Der blev, efter hans eget
Ønske, ingen Afskedsfest holdt for ham. Han vilde
stille og ubemærket træde tilbage.
Samme Aar holdt han ved Friskolemøderne i Refsvindinge og Slagelse et Foredrag om Friskolesagen,
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der var bygget paa hans egen rige Erfaring som Skole
mand. Smukt og hjerteligt fortalte han deri ogsaa om
sit eget Arbejde i Kadsebølle Friskole, om sit Forhold
til Børnene og Friskolekredsen og om sin Maade at lede
Undervisningen paa. Lyst og haabefuldt udtalte han sig
om den grundtvigske Friskoles Fremtid. Vi følte, at
han i sin lange Tjeneste i Skolen havde forstaaet at
tage Børnene ved Haanden og derved ogsaa Forældrene
om Hjertet. Den gamle Skolemands Örd blev hørt med
stor Opmærksomhed, og i »Bavnen« blev den med Rette
kaldt for en gribende Tale.
Det var ikke længe, han kom til at leve i sit nye Hjem,
kun godt et Aarstid. — Hans 70-aarige Fødselsdag, den
10. Marts 1928, blev fejret i Stilhed, men blev dog om
talt baade i »Højskolebladet« og »Bavnen«.
Vi havde den Glæde paa hans Rejser i Sommeren 1928
at se ham og hans Husbestyrerinde endnu engang i vort
Hjem. De var her et Par Dage, og i det dejlige Som
mervejr tog vi sammen en Biltur til Holstenshus, hvor
han aldrig havde været før. — Vor Ven fra Langeland
blev ordentlig oplivet af Besøget dær. »Jeg havde ikke
troet, at I havde noget saa kønt at vise os«, sagde han
ved Afrejsen. — Det blev aftalt, at vi skulde besøge
ham næste Sommer. Men det blev der ikke noget af.
Inden den Tid kom, var Emanuel Pedersen bortkaldt.
Han døde den 25. November 1928.
Under stor Deltagelse fandt hans Jordefærd Sted i
Simmerbølle den 30. November. — I Kirken talte Pastor
Nørgaard, Forstander Th. Dissing o. fl. varmt og smukt
om hans Betydning baade for hans Kreds og for Vej
strup Valgmenighed, hvoraf han i langt over en Men
neskealder havde været et trofast og betydeligt Med
lem. — Senere paa Dagen samledes Størstedelen af Føl
get i Friskolens Øvelseshus, og her blev Mindet om
Emanuel Pedersen fremdraget i en Række Smaataler.
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Det blev stærkt fremhævet, hvorledes han havde været
en from Kristen, en varm Fædrelandsven og en trofast
Skolemand.
En god og betydelig Mand var gaaet bort. Hans
Minde vil leve længe, først og fremmest paa Langeland,
hvor han havde sin Gerning, men ogsaa ude omkring i
det øvrige Land hos Folk, som kendte ham og havde
lært at sætte Pris paa ham. — Emanuel Pedersen vil i
den kommende Tid blive nævnt som en af de ypperste
og ejendommeligste Mænd, der har arbejdet i den
grundtvigske Friskole, den han altid omfattede med
hele sit Hjertes Kærlighed.
J pr gen Nielsen,

III.
ANDRE MINDER OM EMANUEL PEDERSEN.

1.
Smed Th. Olsen i Odense, der hører til Emanuel Pedersens
gamle Elever, fortæller bl. a. følgende Træk fra sin Skolegang.

Jeg kan ikke huske, da Skolen blev bygget. Derimod
husker jeg nøje, at jeg som ganske lille, førend jeg selv
kom i Skolen, gik derop med min Far ved Haanden
til Møder og Foredrag. En af dem, der hyppigst talte
dengang, var Valgmenighedspræst Pedersen fra Vej
strup. Der var en Sang, som ofte blev sunget ved Mø
derne. Det var Salmen: »Uforsagt, hvordan min
Lykke —.« Jeg har som ældre tænkt over, at den Sang
maa have været god for de første Foregangsfolk, der
maatte døje Haan og Spot, fordi de dannede en Fri
skolekreds. De kunde trænge til at sige hinanden: »Naar
jeg kun i Naaden staar, — uforsagt, ihvor det gaar!«
— Det var en Livets Skole, de vilde bære frem, en
Skole, hvor det levende Ord blev ført og forstaaet. Det
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tør vi, som var Børn dengang, i al Ydmyghed sige nu.
Gud glæde alle dem, som dengang satte ind, hvad de
formaaede, for at faa den rejst!
En herligere Skolevej fandtes ikke paa den Tid, da
jeg begyndte at gaa hos Emanuel, — saaledes kaldte
vi ham altid slet og ret. Om Foraaret var der en Rig
dom af Blomster under de levende Hegn: Smørblomster,
Guldstjerner, Anemoner, i Hegnet Fuglereder, og for
ogsaa at tage det med: sorte Snoge og Staalorme, som
kunde blive saa bange, at Halen knækkede af dem, —
rislende Vand i Grøften og en Dam med mange mær
kelige Vanddyr. Ingen vidste rigtig, hvor dyb den var.
Senere hen paa Sommeren var der Jordbær og et Pære
træ og et Æbletræ. Men de tilhørte Modstandere af
Friskolen, saa dem maatte vi Børn vare os for at plukke
af. — Om Vinteren var det herligt at tumle i Snedri
verne, der ofte laa lige saa højt som de levende Hegn.
Paa Skolevejen mødtes vi tit med de Børn, der gik i
Simmerbølle Kommuneskole, og da kunde der nok fore
falde Skærmydsler mellem dem og os. Vi kunde strides
om, hvem der havde mest Ret til Vejen. Da den fysiske
Styrke var nogenlunde ligelig i begge Lejre, kunde
Striden derom ikke blive helt afgjort. Men saa fandt
Børnene fra Simmerbølle Skole paa, at vi fra Friskolen
skulde høres i vore Kundskaber, og da reddede Kristen
Rasmussen fra Rifsbjerg Stillingen for os, thi han
kunde nævne alle Profeterne i det gamle Testamente
paa staaende Fod. Og fra den Tid var Respekten for
Børnene fra Friskolen saadan oprettet, at de fra Sim
merbølle anerkendte vor Ret til den fælles Skolevej.
Skolestuen i Kadsebølle var lille, men dog hyggelig.
Der var to almindelige Borde paalangs med Skuffer i
og et paatværs. Over Døren »sprang Løver i Guld
hjerter ni«, en Foræring fra den Tids Unge. Paa Bræddevæggen lige for, som var til at tage ned for at gøre
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Salen bagved større ved Opvisninger, Møder og' lig
nende, hang Billeder af Ingemann, Thorvaldsens »Nat«
og »Morgen« og Frederik den Syvende i udskaaret Ram
me. Paa Væggen tilhøjre stod Kakkelovnen, ved Siden
af den hang den sorte Tavle (min Skræk) og ved Siden
af den igen Reolen med Bøgerne, vi brugte. Der var
den bibelhistoriske Sangbog, Triers kristelige Sangbog,
Morten Eskesens folkelige Sangbog, Tangs Bibelhi

Kadsebølle Friskole.

storie, Roms Regnebog osv. — Skønt det er mange Dage
siden, ser jeg dog det hele for mig endnu.
Vi begyndte vor Skoledag med en Morgensang, og
en af dem, der oftest blev sungen, var den blide Ingemannske: »Lysets Engel gaar med Glans —«. Saa be
kendte Emanuel Troen og bad Fadervor, og saa begyndte
Vandringen »gennem de fagre Riger«, begyndende fra
det favreste Sted paa Jorden: Paradisets Have, gennem
Israels Historie. — Efter et Frikvarter kom Skrive
bøgerne frem, til det blev Middag. — Efter Middag be
gyndte Vandringen igen, paa hjemlig Grund, gennem
vort Fædrelands Historie, fra Gorm den Gamle til Val
demar Sejer og videre til vor Strid i 1848 og 1864, Dal
gas og Grundtvig. Siden foretog vi en Rejse ud i Ver-
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denshistorien og Geografien. Og saa sluttede vor Skole
dag, ofte med det lille Vers: »Gaa da frit enhver til
sit og stole paa Guds Naade —«.
Ingen har tegnet Julen saa skøn for os som netop
Emanuel. — Intet Under da, at det Juletræ, Emanuel
stod for, fik ligesom en Afglans fra Stjernen, som stod
stille over Stalden i Betlehem. — Emanuel dansede om
det med Børnene, med de Unge og de Ældre. Jeg tror,
at alle vi gamle Drenge aldrig glemmer det Træ og den
Jul!
Aftenskolen om Lørdagen var noget, vi alle glædede
os til fra Gang til Gang. Emanuel læste højt. Vi unge
hørte til og havde et Samvær, som tiltalte os alle i høj
Grad.
Over Gymnastiken var der Liv og Fart og Appel.
Først var det dansk, senere svensk Gymnastik, og da
kom Egnens Piger ogsaa med. — Et Par Gange om
Aaret havde vi Dans i Skolen med hjemmegjort Musik,
som saa meget andet dengang, nemlig paa Harmonika
af et Par af de unge Karle. Vi forlangte ikke bedre
dengang. Baade Takt og Rytme var god, og Glæden
over Samværet ren. —
Emanuels Forhold til Sognets Degn og Præst var sta
dig det bedst mulige. Degnen, Winther, var da ogsaa
en fuldgod Friskoleven, som tit var Gæst i Kadsebølle
Friskole. — I Simmerbølle Kirke mødtes vi alle, baade
Friskolefolk og de andre, ikke mindst efter at Pastor
Lütken var kommet til Sognet. Han var en stille, lærd
Mand, men fremfor alt en jævn Mand, hvis Forkyndelse
passede for jævne Mennesker. — Emanuel satte stor
Pris paa ham og gik for at høre ham Søndag efter Søn
dag. Trods det, at han ikke kaldte sig selv for en
grundtvigsk Præst, saa var Forholdet dog dette, at vi
alle betragtede Pastor Lütken som hørende vor Kreds
til, en Betragtning, som han inderst inde glædede sig
ved.
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Friskolen i Kadsebølle havde fra først af en Del Mod
standere. De ankede bl. a. over, at Læreren var en Jyde.
Men efterhaanden tabte Modstanden sig mere og mere,
især efter at Skolen var bygget større, og der blev holdt
Efteraarsmøde, hvori Folk udenfor Skolekredsen del
tog. — Emanuel var ogsaa vanskelig at staa for, naar
han tog sin naturlige Gemytlighed til Hjælp. — Han
kunde le, saa selv Sten næsten maatte le med.
Et af de mest fremtrædende Karaktertræk hos Ema
nuel Pedersen var hans Trofasthed. Han fulgte sine
gamle Børn, saa længe han kunde, og besøgte dem efter
Tur, hvor de efterhaanden kom til at bo, f. Eks. os her
i Odense. — Et andet Træk var hans Hjælpsomhed, og
saa med rede Penge. Mange har han hjulpet med større
og mindre Beløb, som han ikke kunde gøre Regning paa
at faa igen. — Et tredje Træk var hans Nøjsomhed,
naar det gjaldt ham selv. Han forlangte grumme lidt,
og hans Løn som Lærer i Kadsebølle var kun beskeden.
— Et fjerde, eller vel egentlig første Træk var det,
at han levede og døde som et Guds Barn. Det er vi
visse paa, som kendte ham gennem de mange, mange
Aar. — Hvad for en Verden vi end fulgtes med ham
i, viste han altid hen til »den Soles Sol fra Betlehem«,
som den, hvorfra alt Liv udgik, og hvorfra al Naaden
strømmede. —
Saa er Emanuel da en af dem, som har hjulpet mange
Mennesker frem, og mange med mig vil sige : Gud glæde
hans Sjæl i Himmerig!

2.
Om Emanuel Pedersens Forhold til Vejstrup Valgmenighed
skriver dens nuværende Præst Anders Nørgaard.

Det hørte til min Præstegerning i Vejstrup Valgme
nighed, saa længe som Emanuel Pedersen levede, at jeg
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nogle enkelte Gange om Aaret, deriblandt altid til Efteraarsmødet, skulde til Kadsebølle Friskole at tale. —
Jeg veed ikke, om Emanuel Pedersen har haft Tan
ker om, at Kredsen derovre ogsaa kirkeligt skulde vokse
sig op til en stor fri Kreds. Derom talte vi aldrig. Men
har han haft saadanne Tanker, er han blevet skuffet.
Det laa fjernt fra ham at prøve paa at presse noget frem,
som ikke groede op paa naturlig Vis. At agitere, orga
nisere, slaa stort op, laa slet ikke for ham.
Men Emanuel Pedersen blev da i al Fald ved at høre
til Vejstrup Valgmenighed. Og derover kom jeg da,
ogsaa som Præst. — Paa disse mine Ture hændte det
saa ofte, at han og jeg blev siddende sent, — han var
ikke saa lidt af en Natravn, — og da fortalte han gerne
om henfarne Tider, om sin Ungdomstid, hvorledes han
havde mødt det grundtvigske Lys og Liv og var blevet
grebet deraf, hvorledes Trier i Vallekilde havde faaet
ham til at tage over til Langeland til de faa Familier,
som havde henvendt sig til Trier om Hjælp, hvorledes
han kom til Langeland med Tanker om, at det kun
skulde være rent foreløbig, og saa om, hvorledes han
med det samme tog over til Vejstrup, hvor Valgmenig
heden var blevet oprettet 1875, altsaa kun nogle faa
Aar i Forvejen. — Vejen var nok lang, men den var
festlig, først den gode halve Mil ind til Rudkøbing,
saa den smukke Sejltur til Svendborg og endelig de
fem Fjerdingvej op til Vejstrup. Efterhaanden blev
der en lille Kreds derovre, som sluttede sig til Vej
strup, hvilket medførte, at Præsten fra Vejstrup af og
til kom over i Simmerbølle Kirke, og at Emanuel Pe
dersen jævnlig fik Følgeskab til Vejstrup.
Hans Forhold til Pastor Pedersen blev meget nært
og hjerteligt, men det blev det ogsaa til Menigheden i
sin Helhed. — Her er et lille Træk oplysende: da Vej
strup Valgmenighed 1917 havde bestemt at rette Hen-
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vendelse til mig om at blive Menighedens Præst, var
det Emanuel Pedersen, som, sammen med Gaardejer
Karl Hansen fra Tved, tidligere boende i Pelykke paa
Langeland og hørende til Emanuels Kreds, blev sendt
over til mig for at tale med mig om den Sag. Naar alt

EMANUEL PEDERSEN som ældre.

kom til alt, laa det nærmest for Menigheden under disse
Forhold at kaare Emanuel Pedersen til Ordfører.
Han havde ganske bestemte Dage, han kom til Vej
strup. Blandt dem var Alle Helgens Søndag. Da sav
nedes han aldrig. Og det gjorde saa godt at have ham
siddende der i det søndre Kor. — 1928 kom der et Brev
til Alle Helgens Søndag. Han skrev, at det var ham et
Savn, at han i Aar af Sygdom blev tvunget til at blive
hjemme den Dag, men vi kunde være forvissede om, at
han alligevel var med os, det skulde nok blive saadan,
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at han ligesom kunde høre Salmesangen. Det kunde
ikke andet end gøre stærkt Indtryk, da jeg bragte Me
nigheden hans Hilsen og læste hans Brev op. — Ikke
en Maaned efter var han død.
Naar Emanuel Pedersen fik saa nært og hjerteligt et
Forhold til Menigheden og mange af dens Medlemmer,
hang det sikkert først sammen med hans inderlige Forstaaelse af og Deltagelse i det, der var det inderste i
Menighedens Samliv, men dernæst ogsaa med hans
Sjælesørger gerning. — Han kom aldrig herover, uden
at der var adskillige, som han skulde besøge. Og bag
ved Besøgene laa der næsten altid Sjælesorg. Jeg vilde
nødig sige for meget om Emanuel, eller med en eneste
Streg være med til at forstørre eller forskønne hans
Billede. Det vilde være at handle imod hans Ønsker.
Men jeg synes, jeg kan sige, at jeg aldrig har truffet
nogen med hans Evner til at øve Sjælesorg. Hvad kom
der dog ikke til ham af Mennesker, der paa en eller
anden Maade var i Nød og Betryk, og hvem kunde han
ikke søge op, naar han havde hørt, at der var Nød paa
Færde !
»Jeg er ikke helt godt tilpas«, sagde han en Dag, vi
sad sammen i min Stue og samtalte. Og saa gav han
mig et lille Indblik i, hvad han kunde komme ud for. —
Et ganske ungt Menneske, der tjente paa en Gaard i
Nærheden, var en Aften kommet til ham og havde bedt
ham saa bønligt, om han da ikke kunde hjælpe hans gifte
Broder, der ellers var en dygtig og paalidelig Mand,
men nu i den sidste Tid lige som var blevet besat af
noget ondt, saa nu levede han i Sus og Dus, og det
syntes, som han skulde ødelægge sig selv og adskillige
andre. Jo, Emanuel Pedersen vilde nok søge ham op.
»Men jeg kom for sent«, sagde han, thi allerede samme
Nat, som den unge Broder havde været der om Aftenen,
skete der en Katastrofe, som gjorde, at Emanuel Peder-
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sen ikke kunde bringe den forlorne unge Mand Hjælp.
Men saa tog han sig med den inderligste Kærlighed af
alle hans Paarørende. »Jeg tror nok, at jeg fik dem
bragt noget af det, som de trængte til at forstaa«, sagde
han til mig.
Det er kun et enkelt Træk af de utallige. Hele Lange
land kunde han naa rundt. Men ogsaa her til Valg
menighedens Folk kom han. Og endelig kunde han tage
til Venner og Bekendte det ganske Land rundt. — Han
har saaledes fortalt mig, hvorledes Jakob Knudsen, som
han i Askov havde været meget sammen med, engang
ikke længe før sin Død sendte Bud efter ham, og hvor
godt de havde haft det sammen.
»Jeg faar nok at gøre«, sagde han, da han fortalte
mig om sin Beslutning om at opgive Lærergerningen i
Kadsebølle og flytte nærmere ind til Rudkøbing. Han
tænkte sikkert især netop paa Sjælesørgergerningen.
Nu kunde han saa helt hellige sig den. Men det blev
nu anderledes. Hans Dage var snart talte.
Der blev jo ikke saa sjælden talt om, hvorledes Ema
nuel Pedersen vilde og kunde herske. Derom gik der
mange Historier, der vel nok var adskilligt oppyntede,
men hvori Kærnen sikkert var rigtig nok. Han var en
Mand, der sagde, hvor Skabet skulde staa. Der var sik
kert noget i hans Natur, der kunde gøre ham til en myn
dig Hersker. De mange, mange Aar iblandt Langelæn
derne i den lille frie Skolekreds havde udviklet den
medfødte Egenskab. Men naar han kunde faa Lov til
at raade, som det skete, saa var det, fordi der laa det
ydmygste Tjenersind bagved, fordi hans Tjenersind gav
Begrundelsen derfor. — Hvem kunde være mere tje
nende end Emanuel? Som en tro Tjener tjente han,
hvad han havde givet sit Hjerte i Ungdommen! — Han
blev i den lille Friskolekreds, han holdt ud, indtil han
lukkede sine Øjne, i Vejstrup Valgmenighed. Han
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tænkte indtil det sidste paa, hvorledes han skulde bringe
Hjælp til dem, der var stedte i Nød. Altid i Tjeneste,
altid dér, hvor han var kaldet og sat.
Anders Nørgaard.

3.

Emanuel Pedersens Forhold til Skytte- og Gymnastiksagen.
Herom skriver Gymnastikdirektør, Gaardejer Vilhelm Kri
stensen.
Emanuel Pedersen tog levende Del i Skytteforenings
arbejdet, og Gymnastik havde hans varme Interesse. Da
den svenske Gymnastik indførtes omkring Midten af
80’erne, var han Delingsfører i en Aarrække. Senere
afløstes han af sine »Drenge«, men han var stadig deres
og Kredsens gode Raadgiver og Støtte. — Et af de før
ste Steder, hvor jeg efter den ny danske Gymnastiks
Fremkomst sidst i 90’erne skulde undervise Delings
førerne i denne, var i Kadsebølle Friskole. Det var
Emanuel Pedersen, der havde sendt mig Bud. Sammen
med sin gode Ven, Hovedkredsens Formand, Kr. Søren
sen, havde han faaet et todages Delingsførermøde i
Stand. De var lykkelige over, at det var naaet, og skønt
de var »ældre Herrer«, deltog de begge aktivt deri med
straalende Humør. Jeg husker endnu »Emanuels« barneglade Latter, der var saa ren og harmløs og saa smit
tende, forfriskende.
Dette første Delingsførermøde paa Langeland er ble
vet efterfulgt af mange derovre, baade i Skydning og
Gymnastik. Og det rakte videre. — Efter Indbydelse
fra E. P. havde Lærer P. Winther i Simmerbølle del
taget i Delingsførermødet. Og han, der var en meget
god Gymnast og interesseret, dygtig Lærer i Gymna
stik, men ikke havde været i Stand til at »fordøje« den
ny, störe Gymnastikhaandbog, fik som sit Resultat af
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de to Dages Theori og Praksis den lyse Idee, at et
saadant Kursus hjemme paa Langeland, men paa 4—6
Dage, maatte Lærerne have. E. P. og jeg gav straks
denne Tanke vor udelte Tilslutning. P. Winther var
Formand for Lærerkredsen, og det blev med det samme
aftalt, at han skulde samle sine Medlærere, og jeg
komme over for at give dem en Omgang. Og som sagt,
saa gjort.
Saaledes kom det første Instruktionskursus i den ny
danske Gymnastik i Stand for Folkeskolens Lærere.
Gennem Meddelelse af P. Winther i Lærerforeningens
Medlemsblad om Kursusets Forløb vandt det Opmærk
somhed og Efterfølgelse Landet over til Gavn og Glæde
for mange Lærere, Lærerinder og Skolebørn. — E. P.
har saaledes indirekte en første og derfor betydnings
fuld Del i Begyndelsen til disse Kursus. Det var ube
vidst, ikke tilsigtet, men alligevel ikke tilfældigt. Det
hænger sammen med hans Interesse for Gymnastiken
og med hans stærke, uselviske Trang til at tjene og
gavne, hvor han kunde. —
Gymnastiksalen i Kadsebølle Friskole er med en Dør
forbundet med Skolestuen. Den bruges tillige til Fore
drag, bl. a. til større, flere Dages Efteraarsmøder. — Paa
den ene Gavlvæg har E. P. ophængt tre Billeder: Bjørn
sons, Ingemanns og Grundtvigs. Disse Billeder er næppe
tilfældig valgte. De er betegnende for E. P. og hans
Opdragergerning med Børnene, de Unge og de Ældre.
Bjørnsons uforlignelige Fortællinger har sikkert været
ham en værdifuld Hjælp i Arbejdet for et rent, sundt
Ungdomsliv. Ingemanns historiske Romaner det samme
i national Henseende. Og Grundtvigs Billede, der var
anbragt mellem de to andre, men lidt højere oppe, er
som et Vidnesbyrd om, at hvor højt end Emanuel Pe
dersen satte de menneskelige og nationale Værdier, saa
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var de kristelige dog det centrale og højeste i hele hans
Virke.
Emanuel Pedersen prægede ikke blot sin Friskole, i
Dagligstue, Skolestue og Gymnastiksal, men han fyldte
den, ogsaa naar han var fraværende. Man følte sig altid
dær ligesom i godt Selskab, selv om han i Øjeblikket
ikke var tilstede. — Hvorfor man følte sig saa vel i hans
Selskab, blev mig først egentlig klart, da jeg hørte, han
var død. Da samlede Minderne om ham sig i det ene
Ord: Han var, som faa, et godt Menneske!
Vilh. Kristensen.

4.
Om Emanuel Pedersens sidste Leveaar skriver hans Søster
søn, Amtsvej inspektør A. P. Grimstrup:

Da han gik i sit halvfjerdsindstyvende Aar og beslut
tede at holde op med Skolegerningen, byggede han sig
et lille Hus midt imellem Skolen og Rudkøbing. Han
flyttede ind i sit lille, hyggelige Hjem, arbejdede lidt
i Haven og var stadig stærkt optaget, skønt Kræfterne
efterhaanden blev ret smaa.
Det var hans Skik, at han hvert Aar i Sommerferien
foretog lange Rejser, dels til Udlandet og dels rundt i
Landet til Slægt, Venner og Bekendte. Han vedlige
holdt derved med rørende Omhu de mange smukke Ven
skaber, han fik Lejlighed til at slutte.
Den sidste Sommer gik Turen til Jylland, til Barn
domshjemmet, hvor han dvælede usædvanlig længe, gik
rundt paa de kære gammelkendte Steder, besøgte sine
endnu levende Ungdomsbekendte og sine Slægtninge.
Han var ogsaa en Tur i Viborg for i Arkivet at samle
nogle afsluttende Oplysninger til et Slægtregister, som
han med stor Omhu havde udarbejdet, skønt alle hans
Forfædre havde været ganske jævne Bønderfolk eller
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Haandværkere. Han glædede sig lige saa meget, da han
fandt en af Stamfædrene, som blev kaldt »Jens Pjalt«,
som hvis han havde fundet en Greve i Familien. — Hatis
Jyllandsrejse var som et Farvel til Barndomshjemmet.
Efter Hjemkomsten derfra var han meget træt, og
Kræfterne blev stadig mindre. Det var Hjertet, det var
galt med. Han færdedes ganske stille omkring i Hjem
met og en lille Smule udenfor. Men i November maatte

EMANUEL PEDERSENS Mindesten.

han efter Lægens Raad gaa til Sengs og holde sig lidt
i Ro. — Han laa til Sengs fra Fredag til Søndag den
25. November 1928. Søndag Eftermiddag havde han
Besøg af gamle Elever, og henimod Aften vilde han
staa lidt op. Han faldt imidlertid straks sammen.
Da han var bleven bragt til Sengs, laa han og nyn
nede paa Salmen: »Op dog Sion, ser du ej —«. Han
laa hele Tiden med lukkede Øjne, og efter at de til
stedeværende mente, at han var sovet hen, aabnede han
Øjnene og udbrød, mens han rakte Haanden frem: »Aa,
Herre Jesus!« Derefter sov han stille hen, mens et vid
underligt, fredfyldt Skær bredte sig over hans Ansigt, —
10
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et Fredens Skær, som stadig holdt sig og vidnede om
den usigelige Glæde og Tryghed, hvormed hans i mange
Maader strenge Livsvandel og pligtopfyldende Liv var
afsluttet.
Han fik en blid og skøn Død. Et rigt Liv var endt,
rigt i sit Tjenersind og i sin Trofasthed mod det Livs
kald og de Mennesker, han mødte paa sin Vej.
A. P. Grimstrup.

EFTERSKRIFT.

Det har desværre ikke været muligt i denne Levneds
tegning at medtage alt, hvad hans Venner har skrevet
om ham og bragt som »Smaablomster fra Emanuel Pe
dersens Véj til hans Mindekrans«. — Som en af dem,
der har staaet i venskabeligt Forhold til ham fra vor
fælles Ungdomstid, mener jeg dog, at de forskellige
Sider af hans Væsen og Virksomhed er blevet godt be
lyst af det meddelte. — Men der er et Grundtræk i hans
Liv, som jeg endnu maa fremhæve, da ingen af Bidrag
yderne har dvælet derved.
Emanuel Pedersen, som dog havde saa rigt et Følel
sesliv, blev aldrig gift. Jeg mener at vide, at det var
hans Trofasthed i en Hjertesorg, han havde som ung,
der voldte dette. Men hans ensomme Stand gjorde ham
i ingen Henseende til en tør Pebersvend. Det var sna
rere saadan, at han i sit Væsen forbandt de forskellige
Egenskaber, som findes hos Mand og Kvinde. Han var
ingenlunde »kvindagtig«. Men han udfoldede ved Siden
af sin mandige Handlekraft en mærkelig fin Sans for
de Dyder, der plejer at gøre Hustruen til »Livet i Hjem
met«.
Jeg maatte tænke paa dette, hver Gang jeg deltog i
de herlige Efteraarsmøder, som han afholdt i Kadsebølle
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Friskole. Han beredte alt i Huset til denne Fest paa
en Maade, der mindede om »den stille Husbond«, som
fik Herren til Gæst ved den sidste Paaske. Det var
yndigt at se hans Glæde udfolde sig ved disse Venne
møder i hans Ungkarlehjem, som ogsaa i det ydre var
smykket saa kønt, at man aldrig savnede en Kvindes
Haand. Dertil havde han vel god Hjælp af sin Hushol
derske. Men det var Emanuels eget Hjertelag, som præ
gede det hele.
Der er heller ingen Tvivl om, at den Tjeneste, han
ydede gennem hele sin Livsgerning, overfor Børn og
Voksne, fik en større Kraft ved det Offer af personlig
Livsglæde, som laa skjult derunder.
Holger Begtrup.

HANS FRANDSEN OG HANS HUSTRUS
HJEM I GUDUM VED SLAGELSE.
enne korte Levnedstegning af en af Vestsællands ypperste
Bønder og hans gode Hustru falder i to Afsnit. — Deres
ældste Søn, fhv. Gaardejer Frands Frandsen i Havrebjerg, for
tæller om sine Forældres Liv i de yngre Aar, og Slægtens mangeaarige Ven, Redaktør H. Jensen i Slagelse, fortsætter med en
Skildring af Hjemmet i Hans Frandsens senere Levetid.
Holger Begtrup.

D

I.
Far og Mor var begge Fynboer, ja levede endog saa
længe paa Fyn, at alle vi seks Brødre paa een nær er
født paa Fyn. — Min Mor, Johanne Hansdatter, var født
i Højby i Odense Amt 1826. Om hendes Forældre veed
jeg kun, at de stammede fra Sanderum ved Odense, men
var . som unge flyttet til Højby, hvor de ejede en ret
stor Gaard, Østergaard. De var dygtige og flittige Men
nesker og blev ret velstaaende.
Min Far blev født den 11. Maj 1832. Om hans Slægt
veed jeg, at Farfar var født i Aarslev i Svendborg Amt
1790. Han var gift tre Gange, og Far var den næstældste
af det sidste Børnekuld. — Farmor var ogsaa født i
Aarslev, 1807. Hun nedstammede fra en udbredt Slægt
i Egnen, og Far har fortalt, at det var en stor Glæde
for ham og hans Søskende, at de havde saa megen Slægt
i Nærheden, der alle var Gaardfolk og gode, gammeldags
kristelige Mennesker. — Om en af sine Morbrødre for
tæller Far: »Han var saa god til at lege med os Drenge,
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han havde nemlig selv kun tre Pigebørn. Denne Mor
broder døde ret ung. En gammel troende Mand har for
talt mig, at han døde med de Ord paa Tungen og i sit
Hjerte: O, Gud, gør dog for Jesu Blod min sidste
Afskedstime god!«
Fars Skolegang var efter hans Udsagn i Grunden en
sørgelig Tid. Læreren var i alle Maader af den gamle
Skole. Hans største Lyst var at prygle Børnene og
give dem Øgenavne. Far har vistnok været en velbega
vet Dreng, og saa var han tilmed Søn af Stedets Sogne
foged, saa han slap næsten altid for Prygl, men han
blev aldrig kaldt andet end »Sognefogden«. Jeg kan
huske, at jeg som Barn engang sagde til Far: »Noget
lærte I da, for du skriver jo meget bedre, end vi andre
kommer til.« »Ja, men det var næsten ogsaa det eneste,
vi lærte«, svarede Far.
Farfar døde i 1851 og Farmor i 1853. Ved Skiftet efter
hendes Død blev den store Ejendom solgt, da Fars
Halvsøskende skulde have Del i Arven. Til Far og hans
seks Helsøskende, som alle var umyndige, blev der kun
en lille Gaard med 40 Tdr. Land. Far, som var den
ældste af Sønnerne, blev Gaardens Ejer, skønt han kun
var 22 Aar gi. Men de syv Søskende havde det dejligt
sammen i nogle Aar. En god Mand i Byen sagde om
dem, at skønt de var saa unge, dannede de dog et Hjem,
som kunde være et Forbillede for andre.
Far var i disse Aar blevet stærkt religiøst grebet
ved at komme ind i en lille Kreds af Forsamlingsfolk i
Aarslev. De fleste af dem var uanselige Smaafolk i Ver
dens Øjne. Men han var glad ved dem og mindedes
endnu efter 60 Aars Forløb deres barnlige og inderlige
Kærlighed. I Kirken var der derimod ikke meget at
opbygges af. — Han har paa sine gamle Dage optegnet
nogle Minder fra den Tid:
»Imidlertid kom den store Foryngelse efter Treaars-
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krigen, og Kampen mellem Forsamlingsfolkene og den
grundtvigske Anskuelse kom stærkere frem, efter at
Birkedal var kommet til Ryslinge som Præst 1849. Dette
Røre havde jeg dog nærmest paa anden Haand. Jeg
søgte nu til Kirke hos Pastor Rambusch i Højby og
Lyndelse, og jeg var meget glad ved hans Forkyndelse,
der gav mig et noget friere Syn paa Kristenlivet end
det, jeg fik hos Forsamlingsfolkene.«
Rambusch viede mine Forældre. Han og hans Hustru
besøgte ogsaa de nygifte i Aarslev et Par Gange. —
Men da Rambusch blev forflyttet, og Pastor Koefoed
(»Lille Koefoed«) kom til Sønder-Næraa, som ligger tæt
ved Aarslev, tog mine Forældre mest dertil i Kirke, og
da Broder Niels skulde døbes, løste Far og Mor Sognebaand til Koefoed. — Dette var dengang en stor Begi
venhed, hvorom Far fortæller følgende: »Da Mor og
jeg sammen med Nabokonen kørte hjem fra Næraa
Kirke, hvor Niels var blevet døbt, mødte vi udenfor
Aarslev en Del, som gik fra Kirke. Jeg tog det som
en Lettelse for os. Nu var det blevet bekendt med det
samme i vort eget Sogn, at Sognefogdens havde løst
Sognebaand. Naar det gik saa godt og let for os, tror
jeg det laa i, at vi selv var saa smaa og vel ogsaa svage
i vort Kristenliv; men glade var vi begge to. Mine
Svigerforældre, som vor øvrige Familie, kunde ikke
skønne, at det var nødvendigt at løse Sognebaand, men
for mig var det blevet en Trang og en Trossag, og da
min kære Hustru villig og glad fulgte mig, gjorde vi
Skridtet uden at tale med andre derom. Det vakte heller
aldrig senere Anstød hos nogen af vor Familie, til stor
Glæde for os, særlig for Mor, thi hun var maaske her
den svageste. Vi tog hele denne Sag saa rolig og stil
færdig, i Tro paa, at Vorherre var med os. Derfor gik
det ogsaa nok saa let og godt for os.«
Naar det ene er Far, der har fortalt om vore Foræl-
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dres Liv fra deres første Manddomsaar, laa det i, at
Mor var mere tilbageholdende og ikke nær saa begavet
som Far. Men hun var en from og god Kvinde, og en
god Mor for sine mange Drenge.
Far og Mor kom ogsaa i de følgende Aar til at opleve
og i nogen Maade deltage i det store kirkelige Røre i
Ryslinge, hvor Birkedal efter en Kirkebøn blev afske
diget som Sognepræst, og hvor han, indtil der blev byg
get Kirke og Præstegaard, med Familie boede paa Boltinggaard og holdt Gudstjeneste i Laden dær. Far har
tit fortalt om den Tilstrømning, der var af Kirkesøgende
i Ryslinge, saavel til Frikirken hos Birkedal som til
Sognekirken, efter at Johannes Clausen var kommet der
til som Sognepræst.
Omtrent samtidig med dette kirkelige Røre kom der
ogsaa et politisk, ved Grundlovskampen, og Far tog iv
rig Del i dette for at faa valgt en Rigsdagsmand, som
holdt paa den gamle Grundlov af 1849.
Jeg kan endnu erindre, at Far af den Grund fik en
Del Modstandere blandt sine Standsfæller. Men jeg tør
tro, at han alligevel var baade agtet og afholdt iblandt
dem, thi han blev, før han var 30 Aar gi., valgt baade
til Sognefoged og Formand for Sogneforstanderskabet.
— Mine Forældre var ogsaa meget afholdte af Smaafolk, og jeg kan endnu huske, at de tit kom til Far og
bad om gode Raad i en eller anden Sag.
Tiden nærmede sig nu, da jeg, deres ældste Dreng,
skulde til at gaa i Skole. Vi havde en flink Lærer i
Kommuneskolen, men samtidig var Kl. Berntsen kom
met til Højby som Friskolelærer, og der var mellem
Far og Mor en Del Forhandling om, hvor jeg skulde i
Skole. Paa Grund af den ret lange Vej, en halv Mil, til
Højby blev Resultatet, at jeg skulde blive i Aarslev det
første Aar. Siden skulde jeg faa Lov til at komme til
Højby. Jeg havde jo ingen Idee om Forskellen mellem
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Friskole og Statsskole, men der gik stort Ry af den
ny Friskole i Højby, og jeg erindrer godt, at jeg læng
tes efter at komme i den.
Nu skete der imidlertid noget, som fik indgribende
Betydning for hele vort fremtidige Liv. — I Paasken
1867 var Far rejst en Tur til Sjælland for at besøge sin

HANS FRANDSEN.

Broder Niels Frandsen, der boede i Hyllerup ved Sla
gelse. En af Paaskedagene var de kørende til Kirke i
Gudum hos Pastor Budtz, en god grundtvigsk Præst,
der samlede en stor Kreds om sin Forkyndelse, baade i
Havrebjerg og Gudum. Ved denne Lejlighed paavir
kede Farbror, og vist ogsaa andre, Far til at købe en
Gaard i Gudum. Skønt Far selvfølgelig rejste hjem
uden at købe, kunde han dog ikke faa den Tanke ud
af sit Sind igen, at faa en større Ejendom, hvor der
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kunde blive større Plads for de mange Drenge til i
Fremtiden at kunne røre sig.
Jeg tænker, at den økonomiske Side af Sagen ogsaa
har været medvirkende, thi Ejendommene var dengang
meget billigere paa Sjælland end paa Fyn. Jeg tænker,
at Far og Mor har vekslet mange Ord herom, og det

JOHANNE FRANDSEN.

endte med, at Far fik Morfar fra Højby med til Sjæl
land for at se paa Gaarden. — Resultatet blev, at den
blev købt, og den 9. Juni 1867 rejste vi allesammen fra
en nyopbygget Gaard i Aarslev paa Fyn til en gammel,
forfalden Gaard i Gudum. Jeg kan endnu huske, at Mor
græd, da hun saae den. Det var ikke blot udvendig, den
var ussel. Ogsaa indvendig var Stuehuset i høj Grad
daarligt. — Far og Mor tog imidlertid fat med godt
Mod, fik rettet lidt ved de værste Mangler, og Aaret
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efter blev den store ny Gaard bygget, som blev vort
fremtidige gode Hjem.
Skoleforholdene i Gudum var elendige. Den for
drukne Lærer var ligeglad, enten Børnene kom i Skole
eller ej. Far og Mor var i Vaande. Hvor skulde de gøre
af mig? Jeg kan huske, at Pastor Budtz en Dag gav
det Raad at se Tiden an, om der ikke fandtes en eller
anden Udvej. — I Løbet af Sommeren fik Far at vide,
at der i en Naboby, Tyelse, holdtes Friskole i en Bondegaard. Læreren var en ung jydsk Bondekarl, han var
en god Fortæller, og Børnene holdt meget af ham. Her
kom jeg til at gaa i Skole et Aarstid. Far og Mor fik
saa sammen med nogle enkelte Familier i Gudum (maaske nærmest paa Grund af de daarlige Forhold i Kom
muneskolen) oprettet en lille Friskole i Gudum, med
samme Lærer, som jeg gik i Skole hos i Tyelse. Til at
begynde med blev Skolegangen saaledes, at Niels Søren
sen skiftevis holdt Skole 3 Dage om Ugen hvert Sted.
Siden flyttede han helt til Gudum og boede hos mine
Forældre.
I kirkelig Henseende var der i disse vore første Aar
paa Sjælland i vor nærmeste Omegn sket en Del For
andring. Pastor Budtz blev forflyttet til Finderup og
afløst i Havrebjerg-Gudum af Pastor Meinert. Han var
en hel god Præst, men han var saa mærkelig ubehjælp
som overfor Beboerne, og det kneb for ham, som Tiden
gik, at faa Folk til at komme i Kirken. Pastor Rambusch, som mine Forældre kendte fra Fyn, søgte nu
Havrebjerg-Gudum, og Far gjorde et Arbejde for ham
hos Ministeren. Men da Beboerne i Havrebjerg søgte
for en anden, fik vi ingen af dem. Samtidig kom Skat
Rørdam til Sønderup-Nordrup som Præst. Jeg kan kun
dunkelt mindes, at mine Forældre af og til tog til Kirke
hos Rørdam. Men derimod husker jeg tydeligt, at vi,
vistnok med Rørdam som Mellemled, blev kendt med
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en Familie i Skaftelev, Jens Jensen og Karen. Dette
Kendskab blev til gensidig stor Glæde og Udbytte gen
nem mange Aar, dels mellem Forældrene, men ogsaa
mellem os Drenge fra Gudum og saa Jens Jensens to
Plejebørn, Sine og Niels P. Nielsen. Jens Jensen havde
en særlig Evne til at underholde og snakke med os
Børn.
Fars gode Evner blev ret hurtig taget i Brug udadtil.
Men alligevel var Hjemmet altid hans faste Borg, og han
var god til at læse højt og fortælle os om sine Op
levelser. Mon det ikke var i de Aar, at Ingemanns Ro
maner rigtig begyndte at blive læst af Landbefolknin
gen? Jeg kan tydelig huske fra Vinteren 1869, at Far
læste disse for os alle, og hvor optaget vi var deraf. —
Vi sang meget, selv om Far og Mor ikke kunde synge.
Men saa havde vi en Pige, som var rejst med os fra
Fyn, hun sang udmærket. Paa Fyn havde Johanne tjent
nogle Aar hos Tyge Hansens i Ferritslev og dær lært
mange Sange, der nu kom os tilgode. Hun var hos os
i 18 Aar. — Far læste ogsaa alvorligere Ting, tit af en
Huspostil af Birkedal, og saa holdt han gerne Aften
andagt med alle i Huset. Jeg mindes med stor Glæde
mit gode Barndomshjem og takker Gud derfor.
Skat Rørdam rejste 1873 fra Sønderup til Rønnebæk
og blev afløst af P. Rønne. Med ham blev der en rig
og grødefuld Tid i Sønderup Kirke. Mine Forældre
og mange andre løste Sognebaand til Rønne. Jeg min
des med Glæde mange Søndage frem i Tiden, naar der
efter Gudstjenesten samledes en Mængde i Rønnes Stue
til fælles Samtale om mange gode Emner. Der var jo
saa meget oppe i Tiden dengang, saa der aldrig var Man
gel paa Samtaleemner.
Ved denne Lejlighed var mine Forældre blevet kendt
med en Del gode Mennesker fra Sønderup og Omegn,
og dette førte til, at den lille Friskole i Gudum i 1875
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—76 blev flyttet til Sønderup, hvor der endnu er Fri
skole.
Jeg overgiver nu Pladsen til en god Ven, Redaktør
H. Jensen, som ogsaa gerne vil meddele lidt om Hjem
met i Gudum i den følgende Tid.
Frands Frandsen.

II.
Idet jeg modtager den venlige Opfordring, vil jeg
dog straks sige, at Frands Frandsen selv bedre end jeg
kunde have fortalt videre, som han, synes mig, har saa
smukt fortalt om sine Forældres Ungdomstid.

*
Da jeg kort før Jul 1875 kom til Sønderup for at til
træde en Huslærerplads i Pastor P. Rønnes Hjem, var
Hans Frandsen, Gudum, ikke et helt ukendt Navn for
mig. Fra Odense var jeg rejst sammen med Kl. Bernt
sen, som fortalte mig et og andet om de nye Mennesker,
jeg nu skulde færdes imellem. Jeg mente for en Vinter,
det blev jo adskilligt mere. Som de to betydeligste
Mænd indenfor den grundtvigske Retning i Vestsjæl
land nævnte B. Pastor Rønne og Hans Frandsen. Ogsaa
havde jeg hørt lidt om Familiens Liv i Aarslev. Det
blev saaledes fortalt, at paa Bryllupsaftenen gik der
»en lysende Stjerne« over Gaarden. I Hans Frandsens
Slægt kender man dog ikke dette smukke Sagn.
Nogle Dage efter min Ankomst kørte vi fra Sønde
rup en Aften ned til Hans Frandsens. Vi blev bænkede
i den store Dagligstue, Fællesstuen for Hjemmet og i
Reglen ogsaa for Fremmede. Husfaderen sad myndig
og bred for øverste Bordende, og Husmoderen med de
milde Øjne bragte en lille Forfriskning. Paa Bænkene
sad Husets Karle og Sønnerne, som tildels var Børn
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endnu. Paa den store Plads omkring Kakkelovnen sad
Kvinderne ved Sytøj og Spinderok. Drengene spillede
»15 Streger« om Ingenting, men morede sig. Snart var
der en livlig Samtale i Gang mellem Rønne og Hans
Frandsen. Vi andre hørte godt efter, allesammen vist,
og fik lidt eller meget ud af det. Jeg har aldrig i det
Hele truffen saa interesserede Unge som i dette Hjem.
Det var nu heller ikke alle og enhver, som kom til at
høre med her. Hans Frandsen kunde faa Folk nok gen
nem Bekendtskaber. Det var noget af en Ære at have
været i det Hus. Der var Karle og Piger i Aarenes Løb
fra hele Landet, saa langt omkring som f. Eks. fra Søn
derjylland og Bornholm. Mange af dem kom senere
til at indtage betydelige Stillinger som bosiddende Folk.
Af Hans Frandsens rige Livsgerning var denne, paa
sin Vis, Ungdomsskole maaske det allerbetydeligste. Det
havde han og hans hjertelige Hustru et sjældent Greb
paa uden at vide af det. De unge maatte arbejde, og
de saa paa de frodige Agre eller i Stald og inde hos
Johanne, navnlig for Pigernes Vedkommende, at det
groede efter godt Arbejde, og at der var Velsignelse i
det. Saa lærte de ogsaa Tarvelighed og Nøjsomhed. Alt
var solidt og godt, men uden Overdrivelser af nogen
Art. Det var allerede et velhavende Hjem, men det for
hindrede ikke, at alt blev taget nøje ud og intet blev
klattet bort eller brugt til unyttige Ting. Der var det
afgørende ved denne Opdragelse, at Mand og Kone var
F ore gangseksempler.
Alle spiste ved samme lange Bord, og efterhaanden
som Drengene blev voksne, rykkede de ud i Karlekam
meret sammen med de andre. Her var ingen Forkælelse,
men en gennemført Lighed i Dagliglivet. Derfor blev
der ogsaa senere Mænd af dem, som førte Hjemmets
Skikke videre i næste Slægtled. Ovenpaa Dagens Ar
bejde kom saa Aftensædet. Hans Frandsen var ikke saa
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lidt ude i Forretninger af forskellig Art. Men han kom
helst hjem tidlig. Naar der saa var spist, følte han
Trang til at fortælle om sine Oplevelser ude. Der har
vist ikke været ret mange Hjem, hvor Husfaderen i den
Grad som her delte med sine Omgivelser, hvad han
oplevede. Det var een stor Familie. Saa gik det videre
ud til aandelige Spørgsmaal, navnlig Kirke og Skole.
Eller til de politiske Rørelser. Aviserne og Ugebladene
blev læst af alle, eller ogsaa læste Hans Frandsen selv,
naar han fandt noget, som de kunde have godt af at
høre. Det blev en interesseret Ungdom, som sang un
der Sky paa Mark og i Lade. Den var vel skikket til
et Højskoleophold, adskillige havde alt været paa Høj
skole, men somme kom der to Gange. Det gjaldt ogsaa
Husets egne Sønner. Vel havde der været Raad til at
lade en eller flere »læse«, men da de alle havde Lyst
til Landbruget, blev de der. En, Fred. Frandsen, tog dog
Eksamen paa Landbohøjskolen. De andre fik Folke
højskole- og hvis de vilde Landbrugsskoleundervisning.
Selv havde jo hverken Hans Frandsen eller hans Kone
været paa Højskole, men paa Fyn var Hans Frandsen
bleven kendt med Kold i Dalum, som jo ligger ikke ret
langt fra Aarslev. Hans Frandsen har fortalt mig, at
Kold kom op at køre med ham en Dag ind til Odense.
Er det ikke Hans Frandsen fra Aarslev? spurgte Kold,
og saa kom de straks i Samtale, og der fulgte i Aare
nes Løb mange, mange efter. Det var Skik, at Egnens
interesserede Mænd og Kvinder besøgte Skolen af og
til, navnlig for at høre Koids Foredrag og, hvis han
ikke var for træt, tale med ham bagefter. Hans Frand
sen havde faaet meget af Kold. Han kunde gengive
mange af Koids Fyndord, og jeg tror, at Kold i flere
Retninger kom til afgørende at forny den unge Bonde
og hans Hus.
Herovre, saalænge Ernst Trier levede, var det ham,
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H. Frandsen satte højst — han havde jo ogsaa været
den af »de store«, som stod Kolds Skolsyn nærmest.
Hans Frandsen og Trier gæstede hinanden, og Hans
Frandsens Hjem var et af de Bedesteder for Triers
Elever, som disse kunde faa Nattelogis og Forplejning

HANS FRANDSEN som ældre.

i paa Rejser til og fra Skolen. Det var jo Apostlenes
Befordring, der brugtes fra Vallekilde til Slagelse.
Da Trier begyndte de Gammelmands- (og Kvinde)Efteraarsmøder, som varede en Ugestid, og hvor man
boede paa Skolen som rigtige Elever, var Hans Frand
sens og gerne nogle af Husets Folk med vistnok hvert
Aar. Og H. F. havde saa meget at fortælle baade fra
Foredragene og Samtalerne med Lærere og Ligesin
dede, naar han kom hjem.
Men ogsaa flere andre Højskoleforstandere stod Hans
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Frandsen i Venskabsforhold til. Det samme gjaldt i
høj Grad Svendsen og Chr. Christensen i Tune.
Det offentlige Liv fik efterhaanden stærkt Brug for
Hans Frandsen, i hvor vel han var klog nok til ikke
at tage sig mere paa, end han kunde magte, og dog pleje
sit Hjem, som altid blev det første. I en Periode var
han saaledes Amtsraadsmedlem, men blev vraget næste
Gang, fordi han ikke vilde følge Bondevennernes Re
præsentanter, hvor dette stred mod hans Overbevis
ning. Da Folketingsmand Tauber ikke kunde magte
Udgivelsen af »Sorø Amtstidende«, var Hans Frandsen
den første, han henvendte sig til for at faa sine politi
ske Meningsfæller til at købe og udgive Bladet med
Tauber som Redaktør. Det lykkedes at faa Sagen ord
net, og Hans Frandsen sad i mange Aar i Bestyrelsen,
hvor han bl. a. stred for, at ikke det store pengelige Ud
bytte, men den gode Avis burde være Maalet.
Personlig skylder jeg ham her Tak, fordi det var
væsentlig hans Værk, at jeg blev knyttet til Bladet, for
hvilket Hans Frandsens ældste Søn nu er Formand.
Da Planen kom op om at oprette Sjællands første An
delsslagteri i Slagelse, vilde det ikke rigtig gaa med
Gennemførelsen, før vi fik Hans Frandsen med. Han
var derefter dets første Formand i en vanskelig Begyn
dertid, og mange Aar efter at Vanskelighederne saa
nogenlunde var overvundne ; at han saa blev vraget, var
ikke just taknemligt, men et af de Udslag, som den
bevidste Folkemagt undertiden kan give sig.
Mest af alt det — og Enkeltheder vilde føre for vidt
— som Hans Frandsen fik med at gøre i det offentlige
Liv, havde han Glæde af at være den første Repræsen
tant i Sorø Amt for Husmandskreditforeningen. Det
gav vel meget Arbejde og talrige Rejser, men det var
ham en stor Glæde at hjælpe driftige Husmænd til bedre
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Kaar. Hans praktiske Blik og Forstand paa Jordværdi
kom ham her til megen Nytte, Husmændene ogsaa.
Allerede 1903 døde hans Hustru, et barnligt kristeligt
Menneske, der saa nødig vilde Ufred med nogen. Efter
haanden, som Aarene gik, trak Frandsen sig mere til
bage fra offentlig Virksomhed, om han end vel omtrent
til det sidste vedblev at følge godt med.
Frimenigheden og Niels Dael afløste, ved P. Rønnes
Fratrædelse, Sønderup og den gamle Præst, med hvem
han havde delt meget. Hans Frandsen fandt sig godt
til Rette i den nye Kreds, og i de sidste Aar, da han
ikke godt kunde taale Kirkefærden, tog Dael jævnlig
til Gudum, hvor Familien samledes med sin Patriark
til Opbyggelse og Altergang. Mere og mere samlede
den gamle sine Tanker om, hvad der hører Guds Rige
til. Kirkepolitik, og hvad dertil hører, blev ham efter
haanden som andre kirkelige Stridigheder noget uvæ
sentligt.
I sit Hjem plejedes han kærligt og med Forstaaelse
af sin Svigerdatter (med hvem han vistnok havde me
get tilfælles) og yngste Søn, der overtog den smukke
Bedrift og forstod at føre den videre. Hans Frandsens
Sønner havde alle lært og taget Eksempel efter Fade
ren.
Mæt af Dage, blidt og roligt sov Hans Frandsen ind
med en Tak til Gud og Familie, den 20. Februar 1919.
Han gik da i sit 87de Aar. Det var barsk Vintervejr,
da han 6 Dage senere blev jordfæstet, alligevel var der
mødt grumme mange for at følge ham sidste Gang. I
Hjemmet bragte den Søn, han havde levet sammen med
i Gaarden, sin Far og Mor en overmaade køn Tak. Efter
Familiens Ønske fik jeg ogsaa dvælet ved Hans Frand
sens Livsgerning og takket ham for hans offentlige
Indsats, hvorefter Niels Dael først i Hjemmet, saa i
Gudum Kirke udtalte det kirkelige Vidnesbyrd over
11
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den Afdøde. Hans og hans Kones Støv hviler nu paa
den lille fredelige Landsbykirkegaard.
Hans Frandsen havde tjent sin Egn og sit Land, saa
der blev Velsignelse ved det. Det var næppe tilfældigt,
at han kom herover. Her var Brug for hans Evner og
helstøbte Personlighed. Livet havde ved Endemaalet
fuldt faaet ham lært, at »stærkest er immer det milde«.

H. Jensen.

KAREN OG JENS JENSEN I SKAFTELØV.
Sammenhæng med Fortællingen om Hans Frandsens og
hans Hustru i Gudum passer det godt at medtage nedenstaaende Mindeblade om deres nære Venner, Gaardejer Jens
Jensen og Hustru i Skafteløv. De er samlede af Fru Karen
Nielsen, som er Enke efter den bekendte Forsøgsleder Niels
P. Nielsen i Tystofte, der blev optaget som Søn i Huset hos
Jens Jensens fra sin tidlige Barndom.
Holger Begtrup.

I

Gode og gavmilde
Gjorde I godt mod de mange,
Som søgte Ly i jert Hjem,
Dit og Karens. —
Gud give jer Glæden!

Disse Ord, som N. P. Nielsen lod sætte paa Gravste
nen over sine Plejeforældre, Karen og Jens Jensen, paa
Nordrup Kirkegaard, udtrykker tilfulde, hvad der le
vedes i det Hjem, som blev til saa stor Velsignelse for
mange Mennesker.
Jens Jensen er født paa Ornum i Gørløv Sogn den 30.
April 1836 som Søn af Husmand Jens Jensen og Hustru
Margrethe Mortensdatter. — I 1856 flyttede han til
Skafteløv. Han var en Slægtning af Manden paa den
Gaard, som han arvede sammen med sin Hustru, der
var en Slægtning af Konen paa Gaarden. — Karen Lar
sen var født i Taaderup den 6. Maj 1834. De to unge
Ægtefæller var altsaa paa en Maade »sammenbragte
Børn«, og de kom til at leve et rigt og lykkeligt Liv
sammen.
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Det var i den Tid, da det grundtvigske Røre kom til
Egnen med Skat Rørdam og senere Peter Rønne, der
som Præster fik saa stor Betydning for Livet i Sønde
rup og Nordrup Sogne. — Folk kom langvejs fra til
Kirke om Søndagen, og det blev Jens Jensens gæstfri
Hjem, som blev deres Samlingssted udenfor Kirken.
Karen og Jens Jensen havde ikke selv Børn, men det
blev en stor Flok, der gennem Aarene kom i deres Hjem
og blev hjulpne som Børn og unge Mennesker af disse
to gode Folk. — Den første, de tog til sig, var Niels
Peder Nielsen, en Søstersøn af Jens Jensen. Hans Mo
der døde, da han kun var 21/, Aar gi., og de tog ham
da som deres egen Søn. Senere kom hans Søster Signe
ogsaa til dem, og de to Søskende fik deres gode Barn
domshjem i Skafteløv. De kom til at gaa i en lille Fri
skole, som Jens Jensen var med til at faa i Gang. Som
voksne kom de paa Vallekilde og Askov Højskoler. —
Signe blev gift med Hans Haar Ravn paa Sorgenfri i
Aagaard. Niels P. Nielsen blev gamle P. Nielsens Af
løser paa Tystofte Forsøgsstation.
Der var nært Venskab mellem Jens Jensens og Trier
paa Vallekilde. Dengang var Efteraarsmøderne paa
Vallekilde, hvor Gæsterne boede under hele Mødetiden,
Aarets store og rige Begivenhed. De har fortalt om, hvor
meget de oplevede under saadanne Mødeuger i Valle
kilde sammen med ligesindede. Og naar de kom hjem,
var der Samtalestof for lang Tid. For dengang nøjedes
man ikke med at høre, da levede Folk i det, de havde
bragt med sig hjem.
Karen Jens Jensens havde sine Søskende boende om
kring sig og var til Hjælp og Støtte for dem. — Især
gjaldt det en Søster af hende, som blev Enke med en
stor Børneflok. En anden af hendes Søstre, der hed
Kristiane og var ugift, kom til Hjælp i Jens Jensens
Hus. Hvad hun betød for Hjemmet, kan alle de mange
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Børn og Unge vidne om. Hun var med sit rolige og
stilfærdige Væsen til stor Velsignelse. Der var altid
Søndagsfred, hvor Kristiane færdedes.
Men det var dog ikke alene Familien, der nød godt
af det aabne og gæstfrie Hjem. Herom har Amtsraads-

JENS og KAREN JENSEN.

medlem Peder Olsen skrevet »Et lille Minde« i Høj
skolebladet efter Jens Jensens Død 1905:
»Torsdag den 8. Juni jordfæstedes Gaardejer Jens
Jensen, Skafteløv ved Slagelse, under stor Deltagelse.
— Det var et ualmindeligt rigt og velsignet Liv, her
blev afsluttet. Han og hans for seks Aar siden afdøde
Hustru, Karen, har i god Forening begge udrettet mer
i det stille og tildels i det skjulte, end der bliver ret
manges Lod. De førte for Alvor »et jævnt og muntert,
virksomt Liv paa Jord«, jævnt, stille og tarveligt i de-
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res Hjem og Færd, virksomt i deres egen Gerning og
overfor andre med Raad og Daad, og muntert! Hvor
var det friskt og livligt at komme i dette Hus, og der
kom mange, særlig af Ungdommen. — Skønt Ægteska
bet var barnløst, er der ikke mange, der har haft saa
mange Børn og Unge for kortere eller længere Tid i
deres Hjem som Jens Jensens. Undertegnede har haft
Ophold dær i det meste af min Barndom og en stor
Del af min Ungdom, blev holdt i Friskole derfra, fik
Hjælp til Højskoleophold flere Gange, Hjælp under
min Soldatertjeneste osv., og saa er jeg kun een af de
mange blandt de Unge, der er blevet hjulpet paa lig
nende Maade. Og de Ældre, som trængte, enten det
nu var til Mad, Kørsel, Laan af Penge eller lignende,
gik heller aldrig fejl af dette Hjem.«
»Særlig mens Jens Jensen og Karen var yngre, var
det almindeligt, at de Unge mange i Tal samledes hos
dem hver Søndag Eftermiddag, altid uden Indbydelse,
— det behøvedes ikke. Saa gik det med Leg og Sang,
og altid var Jens Jensen med i Kredsen. Dær var han
ret i sit Es, og han skulde nok sørge for god Tone ; hans
Nærværelse var nok til, at ingen gik over Stregen. Og
naar vi saa var trætte, havde Karen det lange Bord i
Dagligstuen dækket, og der var altid nok til os alle.
Tænk, hvad det vil sige, Søndag efter Søndag, Aar ud
og Aar ind at kunne gøre dette, og tænk, hvilken Be
tydning det har for de Unge at kunne søge hen til et
saadant Sted, hvor der blev levet et Liv i rig og inder
lig Forstaaelse med det bedste i menneskelig og kriste
lig Henseende ! Det maatte nødvendigvis sætte sit Præg
paa den Ungdom, som fik Lykke til at være med dær.
Og det satte sit Præg; hvem der kender Forholdene
nøje, vil kunne stadfæste, at de fleste af de mange
Unge, der for kortere eller længere Tid har været
hjemme i dette Hus, bærer Mærker deraf, gode Mærker.
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Kærnerne, som dær blev saaede, var spiredygtige, og de
spirede.«
»Nu er de borte, begge de to kære, gode Mennesker.
Men de faar have Tak, en inderlig Tak for det Liv de
førte her paa Jord; Tak for al deres Godhed og Kær
lighed imod de Smaa og Umyndige, imod de Gamle og
dem, der led Nød ; Tak for deres gode Eksempel. Maatte
mange, og ikke mindst vi, der har kendt dem, have lært
af disse to og af deres Liv, at der ogsaa under beskedne
Kaar kan udrettes meget. Velsignet være deres Minde
iblandt os. — Gersløv, Pinsedag 1905. — Peder Olsen.«
Præsten Peter Rønne skrev om Jens Jensen i »Sorø
Amtstidende«: »— I de mange Aar (25), jeg har haft
den Glæde at tælle Jens Jensen blandt min Menighed,
har jeg aldrig skyet at udtale aabenlydt, at der var in
gen, absolut ingen, jeg satte større Pris paa end Jens
Jensen. Kanske — har dette hørt sammen med den
straalende Glæde og harmløse Latter, der var ham saa
ejendommelig. Men dette var jo dog kun en Stemning,
det klarer ikke helt Sagen. Skulde jeg med faa Ord
tegne et Billede af Jens Jensen, der kortelig forklarer
Grunden, hvorfor man altid saae sig glad paa ham, og
hvorfor han overalt var saa velset og nød saa megen
Anseelse, tror jeg dette Billede kunde tegnes med tre
Streger: Retfærdighedssans, Sandhedssans og Højsin
dethed. Det er tre store og sjældne Egenskaber, og de
fandtes alle tre i udpræget Grad hos Jens Jensen. Ret
færdighedssans — dette, at hvad der var ret, det skulde
ogsaa være Ret, enten der var Tale om Ven eller Fjende ;
intet Partihensyn maatte have Lov at sløve Blikket
eller paavirke den Dom, der fældtes. Jens Jensens
Sandhedssans var endnu lettere at paapege, thi alle og
enhver vidste, at man kunde tage ham dær, hvor man
satte ham, man vidste, man kunde stole paa ham. Og
endelig Højsindethed. Ja, derom kan de bedst tale med
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de mange Unge, mest af Slægten, men ogsaa andre, der
i de mange Aar i det barnløse Hjem fandt baade en
Fader i ham og en Moder i hans ligesaa trofaste Hustru,
Karen, der nu modtager ham i Evigheden. Mange,
mange er de, som i Aarenes Løb har hentet baade gode
Raad og Mad i den velkendte Gaard i Skafteløv. Gud
have Tak for, at man har faaet Lov til at kende saadanne Folk. De er gode Vejvisere paa Livets Vej. —«
Det er nu over 40 Aar siden, at jeg første Gang kom
til Jens Jensens i Skafteløv. Hvor mindes jeg med
Glæde den gode, sjællandske Jævnhed i deres Liv, der
for en fremmed var lidt uvant, men som ved nærmere
Bekendtskab vandt i Styrke og Dybde. — Maatte disse
Mindeblade være med til at levendegøre den gode Be
gyndelse, som Højskolen og Friskolen gjorde til Hjælp
for et saadant Hjemliv. Det Liv er ikke udslettet, selv
om det i vor Tid fremtræder under andre Former.
Karen Nielsen.

ET VESTJYDSK BONDEHJEM.
Af Niels Hahne.

eg har med Interesse og Glæde læst de smaa SkilJ dringer i Bøgerne: »Minder fra grundtvigske Hjem«,
som udkommer hvert Efteraar. — Da jeg har liggende
en Del efterladte Optegnelser fra min Moder, og da
jeg synes, at hun vil kunne passe godt i Kredsen, vil
jeg prøve en liden Stund at fordybe mig i Minderne.
Marie Bæk fødtes den 15. September 1856 som Datter
af Gaardejer Anders Pedersen Bæk og Hustru Kirstine
Jespersdatter. — Disse to, som jeg lige mindes, var
stræbsomme Bønderfolk. Min Bedstefader var »smaakræng«, som man siger paa Vestjydsk. Han kunde lave
alt i Stand. Han var Smed, Skomager, Tømrer, Bimand,
Spillemand m. m. og drev ved Siden deraf Gaarden.
Derved tror jeg nok, han har haft en god Hjælp i sin
Hustru, som var en energisk og dygtig Kvinde.
At min Bedstefader ogsaa har haft Interesse for mere
end det daglige Arbejde, viser følgende, som man har
fortalt mig : Man havde begyndt der paa Egnen at holde
Grundlovsfester; det var vist lige efter Krigen i 64.
Min Bedstefader havde ogsaa Lyst til at være med ved
et Møde, som holdtes i Skern, en Milsvej borte, og han
gik selvfølgelig Vejen ind. Da han havde gaaet et
Stykke, kom han tilfældig til at se sig tilbage og saa
da sin Gaard staa i Flammer. Den nedbrændte til Grun
den, og han kom ikke til Grundlovsfest den Dag.
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Jeg mindes ham kun som gammel Mand. Jeg, der var
en lille Purk paa 4—5 Aar, sad somme Tider paa hans
Høvlebænk og saae paa, at han lavede et eller andet.
Og da kunde det hænde, at han, naar han mærkede, at
Tiden blev mig lang, kunde sige: »No ska vi ned i æ
Kalgord (Haven) aa se atter æ Kukkemand (Gøgen).«
Og mens vi gik, kunde han smaanynne paa en af Blichers
jydske Sange, for Eks. »Den Gaang a vor en bette Kaal,
a gik aa vogted Foer osv.« — Min Bedstefader døde i
Somren 1888, og min Moder nedskrev da følgende:
Hørte I Lyd som af Vingeslag?
Dødsenglen daled herned.
O, Fader, det blev din sidste Dag,
Du maatte jo følge med.

Krysted han dig saa tæt i Favn,
Bar han dig varlig hjem?
Fader, nævned du Jesu Navn,
Saae du Døren paa Klem?
Hørte du Tonen saa sagte sød
Fra Engleskaren i Løn?
Fader, du smiler jo i din Død,
Vorherre har hørt min Bøn.

O, Fader, hav Tak, fra den første Gang
Du red Ranke med mig paa Skød,
Og indtil for mine Smaa du sang,
Saa Kinden farvedes rød.

Saa hvil da sødt i Abrahams Skød,
Vi mødes vel eengang dær!
O, Herre, giv mig saa blid en Død
I Kredsen af dem, jeg har kær!
For hvad jeg mod min Fader forbrød,
Velsign du ham tifold hist!
Mit Skyldbrev skriv paa min Frelsers Død!
Han soned mig Gælden vist.
O, lad din Engel bringe ham Bud
Om Længsler, fødte paa ny,
Hans Datters Tanker i Søndagsskrud
Er hos ham i Kvæld og Gry.

ET VESTJYDSK BONDEHJEM

171

Farvel, farvel 1 O, jeg veed det vist,
Du havde din Datter kær.
Et Hjerte brast, som fra først til sidst
Stod mig saa inderlig nær.

Hvornaar Moder har begyndt at forme sine Tanker
paa Vers, veed jeg ikke, men jeg tror, det var i en helt
ung Alder. Og hele Livet igennem skrev hun sine smaa
Sange. Var der Fest til Huse, kom Moder med sin
Sang. Hun havde en egen Evne til at anslaa alle
Strenge. Ogsaa naar Sorgen bankede paa, kunde hun
forme sine Vers, saa de kunde gribe Hjerterne. Det
er et temmelig stort Udvalg, vi har liggende fra hendes
Haand.
Moder var i sin Opvækst mest hjemme, da hun var
eneste Datter og hjalp sine Forældre ved Gaardens
Drift. Et Par Tjenester havde hun dog i sine unge
Aar. — En lille Hændelse, som hun var ude for et Sted,
hvor hun tjente, fortalte hun os Børn som et Bevis paa
Guds Førelse og Varetægt. Der kom saa tit dengang
til Gaardene her paa Egnen i Høstens Tid fattige om
strejfende Folk, som saa for Føden og en Smule Be
taling, somme Tider et Bundt Hø, hjalp til ved Arbej
det. En saadan Mandsperson var engang blevet sat til
at hjælpe Moder paa Hjalden over Kostalden ved Høet.
Da der tilfældig et Øjeblik ingen andre var tilstede,
vilde han gøre hende Fortræd. Hun sprang da fra ham,
og skønt det var højt oppe i Laden, maaske 5—6 Alen,
ned paa det haarde Logulv, faldt hun uden i mindste
Maade at komme noget til.
Som meget ung Pige, vist kun 16—18 Aar, kom Mo
der paa Koids Skole i Dalum, og dette Ophold fik stor
Betydning for hende. — Klavs Berntsen var en Tid
knyttet til Skolen, men Moder fortalte, at de kunde ikke
have ham dær, af den Grund, at alle Piger blev for
elskede i ham. Det var selvfølgelig uden Foranledning
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fra Berntsens Side. Men han var jo alle Dage en Lyk
kens Yndling, fra Naturens Haand udstyret med stor
Begavelse og medfødt Elskværdighed. Og de smaa Evadøtre var vel ikke stort anderledes indrettede for 50 Aar
siden end deres Søstre nu.
Der kom som en anden Tone mellem de Unge, som

MARIE BÆK NIELSEN HAHNE.

kom hjem til Sognet fra Højskolerne i Dalum, Rød
kilde, Testrup og Ølgod, som var af de mest besøgte.
Man sang nu Fædrelandssange, mens man før havde
sunget de gamle Viser, og man fik bygget et lille Fore
drags- og Forsamlingshus ved fælles Hjælp.
Saa kom Tiden, da Moder giftede sig. Den udvalgte
var en ung Mand fra samme Sogn, Christen Nielsen
Hahne. — Da Moders Forældre var ved at blive op i
Aarene, tilbød de Gaarden til de Unge, og der blev ind-
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rettet Aftægtslejlighed til de Gamle i den ene Ende af
Stuehuset.
Fader stod vel knap paa Højde med Moder i Aands
udvikling, men han var en praktisk og nøgtern Natur,
og de to udfyldte godt hinanden. — Ogsaa han var
grundtvigsk præget. Han havde sammen med tre andre

CHRISTEN NIELSEN HAHNE.

unge Karle fra Sognet tilbragt en Vinter paa Rødkilde
Højskole paa Møn. Og jeg hørte dem ofte mindes dette
Ophold med stor Glæde. — Fader deltog sammen med
Moder gennem Aarene i de grundtvigske Møder i Eg
nen. Hvert Aar ved St. Hansdagstide holdtes der et
større kirkeligt Møde i Ringkøbing, og mine Forældre
var i Regelen Deltagere deri. Jeg har ofte kørt dem
de 3/4 Mil til Stationen i Dejbjerg og hentet dem igen
om Aftenen fra denne Udflugt.
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Fader fik, eftersom Aarene gik, ikke saa lidt Arbejde
med Sognets Anliggender, og dette førte jo med sig, at
han var en Del borte fra Hjemmet. Naar Moder saa
om Aftenen sad og ventede paa ham, blev Resultatet
kanske en lille Sang. — Følgende er vist fra denne Tid:
I Høstens Tid.
Naar i Høstens Tider Kornet mejes ned,
Mens til alle Sider Stubbene man ser,
Rinder mig i Tanker, Dødens Le engang
Ogsaa hjem mig sanker under Klokkeklang.

Er jeg da fuldmoden til at bæres hjem,
Vokste jeg fra Roden altid lige frem?
Naar min Taares Kilde, stemmet, rulled fort,
Var det Grene vilde, Herre, du skar bort

Skulde jeg da længes imod Høstens Tid,
Om end tit jeg trænges her i Verdens Strid?
Nej, i dine Hænder jeg befaler mig;
Trygt sig Barnet kender hjemme kun hos digi
Naar det er paa Tide, faar jeg Klædning hvid.
Rugens Aks blev hvide før den rette Tid,
Derfor blev de svange. Herre lad mig ej
Gennem Dage lange trættes paa min Vej.
Lad mig altid mindes, du besøger mig,
Skal end Taaren rinde, vokser jeg mod digDet er Grødetiden, derfor faar jeg Regn,
Frugter bær jeg siden, det er Tidens Tegn.

Og naar Høsten kommer, og jeg bæres hjem,
Mens en evig Sommer atter bryder frem,
Toner mig i Møde tusendfold »Vel mødt«,
Engletoner søde hilser mig saa sødt.

Med nogle faa Linjer skal her omtales vor gamle tro
Karl i op mod 20 Aar, Jørgen Chr. Lassen. — Han var
fra Nabosognet Lem. Ved Konfirmationsalderen er han
vist kommet til Stavning. Han tjente et Par andre Ste
der, før han kom i mit Hjem. Fader, der havde en prak
tisk og hurtig Opfattelse, maa have lagt Mærke til Kar-
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len, ät der var Krummer i ham. Nok er det, han kom
i vor Tjeneste og blev hos os i de mange Aar. — Da
han var noget op i Tredverne, hjemførte han sin Ung
doms Brud. Fader havde hjulpet dem til en lille god
Ejendom lige i Nærheden af vor, saa vi blev Naboer.
Og Jørgen og Marens Bryllup blev holdt i mit Hjem. —
Jeg var dengang en lille Knægt paa omkring 12 Aar,
og meget fra den Fest har jeg glemt, naar jeg nu efter
omkring 35 Aars Forløb tænker tilbage derpaa. Men
een Ting er der, som staar præget i min Hukommelse,
og som jeg vil mindes, saa længe jeg lever. Det var om
Eftermiddagen. Vielsen var foretaget og Bryllupsmid
dagen overstaaet. Tiden gik godt med Alvor og Gam
men, som saa ofte før i denne Kreds. Og ind imellem
blev der sunget. Saa siger Fader: Lad os nu tilsidst
synge den Salme, som Jørgen og vi har sunget saa mange
Gange sammen. Og saa tonede Faders Yndlingssalme
ved Bryllupsfesten: »Jeg lever og veed hvorlænge fuld
trøst, jeg lever til Herren mig kalder«. —
Fader havde en god Sangstemme, og jeg mindes sær
lig godt Jule- og Nytaarsaftnerne i mit Hjem. Moder
læste gerne først en Prædiken, derefter blev der sun
get, og næsten altid sluttede vi med: »Jeg lever og
veed —«. Jeg kan næsten endnu, naar jeg efter saa
lang Tids Forløb opfrisker disse svundne Tider, lige
som høre Faders Røst, naar han sang denne Salme : »Jeg
rejser og veed, hvor Rejsen gaar hen, den gaar til Guds
evige Rige«.
Skønt Fader ikke talte meget om religiøse Ting, tror
jeg, han tænkte i Stilhed desto mere. Han havde sin
Part af det, vistnok for Vestjyden karakteristiske, Træk,
at søge at dække over sine Følelser. Jeg tror, han paa
disse Omra^der hyldede den franske Statsmands Ord,
der lød, naar Talen efter 1870 faldt paa Elsass-Lothringen: Aldrig tale derom, altid tænke derpaa. —
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Jeg maa ogsaa nævne det Vennelag, som mine For
ældre stod i. — Den Gang blev jo de fleste gift og bosat
i Fødesognet, og de Venskaber, som knyttedes i de unge
Aar, fortsattes op under de graa Haar. Hvor $taar de
levende for mig, disse Vennesammenkomster i mit Hjem.
Da lærte jeg tilfulde, at Alvor og Gammen kan saa godt
sammen.
I denne Kreds, hvor alt blev optaget i den bedste Me
ning, kom Moders lille »Aare« ret til Udfoldelse. Blandt
andet skrev hun følgende Sang, da en af vore allerbedste
Venner, Jens Alkærsig, laa for Døden. Det var netop,
da den store Amerikadamper »Titanic« gik til Bunds
paa Atlanterhavet, mens Musiken spillede: »Nærmere
Gud til dig —«. Til den Melodi skrev Moder sin Sang:

Ved Sygesengen.
Hjemad til dig, min Gud,
Stræber jeg nu,
Frels mig af Mørket ud!
Kom mig i Hu!
Du ser jo nok, hvor let
Jeg er paa Vejen træt, —
Hjemad til dig, min Gud,
Hjemad til dig!

Du ser, hvor end min Aand
Ængste sig kan.
Derfor ræk mig din Haand,
Min Frelsermand!
Saa gaar jeg trøstig bort
Gennem den mørke Port, —
Hjemad til dig, min Gud,
Hjemad til dig!
Det, som mig trykker haardt,
Synden saa svar,
Har du jo slettet bort,
Da den du bar.
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Gaar du foran mig frem,
Glad jeg dig følger hjem, —
Hjemad til dig, min Gud,
Hjemad til dig.

Magt ikke Graven har
Over min Fred ;
Kun Dragten, som jeg bar,
Den skal derned.
Selv jeg mig hæver op
Højt over Stjernetop, —
Hjemad til dig, min Gud,
Hjemad til dig.

Nu et Halleluja
Synger jeg glad
Hjemad paa Rejsen da,
Hjem til Guds Stad.
Snart er al Møje glemt,
Snart er min Harpe stemt, —
Hjemme hos dig, min Gud,
Hjemme hos dig!

Det var ikke mærkeligt, med den Udvikling Moder
havde, at man, da der skulde vælges Medlemmer til de
nyoprettede Menighedsraad, indvalgte hende, og hun
sad i Raadet i en længere Aarrække. —
Moder kunde skrive Breve som faa. Det var jo før
Prospektkortenes og Telefonernes Tid. — Naar hendes
Børn var ude i Verden, var det altid hende, som førte
Pennen paa Hjemmets Vegne. — Her skal lige anføres
et Par Brudstykker af Breve til hendes Søn og Sviger
datter, som viser hendes Syn paa et og andet:
»Hedeby den 22. December 1911.
Kære N. og A.
Nu skal I altsaa den første Gang holde Jul i eders
eget Hjem. Gud velsigne den for jer, saa det maa blive
en rigtig glad Jul! Juleevangeliet er jo altid et glad
Budskab, og Hjemmet er det bedste paa Jorden. For12
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enet maa de vel kunne skabe Glæde hos alle, som endnu
kan glædes ved det gamle Julebudskab, og som elsker
deres Hjem. Giv jer saa blot Tid til at være glade.
Ungdommen har altid saa travlt, men jeg beder jer:
Staa en Gang imellem stille og spørg jer selv, hvorfor
I lever, og Svaret vil lyde : for at blive glade nu og i al
Evighed. Og skulde I saa stundom synes, at Glæden
ikke er saa straalende, som I havde ventet, saa faar I
hjælpe lidt paa den, for man kan selv gøre grumme me
get i den Retning.«
»Det er som Regel ikke de store Sorger, der forbitrer
Livet for Folk, men snarere de mange smaa Fortræde
ligheder til dagligdags. Taber vi Hovedet, kan de let
blive til et helt Bjerg. Da maa vi tage et Tag for vor
Glæde, og kommer vi ikke over første Gang, bider vi
bare Tænderne sammen og prøver igen. Maaske siger
vi ogsaa: med Guds Hjælp, for det har vi ogsaa Lov til.
Men det er utroligt, hvad en god Vilje kan udrette, blot
vi rigtig vil. Naturligvis maa vi ogsaa huske, vi er
svage og skrøbelige Mennesker. Men det kommer an
paa Omstændighederne. Vi maa ikke bruge det som
Hovedpude for at slippe udenom.------- «
»Hedeby den 26. September 1920.
— — Nej Lykkens Roser er ikke saa røde, som vi
drømmer det i vor første Ungdom, og vi vilde heller
ikke engang være tjent dermed. Naar jeg nu staar med
det ene Ben i Graven, ser jeg, hvor vidunderligt Guds
Haand har ført mig gennem hele Livet, hvorledes hver
Smerte, han sendte mig, var et Led i hans Opdragelse
af mig. Jeg er jo, hvad jeg selv vil kalde et Søndags
barn, født med det lyse Sind, der har saa let ved at
lukke sig op for Glæden. Men dette Sind har ogsaa sin
Fare, det kan let blive for overfladisk. Derfor maatte
jeg have saa meget af Smerten, saa det kunde uddybes
og jeg føle, at uden Gud var Livet ikke til at leve. —
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Men alt i alt synes jeg, at mit Liv har været over al
Maade rigt paa Naade og Barmhjertighed, hvorfor jeg
aldrig kan takke nok. Ja, hvor har jeg ikke haft megen
Glæde af mine Børn.------- «
Det blev hendes sidste Brev til Børnene. — Ja, Mo
der kunde skrive dybt alvorligt, men hun kunde ogsaa
slaa de muntre Strenge. — For at vise hende fra den
Side, skal her anføres et Rimbrev, hun skrev, da hendes
Søns Svigerforældre holdt Sølvbryllup. Ordene lægger
hun i Munden paa sin lille, 2 Maaneder gamle Sønne
datter:

Til Bedstefar og Bedstemor paa deres Sølvbryllup
den 10. 11. 1912.
Hurra, jeg er første Gang til Fest,
Og jeg er vistnok den vigtigste Gæst,
Thi uden mig var I ikke Bedste,
Men I var barestens som de fleste.
Lidt Rimeri mig ligger i Blodet,
Og derfor har jeg sat mig i Hodet,
At jeg vil ønske jer Lykke paa Vers.
For første Gang er det helt Kommers.
Desuden vist ingen mig regner ilde,
Om lidt jeg vrøvler ved dette Gilde.
Jeg er jo ej saa forfærdelig stor
Og vejer saa nøje ej mine Ord.
Til Lykke da, kære Bedstefar,
Og tusindfold Lykke, Bedstemor!
I skal ha’ Tak, for I været har
Helt flinke mod mig i Gerning og Ord.
Men jeg har rigtignok ogsaa i Sinde
Jer at gengælde, thi inderst inde
Har jeg besluttet, naar jeg bliver stor,
Saa vil jeg hjælpe min Bedstemor.
Saa skal I to det saa dejligt have,
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Jeg skal vaske og Maden lave,
Jeg skal brygge, og jeg skal bage
Og Bedstefar altid hans Pibe tage.
I skal ej have det mindste Besvær.
Jeg skal stoppe og strikke og lappe om jer.
Og jeg tager ikke saa snart afsted.
Mor var der nu ikke saa meget ved,
Hun havde saa travlt med at blive gift.
Maaske der ej bliver saa megen Rift
Om mig, skønt man veed det jo ej for vist.
Men jeg siger nej baade først og sidst,
Jeg vil hellere blive hos Bedstefar,
Jeg finder, han er saa forskrækkelig rar.
De unge Mænd vil saa gerne regere,
Bedstefar er nok meget mere
Villig til min Vilje at respektere.
Lev vel, da, Bedstefar, Bedstemor!
Jeg kommer, saa snart jeg bliver stor.
Mette Johanne Nielsen.

Endnu har jeg ikke omtalt Moders Evne til at for
tælle. — Jeg glemmer aldrig Mørkningstimerne der
hjemme, naar Moder satte den gamle Rok i Staa eller
lagde sin »Bindehose« til Side og sagde til os Børn:
»Naar I nu kan være stille, saa skal jeg fortælle en
Historie.« Og saa kan det nok være, der blev Stilhed.
Vi sluttede Kreds om Moder, mens hun fortalte. Det
var gerne Eventyr: »Store Klaus og Lille Klaus«, »De
vilde Svaner«, »Snedronningen« og mange andre.
Ogsaa Fader fik vi somme Tider til at fortælle Hi
storier. Men han havde sin egen Maade. Han digtede
selv Fortællingerne, efter som han kom frem. Det var
Historier med megen Handling i. En af os Børn var
gerne Hovedpersonen, og vi morede os fortræffelig. —
Jeg kommer til at tænke paa, hvor mærkeligt det er,
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saa meget der kan arves. Jeg fortæller selv for mine
Børn paa samme Maade. —
Naar vi tidligere i Tankerne havde forestillet os Fa
ders og Moders Alderdomsdage, havde vi altid tænkt
os Moder som den sidst levende. Hun var 9 Aar yngre
end Fader og havde aldrig været syg af Betydning.
Fader derimod havde i sine yngre Dage stærkt Anlæg

Haven ved Hedegaard.

for Lungebetændelse, og han paadrog sig denne Syg
dom mange Gange. Jeg husker en Gang, han var syg
og meget daarlig, at nogle af Familien var samlet hos
os, deriblandt Faders Søster Kirsten. Hun kom da hen
til mig. Jeg var dengang en Dreng paa 8—9 Aar og
sad ved Bordet og var meget bedrøvet, da jeg kunde
forstaa, det var alvorligt. Hun tog mig ved Haanden
og sagde: »Kom nu med ind og sig farvel til din Fader!«
— Ja, Mennesket spaar, men Gud raader. Fader kom
over Sygdommen den Gang. Han blev næsten raskere
og stærkere, eftersom Aarene gik, og han skulde komme
til at overleve Moder i 4 Aar.
Det var saa hen paa Somren i 1920. Fader og Moder
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havde som sædvanlig deltaget i det kirkelige Sommer
møde i Ringkøbing. — Kort Tid efter begyndte den
uhyggelige Hosten at melde sig hos Moder. Der havde
aldrig i vor Familie været Anlæg til Tæring eller den
Slags Sygdomme, saa Moder ænsede det ikke i Begyn
delsen. Den saakaldte »spanske Syge« havde jo for et
Par Aar siden hærget Landet. Lidt Efterslæt dukkede
med Mellemrum op baade hist og her. Og det viste
sig, at Moder var blevet angrebet af denne snigende
Pestsygdom, som hun muligvis havde paadraget sig ved
det omtalte Møde. — Det gik efterhaanden rask ned ad
Bakke med hende, og Tiden kom, da hun maatte gaa
til Sengs — for ikke at rejse sig mere.
Hun var ganske klar over, hvor det bar hen, hvad
man ogsaa vil forstaa af det Uddrag af et af hendes
Breve, som er gengivet foran. Men hun tog sin Sygdom
med den Ro og Sindsligevægt, som var hende egen. —
En Ting var der dog, som foruroligede hende. En af
hendes Sønner opholdt sig den Sommer i Sveitz. Nu
vilde Moder ikke, at han for hendes Skyld skulde gøres
urolig og afbryde sin Rejse før Tiden. Hun strammede
sig op, og det lykkedes hende virkelig for en Tid. Dette
viser, hvad Viljen formaar. Men da saa Sønnen kom
hjem i September, og hun havde alle sine Kære om
sig, var det, som hun tyktes: Nu kan jeg dø rolig.
Naar hendes ældste Søn i den Tid kom hjem til sin
Moder, og han saa spurgte hende: Hvorledes har du
det, Moder? svarede hun gerne: »Jeg har det godt,
men jeg venter saadan efter at komme hjem.« — Da
randt der ham nogle Verslinjer i Hu, som hans Moder
for mange Aar siden havde skrevet ved hans Vugge:
Sov nu sødt og sov længe,
Sødeste Glutten min!
Trofast ved Vuggens Gænge
Sidder nu Moder din.
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Naar Skyggerne snarlig falder,
Da kommer de Engle smaa.
Saa sagte jeg paa dem kalder,
Naar jeg fra Vuggen maa gaa.

Da skal over dig lulle
De den dejligste Sang,
At du, mens Aarene rulle,
Kan høre den mangen Gang.
Naar een Gang din Moder skal sove,
Da syng du for hende den.
Og vil du fra Sengen dig vove,
Saa kald paa Englen igen. —

Og saa, den 9. September, fik Moder sin sidste Læng
sel opfyldt. Stille og rolig, som hun havde levet, ebbede
hendes Liv ud. Hun sov hen, som Sol i Høst gaar ned,
kun 64 Aar gammel.
For alle os Søskende, men særlig for Fader, var vor
Moders Død et smerteligt Tab. Men det gik nok her,
som det saa ofte gaar, at de tilbageblevne sluttede sig
tættere sammen.
Faders Deltagelse i Sognets Anliggender var jo for
længst afsluttet, og han levede sine sidste Aar for Hjem
met og sine Børn. Han bevarede sin Spændstighed og
Livlighed til det sidste, drev stadig Gaarden og beholdt
Ledelsen til sin Død.
I Efteraaret 1924 maatte Fader paa Tarm Sygehus
paa Grund af en Underlivssygdom. Sygdommen for
værredes, og snart stod det os klart, at vi ikke fik Lov
at beholde Fader længe. Og saa, den 12. Oktober, fik
ogsaa han Hjemlov. — Han kom til at hvile ved Moders
Side paa den gamle Kirkegaard i Stavning. Paa hans
Gravsten lod hans Børn sætte disse Linjer af hans kæ
reste Salme:
Jeg rejser og veed, hvor Rejsen gaar hen,
Den gaar til Guds evige Rige.
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Paa Moders Gravsten staar der:
Hun sov hen, som Sol i Høst gaar ned.

Naar min Vej fører mig til mit gamle Fødesogn, er
mit kæreste Besøg et Øjeblik at dvæle ved Minderne i
de Dødes Have i Ly af den ærværdige Kirke. — Dær
hviler Side om Side den forrige Slægt, som jeg alle
kendte saa godt. Nu ligger de her, de som stod midt
i Livets Kamp, mens jeg var Barn og ung. Naar jeg
lader Tankerne gaa tilbage : — hvor kort ! og fremad : —
et kort Spand af Tid, og du ligger selv Side om Side
med din Slægt!
Hvor er der hjemligt paa den gamle Kirkegaard, hyg
geligt og fredfyldt! Her hviler de saa trygt, — man
kunde næsten ønske at faa Lov at sove her.
Og disse Linjer rinder mig i Hu:
Hvad er vel Livet?
Et Pust i Sivet,
Et Spil af Kræfter,
Der higer efter
En Evighed. —
Dalgaard, Velling i Marts 1930.

Niels Hahne.
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