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Forord
Rundt om i mange hjem i det sydvestlige Jylland ligger i skuffer 
og gemmer en del avisudklip.

Det er nekrologer over ældre familiemedlemmer, og mange af 
disse er skrevet af Jens Andersen, den gamle degn i Føvling.

Han havde en særlig evne til at beskrive egnen og menneskene, 
og han var en flittig skribent.

Han skrev om sin barndoms præst Christen Krarup - og han 
skildrede livet, som det havde formet sig for gamle Skovbølling 
(én af sognets originaler). Han skrev om årstiderne og om da »æ 
jernbaan« kom. Den vestjyske tværbane fra Kolding til Esbjerg 
omtaler han i en artikel i »Vestkysten« tirsdag den 16. november 
1920 i anledning af, at banen dengang stod for at skulle fejre 
5O-året for linieføringen, og det er i den forbindelse ganske in
teressant at læse om, hvordan kommissionen, der tog bestem
melse om, hvor stationerne skulle ligge, havde indlogeret sig på 
kroen i Foldingbro. Kromanden, Ingvart Jensen, havde lyttet til 
samtalerne, og da han opdagede, at stationerne skulle bygges i 
Ladelund og Tirslund, skyndte han sig en sen aften op til pro
prietær Momsen, som efter en natlig »audiens« ved sovekammer
vinduet næste dag mødte op på kroen i Foldingbro, fik foretræde 
for kommissionen, og stationerne blev herefter bygget i Brørup 
og Holsted.

Jens Andersen skrev også om sin rejse hjem fra seminariet en
gang i 1880-erne - hjem til jul - og man får næsten tårer i øjnene, 
når man læser om, at han juleaftensdag i skumringen går op på 
Bavnehøj i Føvling og hører klokken kime deroppe i det gamle 
kirketårn. Barndomsminderne om julegrisen der slagtes - den 
fede »basse«, hvis blod »plasker« osv. - er næsten en barbarisk 
skildring, men det var livets vilkår dengang - julegrisen betød jo 
forråd til vinteren.

Jens Andersen skrev ikke så meget om sig selv, derfor glæder 
det mig at kunne bringe sønnen Aksel Andersens beretning om 
livet i degneboligen, som oprindelig var trykt i »Fra Ribe Amt« 
i 1976.
Greve, marts 1984. NielsE. Andersen.
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Et landsbydegnepars liv og virke
Af Aksel Andersen

Jens Andersen var født den 15. september 1865 på Lille 
Lervadgård, Føvling sogn. Han var søn af Mads Olesen 
Andersen (f. 1. dec. 1833) og Ellen Kirstine Schou (f. 11. 
nov. 1829). Farfaderen var Anders Olesen, ejer af Lervad
gård, og denne havde nok ment, at sønnen kunne have 
valgt en rigere pige. Men endelig en dag sagde han: »Vi 
skal til at stryge sten«. Det var måden, hvorpå han med
delte, at tilladelsen var givet, og at brylluppet snart skulle 
fejres. Det skete 8. marts 1860.

Det blev et slidsomt liv, der da indledtes. Der var vist 
kun 6 agre, en gammel hest og et par køer at begynde med, 
og hvert år skulle yderligere et stykke hede tages under 
plov. Et par store mergelgrave vidner om, hvordan jordfor
bedring fandt sted.

I ægteskabet var der tre sønner. Den yngste, Niels (23/1 
1868-29/7 1932) overtog fødegården. Den ældste, Anders 
(26/2 1863-16/10 1942) lærte husflid og grundlagde Hus
flidsskolen i Askov, hvor han også fremstillede håndvæve 
og sløjdmateriel. Han var en dygtig og »selfmade man«, 
landskendt under navnet Anders Lervad.

Den mellemste søn var Jens. Han fortæller selv, at hans 
moster Kirsten giftede sig i en moden alder med enkeman
den Peter Hansen, der var købmand og havde en kirke
stald, hvor hestene kunne sættes ind under gudstjenesten. 
Der var også lidt beværtning, og ejendommen blev i mange 
år benævnt som »kroen«. Den blev også brevsamlingssted 
og holdeplads for postvognen fra Holsted.

Ægteparret var barnløst, og den lille Jens var nok deres 
yndling. De har måske i spøg snakket med drengen, om han 
ville bo hos dem, og som seksårig tog han dem på ordet og 
fik således et hjem mere. Det var nok ved deres hjælp, han
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Fouling skole i Jens Andersens tid.

blev i stand til at komme på seminariet i Jelling 1882 og 
læse til kerer.

Han havde da allerede prøvet gerningen i praksis et par 
vintre. Det var dengang muligt at ansætte ganske unge 
mennesker som »underlærere«, og Jens Andersen var kun 
15 ar, da han begyndte. Derfor kunne han, da han blev 
pensioneret, spøgefuldt, som hans natur var, sige, at han 
kunne holde 50 års jubilæum som lærer. Det morede ham 
også at sige, at han havde virket under 5 biskopper, 5 prov
ster og 5 præster.

Seminarieopholdet i Jelling 1882-85 blev den helt store 
oplevelse for den unge landmandssøn. Han interesserede 
sig stærkt for fagene, og der var et godt sammenhold i hans 
klasse. De mødtes siden og holdt jubilæum i Jelling nogle 
gange, og det var ham en stor glæde at gense kammera
terne og at følge med i, hvordan det gik dem.

Allerede som stor dreng havde han skrevet vers, som var 
blevet trykt i »Illustreret Tidende«. Denne evne udvikledes, 
så han på seminariet gik under navnet »poeten«, hvad der 
glædede ham meget.

Det var ikke så ligetil at få embede efter dimissionen fra
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Jens Andersen. Augusta Andersen, /. Jorgensen.

Jelling i 1885. Jens Andersen underviste således ved en lille 
privatskole i Holsted, hvor han traf sin senere hustru Karen 
Augusta Jørgensen (29/9 1871-18/9 1952), datter af møller 
Johannes Jørgensen. I tre år var han ansat ved en privat 
skole i Alborg, og så fulgte et par vikarår i København. Da 
så embedet ved hans barndoms skole i Føvling blev ledigt, 
søgte han det og kaldedes i 1895 til lærer og kirkesanger.

Han og Augusta holdt bryllup, og nu begyndte et virk
somt liv for dem begge.

Jens Andersen satte en ære i at være en dygtig lærer. Det 
glædede ham, når dygtige elever drev det vidt, og han så 
gerne, at de fortsatte skolegangen på realskole.

Der var på mange måder kappestrid mellem nabolærere. 
Dette førte til dannelsen af P. 0.: Praktisk Øvelsesforening. 
Med regelmæssige mellemrum afholdtes lærermøder på 
skift i hinandens skoler, og bestyrelsen havde da i forvejen 
udpeget den, der skulle demonstrere sin undervisning med 
en opgave. Når børnene var sendt hjem, blev der kritiseret, 
ofte så ubarmhjertigt, at det kneb med at få de nye, unge 
lærerkræfter som medlemmer af P. 0. Men denne for
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enings virke har utvivlsomt bidraget til at højne undervis
ningen i egnens skoler. Det var folk som Chr. Søgaard, 
Holsted, A. Grand, Holsted, og Hans Ebbesen, Stenderup, 
der sammen med Jens Andersen, Føvling, førte an og vir
kede inspirerende på unge kolleger.

Lokaleforholdene var primitive. Børnene sad ved to
mands pulte, og bag katederet hang den sorte tavle. Kun
stigt lys var der ikke tale om, så første time kunne om vin
teren godt være så mørk, at man som en selvfølge da havde 
fortællefag: bibelhistorie eller danmarkshistorie. Siden 
fulgte så regning med griffel på skifertavle, hvor det var be
kvemt at viske ud med spyt på en finger. Mere fremskredne 
havde en lille vandflaske og en klud. Skriftlig dansk bestod 
oftest af diktat eller genfortælling. Så var der jo også 
skriveøvelser i overintendant Jørgensens skrivehefter og 
som regel sidst på dagen mundtlig dansk, der oftest var op
læsning. Dejligt var det, hvis læreren ville slutte med højt
læsning af et kapitel i »bogen«. Den tids sangundervisning 
bestod gerne i, at læreren spillede for på violin gående op 
og ned mellem pultene, mens børnene sang efter Rasmus- 
sen-Lidemarks »Sangbog for skole og hjem«.

Det må ikke glemmes, at religionsundervisningen ikke 
blot bestod af bibelhistorie. De større børn måtte også have 
»lærebog«, og så skulle skriftsteder og salmevers læres 
udenad. Ved den årlige »eksamen« mødte skolekommissio
nen med præsten i spidsen op sammen med interesserede 
forældre. Det gjaldt da om, at børnene kunne svare kvikt 
og rigtigt, når læreren katekiserede.

Det kunne også ske, at der kom »visitats« af provst eller 
biskop. Ved en sådan lejlighed spurgte den muntre biskop 
Olesen, Ribe, min far: »De er så lærer og kirkesanger?« 
»Ja«, »og Deres kone er organist?« »Ja«. »Hvordan kom
mer så kirkesangeren og organisten ud af det med hinan
den?« »Ja, hun angiver jo både takt og tone«, lød svaret, 
der blev modtaget i bedste lune.

Men organisten var en god støtte for sin mand i hans ar
bejde. Der var f.eks. salmemelodierne. Selv om »folk« sæd
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vanligvis bedst kunne lide de gammelkendte toner, kunne 
det hænde, at en ny præst var »Laubianer« og ønskede for
andring, og så måtte degn og organist slide i det med for
beredelse, så forsangeren kunne melodien, og musikken var 
ikke hans allerstærkeste side.

Jens Andersen kunne lide betegnelsen »degn«, og til deg
nekaldets forpligtelser hørte føringen af kirkebøgerne. Alle 
fødsler, vielser, dødsfald m.m. blev meldt til præsten og af 
denne indført direkte i den læderindbundne ministerialbog. 
Hos degnen blev anmeldelserne først skrevet i en kladde
bog, og siden skulle præstens indførelser skrives i degnens 
ministerialbog. Disse to eksemplarer måtte af brandrisiko- 
grunde ikke opbevares én nat under samme tag. Derefter 
skulle de konfereres, så rigtigheden stod fast.

En af degnens pligter var at »synge lig ud«. Dvs. at han 
ved højtideligheden, når kisten med den døde skulle føres 
bort fra hjemmet, forkyndte troen, bad fadervor og sang 
for med en salme. Ved begravelsen gik han og præsten side 
om side i spidsen for ligtoget. Var der så mindehøjtidelig
hed efter jordfæstelsen med kaffebord eller middag i for
samlingshuset, ventedes det også, at degnen var til stede, 
sang for og helst holdt en tale.

Ikke blot ved begravelser, men også ved andre af hjem
mets fester var degnen og hans kone selvskrevne gæster, 
der sad til højbords og ledede festen. I løbet af de 35 år æn
dredes skikke og traktement vel noget, men hovedretten 
ved en festmiddag var gerne kødsuppe og suppekød med 
peberrod. Det var da ikke mindst degnekonens pligt at øse 
op til gæsterne, og disse havde ofte forberedt sig ved at 
sørge for en god appetit. Ved en sådan lejlighed, fortalte 
min mor, at hun havde øst to store portioner op til en 
mand, og da hun ikke var parat med den tredje, tog man
den selv opøserskeen og forsynede sig, og det var med top. 
Hele hans spisning foregik i absolut tavshed, og hans første 
replik var, da han lænede sig over bordet og spurgte: 
»Håer do fåt di row søj, Kjesten Mari?« (Har du fået din 
rug sået, Kirsten Marie?).
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Meget af dette foregik, som man vil forstå, i forsamlings
huset. Det lå sydøst for skolen i Føvling og var opført i 
1901. Der blev tegnet aktier for at skaffe pengene, og en be
styrelse forestod driften. Der var foruden køkken den lille 
og den store sal. Sidstnævnte havde ribber langs endevæg
gen og blev brugt som gymnastiksal både af sognets unge, 
der dannede en gymnastikforening, og af skolen, som ikke 
havde egen sal.

I denne anledning skrev Jens Andersen følgende versifi
cerede tale:

Forsamlingshuset 
Hvorfor har vi huset bygget? 
For de unge og de gamle 
her at samle;
samle dem ved vintertider 
og når korn på marken skrider, 
samle fra forskelligt virke 
lidt til skole, lidt til kirke, 
samles her på gulvets bænke 
for at løftes, for at tænke, 
for at spørge, for at svare, 
mangen tåget tanke klare, 
lyse op, hvad godt er fremme, 
verden ude - mest dog hjemme.

And skal vækkes, 
krop skal strækkes!
Se en gang langs endevæggen 
ribberækken.
Rankning for hver lemmedasker, 
for hver tung og søvnig trasker, 
så en karl i nutidsdage 
som en Jarl fra Snorres sage 
stærk og spændig, 
let, behændig, 
fast i gang under sang 
glad de unge kræfter måler. 
Og den unge, muntre pige 
som hans lige 
frisk og fager os betager.

Kiv og kort skal her på port, 
godt og sandt får her kun plads. 
Ingen tant (jo, dilettant!) 
og intet glas, 
stundom dog en munter spas, 
når det er vort sind tilpas.
For den muntre ungdom dans
- ikke vild, fra sind og sans, 
men en glad, uskyldig leg 
den forbyder huset ej.
Selv vi gifte mænd og koner 
drages af musikkens toner 
og så glad i dansen går, 
som vi var de tyve år,
- selv den gamle er til fals 
i en lille Pérevals!

Så der bordes, og der bænkes, 
dugen bredes, kaffen skænkes. 
Kurvens indhold, gode sager, 
herligt smager.
Men når kæberne er trætte, 
ja, og maverne er mætte, 
vi adrætte
mægtigt rører vore tunger, vore lunger 
med en sang, så salen runger.
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Talen går så glat i kor 
om vort bord, 
alle har det rette ord, 
men for enkeltmand det kniber, 
når han griber 
kniven og på bordet banker, 
bli’r hans tanker 
som en flok forskræmte harer, 
der til alle sider farer.
Men opmand dig kun, du danske, 
du kan være ganske, ganske 
fri - om tanken slår et sving, 
det gør såmænd ingenting,
- dog er vrøvl en slemme ting.

For at gavne og fornøje, 
om det jævne og det høje, 
unge, gamle 
vil vi samle.
Gid det være os en ære 
godt til huse her at bære, 
gid det gode, sande, skønne 
altid her må have hjemme, 
altid her må nyde fremme
- da vil sagen godt sig lønne.

Her vi drøfter vore sager 
fra den danske folkeager. 
Politik og mejeri, 
sogneråd og andre råder 
i så mangen en forening, 
mange har forskellig mening. 
Dirigentens hverv vi ærlig 
ofte kalde må besværlig, 
er han end bestemt og myndig.

Lave hus i landsbygade 
gør os tit i hjertet glade.
Læg dem åndens kraft på tunge, 
de, som taler til de unge.
Fyld din plads og gør dit gavn, 
bær med rette samlingsnavn. 
Vogt vor ungdom for det stygge, 
vær til folkegavn og lykke, 
når vi samles om det ganske 
fællesskab, vi har som danske!

Meget af dette var vel ubetalt arbejde; man forventede 
simpelt hen degnens medvirken. Men der var også lejlig
heder, hvor der ydedes en frivillig skærv, »offer«, som i nu
tidens øjne kunne forekomme lidt ydmygende at modtage. 
Dog kunne det hænde, især op mod højtiderne, hvor der 
slagtedes, at degnens hjem blev betænkt med gaver, som 
vidnede om hjertevarme.

Men indtægterne var små og måtte suppleres på anden 
vis. Jens Andersen var således revisor i brugsforeningen, og 
mange var de fakturabind, han måtte kontrollere mod en 
ringe betaling. Så var der aviserne. Mod linjebetaling blev 
der skrevet mindeord om afdøde, omtale af jubilæer og 
mødereferater. Føvling lå inden for et område, hvor »Kol
ding Folkeblad« og »Vestkysten« konkurrerede. Så kunne 
det samme arbejde i afskrift sendes begge steder hen. En
gang ville den ene avis sikre sig eneretten til fars referater, 
og de var da så snedige at spørge mor først. »Tilbyd ham
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en telefon, det står han ikke for«, var svaret. Det gjorde de 
så og forhøjede samtidig betalingen til 7 øre pr. linje.

Til degneparrets mange gøremål hørte også modtagelse 
og beværtning af foredragsholdere ved Føvling Foredrags
forenings møder. Det var mest højskolelærere og omegnens 
præster. Mange af dem var gengangere, hvis vaner og øn
sker efterhånden var kendt. Det må have været en besvær
lig og krævende levevej at rejse omkring som foredragshol
der med tog og hestevogn og kolde gæsteværelser.

Der var for eksempel digteren Jakob Knudsen, som der 
gik mange historier om. Når han ventedes, stod huset på 
den anden ende. Ved ankomsten havde han kun tanker for 
sin kørepels, som skulle bredes ud i en varm stue, så den 
kunne være lun og tør til hjemrejsen. Maden spillede en 
stor rolle, og på min mors spørgsmål, hvad han ønskede til 
morgenmad, kom svaret prompte: »Tre blødkogte æg!«

Engang overraskede Jakob Knudsen med at sige: »... og 
efter foredraget vil jeg gerne have et varmt bad«. Mor ind
vendte: »Ja, men vi har jo ikke noget badeværelse«. »Det 
gør ikke noget. De har vel en gruekedel og en vaskebalje, 
og hvis jeg så kan få en til at skrubbe mig på ryggen ... !« 
Mor var for undselig til at påtage sig denne hjælp til et 
fremmed mandfolk, og man vil vist forstå, at det heller ikke 
lige var noget for J. Andersen. Men han fik en god idé og 
foreslog jordemoderen. Dette blev accepteret, og da hun 
var rede, kunne digteren få sit bad.

Far holdt meget af sit barndomshjem, og når vejret ellers 
tillod det, forsømte han sjældent lejligheden til at spadsere 
de ca. 2 km til Lervad efter skoletid for at se, hvordan det 
gik og tale med sin broder Niels og svigerinden Ellen.

Det var navnlig i halvfemserne, at hans poesi blomstrede 
og satte frugt i smukke digte, hvoraf kun få blev trykt, så 
de blev ikke kendt af mange, men der var tit brug for hans 
evne til at skrive lejlighedssange, når der skulle være fest i 
venne- og familiekredsen.

Desuden var han en habil amatørmaler, der bl.a. fandt 
sine yndlingsmotiver i bakkeområdet »Atte Bjerge«. Disse
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bakker havde også hans særlige interesse af en anden 
grund. De var oprindelig lyngklædte, og det syntes Jens 
Andersen, de skulle vedblive at være, så de kunne fortælle 
senere slægter, hvor fattig egnen engang havde været. Han 
kunne ikke lide, at driftige folk - omend med besvær - tog 
bakkerne under plov eller beplantede dem med gran og fyr. 
At bringe området tilbage til den oprindelige stand var da 
formålet med »Fredningsforeningen Aatte Bjerge«, som 
Jens Andersen stiftede og med ildhu gik ind for, selv om 
han mødte modstand. Der blev tegnet aktier, og en del af 
bakkerne blev fredede. Det ville have glædet ham at se, 
hvorledes der nu atter efter nogle års stilstand er kommet 
gang i sagen med anlæg af stier, opstilling af bænke med 
mere.
Alt dette kunne så fuldt og helt optage Jens Andersens tid 
og tanker. Det praktiske havde ikke hans interesse, og jeg 
har aldrig set ham med et haveredskab eller lignende i hæn
derne. Det praktiske tog hans kone sig af, og hvilken ar
bejdsbyrde påhvilede der ikke en degnekone dengang, og 
hvilke primitive forhold havde hun ikke at virke under! 
Man kunne tænke sig, at mindre beskedne folk havde fået 
det høje sogneråd til at flotte sig lidt mere. Om faciliteter 
var der bestemt ikke tale.

Alt vand skulle hentes ved træpumpen ude i gården, og 
det snavsede vand blev båret ud igen og hældt i rendeste
nen. Afløb fra køkkenvasken var der ikke. På en skammel 
i køkkenet stod den blå emaljerede vandspand med en 
vandøse på et søm i væggen. Der var komfur med en vand
gryde til opvask eller lignende. Om morgenen blev der 
tændt op i komfuret. Til lettelse deraf var der om aftenen 
lagt tørv, træ og avispapir i bageovnen, så det kunne være 
tørt om morgenen. Tørvegløderne blev så brugt til at tænde 
op i skolens kakkelovne, og lærerpersonalet kom med hver 
sin kulskovl og hentede gløder til at tænde op i deres klas
ser, så der kunne være varme, når børnene kom. Der var 
ofte småt med træk og godt med røg. Børnene måtte i øv
rigt i sidste time sørge for, at brændselskassen var fyldt til 
næste dag.
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Man havde dengang den »vestjyske skoleordning«, som 
indebar, at de ældste elever havde fri om sommeren. Om 
vinteren var der så en klasse mere, og der ansattes en vin
terlærer. I min fars tid bestod lærerpersonalet af første
lærer, andenlærer, to forskolelærerinder og vinterlæreren. 
Det var kun lærerinderne, der havde køkken, og derfor 
havde mor personalet på kost. Det var hendes skik til af
tensmad at servere varme levninger fra middagen. Dette fik 
en ældre mand, der hjalp med havearbejdet, til at komme 
med følgende bemærkning: »Henn we æ dejn fo di unnen 
tow gång o æ daw«. (Henne ved degnen får de middag to 
gange om dagen).

Som havegødning brugtes latrin, og det var der rigeligt 
af, da der naturligvis var gammeldags »das« med spande. 
Så kan vor forvænte tid med centralvarme og bad jo fore
stille sig, hvordan det var at få træskoene på en mørk vin
teraften og vade gennem sne på toppede brosten til det yd
myge sted. Til mindre »ærinder« fandtes der i soveværelset 
en toiletspand med låg, og det var nok dennes karakteristi
ske lyd, der engang fik en dame med en børneflok til at 
bruge udtrykket: morgenmusik i sovekammeret. Dette vig
tige rum var i øvrigt udstyret med servante, på hvis mar
morplade servantestellet, sæbekop, porcelænsfad og vand
kande stod.

Belysningen bestod af petroleumslamper, der skulle på
fyldes og pudses. En tid (det må have været under verdens
krigen) var de afløst af karbidlamper, der gav et meget 
skarpt lys, når de var i orden. Karbid blev også brugt til 
cykellygter, når aftenture var nødvendige. Det var et stort 
fremskridt i denne henseende, da der kunne fås dynamo
lygter.

Det var på de tider, at elektricitetsværket i Føvling blev 
bygget. Man var kommet først i Holsted, hvor vandmøllen 
blev grundlaget. I Føvling blev der opstillet en vindmølle 
og en dieselmotor. Skolen fik også strøm, men sparsomme
ligheden fejrede sine triumfer. Der skulle betales afgift pr. 
»blus«, og skolestuerne fik ikke lys i denne omgang.
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Det var ikke kun far, der havde ekstraindtægter. Mor 
var som nævnt organist, og hun havde private spilleelever, 
som hun underviste i klaverets svære kunst. Honoraret her
for blev på et tidspunkt sat op til 1 kr. i timen. Mon ikke 
det en tid var lidt af et statussymbol at have klaver i sit pri
vate hjem, og så måtte datteren jo også lære at traktere det. 
Betalingen skete tit i naturalier.

Til hjemmets forsyning med fødevarer var et af hoved
punkterne slagtningen af julegrisen. Den blev leveret le
vende fra en nærliggende gård. Prisen var fast, 100 kr., og 
så gjaldt det, at den var så fed som muligt. Det var en travl 
dag i køkkenet, og i kælderen var det murede saltkar, hvor 
flæsket opbevaredes, gjort rede. Skinkerne blev sendt til 
røgning. Oksekød købtes ved slagtervognen, der kom hver 
uge. Der kom også fiskehandler og bagervogn. Mor holdt 
selvfølgelig høns, og der var køkkenhave, men ellers var 
der jo brugsen, og mælk hentedes hver aftenstund i den 
førnævnte ejendom, vi kaldte »kroen«.

Nu skal man ikke tro, at mor var helt ene om denne ar
bejdsbyrde. Hun holdt som regel »pige«, og pladsen havde 
et godt ry som læreplads. En månedsløn på 35 kr. var der
for meget passende. Men de penge kunne spares, da min 
søster, Ellen, voksede til. Vi var tre børn: Olav (1900), 
Ellen (1903) og jeg (1909). Det var vist Grundtvigs mor, 
der tillægges ordene: »skal min sidste trøje springe, bli’r 
han dog til bogen holdt!« I en tid, hvor der ikke fandtes no
gen »Ungdommens uddannelsesstøtte«, måtte de små læ
rerhjem klare sig med sparsommelighed, når sønnerne 
skulle »læse«. Mor ydede sin indsats i den henseende. Der 
var jo klaveret, og hver sommer, når skolestuen stod tom, 
blev der lånt en bordplade fra forsamlingshuset og indret
tet systue. Det var her, aflagt tøj blev vendt og syet om.

Som tidligere nævnt var mor født og opvokset på Hol
sted mølle, hvis historie er omtalt af hendes svigerinde, 
Margrethe Løbner Jørgensen, i årbog bd. 5 (1919-22). Hun 
var gift med min morbroder Jørgen, der en tid var uddeler i 
Askov brugsforening. Lukas Jørgensen drev mølle og elek-
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tricitetsværk videre og var til sidst branddirektør, medens 
Jens Wiggo Jørgensen var købmand i Holsted. Ofte fore
tog Jens Andersen om lørdagen turen på cykel til Holsted 
for at gøre indkøb af gode sager hos sin svoger. Morbroder 
Jens holdt også sin søster underrettet om forventet knap
hed f.eks. på kaffe. Han havde et godt lager, og Augusta 
blev forsynet med en sæk ubrændte bønner. Disse blev om
hyggeligt rationeret ud, og der blev gemt pakker med på
skrift: jul, påske osv. På en pakke stod der »lærermøde«. 
Man brændte dengang rugkerner og malede dem i kaffe
møllen. Cikorie hørte med til køkkenets forråd, men om 
søndagen, så længe det var muligt, kom der en håndfuld 
ægte bønner på panden, og huset fyldtes med den lifligste 
duft. Mor fortalte gerne om den begejstring, der vaktes på 
lærermødet, da det som en løbeild spredtes mellem gæster
ne, at der var »rigtig kaffe«. Man husker måske historien 
om konen, der serverede kaffe for præsten med ordene: 
»Nu vil jeg da tro og håbe, hr. pastor, at kaffen er god«, 
hvorpå svaret lød: »Her hjælper hverken tro eller håb, her 
er det bønner, der skal til«.

Denne beretning har måske i rigelig grad handlet om de 
materielle forhold, men det er klart, at der i Føvling skole 
levedes et åndeligt rigt liv. Man var meget optaget af det 
nationale, hvad der forstærkedes af Kongeå-grænsens nær
hed. Det lokalhistoriske havde Jens Andersens store in
teresse, som man kan se af tidligere årbøger »Fra Ribe 
Amt«. Det var ikke så meget tørre tal og tabeller, han be
skæftigede sig med. Langt hellere gengav han anekdotiske 
beretninger med megen lune.

Far og mor havde ikke deres kristendom på læberne i 
tide og utide. Den var en del af deres liv og gerning, der 
godt kan karakteriseres som »et jævnt og muntert, virk
somt liv på jord«. Den styrkede dem i deres arbejde, og der 
er sået megen god sæd i fars religionstimer. Mor, som i 
mange år sad i menighedsrådet, interesserede sig for San- 
talmissionen og fulgte med i »Santalposten«. Gudstroen 
var en grundfæstet del af hendes liv, hvilket kom til udtryk,
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da hun engang var inviteret til spisning hos naboen, der 
under en missionsuge beværtede taleren. Da måltidet var 
forbi, trak missionæren mor lidt til side og sagde: »Vil De 
ikke også, lille fru Andersen, være med blandt Guds 
børn?«, hvortil det naturlige svar måtte være: »Ja, men det 
er jeg da!«

Jens Andersen søgte sin afsked, da han blev 65 i 1930, og 
flyttede hen i et hus, de havde ladet opføre nordøst for kir
ken ved vejen til Lervad. Det var ikke noget lille hus, og der 
var bad og centralvarme fra komfuret. Et sådant hus kunne 
dengang opføres for 12-13.000 kr., der kunne hæves i spa
rekassen. Det blev et stille otium på 7 år, hvor mor fort
satte med at spille i kirken. Da hun blev ene, og syn og 
kræfter aftog, flyttede hun fra det sogn, der havde været 
hendes liv i 45 år, hen til datteren, der var gårdmandskone 
i Lille Andst, for at tilbringe sin livsaften under dennes 
kærlige omsorg.

Aksel Andersen, født 1909 i Føvling. Dimitteret 1932 som lærer fra 
Haderslev Statsseminarium, nu handelsoverlærer på Vejen Handels
skole. Adr.: Rugvænget 18, 6600 Vejen.
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Christen Krarup,
Sognepræst til Føvling og Holsted 1847-1876.

Af Lærer J. Andersen, Føvling.

Aftryk af »Fra Ribe Amt 1922«.

Christen Krarup var et Skud af en gammel, 
kendt Præstesiægt. Farfaderen, der bar samme 

Navn, var Præst i Ølby, Asp og Fovsing Sogne fra 
1761—1801. I hans Embedslid var der i Pastoratet 
en rig Vækkelse fra Brødremenighedens Virksomhed, 
som uhindret af Præsten fik Lov at røre sig. Faderen, 
Hans Christian Mathias Krarup, var Sognepræst til 
Føvling og Holsted fra 1800—1827, da han blev for
flyttet til Vejle, hvor han døde som Provst 1834. 
Moderen hed Magdalene Vissing og var Datter af den 
gamle, rige Købmand Jens Vissing i Kolding. I Vejle 
Amts hist. Aarbog for 1921 fortælles en interessant 
Historie om, hvorledes dette Parti blev stiftet. Pastor 
Hans Krarup var 30 Aar, da han kom til Føvling. I 
den afsides beliggende Præstegaard kom han til per
sonlig Erkendelse af Sandheden i Bibelens Oid: „Det 
er ikke godt, at Mennesket er ene“. Men han var uden 
Damebekendtskaber og henvender sig saa til Provst 
Castberg i Lejrskov, der efter at have tænkt sig om 
siger: „Der er Købmand Vissing i Kolding; han har 
en Flok vakre giftefærdige Døtre. Maaske De vilde 
synes om en af dem!“ Saa drog da Krarup til Kolding 
i passende Udstyr som Frier, traf paa Kontoret Køb
mand Vissing, fremkom med sit delikate Ærinde og 
fik til Svar: „Ja, jeg har en, som vist kan passe Dem!“
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Saa kaldte han paa hende: „Magdalene, kom herned!“ 
En smuk, ung Pige viste sig, og pegende paa den 
unge, høje, statelige Præstemand siger Faderen til 
hende: „Der staar din tilkommende Mand, Magdalene!“ 
„Tak, kære Fader!“ udbrød den unge Pige, saa var den 
Sag i Orden. Saaledes fortælles der. Men slet saa 
eventyrligt eller snarere forretningsmæssigt er Partiet vel 
ikke stiftet. En Søster til Købmand Vissing. Dorothea 
Vissing, var tidligere Præstekone i Føvling, gift med 
Pastor Hans Bachmann Fog, der døde 1786. Der kan 
da let have været Forbindelse mellem Bækbølling 
Præstegaard og Købmandsfamilien, saa Forholdets Ud
vikling har haft et naturligere Forløb. Imidlertid: Mag
dalene Vissing blev Præstefrue og i et lykkeligt Ægte
skab Moder til 10 Børn. Af disse var Christen Krarup 
Nr. 4, født d. 14. April 1809. Han blev konfirmeret 
1823, efter at han i Hjemmet var bleven undervist af 
forskellige Lærere. Den første af disse var Seminarist 
Hans Jessen, der døde som Degn i Outrup, den næste 
Seminarist Søren Jessen, der blev Lærer i Henne. Mu
ligvis har begge disse faaet deres Uddannelse hos Pa
stor Hans Krarup, om hvem det vides, at han forbe
redte bl. a. Degnen i Eskelund, Niels Hansen, der 
blev Medlem af den grundlovgivende Rigsdag. Saa 
kom Student Laurids Eiler til Præstegaarden som Hus
lærer og siden Student Jens Warming, der døde som 
Præst paa Manø. Laurids Eiler, der var Præstesøn fra 
Jernved, kom siden atter til Bækbølling som Huslærer 
og blev forlovet med den ældste Datter Dorthea Mar
grethe Johanne, ligesom han ved Pastor Krarups For
flyttelse til Vejle 1827 blev hans Efterfølger i Embedet. 
I 1825 kom Christen 16 Aar gammel paa Kolding La
tinskole, efter at han den sidste Tid i Hjemmet var
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bleven undervist af Faderen. — Ribe Latinskole laa jo 
ellers nærmere, men Familieskabet i Kolding, hvor han 
kunde bo i Bedstefaderens Hjem, har sikkert her været 
afgørende. I 1829 blev han Student sammen med den 
4 Aar yngre Adjunktsøn fra Kolding, Parmo Carl 
Ploug. Med denne blev Bekendtskabet til et varmt 
Venskab; de var siden Regensianere sammen, og For
bindelsen mellem dem varede op gennem Aarene. En
gang var de Sendemænd hos Regensprovsten for at 
opnaa Tilladelse til at slaa Katten af Tønden. Provsten 
var ved denne Lejlighed meget lidt venlig, men de fik 
dog trods hans Gnavenhed Tilladelsen, da de lovede 
at holde god Orden. Krarup medvirkede ved Oprettel
sen af den kendte Læseforening, og ham tilkommer mu
ligvis en stor Del af Æren derfor. Sammen med Carl 
Ploug har han sikkert livlig og interesseret som denne 
taget ivrig Del i Tidens national-liberale Bevægelse 
indenfor Studenterverdenen.

Et morsomt Træk fra Plougs og Krarups Studen
tertid skal her omtales. De var begge forelskede i en 
ung Dame af det højeste Aristokrati, en berømt Skøn
hed i Datidens København; de beundrede hende, naar 
de om Søndagen gik paa Langelinie, hvor de tilfæl
digvis altid kom, naar hun spadserede der. Da hun 
blev viet til en jysk Godsejer, søgte de to 20 aarige 
unge Mennesker at komme ind i Kirken for at se 
hende i Brudestadsen, men forgæves. Politiet nægtede 
dem Adgang. Harmfulde herover skrev de da en Ar
tikel i „Københavnsposten“, paa hvilken ingen ringere 
end Johan Ludvig Heiberg svarede i „Den flyvende 
Post“. Ploug replicerede, bistaaet af Orla Lehmann, 
der leverede Grovhederne, hvorefter Heiberg ved et 
nyt Indlæg „paa den eleganteste Maade af Verden
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bukkede begge Ender sammen paa sine unge Mod
standere.“

Krarup tog Filosoficum 1830 og Embedseksamen i 
1836. Derefter tilbragte han et Aar hos Slægtningen 
Pastor Hans Sveistrup' i Nørup som Medhjælper i 
Præstegerningen. De to følgende Aar var han Hus
lærer, henholdsvis i Gørding Præstegaard ved Holstebro 
og paa Krogsdal samme Steds. Derefter udnævntes han 
til personel Kapellan for Egtved og Ødsted, og efter 
Sognepræstens Død blev han ligeledes personel Ka
pellan hos Stiftsprovst Frost ved Domkirken i Ribe, 
hvor han blev indsat 16. Oktober 1842, Treaarsdagen 
efter sin Ordination samme Steds. Her var han til 
Stiftsprovstens Død 1845. Saa var han et Par Maa- 
neder hos Svogeren Provst Eiler i Lejrskov, flyttede 
derefter til Bredsten og kaldedes endelig 11. Novem
ber 1847 til Sognepræst i Føvling og Holsted, hvor 
han blev indsat af Provst Petersen 4. Sønd. i Advent 
d. 19. Decbr. samme Aar.

Det var en forholdsvis lang Række Lære- og Vandre- 
aar, Krarup havde haft; han kunde vel længe før have 
haft Embede. Var det Kaldet derhjemme og Barndoms
hjemmet i Bækbølling, han havde ventet efter? I Egt
ved Præstegaard var han blevet forlovet med Anna 
Hansine Knudine Storm, en Datter af Sognepræsten 
Knud Storm. Med hende holdt han Bryllup i Kolding 
26. Oktober 1848. De levede i et lykkeligt Ægteskab, 
til hun døde 13. Juli 1873, og havde følgende Børn: 
Døtrene Bothilde, der blev Lærerinde, Magdalene, gift 
med Pastor M. V. Øllgaard2, Johanne, død som ung Pige, 
samt Sønnen Hans, der døde 1913 som Sognepræst og 
Provst i Vester Brønderslev.

1 Sveistrups Hustru var Chr. Krarups Faster
2 Sidst Præst i Fruering og Vitved (f 1913).
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Den gamle Præstegaard i Bækbølling, Barndoms
hjemmet, laa nede ved den lille Bæk, der udsprang et 
Par km. mod Øst og omgivet af smalle Engstrimler 
snoede sig Vest paa mod Kongeaaen. Vidt strakte He
den sig dengang, og Størstedelen af Præstegaardens 
Tilliggende var lynggroet. Ialt havde Gaarden et Areal 
af 514 Tdr. Land. Heraf var 129 Tdr. Ager, 18 Tdr. 
Eng, 18 Tdr. Kær og Mose og 349 Tdr. Hede. Kra
rup havde en Række dygtige Forpagtere, nemlig Elias 
Bertelsen, Hans Nielsen og Brødrene Knud og Morten 
Brorsen. Disse drev Gaarden udmærket og havde ved 
at opdyrke Dele af Heden et fortrinligt Udbytte, saa 
de alle blev velstaaende Folk. Stuehuset, som Faderen 
havde bygget, lod han i 50erne nedrive og opførte et 
nyt paa samme Sted.

Det var to vidtstrakte Sogne, Pastoratet omfattede. 
Befolkningen, der i Føvling i 1801 var 667 Personer 
og i Holsted 295, var allerede i 1850 omtrent fordob
let, nemlig henholdsvis 1250 og 577. Lang og sandet 
var Vejen til Holsted, Vest for den nuværende Lande
vej trak den sin Linie gennem Lyngen forbi Lykkes
kær, nuværende Holsted St. og „Rolighed“ over Aaen 
Vest for Skolen. Her laa Kirken, der ved Befolk
ningens Vækst allerede begyndte at blive for lille eller, 
som Kirkeejeren sagde: „Kirken er stor nok, men der 
er for mange Folk.“ Til Kirken i Føvling var Vejen 
ca. 2 km.

Det var i en bevæget Tid, Krarup blev Præst i Føv
ling—Holsted. Rundt om i Evropa bragte Foraaret 1848 
Revolutioner. Herhjemme skete Folkefrihedens Gen
nembrud; det slesvig-holstenske Oprør udbrød og der
med Treaarskrigen. Sikkert har da disse Aar været 
en bevæget Tid for Chr. Krarup. Fuldt optaget af sin
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Præstegerning har han levet stærkt med i Tidens Rø
relser, der i Studentertiden i nært Kammeratskab med 
Digteren Ploug havde fyldt hans Sind. Da Oprøret var 
dæmpetog Folkefriheden indført, har det jublet i ham. 
Aktiv Del i Politik tog han vel ikke, men stillede sig 
dog engang til Folketinget. Ved den Lejlighed sendte 
Læreren i Stenderup, Fader til Professor Holger Peder
sen, en Seddel rundt i Sognet med Opfordring til Folk 
om at møde og stemme:

„Alle møde — ingen svige, 
Held vi ønsker Danmarks Rige!“

Det var ogsaa i Aarene mellem 1. og 2. slesvigske 
Krig, at der holdtes et stort Folkemøde paa Bavnehøj 
i Føvling tæt Vest for Kirken. Her talte naturligvis 
Krarup, endvidere den senere Stiftsprovst Pedersen, 
Ribe, der lejlighedsvis har fortalt mig, at han her som 
ung Student noldt sin første Tale. Desuden havde 
Lærer Skov, Stenderup, Ordet. Muligvis var det et 
historisk Foredrag om Niels Ebbesen-Tiden, denne 
holdt, thi han kom til at bruge Udtrykket, at „Dan
skerne var som Faar mod de rivende Ulve“, hvilket 
bragte Krarup til at springe op og raabe: „Danskerne 
er sandelig ikke Faar, de bærer Løver i deres Skjold.“

Imidlertid trak snart efter tunge, mørke Skyer 
sammen paa Danmarks politiske Himmel, og Aaret 
1864 oprandt. Om hvorledes Krarup levede og aan- 
dede i dette ulykkelige Aar, og hvorledes Sorgen over 
Landets Nederlag og Nød kastede ham paa et langt 
Sygeleje, saa han svævede mellem Liv og Død, for
tælles i en Dagbog, skrevet af en Lærerinde Frk. Kuhl
mann, der det Aar opholdt sig i Præstegaarden. Samme 
Dagbog findes til Dels optaget i Prof. Karl Larsen: 
„Fra vor sidste Krig“ under Titelen: „Dagbog fra en
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Præstegaard paa Heden“. Der begyndes med at for
tælle om Kong Frederik den Syvendes Død og Lande
sorgen herover. Gamle Anders Olesen i Lervad er 
Sognets Repræsentant ved Jordefærden. Han medbrin
ger ved Tilbagekomsten 2 Billeder af Frederik den 
Syvende og er meget optaget af den nye Konge Kri
stian d. 9ende og Dronning Louises „Mildhed og Ge
menhed“. Det er smukt at læse om den Patriotisme, 
alle i Præstegaarden er besjælet af ved Kongens Død 
og Krigens Udbrud. Om Præsten og hans Frue hed
der det: „Fru Krarup er tapper i denne Tid, Præsten 
mere modløs; han ser urolig ud og gaar fredløs ud 
og ind uden Hvile eller rolig Søvn om Natten; jeg 
tror bogtavelig, han lever kun for vor politiske Stilling.“ 
Selv den lille 4aarige Søn Hans er med Liv og Sjæl 
med og beder: „Kom ned til os, Holger Danske!“ Og 
da Faderen spørger, hvad han vil med ham, svarer 
Purken: „Han skal ned og staa paa Dannevirke!“ 
Vred er Drengen, fordi — som han tror — de „lemme“ 
Tyskere har slaaet hans Helt „Frederik den „Ly
vende““ ihjel. Da hans Moder siger, at Gud har 
taget ham op i Himlen til sig, raaber han: „Ækle 
Vorherre, saa skal Du ikke tro, jeg vil læse Aftenbøn 
for dig!“ — Saa kommer som et knusende Slag Efter
retningen om Dannevirkes Opgivelse. „Her i Præste- 
gaarden er Sorgen ubeskrivelig“, hedder det i Dag
bogen, „Præsten tager sig det inderligt nær.“ Spar
somme er ellers Efterretningerne, men Rygter er der 
nok af. Om Aviserne hedder det, at det er flere Dage 
gamle Ribe Aviser med otte Dages forældede Nyheder 
fra andre Blade.

Det varme Fædrelandssind giver sig ogsaa praktiske 
Udslag. Fru Krarup ofrer al sin opsparede Uld for de

25 



stakkels Soldater. Alle Hænder er i Virksomhed med 
at sy og strikke, og Damerne „gjaldrer“ over de fær
dige Arbejder ligesom Fortidens Kvinder til Lykke for 
de kære „Jenser“ : „Sejr i din Arm, og Sejr i din Fod, 
og Sejr i hvert dit Ledemod.“ — Og ned til Præste
gaarden kommer Folk rundt om fra Sognet for at finde 
Trøst og søge Oplysninger om de kære, der er med i 
Krigen. Her kommer „Madamens“ Spindekone, gamle 
Else, hvis eneste Søn, hendes Stolthed og Glæde, „Pej- 
ter“ var med i Krigen og blev derude; her kommer 
„Havemanden Nes“ og hans Kone „Belone“. Og den 
kærlige Præstefamilie trøster, saa godt den formaar, 
og ingen Trængende gaar tomhændet bort fra Gaarden.

Imidlertid bliver Pastor Krarup syg, angrebet af en 
heftig Lungebetændelse, og ligger svævende mellem Liv 
og Død i Uger. Saa tungt har Landets Ulykke ramt 
ham. Omsider sejrer dog hans stærke Natur, saa han 
rejser sig igen. Præstegaarden har imens faaet fjendtlig 
Indkvartering af en Afdeling Østerrigere. Da er det, Præ
sten fører den fjendtlige Hauptmann hen for Frederik d. 
Syvendes Billede og siger: „Ja, her ser De vor elskede 
afdøde Konges Portræt, hvis Minde lever i alle danske 
Hjerter; De maatte ønske, De havde en saa folkekær 
Konge hos Dem.“ Og derefter peger Krarup paa et 
Billede af Eugene Beauharnais sigende: „Og her ser 
De Franskmanden; til ham staar nu vort Haab.“

Det er værd at bemærke, at medens de øster- 
rigske Officerer gerne vil staa sig godt med Værterne, 
hvor de er indkvarterede, og er venlige og imødekom
mende, faar de i Bækbølling Præstegaard ikke Lov til at 
komme over Hjemmets Tærskel. Hauptmann’en søger 
Gang paa Gang at vinde Familien ved at lave „Feuer
werk“ i Haven. Meget forargede paa deres Køns Vegne
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er Damerne, da de hører, at de danske Kvinder andre 
Steder danser og morer sig med Fjenderne.

Pastor Chr. Krarup var over Middelhøjde; han 
havde stærkt mørkt Haar, kraftige Øjenbryn over de 
brune, blinkende Øjne. Et livligt, noget nervøst Mine
spil var der i det hele over hans Ansigt. Distræt var 
han helt fra Ungdommen, af og til „tænkte han højt“. 
Saaledes naar han ubekymret for sit Udseende foretog 
en Tur i Haven i Skjorteærmer, rygende med Velbehag 
sin Pibe. Interesseret undersøgte han da alt, en Blomst, 
hvis Skønhed og Duft frydede ham, eller Træerne der
ude: „Der staar det gamle, hellige Asketræ“, kunde 
han udbryde. Eller han pludselig kunde briste i en 
høj, hjertelig Latter. Lune havde han ogsaa. „Der bor 
endda nogle store Folk i Stenderup“, sagde han en
gang til en høj, velvoksen Mand deroppe fra, „hvor
dan kan det være?“ „Det ska’ a sej Dem, Hr. Pastor! 
Se, naar én saa’r, flyver de stuer Kjerner aalti’ længst 
hen. Og saadan er æ stuer Borremand, stuer Nes og 
stuer Simon fløwen hiel ud o Stenderup Fællesmark.“ 
— Det er Pastor Krarup i Bækbølling, der fortæller 
Dr. Helms, Ribe Domkirkes Historiker, at man ude i 
Sydvestjylland til den almindelige Talemaade, naar en 
har fortalt en Historie: „Snip, snap Snude, nu er den 
Historie ude; tip, tap Tønde, nu maa du begynde“, 
føjer: „og nu skal Rive Taarn og Tirslund storeSten 
hæng i din Nejs, til Du fortæller en li’saa lang og 
li’saa trang, men it den sel’samm.“ — Alt i Sognet 
havde hans Agtpaagivenhed. Da der ved en Legestue 
i Pastoratet havde været Svir og Slagsmaal, sendte 
han en Skrivelse rundt, hvori Folk opfordredes til ikke 
at drikke mere end 2 Kaffepuncher, naar de kom sam-
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men i Gildeslag. En Skælm skal siden have sat et 
Nul til efter Totallet. Da Lærer N. N. Sørensen blev 
indstillet til Holsted Degnekald, ønskede de Holsted 
Sognerådsmedlemmer en anden. Føvling Medlem
merne, der var i Fler
tal og kendte Sørensen 
som en dygtig Lærer fra 
hans Virksomhed i Bo
bøl, gjorde sig ingen 
Skrupler herover og ind
stillede ham alligevel. 
Men haard var Striden. 
Et Medlem fra Føvling 
har siden fortalt: „Havde 
vi ikke haft den gamle 
Krarup, saa vist havde 
vi faret i hverandre.“ — 
Da Mormonerne kom til 
Sognet, blev de kraftigt 
imødegaaet af den iv
rige gamle Præst. — I 
1874 blev den sydjy
ske Tværbane aabnet af 
Kong Kristian d. 9. Folk 
stævnede i tætte Skarer
til Stationerne for at se den vidunderlige Jernbane med 
den prustende Damphest. I Holsted skulde Krarup tale til 
Majestæten. Paa den til Trængsel fyldte Perron stod 
den gamle i Ornat. Men længe tøvede Toget med at 
komme. Da det omsider kom, standsede det slet ikke, 
men gled ganske langsomt forbi. Idet den sidste 
Vogn passerede, stak en Herre Hovedet ud af et Vin
due og raabte: „Giv ham da et Hurra!“ Saa tjattede 
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lidt spredt Hurraraaben gennem Luften, thi skuffet 
var man blevet i høj Grad. Og den gamle Præst 
drejede brat om paa Hælen, idet han sagde: „Det 
kom vi let over!“ Han brændte inde med Talen. 
Men paa Vejen over til Stationen havde han memo
reret den saa tit, at et ungt Menneske, der kørte med, 
havde lært den, og her er den: „Gold er den Jord, 
som Lyngen bær, Guldhøst ikke der vanker! Men her
ude i Lyngens Hjem bor et trofast Folkefærd, der 
frygter Gud, ærer Kongen og elsker Fædrelandet og 
Friheden. — Dette jævne, tarvelige Folkefærd byder 
Deres kongelige Majestæt hjertelig Velkommen! Og 
ikke alene ved denne festlige Lejlighed tillader denne 
Egns vestjyske Bønder sig loyalt og ærbødigt at frem
stille sig for Deres Majestæt; men vi knytter til dette 
Møde et godt kendt og alvorligt forpligtende Ord: „Naar 
Tider vorde onde, kald, Konge, paa din Bonde!“ Gud 
velsigne Deres Majestæt og vort elskede Fædreland!“ 
— Om denne smukke Tale fortælles, at den mange 
Aar efter blev holdt af Provst Hans Krarup, Brønders
lev, en Søn af gamle Krarup, til Kong Frederik d. 8. 
under dennes Jyllandsrejse.

Om Krarups Distraktion har man iøvrigt følgende 
Smaafortællinger:

Engang var Herredsfogeden fra Holsted paa Besøg 
i Præstegaarden. Da Herrerne ved en Pibe inde i 
Kontoret havde udvekslet de almindelige Talemaader 
om Vejr og Politik, Dagen og Vejen, blev der nogle 
Øjeblikkes Tavshed. Begge fordybede sig i egne Tan
ker og glemte saa ganske hinandens Tilstedeværelse, 
at Herredsfogeden sagte trommende paa Vinduesruden 
udbrød: „Hvad skal man dog faa Tiden til at gaa 
med her, hvor man hverken kan faa sig en Lhombre
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eller Toddy? Det er dog et kedeligt Sted!“ Samtidig 
spadserede Krarup op og ned ad Gulvet, ivrigere og 
ivrigere kom Munden i Gang: „Hvad vil dog de Men
nesker her! Hvad vil dog de Mennesker her! Hvordan 
skal jeg nu faa min Tale færdig?“ Det har været 
hyggeligt at høre paa for den Tredjemand, der var til 
Stede.

Et Sagn fortæller, at da Krarup som Kapellan i 
Egtved Præstegaard var blevet forelsket i den unge 
Frk. Storm, var hans Undseelse saa stor, at han slet 
ikke kunde faa sagt det forløsende Ord. Lejlighed var 
der tit, men altid gik Munden i Baglaas, indtil de en 
Dag spadserede sammen i Haven. De havde talt om 
mange Ting, imens han havde spekuleret paa, hvor
ledes han skulde faa sig udtalt, da han pludselig i 
Distraktion siger: „Jeg faar det aldrig sagt, jeg faar 
det aldrig sagt, og tager en anden hende, er det ude 
med mig, saa jeg er aldeles fortabt!“ „Hvad siger De, 
Krarup?“ „Siger? siger? sa’ jeg noget? Men jeg kan 
virkelig ikke leve uden Dem?“ „Ja, men det skal du 
heller ikke, jeg vil ingen anden have end dig!“ Saa- 
dan skal den Sag være bragt i Orden.

Naar Præsten skulde ud at køre, var Fruen i høj 
Grad omhyggelig for ham, og han blev da indpakket 
i Frakker og Tæpper og tilsidst et stort Slag og fik en
delig et uldent Halstørklæde viklet en Mængde Gange 
om Halsen trods ivrig, men unyttig Protest: „Aa, lad 
dog være, lad dog være, I kvæler mig! I kvæler mig, 
sandelig!“ Men var han først kommen paa Vognen, 
og denne rullet af Gaarde, løsnedes Klædningsstykke 
efter Klædningsstykke, indtil han sad med blottet Krave
bryst lige mod Vinden og ivrig bakkende paa Piben 
talte nok saa højt og fornøjet med sig selv.
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Om Pastor Krarups Prædiken har jeg hørt Folk 
sige, at han talte med Klarhed, Kraft og Varme, tit 
indtrængende, saa Hjerterne rørtes, og Taarerne flød. 
Fra Barndommens Dage var hans Hjem her. Inderlig 
var han knyttet til Egnen og Befolkningen, og Baan- 
det blev med Aarene stærkere og stærkere. Den for
stod ham, og han forstod den. Hans smaa Særheder 
saa’ eller ænsede man ikke. Man vidste, at han vilde 
alle det bedste, troede paa ham, saa’ i Ærbødighed op 
til ham, unge som gamle. Et Arbeide, han lagde me
gen Vægt paa, var Konfirmandundervisningen. Hvert 
3dje Aar holdt han Sommerkonfirmation. Ofte var der 
da Konfirmander fra en Kreds af Omegnens Sogne, 
bl. a. mange fra Sønderjylland. En ældre Mand har 
fortalt om sin Præstegang: „Krarup holdt dengang Ka
pellan, men han maatt’ ett kom’ til os. Vi var 10 Kon
firmander fra 8 fremmede Sogne den Sommer. Vi blev 
konfirmeret i Holsted Kirke, og der var ikke een ledig 
Plads eller et tørt Øje i hele Kirken!“

I Slutningen af Treserne antog Krarup en Kapellan, 
Pastor Martin Øllgaard, der siden blev hans Sviger
søn, gift med Datteren Magdalene. Hans Hustru, der 
i mange Aar havde været svagelig, døde som nævnt 
i Juli Maaned 1873, og da Krarup følte Kræfterne svinde, 
og Svigersønnen havde faaet Embedet i Struer, søgte 
han sin Afsked i 1876 og rejste med Familien derop. 
I en Kalechevogn, han nogle Aar forinden havde faaet 
foræret af Menighederne, kørte han den lange Vej. 
Heroppe blev Opholdet dog ikke langvarigt, idet han 
efter faa Dages Sygdom lukkede sine Øjne i August 
1879. Han havde det som det gamle Træ, der ikke 
taaler en Flytning. Der hugges for mange Rodskud 
over; det formaar ikke at gro fast i den fremmede Jord, 
kan ikke trives i de nye Omgivelser.
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En smuk Septemberdag med Sol og stille Vejr jord
fæstedes han paa Føvling Kirkegaard ved sin afdøde 
Hustrus Side tæt op ad Gangen langs Kirkens Syd
side, nær ved det Sted, hvor han gennem 38 Aar, Søn
dag efter Søndag, havde tolket Guds Ord af et oprig
tigt troende Hjerte. Et saa stort Ligfølge, som man 
vel aldrig havde set i denne Egn — op mod 100 
Vogne — ledsagede Støvet af den gamle, afholdte Præst 
herover fra Holsted St. Kirken var fyldt fra øverst til 
nederst. Ungdomsvennen og Slægtningen, Pastor H. 
Sveistrup, Vejen, holdt Ligtalen. Teksten var Jesu Ord 
om Natanael: „Sandelig, han er en Israelit, i hvem der 
ikke er fundet Svig.“ Kønt og bevæget skildrede S. 
den gamle Præst, som man allerede, mens han var 
Barn, havde kaldt Christen Præst i Forudfølelsen af, 
hvad Gud havde bestemt ham til, og hans trofaste 
Gerning i Menighederne. Dybt bevæget var alle. Paa 
hans Gravsten staar Ordene fra Romerbrevet 10, 10: 
„Med Hjertet tror man til Retfærdighed; med Munden 
bekender man til Salighed.“ Sjælden er Mindet om en 
Præst bevaret i Troskab, Taknemmelighed og Ærbø
dighed længere end om „æ gammel Præst“, Christen 
Krarup til Føvling og Holsted.
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Gamle Skovbølling
Den afdøde original

Fra Sydjysk Folkeblad mandag den 26. juni 1911.

Til den omtale her i bladet af den ejendommelige, overalt velsete 
personlighed, som gamle Skovbølling var, kunne jeg have lyst til 
at føje enkelte småtræk.

Navnet »Skovbølling« havde han fået i arv efter faderen, der 
stammede fra byen af samme navn i Åstrup sogn. Men Kr. Han
sen har også andre navne - kært barn har jo mange navne - f.eks. 
Kr. Mærgelkreter, Kr. Enligkarl og Lille Kristen. I skolen - den 
gamle skole i Bobøl, hvor Lindvig, N. N. Sørensen m.fl. var hans 
lærere - var han ualmindelig opvakt. Særlig udmærkede han sig 
ved regning, men også hans skrift var smuk, ligesom hans stil 
både var korrekt og ejendommelig. Det skal have været påtænkt 
at sætte ham til bogen, men det blev ikke til noget, havde vel ej 
heller nyttet.

Skovbølling kom ud at tjene som bondekarl forskellige steder 
og blev, da han nåede værnepligtsalderen, soldat i Fredericia. 
Han var nok ingen paradesoldat, uden for så vidt han stadig 
måtte paradere om. Blanke knapper, velbørstede klæder og sko 
var ikke Kristens stærke side. Derimod skal en kaptajnsfrue have 
sat stor pris på hans troskab og opvagthed, når det gjaldt om at 
gå ærinder eller gøre forskellige tjenester i huset. Hun foreholdt 
ham da, at han måtte se at undgå omparaderingen med følgende 
ord: »En rask soldat må sagtens kunne holde sine knapper 
blanke«. Hertil svarede Skovbølling: »Ja, vel, frue! Men kommer 
man imod tyskerne, har det kun lidt at sige, om en knap skinner 
eller ej«.

Engang skal en premierløjtnant som straf have givet ham be
faling til at fremstille sig for kaptajnen med følgende melding: 
»Sig kaptajnen, at jeg aldrig har set så stort et svin som Dem!« 
Skovbølling afleverede meldingen, men i direkte anførsel, hvor
ved det kom til at hedde: »Jeg melder hr. kaptajnen fra premier
løjtnanten: Jeg har aldrig set så stort et svin som Dem!«
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Hvorledes meldingen optoges fortæller sagnet intet, men har 
vedkommende antaget, at formen skyldtes Skovbøllings naivitet, 
så har han taget fejl.

Da Skovbølling engang nogle år senere skulle til mønstring, 
spadserede han ikke alene den lange vej til Viborg, men han 
gjorde ved samme lejlighed vejen krum, idet han fra sit hjem i 
Bobøl hentede et par støvler i Ribe og derfra direkte begav sig til 
sin garnisonsby.

Efter i nogle år at have tjent som bondekarl forskellige steder 
købte han for sin fædrendearv et husmandssted i Tirslund. Her 
boede han en tid lang ganske ene, og original i højeste grad skal 
hans landbrug have været. En gris, han havde, blev således trak
teret med vand og havde at forskaffe sig fødens faste dele af et 
ophængt havreneg.

Selv vænnede han sig til tarvelighed og nøjsomhed, det var jo 
kun rimeligt, at grisen skulle opdrages til det samme.

Det er blevet sagt, at han en tid lang brugte en rævegrav til at 
sove i. Som en anden Diogenes øvede han sig i at undvære. 
Ligeledes hærdede han sig. Blev han våd, tørrede han klæderne 
på kroppen. De bare fødder gik han med vinter som sommer. 
Den hårde jord var hans leje. Engang døde et af hans får, da 
brugte han dette til hovedpude, indtil det af nærliggende grunde 
måtte fjernes. At ligge i en seng var for blødagtigt, og en sengs 
gode klæder, der var blevet ham foræret, brugte han til at dække 
over noget gammelt jernskrammel.

Om det var hærdningen, der virkede, eller et ualmindeligt 
godt helbred det skyldtes, så var Skovbølling næsten aldrig syg.

Dog fik han engang, medens han boede i lirslund, en byld i 
halsen, der plagede ham i den grad, at han måtte til læge - 
daværende doktor Bay i Eskelund. Denne beordrede grødomslag. 
Skovbølling fik også grøden kogt, men så - spiste han den, idet 
han vel ræsonnerede, at den da ville komme i nærmere berøring 
med det dårlige sted. Og heldigvis: »omslaget« havde den øn
skede virkning. - Da Skovbølling havde solgt ejendommen i Tirs
lund, havde han ikke senere eget hjem, men opholdt sig snart et 
sted snart et andet - sidst i en årrække i Bækbølling ved præste
gården og mejeriet. Forskelligt daglejerarbejde var hans beskæf-
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tigelse, som mergelkastning, brøndrydning, brøndgravning osv.
Tit gik han ærinder, som han besørgede prompte, men det tog 

sin tid, tit et par dage eller derover. Thi gode venner og bekendte 
havde Skovbølling alle vegne, og han gik da lejlighedsvis ned og 
spurgte, om der ikke var bud. Natten benyttede han lige så gerne 
til at færdes i som dagen.

Det var Skovbøllings stadige tale lige til det sidste, at han 
havde sin gode ungdomskraft og arbejdsevne usvækket. »Jeg kan 
stå ved siden af enhver i en mergelgrav endnu«, udtalte han 
således for ikke så længe siden, hvortil en tilstedeværende afsides 
bemærkede, »men ikke bestille noget«. Sandheden var vel, at 
hans kræfter ingen sinde havde været ret store.

Så kom ideerne ham til hjælp. Mens han boede i Tirslund, 
skulle han levere aftægt til en kone i Bobøl. Til transport af 
naturalierne lavede han da en trillebør, hvis arme var 6 alen 
lange, »så hjulet omtrent kunne være i Bobøl, inden Skovbølling 
kom vel hjemmefra«, som én spøgefuldt bemærkede. Da han 
engang skulle fragte noget for pastor Enghoff op til præstegården 
i Føvling, lavede han en trillebør med hjulet omtrent anbragt 
under midten for at formindske vægten. Uheldigvis blev det ham 
imidlertid derved umuligt at holde ligevægten, så han slingrede 
som et skib i stormvejr, da han nåede Føvling.

I mange år drejede hans planer sig om at få bygget et hus til 
sine »redskaber« og få et stykke jord at dyrke. For at nå det første 
mål, samlede han da materialer, købte brædder og tømmer, 
granstammer og pæle og fik det fragtet op på præstegårdens 
hede. Her lå det så i årevis uden nogen sinde at blive brugt, til 
det var ødelagt.

Ligeledes higede han efter at få et stykke jord at dyrke. Han 
skal have været ved sognerådet for at få dettes hjælp, da han ellers 
var bange, at han i sin alderdom kunne falde kommunen til 
byrde, hvad han meget frygtede for. Hans mål blev nået, da 
præstegårdens forpagter overlod ham et stykke jord gratis til dyrk
ning. Her praktiserede han da sine landbrugsteorier, som kortelig 
skal nævnes - om ikke til efterfølgelse.

Tidlig og sildig så man ham i adskillige år på vejen forbi me
jeriet opsamle spildt gødning. Hver hestepære blev trolig med-
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taget, kørt over på hans jordstykke og dækket med lidt jord. 
Dynge ved dynge skal her ligge - og det blev liggende ubenyttet. 
Vel lånte Skovbølling undertiden et spand heste, eller fik sit 
stykke jord gravet - undertiden endda »hollandsk« - men fik han 
stundom pløjet, fik han ikke tilsået, eller nåede han dette, fik 
han ikke høstet, eller fik han høstet, kom afgrøden i hvert til
fælde ikke i hus. Hans metode at sætte kartofler på er i særlig 
grad original: Kartoflerne lagdes hen ad grønsværen, så pløjedes 
en fure op fra hver side til dækning, Denne måde havde den 
fordel, at når optagningen skulle foregå, behøvede man blot at 
vælte furen tilbage, så lå kartoflerne der. Det var for så vidt 
praktisk - om udbyttet var tilfredsstillende, kom det for Skovbøl
ling mindre an på, da han jo aldrig fik indhøstet.

Som tidligere nævnt arbejdede han i sine yngre dage tit ved 
mergelkastning. En meddeler fortæller, at han ved en sådan lej
lighed holdt sig selv ved »tørkost«. Rugbrød, klipfisk og heste
kødpølse købte han ved købmanden, og fra mejeriet fik han 
daglig en lille spand fyldt med skummetmælk. Når spanden kom 
fra mejeriet, tog Skovbølling den ikke med ned i graven på et 
køligt sted, men lod den stå oppe i solheden. Dette skete med 
velberåd hu, thi tog han den med i graven, blev mælken efter 
hans forstand »blåsur«. I varmen var der derimod chancer for 
tykmælk. Holdt han så måltid, skar han sig en humpel rugbrød, 
tog et lille stykke pølse eller klipfisk til. Pålægget blev lagt så 
forsigtigt, at han lige kunne fryde sin lugtesans derved og førtes, 
alt som han spiste rugbrødet, langsomt tilbage, idet han prakti
serede princippet, hvorefter den romerske kusk fik æslet til at gå 
ved at holde det en tot græs for næsen.

Kom han ind et sted ved spisetid, blev han næsten altid budt 
til bords, men svarede regelmæssigt: »Tak, jeg er bespist andet
steds fra«. Gentoges så indbydelsen, tog han imod den med be
mærkning om, at da det var hans livret, ville han lige smage, 
hvilket vil sige, at han spiste med en udmærket appetit. Tit lagde 
han da bagefter, når folkene var gået fra bords, armene under 
hovedet på bordet og sov timevis i denne umagelige stilling. 
Skovbølling kendte næste alle menneskers fødselsdage i Føvling 
sogn. Tit kom han da og ønskede til lykke med et par velvalgte
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ord. - En mand, der fyldte 71, ønskede han således »sundhed og 
lykke i det første år af det ottende decennium«. Han blev ved en 
sådan lejlighed budt til bords, men opholdt sig gerne kun kort, 
da der var andre »honorable« folk, han samme dag skulle bringe 
sin lykønskning.

Skovbølling gjorde altid brug af sin borgerret ved de forskellige 
valg: Folketingsvalg, sognerådsvalg osv. Han var alle sine dage en 
god venstremand. Sjældent nåede han til Ribe, før valghandlin
gen var forbi. »Du kommer for sent Skovbølling«, sagde en be
kendt ved en sådan lejlighed, hvortil han svarede: Åh, det er vel 
tids nok at afgive sin stemme. Jeg skulle ikke herud for at om
vendes i dag«. Ved forrige valg, da der var 4 kandidater, nemlig 
foruden Brorsen, læge Jensen, Most og Nicolajsen, spurgte én 
ham: »Nå, Skovbølling, stemmer du på doktoren?« - »A trænger 
eet te æ doktor«. »Hvem da, ska det væ’r æ Most?«. - »Nej, a vil 
nærmere i æ familie, da a ka’ komme det. A vil ha æ Bror!«.

I de sidste år begyndte alderdomssvaghederne at melde sig, og 
en vinter var han en tid syg. Benene var det dårligt med. Så lånte 
en ham et par krykker, som han benyttede en tid, snart kun én, 
snart to og undertiden tog han begge under armen.

Da foråret kom, blev han syg, formodentlig lungebetændelse. 
Han blev bragt til sengs - efter i en menneskealder at have skyet 
så blødt og behageligt et leje. Det blev da også hans bane. Man 
skal ikke i sin alderdom indlade sig på uprøvede ting. En dags tid 
efter døde han.

Mange fulgte gamle Skovbølling til graven, mange kranse dæk
kede den, og der er sket en indsamling til en mindesten. Han vil 
længe huskes for de vittige, rammende svar, han lynsnart for
mede. Men også mange karaktertræk vil erindres. Aldrig talte 
han et ondt eller nedsættende ord om nogen. Hørte han ét eller 
andet, plejede han at sige: »Det kender jeg ikke noget til«. Han 
var taknemlig for små tjenester, og han ønskede at klare sig selv 
og frygtede i høj grad for at falde kommunen til byrde. I sin 
fattigdom var han en lykkelig mand, der ikke ville bytte med 
mangen velhavende besidder.

I ovnhuset i Bækbølling præstegård, som de sidste år var ham 
overladt, lå der fuldt af alle mulige slags gamle sager, en mængde
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jernskrammel han havde fundet rundt omkring, og som folk så 
havde foræret ham. Der var flere vognlæs. Og hver del havde 
sikkert haft og fået sin bestemmelse, når han fik eget hus og 
hjem. Det nåede han ikke. - Det er få, der når alle deres hensigter 
og mål, men det er færre, der ved at nå så lidt som Skovbølling, 
befinder sig så veltilfredse ved, hvad livet bringer.
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Høsten før og nu
Fra »Vestkysten« august 1920.

Høsten er inde. De bugnende kornmarker er blevet gule og 
modne i augustsolens stråler. Tungt bøjer stråene sig under væg
ten af de fulde kærners mængde. Så bliver der travlhed ude og 
inde med at høste og bjærge. Der kommer en tid, hvor hver af 
dagens timer må benyttes. Kanske truer der storm, der kan 
spilde, og regn og byger, der kan øde. Derfor må alle, store og 
små, unge og gamle i arbejde. Og dette arbejde, hvor anstren
gende det end er, gøres med glæde. Triller end sveden i tunge 
dråber, giver det trætte lemmer og en stiv og værkende ryg, så er 
der alligevel spøg og latter, munterhed og smil, en oplagthed til 
at tage fat, som på ingen anden tid af året.

Alligevel hører man af og til bekymrede sjæle, der siger: »Hø
stens poesi svinder. Vi hører ikke længere leens klang, når den 
stryges og skærpes, en »aflægger« eller »selvbinder« ruller nu 
knebrende op og ned langs agrene. Duften er borte, glansen er 
borte, humøret med. Høsten er noget ganske andet end før«.

Det er romantikkens gamle læresætning, at fortiden var ander
ledes fyldt med poesi end nutiden. Og det går gerne ved ethvert 
fremskridt således, at man tror, det er købt på skønhedens be
kostning.

Mon der ikke, da leen afløste seglet, opløftede sig lignende 
klagende røster i samme retning? Sagde man mon ikke dengang: 
Før favnede man aksenes gyldne rigdom, bøjede dem mod sit 
bryst og lagde dem varligt i hob. - Nu hugger og slår man hårdt, 
koldt og dødbringende kornet ned med lebladet. Selve døden, 
den uhyggeligste gæst af alle, gav man høstkarlens skikkelse med 
leen i hånd. - Mon da denne klagen varer længer end høstmaski
nen får sin digter, så man hører også en sang klinge for den, en 
melodi, der skaber og bevarer skønne minder om høsttiden? 
Agrenes poesi er jo den samme. Solen, der stråler ned fra oven, 
lige så blank og klar som i fordums dage. Mynten dufter lige så 
stærk nu som da. Spurvene holder endnu gilde mellem traver,
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der kanske står dobbelt så tætte og meget tungere end i de »poe
sifyldte gamle dage«. Vi vugger endnu som før hjemad på de høje 
læs, og den fyldte lades tiltrækning er ikke mindre nu end før. 
At maskinerne har lettet arbejdets slid, kan da ikke formindske 
glæden.

Og en af de følelser, der i særdeleshed bidrager til at skabe 
høstens stemning, er det, at nu ganger sommeren på hæld, at 
vinteren er over os, den tid da

»Stormen over sletten kuler,
gør skoven bar og marken hvid, 
og bondens travle hænders flid 
i hjemmet gennem lange tider skjuler«.

Snart giver marken ikke en kærne, ikke et strå til føde for 
mennesker og dyr. Selvopholdelsesdriften bringer iver og flid 
over os, glæden over, at hjemmet fyldes med rigdom, så vi har 
værnet mod nød, når kulden knuger, og sneen fyger.

Tiden er mørk nok. Der er ængstelse nok. Lad os ikke kaste den 
glæde, der bydes os, bort. Lad høsttidens fryd fylde vore hjerter 
som i gamle dage. Den er rig og skøn nok dertil. Den har sin 
poesi nu som før.



Efterår
Fra » Vestkysten« efteråret 1920.

Det stille, milde efterårsvejr vil snart være forbi. Det har i år varet 
så længe, at næppe nogen kan huske magen. Oftest falder det før 
og er forbi ved jævndøgnstider. Tit ligger morgentågen vel 
længe, men hæver den sig, bliver luften så klar som afgæret vin. 
Så vidt man kan se! Langt borte, hvor disen ellers slører, toner nye 
egne frem med skarpe konturer - landsbyer med kirker og møller, 
med huse og hegn, skovbryn og høje. Og denne blide sol, hvis 
smil markerne glædes ved, som den gamle glædes ved lidt op
mærksomhed, lidt venlighed. Fra strå til strå er den flyvende 
sommers strålefine tråde spændt glitrende i lyset, dirrende i luft
ningen. - Det er alfernes tæppe mod klarhimlens nattekulde over 
sommerens sidste blomst. - Vintersæden er længst sået og grøn. 
Er det ikke underligt, at efteråret er såtid? Dag for dag tager lyset 
og varmen af, alt visner og falmer, livet udslukkes, og dog strøs 
kornet i den sorte, kolde muld, mens efterårets regn falder som 
bitre tårer, og netop den sæd giver os vort brød, næringen for vort 
liv. Netop den har en betydning for os som ingen anden. Og når 
græsset er vissent og gult, når pløjemarkerne er sorte, da er rugen 
ene om at »lyse op i mulmet«, ene om at bære livets farve.

Efterårets farvespil har længe strålet over skov, hegn og have. 
Så bruser stormen op, og efterårsregnen falder. »En våd oktober, 
hvor lidet hyggelig og lidet proper«. Vore trækfugle drager mod 
syd - sangfuglene er rejst for uger siden - vildgæssene kløver 
luften i V-formet kile. Så er vinteren nær. »Thi når gås går til hav 
og grævling til grav, kommer vinteren ikke i skridt - men i trav!«



Da den sydjyske tværbane kom
Fm »Vestkysten« tirsdag den 16. november 1920.

I året 1874 åbnedes den sydjydske tværbane fra Lunderskov til 
Esbjerg, hvis havn var blevet færdigbygget i slutningen af tres
serne. Nu, da der snart er hengået 50 år siden banens anlæggelse, 
og dens udvikling har været så stærk, at den har fået projekteret 
dobbeltspor, kan det kanske have sin interesse at mindes hin 
svundne tid, da den første skinnevej kom her til Sydjylland.

Det var til dels ind over en fattig hedeegn, hvor der var langt 
mellem skorstenene, banen blev lagt. En arbejdsformand ved 
anlæget skal da også have sagt, at han let kunne trille de varer på 
en bør, her ville blive forsendt. Oprindelig skal der have været 
afsat 3 linier, én langs med Kongeåen, altså langs den gamle 
grænse, den linie der gennemførtes, og en nordligere gennem 
landsbyerne Andst, Vejen, Eskelund, Holsted og Gørding. Det 
må antages, at disse byer ikke interesserede sig for at få banen. 
Landevejen fra Kolding til Varde gik jo gennem eller nær dem 
med dens færdsel af fragtvogne, der sindigt kom rullende, over
spændt med deres store lærreds-kaleche, gjorde ophold i alle 
kroer og bragte folk deres sparsomme behov af fremmede varer 
- for ikke at tale om den gulmalede postvogn med sin røde kusk 
og truttende horn. Hvad kunne man så ønske mere? Man forstod 
sig ikke på banens betydning, anede ikke, hvilken revolution den 
ville forårsage. Det var ikke som nu, at man for en stump privat
bane ofrer penge i hundredtusindvis, at man stormer regering og 
rigsdag med ansøgninger og deputationer i dusinvis for den 
mindste begunstigelse.

Her på højderyggen fortælles, at stationen i Brørup oprindelig 
var tænkt bygget ved Ladelund og Holsted station på det sted, 
hvor Foldingbro-Holsted landevej skærer banen umiddelbart ved 
Tirslund store bjerg. Kommissionen, der tog bestemmelsen an
gående beliggenheden, boede i Foldingbro kro hos Ingvart Jen
sen. Denne hørte en aften sagen debatteret og skyndte sig spo- 
renstrengs samme nat op til proprietær Frits Momsen, der efter
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en audiens ved sovekammervinduet lovede at gøre sit til, at sta
tionen kunne komme til Brørup. Næste dag mødte så Momsen, 
fulgte med kommissionen og fik sagen drejet i den ønskede ret
ning.

Man anvendte i 70’erne ikke de mange tekniske hjælpemidler, 
f.eks. gravemaskiner, som nu. Men terrænet frembød heller ikke 
større vanskeligheder, var der end enkelte opfyldninger og gen
nemskæringer, størst var vel den ved Tirslund store bjerg. Så var 
der de to broer ved Andst over Kongeåen og ved Sneum over åen 
af samme navn. Da aniæget nærmede sig sin fuldendelse, og 
grustogene begyndte at løbe, vaktes naturligvis opmærksomhe
den og nysgerrigheden i høj grad over for det nye og ukendte. 
Undrende så man lokomotivets røgstribe om dagen - sikken lang 
hale den havde - og dens gnistrende svælg, når den som en 
ildsprudende drage ved aftenstid for hen over landet, eller når 
man hørte skinnevejens brus og sang i den stille nattetime. Snart 
tog man af lydens større eller mindre mærker varsel om vind og 
vejr.

- Det hændte, at en og anden i banens nærhed ved lejlighed 
var så heldig at komme op at køre mellem to stationer - ting, der 
blev stærkt omtalt. Da togene endelig løb regelmæssigt, fik man 
et kursus i præcision: Det nytter ikke at komme blot et halvt 
minut for sent. Stod man et øjeblik ved en mellemstation, kunne 
man nemt blive narret og komme til at tage med »æ jahnbaahn«, 
dvs. spadsere langs med banelinien i stedet for at køre med toget.

I efteråret 1874 skete banens officielle indvielse ved kong Chri
stian den 9. besøg i Esbjerg, Danmarks vordende Chicago. Så 
stormede folk da til stationen i lige grad tiltrukket af den nye, 
vidunderlige færdselsvej og landets overhoved. Jeg var selv som 
9 års dreng kommet til stede ved Holsted st. Perronen, hvis ud
strækning ganske vist var begrænset, var fyldt til panikagtig 
trængsel af børn og voksne - ikke mindst de små var forventnings
fulde og stod med de blanke, lysende barneøjne rettede ind mod 
øst, hvorfra toget skulle komme. Bedrøvet og vrede blev vi, da en 
af omegnens lærere kom og jog alle os over på den modsatte 
baneskråning, hvorfra intet kunne ses. Forrest i stimlen ovre på 
perronen stod gamle pastor Krarup fra Bækbølling. Foran ham lå
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et lille tæppe, hvorover var spredt nogle blomster. Præsten var i 
kjole og krave, øjnene blinkede livligt under de stærke bryn. I sin 
»doktorstol« havde han åget ad hedevejen herover fra den gamle 
præstegård, ivrig optaget af at skulle stedes for og tale til landets 
konge. På vejen var talen blevet memoreret gang på gang, og 
pastor Krarup havde »tænkt højt«, som han plejede. Så omsider 
dagedes toget i den dybe udskæring i Tirslund bakke.

Spændingen bragte hjerterne til at banke, ganske langsomt 
nåede lokomotivet ind, dette prustende uhyre, men i stedet for 
at standse, blev det ved at glide vest på, vest på. Inden man 
anede, hvad meningen var, rullede den sidste vogn forbi. Folk var 
ikke klar over, at der intet ophold blev, før en herre i følget stak 
hovedet ud af bagerste kupé og råbte: »Giv ham da et hurra!«. 
Nogle spredte hurra tjattede gennem luften, så kraftigt som skuf
felsen tillod det, og gamle pastor Krarup drejede brat om på 
hælen, skuffet som hele forsamlingen og udbrød: »Det kom vi let 
over!«. Han brændte inde med talen, hvad der skal være slemt, 
men de, som var med på vognen, skal have hørt den så tit, at de 
kunne den udenad, og her er den:

»Deres kongelige Majestæt!«
»Gold er den jord, som lyngen bær, guldhøst ikke der vanker!« 

Men herude i lyngens hjem bor et trofast folkefærd, der frygter 
Gud, ærer kongen og elsker fædrelandet og friheden. - Dette 
jævne, tarvelige folkefærd byder Deres kongelige Majestæt hjer
telig velkommen! Og ikke alene ved denne festlige lejlighed til
lader denne egns vestjydske bønder sig loyalt og ærbødig at frem
stille sig for Deres kongelige Majestæt, men vi knytter til dette 
møde et godt kendt, alvorligt forpligtende ord:

»Når tider vorde onde,
kald, Konge, på din bonde!«
Gud velsigne Deres Majestæt og vort elskede fædreland!«
I parentes kan bemærkes, at da kong Frederik den 8. på sin 

Jyllands-rejse mange år efter kom til Vester Brønderslev, hvor 
pastor Krarups søn, Hans Krarup, var provst, holdt denne sin 
faders ovenfor citerede tale for kong Christians søn og efterfølger.

Det mærkedes snart, at banen var kommet. Den travle verden 
med sit ilsomme jag var rykket ud på heden, hvor jysk sindighed
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før havde rådet og formet ordsproget: »Den, som ager med stude, 
kommer også med«. Der kom nu mere fart i tingene, og meget 
ændredes. Postvognen fra landevejen forsvandt, den enkle, lille 
melodi blev afløst af damppiben, fløjten og hvin. Fragtvognene 
blev ligeledes borte. Varerne sendtes med togene og hentedes ved 
stationerne, hvor folk også leverede deres fedesvin, der før blev 
kørt den lange vej til Kolding eller Lunderskov. Og ved alle 
stationer voksede småbyer op med gæstgiverier, købmænd og 
håndværkere - unge folk og oftest fattige med mange børn. Nye 
landeveje anlagdes. Jernbanen blev efterhånden populær. Man 
behøvede knap mere at se på uret. Togene angav klokkeslættet 
og fik praktiske navne som »æ melmadstog«, »æ unnentog«. Tog
stammerne voksede og mængden af togene med. Der blev en 
ansporende vekselvirkning mellem banen og landet. Ploven blev 
sat i mangt et hedeskifte, og nye hjem blev rejst. Det moderne 
landbrug krævede mange varer for at kunne trives: Mergel, kunst
gødning, foderstoffer osv. og frembragte atter produkter, der 
igen yderligere øgede trafikken. Få steder i landet har vel en 
skinnevej bragt størte forandringer end i Sydjylland - der har 
været noget af eventyrets vidunder over de sidste 40-50 års ud
vikling langs tværbanen.



Hjemad mod jul
Fra »Vestkysten« december 1920.

I dagene før jul var det gået trevent med arbejdet. Læsningen gik 
slet ikke som til daglig. Der var en adspredthed som forstyrrede. 
Allerbedst som han var kommet i gang med bogen, gled tankerne 
bort - bort til barndomshjemmets lyse egne, minde kædede sig 
til minde, kendte, kære skikkelser dukkede frem. Så tog han sig 
selv i nakken en lille stund, naglede øjnene til bogens sider, til 
tankerne igen gik på udfærd. Måske kom så en kammerat, der 
havde kæmpet en lige så ørkesløs kamp og opgivet.

Men endelig var skolens sidste dag vundet. Bøgerne sat på 
hylden. Kufferten pakket. Rejsetøjet på og i jag gik det til statio
nen for i glade kammeraters selskab at afgå med første tog mod 
hjemmet. Tæt pakkede kupeer. Bjerge af rejsetøj. Efterhånden 
som stationerne passeredes, afsked - så med den, så med den. 
Jule- og nytårsønsker med på vejen, men inderst inde kun ejende 
én tanke: Hjem mod jul.

Toget standsede. Folk, som skulle af, fik travlt med at samle 
rejsegodset og komme ud. Hurtigt kom man ned på perronen. Så 
fløjter lokomotivet igen, og toget glider videre, dampende og 
stønnende. En grå morgenstund, kold og fugtig, stille vejr med 
rimtågen hængende ud over markerne. I stationsbyen endnu in
gen oppe. Ude i vest det svindende brus fra toget og ellers kun 
lyden af hans egne fodtrin ad landevejen, hvor han gik uden én 
eneste i følge.

Så dukker et par gårde frem af diset. En mand kommer ud fra 
den ene og skrår tværs over marken mod naboejendommen. Da 
han når derover, banker han på ruden og kalder på folkene der
inde og be’r om noget. Han må gentage bønnen, der lyder ty
deligt i morgenens stilhed: »Ka’ a ett laan jer plaader«. Det er 
pladerne, der benyttes til julebagningen, det gælder. Jo, jule- 
travlheden er inde, og mens julegæsten går frem ad vejen, dukker 
minde på minde frem om juleforberedelsens herlige tid på lan
det.

En dag - sådan en halv snes dage før jul - begyndte det med
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faders og moders tur til købmanden. Vognen var fuld af tomme 
poser og sække, kurve og dunke. I lommen var en »recept« på et 
foliearks længde. Først da mørket var faldet, kom de hjem. Vog
nen var stuvende fuld af de forskellige sager. Hvor var børnenes 
hænder travlt parate til at bære ind. Men der var pakker, der 
omgaves af sød hemmelighedsfuldhed, og som sporløst forsvandt 
bag lås og slå - fulgt af de smås ivrige gisninger og forhåbninger.

Så kom juleslagtningen. Den fede »basse«, der havde ædt sig 
stor og rund i sommerens løb, skulle lade livet. Fra tidlig morgen 
var der uro og travlhed. Der rasledes med spande og bares vand 
til gruekedlen, hvorunder et vældigt bål flammede. Med skøde
skind og en række blanke mordredskaber hængende ved siden 
kom slagteren skramlende i sine træskostøvler. Under øredøvende 
skrig, der gjaldede ud over den vågnende landsby, blev grisen 
bastet og bundet, lagt op på det væltede kar. Snart plaskede dens 
varme blod ned i den fremholdte spand under offerets sidste 
gisp. Så skoldning og skrabning, og inden længe hang den på 
den mod muren skråtstillede stige. Ned over dens runde bug skar 
mesters blanke kniv, og snart åbenbarede sig dens indre herlig
hed af flomme, ister og mørbrad. Hen under aften bjerge af 
pølser, postejer og sylte, og saltkarret fyldt til randen af sideflæsk, 
bove og skinker, mens inde i køkkenet en forsmag på kommende 
lækkerier brasede på panden.

Derefter kom forberedelsen til julebagning en aftenstund 2-3 
dage før højtiden. Der blev stødt krydderier og rørt dej sammen 
i store måder. Mange, mange småkager skulle der til, hver gæst 
skulle bydes af dem, ingen måtte »bære julen ud«. Dejen skulle 
stivnes i en kold stue om natten. Pebernøddedejen var rullet ud 
i lange slangeagtige strimler. Om morgenen genlyder køkkenet 
af hurtige trin. Bordet er fuld af fade og forme med emne til de 
forskellige kager. I bryggerset heder ovnen, den soltørrede lyng 
knitrer og sprager, og luen slår langt ud med glødende tunger, 
til »æ swott mand« er veget for »æ rød mand«. Så rages emmer og 
aske ud, og ovnen fyldes - dette gentager sig gang på gang. Først 
når aftenen er nær, ser børnene pebernødderne, de selv har skå
ret, forsvinde derinde. Snart er da bagningen endt.

Så kommer der rengøring og pyntning af stuerne og ud over 
gård og plads, som også er nødvendig for julens hygge og glæde.
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Der skal skrubbes og skures, der skal pudses og børstes, til alt 
skinner og stråler. Juletræet må findes og hentes hjem. Under 
børnenes triumf føres det i gården, plantes i baljen inde i stor
stuen og overgives til moders kunstfærdige hænder - og ses først 
i sin strålende glans.

Mens svundne dages erindring glider forbi sjælens øje, dukker 
byen frem med kirkens røde, stumpe tårn og huse og gårde - og 
der bagved - det bedste af alt, barndomshjemmets lune velsig
nede rede.

Gensyn, velkomst og hilsen, varmende håndtryk og kærlige 
blikke. Hjemmets milde luftning om sig og over sig. Så et kort 
hvil for at være frisk til aftenen - den bedste af alle.

Tågen var veget, og kun et let skydække hyldede himlen. Langt 
ude i vest en strimmel rød aftenhimmel som en synkende flamme 
dybt ned i vestens kamin. Han var gået op på udsigtshøjen og ser 
ud over den kære, kendte egn. - Dernede hjem ved hjem, huse 
og gårde under stråtagenes lune skærm, nu beredte til festen på 
bedste måde og - alle derinde - i den glade, velsignede tro, at 
ingen steder kan der ret blive jul uden bag disse mure, i disse 
stuer, i denne kreds.

Da kirkeklokken deroppe i tårnet fik mæle og begyndte at 
kime festen ind - ikke aftenklokkens søgnedagsringning, men 
tonerne vældede ud, drog som en jublende engleskare ned over 
den stille kirkegård. Tonen ovenfra. Tonen fra himlen - stand
sede som et øjeblik og hviskede hen over graven: Endnu er det 
ikke Eders tid, hvil i fred til opstandelsens morgenrøde. Og to
nerne gik videre ud til hjemmene, og de sang den herlige, gamle 
sang fra Bethlehems marker: »Eder er i dag en frelser født«. Og 
de travle hænder standsede, og mangt et hoved bøjedes i bøn og 
tak, selv for dem der var sløvet og ligeglad, steg vækkende, var
mende minder frem - men gladest strålede børnenes øjne fulde 
af tro og forventning.

Og de sidste toner døde med bedeslagenes dulmende klang. 
Mørket sænkede sig, men samtidig tændtes julelysene omkring i 
de tusind hjem, og det var, som himlens stjerner var steget ned 
til jord.

Julens dejlige højtid var inde.
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