
Carsten Friis 
Sognepræst i Allested-Vejle 1798 til 1809. 

Ved Mat·tin P. Rttdmn, Sødinge. 
' 

I sine kirkehistorfske fortællinger siger Melbye, at man 
nu om dage, når ordet munk nævnes, derved gærne fore
stiller sig en velnæret og dvask person, der har sit 
hjemsted i et kloster; men, siger han videre, dette bil
lede passer i hvert fald ikke paa munkene i deres første 
og bedste tid. 

Er munkebilledet blevet fortegnet, kan man vist også 
gærne sige, at billedet af de rationalistiske præster er 
blevet det, og det er ikke underligt, ti det er deres af
løsere, den genvakte kristentros folk, som har skildret 
dem for os, og de havde slådes således med dem, deres 
skrøbeligheder og udyder, at de knap så andet ved dem 
end deres skæve sider. 

Man tænker sig dem da gær~e som magelige i deres 
præstegerning, i alle dele snusfornuftige og fjender af alt 
åndsliv. Og man husker ikke på, hvad indflydelse de har 
havt på, at stavnsbåndstidens bønder blev til dem, der 
tog mod stænderforordningen af 28 maj 1831. 
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Et vil man hurtig opdage, når vi følger deres virken: 
der var en iver og en virketrang i dem, som er såre 
sjælden; det var ikke ladhed og dvaskhed, der var deres 
svage side. Rigtigere kan man sige, at de var lige virk
somme for småt som for stort; alt er for dem lige vig
tigt. Med samme iver virkede de for indpodning af kop- . 
per, som de besøgte syge eller berettede døende; ja vel 
snarere mere; for ved kappeindpodning frelste man . men
neskeliv for en lang virksomhed og stor lyksalighed, me
dens der ved besøg ved sygelejer næppe var noget at 
opnå, om den syge ikke forud vandrede dydens vej. 

Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord, det var 
deres id og stræben; derved troede de, at lyksaligheden 
v~r vundet både for dette liv og det tilkgmmende. Det 
derimod, der skulde give det muntre og virksomme liv 
indhold og evighed, "opklaret gang i ædle fædres spor", 
det havde ikke vundet deres hjærte. Flid er agtværdig, 
siges der i Alladin, men det er den i virkeligheden kun, 
når den kommer til at tjæne noget større, ja det store. 

Og rationalismens tid har været vejbrydende for det 
åndelige livs vækst, som vi nævner Øhlenslæger og 
Grundtvig som hovedmændene i Det bør vi ikke glæmme, 
selv om vi klart mindes, hvorledes de rejste sig mod den 
ny ånd, som de ikke forstod, og som de vrededes på, 
da den helt splittede deres lyksalighed og lyksaligheds
lære. 

En af disse yrflittige oplysningsmænd var præsten 
Carsten Friis i Allested- Vejle. I sine menigheder gjorde 
han sig "uforglæmmelig", hedder det ved hans død, og 
hvorved han gjorde dette, skal der her gives en lille 
redegørelse for, at han ikke skal gaa ad glæmme. 

Friis var af gammel præsteæt, som man kan se ved 
at gennemøjne hans ættetavle, og denne var igen runden 
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af borgerret; det er en efter den lutherske kirkerensning 
ret almindelig følgerække her til lands. Med Morlts Trap 
Friis, der 1767 bliver sognepræst i . Marslev-Birkende~ 
kommer ætten til Fyn. 

Morits Friis giftede sig samme år med Johanne Mar
grete Friis, og de får nu sammen 13 børn, hvoraf de 
12 går til gavne. Moderen fik kun de færreste af disse 
børn at se, da hun mistede sit syn i den tredje barsel
færd og var !;l lind til sin død 1836. Men nu hedder det: 
"det synes dog, som om han (Friis) noget vel stærkt be
nyttede denne huslige ulykke til at fremkomme med den 
ene begæring dristigere end den anden. Således ansøgte 
han 1783 om . . . osv." (Se Saml. til Fyns historie og 
top. V. 328). 

Først i rækken af de mange børn var Carsten Friis, 
som fødtes den 22 sept. 1768. Han kom i Odense la
tinskole og blev student derfra 1786, men kandidat nåde 
han først at blive 16/1 1797. Man tør dog ikke af den 
grund skylde ham for dovenskab, i det han fra 1790 var 
hører ved Nyborg latinskole. Under denne hørergerning 
har han fået kundskaberne således banket fast, at han ved 
sin embedseksamen får l ste karakter, laud (rosværdig), og 
han kom da heller ikke til at søge længe, inden han fik 
embede; i det han den 12. jan. 1798 kaldes til sogne
præst for Allested- Vejle og kan henvæneJe sig til Fyns 
biskop, Tønne Block, om at blive ordineret. Den 12 
fe br. 1798 skriver da bispen til ham: "Da jeg nu har be
stemt at holde ordination fredagen den 2den marts næst
kommende, så vil De behage at indrette Deres lejlighed 
efter at kunne møde her i bispegården til eksamen man
dagen den 26 febr. kl. 8 morgen, samt at prædike paa 
ordinationsdagen fredagen den 2 marts, dog ikkun l;~ time, 
over de ord af åbenbaringen 19, l O (og jeg faldt ned 
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for hans fødder for at tilbede ham), hvilken prædiken mig 
.cJerefter leveres beskreven." 

Denne skærsild kom han da igennem, og _siden skrev 
han i Allested-Vejle kirkebog: "Midfaste søndag den 18 
marts blev jeg af hr. Pingel, Søby, i provstens sygdom, 
indsat som sognepræst for disse menigheder, og Marie be
budelsedag den 25 marts holdt jeg min indtrædelses
prædiken." 

Næste år kom der også en ny degn til sognene, i 
.eJet "anno . 1799 den 25 søndag efter trinitatis blev 
studiosus Schach !dom Møller indsat til sognedegn for 
disse menigheder." Hans formand, Fugleberg, var "no
genledes" til at katekisere, da biskop Block visiterede 
1798, medens Møller 180 l kaldes for "ikke ilde", og 
Friis gjorde det "herligt". Og der var ikke så få at 
katekisere med. "Den konfirmerede ungdom af begge 
køn beløb i Allested 55, i Vejle 35=90. Skoleungdom
men i Allested 49, af Vejle 27, begge til degneskolen, 
76, ialt 166." 

At sogneboerne har været flittige kirkegængere, ses 
af, at der ved samme visitats klages over, at der i Alle
sted· kirke er trang til flere stolestader "formedelst de 
mange ny husmænd." 

Ved reglement af 5 juli 1803 om fattigvæsenets 
ordning blev det påbudt, at hvert pastorat skulde for
sørge de fattige, der på den tid boede i det. Man kunde 
synes, dette var en ret rimelig ordning, men den bragte 
dog adskillige ulæmper med sig. Særlig kan nævnes, at 
-den halvvejs stavnsbandt fattigfolk, halvvejs gjorde dem 
fredløse. Hvem vilde have dem i et sogn 5 år ud, så 
de blev sognepligtige, og man fik at forsørge. 

Fra prækestolen forkyndte nu Friis, som påbudt var, oin 
<len ny forordning og bad folk yde frivillige bidrag til 
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fattigkassen, at den kunde vorde i stand til at opfylde sin 
opgave. Virkningen af denne påkaldelse af godgørenhed 
var dog ikke stor: kun præsten selv og Tingnaget på 
Vejlegård ydede noget. 

Trods den ny ordning af fattigforsørgelsen vedblev 
betlere stadig at strøjfe om; de hørte især hjemme i 
købstæderne. Til at holde sig dem fra livet havde de i 
mange byer en stodderkonge, eller de bar sig ad som i 
Vejle, hvor de på bystævnen vedtog en "passende mulkt" 
for dem, der ydede de omstrøjfende noget. Det lader da 
også til, at betlerne holdt sig derfra for eftertiden, men 
i Allested fandt endnu "tryglerne" indpas, klager Friis, 
og han vil derfor have bymændene til at vedtage en 
lignende forpligtelse; hvis ikke, måtte de holde en betle
foged. Om der blev gjort noget, vides ikke. 

I 1805 var der atter bispevisitats, og havde Tønne 
Block været velfornøjet med tilstanden ved sine visitat
ser, så blev . biskop Peder Hansen det end mere. Vel 
var de 4 fag loft over mælkestuen i ligeså dårlig stand 
som året forud, men ellers var alt ypperligt. Ved denne 
lejlighed gjorde bispen en "akvisition", som var noget 
værd, nemlig Friises dagbog over hans virken for "brød
res vel" og til oplysnings fræmme. 

Biskop Balle (Sjælland) havde på Roskilde landemode 
foreslået og siden indstillet til kancelliet, at hver præst 
førte en dagbog (journal) over skoletilsynet. Kancelliet 
havde 28 dec. 1804 påbudt en sådan dagbog, og det 
var nu den, bispen kom til at kige i, og hvad en sådan 
dagbog kan gavne, kan vi få at vide af Plums bemærk
ninger i Egeria: "Ved - at føre nævnte protokol - i 
forbindelse med eksamen, vilde vedkommende foresatte så 
erholde nøjere kundskab om, hvad og hvorledes der er 
virket til skolens fræmgang, end dette ved børnenes 
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blotte overhørelse end sige ved en kort årlig indberet
ning er muligt. j\'lod rigtigheden af· dens indhold vilde 
ingen tvivl finde sted, når den kun altid blev liggende i 
skolen og den altså kunde kontrolleres af læreren. Et 
middel vilde den da også blive til at meddele denne visse 
erindringer og råd, der ikke så vel kunne gives ham 
i børnenes påhør. Det indses iøvrigt let, at denne post 
af reskriptet er vigtig for skolerne i almindelighed, end
og med hensyn til præster, hvis sag skoleopsyn ellers 
ikke er. De må nu, for formalitetens skyld, dog gøre no
get. Selv tvungne besøg vil dog hindre lærerens fravæ
relse i undervisningstiden og deslige uordener af grovere 
art, som så let indsniger sig, hvor skolestuen er for præ
sten et terra incognita (ukendt egn). De skal i den år
lige ekstrakt af protokollen angive tallet på deres besøg 
i hver skole og må altså komme der nogenlunde ofte. 
De skal ved besøgene tilkændegive deres mening i skole
sager." 

Friises dagbog blev forelagt biskop Hansen, og hvad 
den fortalte, fandt bispen så hovroligt, at han udbad sig 
en udskrift af den, og da han fik den, var det en selv
følge, at den - en smule stækket - kom i Egeria. 
Egeria var et månedsskrift for skolen, som biskop Han
sen samm~n med Plum selvtredjeudgav; Plum var redak
tør. Efter Egeria skal her gengives følgende: 

"For Allested og Vejle gives ikkun en skole, belig
gende i Allested by, som nu til alle tider flittig besøges 
af begge sognes børn. Ved mit embeds tiltrædelse var 
det en sjældenhed at se børn fra annexet i skolen, og de 
få, der indfandt sig, blev i slet vej og vejr rent borte -
men ved at gøre skolegangen til et glædesarbejde for 
børnene, ved at opvække æresfølelse hos dem, ja ved 
undertiden i ondt vej og vejr at lade dem ved min befor-
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dring hjemkøre fra skolen, . har jeg nået det, jeg ønskede, 
nemlig : at børnene ej med god vilje bliver hjemme, og 
at forældrene i ondt vejr enten til vogns eller hest be
fordrer deres børn til og fra skolen. -

I mine første embedsår indskrænkede jeg mig blot til 
besøg i skolen, men i de sidste 3 år har jeg daglig 
(når andre embedsforretninger ej hindrede det) undervist 
skoleungdommen fra kl. l 0 1/2-12, og desuden hjemme i 
mit hus (hvor et værelse ganske dertil er opofret) enkelte 
klasser nogle eftermiddagstimer ugentlig. For at befordre 
skrivning forsyner jeg for egen regning skolen med pa
pir, og for at opmuntre børnene til renlighed og flid ved . 
deres skrift er belønningen for en med flid og renlighed 
fuldskreven bog, et smukt broget papirsbind til næste 
skriverbog. Hver fredag formiddag anvændte jeg altid til 
eksamen, men derover har ingen bog været holdt, før nu 
reskriptet af 28 decbr. f. å . forpligter mig dertil. 

Skolebesøg fredagen den 8 marts 1805. 

l. Gennemså jeg skriverbøgerne - 24 børn foreviste 
mig deres skrift, som jeg befandt renlig og ordenlig 
- jeg sporede også den derpå anvændte flid. 

2. jeg prøvede den øverste Klasses fræmgang i regning 
- fandt mig ogsaa derved tilfredsstillet. 

3. Overhørte første klasse i lærebogen fra pag. 75 litr. 
B. til pag. 81 - ethvert barns svar vidnede om, at 
de havde fattet og forstået det læste. 

4. Derpå deklamerede 33 af skolens børn tydelig for 
mig salmen nr. 152, som jeg forud havde gennemgået 
for dem, og som de derpå i deres fritimer havde 
lært." 
Skolebesøgene fortsættes nu hver fredag, men vi vil 

springe hen til "den 22 april begyndte læsningen i sko-
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len efter påskeferien, og har (jeg) i det halvår fra påske 
til mikkelsdag påtaget mig at læse ugentlig 151/s time 
for ungdommen, samt den sidste fredag i hver måned 
at anstille eksamen. I skolejournalen, hvor læseplanen 
findes anført, skal jeg jævnsides med skolens lærer ugent
lig anføre, hvad undervisning jeg har meddelt skoleung
dommen. - Her bliver derimod at anføre resultaterne af 
skoleeksaminerne, samt af andre besøg, jeg under deg
nens undervisning i skolen måtte gøre. 

Skoleeksamen den 30 maj. 

l. J.eg overhørte 3 klasse i lærebogen fra pag. 94-99, 
fik grundige og rigtige svar - i bibelsk historie: 
Davids og Savl s historie l kong 16-25 kap,_ og fandt 
mig også hermed fornøjet - gennemså deres skri
verbøger, som alle var renligt behandlede, men ej fri 
for uagtsomhedsfej l - jeg lod hver regne et additi
onsstykke i benævnte tal, hvorved de skilte sig ret 
godt - jeg erfarede også ved anstillet prøve, at de 
havde gjort god fræmgang i skriftlæsning. 

2. jeg overhørte 4 klasse i deeaJogus ; fik rigtige og 
fornuftige svar - i bibelsk historie osv., fandt mig 
også herved m·eget vel fornøjet - af adskillige 
spørgsmål fandt jeg deres forstand meget skærpet -
i retlæsning havde de også gjort temmelig fræmgang. 

3. jeg overhørte også 5 klasse i læsning og havde hel
ler ingen årsag til med den at være misfornøjet. -
Den l s te juni uddelte jeg flittighedsbelønninger, be

stående af adskillige for min egen regning indkøbte bø
ger, til de børn, som i sidste vinter semester (læseår) 
havde udmærket sig ved stadig skolegang, sædelighed 
og flid. N em lig til: Peder Jørgensen: Thonboes bibelske 
historie - Mads Andersen: David Claus - Frederik 
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Fugleberg: Første næring for sund menneskeforstand -
Rasmus Jørgensen: do. - Hans Larsen : do. - Morten 
Povlsen: do. - Rasmus Dønd: Justs læsebog - Niels 
Hansen: Den ny salmebog - Rasmus Hvid: Thonboes 
bibelske historie - Hans Henningsen: Henkes bibelske 
historie - Jørgen Pedersen, Knud Povlsen, Knud Jør
gensen, Niels Jørgensen, Hans Jensen, Rasmus Hansen: 
ligeledes - Rasmus Povlsen: Rasmussens ABCbog -
Mourits Friis: Rahbeks billedgalleri - Maren Nielsdatter: 
Henkes bibelske historie - Regine Jakobsen, Margrete 
jørgensdatter, Karen. Rasmusdatter, Ane Mortensdatter, 
Kristine Kristensdatter: ligeledes. 

Desuden uddelte jeg til alle skolens børn et expl. af 
de ved biskoppen besørgede og i trykken tidgivne sange 
for ungdommen og morgen- og aftensange for skolerne, 
samt til enhver af pigerne en spindevise. 

Skoleeksamen den 23 juni. 

l. Med tredje klasse. 
a) I lærebogen fra pag. 99-l 03 - jeg fik fornuf

tige og rigtige svar. 
b) I bibelsk historie; forholdet mellem Kain og Abel, 

om menneskenes stigende ugudelighed. Begyndel
sen af Noahs historie - fik grundige svar. 

c) Fræmgang i retlæsning - i dansk tryk havde de 
gjort god fræmgang - i latinsk havde de ingen 
øvelse haft i denne måned - som jeg for fræm
tiden meget må anbefale. 

d) Gennemså og påtegnede deres skriverbøger, som 
jeg fandt mig i det hele fornøjet med. jeg ønsker 
de færdigste undertiden øvelse i latinsk skrift. 

e) Prøvede deres fræmgang i regning, lod enhver af 
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tælling - og da jeg i lærebogen gik skridt for skridt 
fræm, så kunde ungdommen, som den og med rosværdig 
lyst gjorde, forud præparere sig. Af bibelske fortællin
ger valgte jeg altid dem, som ugen forud var foredragne 
i Skolen - og vandt jeg ved dette, at forældrene i 
kirken kunde erfare den fræmgang, deres børn gjorde i 
skolen. Børnenes færdige svar smigrede forældrene og 
gav skolen anseelse i deres øjne. Enkelte forældre, som 
hidindtil havde været forsømmelige med deres børns 
skolegang indså nu sammes nødvændighed, hvis ikke 
både de og deres børn skulde stå til skamme. Således har 
de offentlige katekisationer her hos os været iblandt de 
virksomme midler til at befordre flittig skolegang." 

Efter en længere fortegnelse over katekisationer føl
ger meddelelse om Friises konfirmationsforberedelse. 
"Sidstafvigte michaelis 1804 anmældte sig . . ( 16) unge 
mennesker af disse sogne for ved !llig at forberedes til 
konfirmation. Af disse unge mennesker har de fleste ual
mindelig gode kundskaber, erhvervede ved flittig skole
gang. Alle, når undtages nr. 8, l O, Il, 12, havde under 
deres skolegang gennemgået lærebogen, besad et lyst 
begreb om Jesu moral, gode naturkundskaber osv. Nr. l, 
2, 3, 4, 5, 6, skrev en god hånd og regnede de 4 spe
cies, nr. 7, 13 og 14 skrev temmelig vel. - jeg valgte 
til deres undervisning tirsdag, torsdag og løvrdag efter
middag fra ! 1/2 til 6 og gav dem i den tid 2 timers re
ligionsundervisning, l times undervisning i jordbeskrivelse, 
11/2 i skrivning og regning. jeg nød mange glade timer 
i disse lærvillige børns selskab, og jeg indviede dem med 
de gladeste anelser til medlemmer af den kristelige me
nighed ." 

Hertil føjer P! u m i Egeria : "Fortræffeligt - kun at 
hvert køn havde haft sine særskilte timer til undervis-
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ningen! Den skade, som deres samling altid forårsager, 
bliver endnu større på landet, formedelst konfirmations
vejens længde, især når man i de korte Vinterdage skal 
gå hjem efter kl. 6." 

Det næste afsnit handler om: ,,Undervisning givet 
mine sognes unge karle. 

I vintermånederne af året 1802 og 1803 foretog jeg 
2 aftener ugentlig at undervise nogle af Allested sogns 
unge karle i skrivning, regning, skriftlæsning, jordbeskri
velse osv. og fortsatte om sommeren disse mine under
visninger hver søndag eftermiddag. Således strakte min 
plan sig kun til Allested sogn - jeg troede, at vejens 
længde og vinterens besværlighed vilde gøre det alt for 
vanskeligt for Vejle sogns karle at bivåne- mine undervis
ninger. Men i efteråret 1804 havde jeg den fornøjelse, 
at en del af Vejle sogns karle selv begærede af mig at 
blive underviste, som jeg også såre gærne tillod dem. 
Men da de ej havde gjort den fræmgang, som de Alle-

. sted karle, så kunde jeg ikke undervise dem samlede, 
men har siden Michaelis 1814 undervist A. sogns karle 
mandag og torsdag aften ugentlig, og V. sogns karle 
hver onsdag og fredag aftener i 5 timer. Belønning for 
deres flid er en sommerrejse; således besøgte vi i som
meren 1804 øen Tåsinge. 

Allestedkariene, 9 i tal, undervistes i: skrivning efter 
diktata, brevskrivning, regning, skriftlæsning, jordbeskri
velse. 

Fra Vejle var der 9 karle og l gårdmand, og de un
dervistes i: skrivning (som de ej forhen havde lært), 
skriftlæsning og jordbeskrivelse. 

"Fra påske til michaelis 1805 giver jeg mine sognes 
karle undervisning hver søndag eftermiddag fra kl. 3-5 

9* 
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- det ene sogns den ene søndag og det andet sogns 
den anden søndag - bestandig skiftevis. 

Næste afsnit meddeler om "Det af mig til mine sogne
fol!. s brug bekostede lånebibliotek. 

Da jeg tiltrådte mit embede som præst ved disse 
menigheder, anskaffede jeg mig omtrent 20 almueskrifter 
for at udlåne dem til mine sognefolk. jeg fandt mange 
begærlige efter at læse dem og besluttede derfor at købe 
flere bøger og således oprette et lånebibliotek, der gra
tis kunde st§ åbent for enhver. Dette lånebibliotek be
stod i begyndelsen af året 1804 af følgende bøger: 

l. Historiebog for den hæderlige bondestand. 
2. Jesper Hansen, af Salzmann. 
3-4. Børneven, af Rønne. 
5. Sædelære, af Feddersen. 
6. Visdomsbog for den kristelige landmand. 
7. Balles bibellæsninger 2 expl. 
8- l O. Almuens lærer og landsbyselskabet 

11. Jesu taler, af Bastholm. 
12. Almuevennen, af Schlez. 
13. Fieisehers agerdyrkningskatekismus. 
14. Anvisning til havedyrkning for bonden. 
15. Sundhedskatekismus, af Faust. 
16. Den astronomiske børneven. 
17. Menneskekatekismus, af Rochov. 
18. Den danske ·bondes pligter og rettigheder. 
19. Den nyeste bondepraktika, af just. 
20. Menneskets historie, af Villaume. 
21.-22. Herremanden Brahe og bønderne i Ørby. 
23. Moral for børn fra 8-1 O år, af Salzmann. 
24. Bibelske fortællinger, af Hencke. 
25. Abildgårds danske heste- og kvæglæge. 
26. Folkesange, samlede af Mlinster. 
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27. Almuens sange, af Frimann. 
28. Bondefilosofi, af W erfel. 
29. Børnevennen, af Rochov, 12 expl. 
30. Anvisn. til et velindrettet jordbrug, af Høgh. 
31. Heilmuts naturlære. 
32. Peder Jensen, af Salzmann. 
33. Om høravlen. 
34. Constants levned, af Salzmann. 
35. Mallings: Store og gode handlinger. 
36. Husholdningskalender for 1802. 
37. Nød- og hjælpebog. 
38. Nok et expl. af Almuevennen, af Schlez. 
39. Den gode kristne, af Hessel. 
40. Hjælpemiddel til overtroens udryddelse. 
41. Morderen Martin. 
42. Den gl. Rickards kunst at blive rig og lykkelig. 
43. Landsbyen Bøgelund. 
44. Luthers levned, af Fischer. 
45. Landsbyen Bøgelund. 
46. Den danske husfader. 
47. Sange for ung e piger, af Hjort. 
48. Helsingørsbudet 
49. Husmoderen . 
50-51. Udvalgte almuesange. 
52. Lov- og retstabel, af pastor N. Blicker. 
53. Heste- og kvæglægetabel, af samme. 
54. Visdoms- og dydstabel, af samme. 
55. Kort beskrivn. af hele jorden, af just. 
56. Den læsende børneven. 
57. Eksempler på visdom og dyd, af Feddersen. 
58. Snels eksempelbog. 
59. Historiebog for den hæderlige bondestand. 
60. Folkeprækener, uddrag af Goethes skrifter. 
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61. Andagtsbog for syge og sængeliggende, af Bastholm. 
62. Forfædres tapperhed, af Gråh. 
63. Overmod er sjælden g od, af Guldberg. 
64. Rønnes læsebog, 16 expl. 
65. Nok l visdomsbog f. d. kristelige landmand. 
66. Mærkværdige mænds levned, af Salzmann. 
67. Thonbos bibelske historie. - - - -

Hver søndag eftermiddag og aften kan bøgerne både 
hentes og afleveres - på hvilken tid også præsten er 
villig at oplyse og forklare for enhver, hvad som under 
en bogs læsning måtte være falden uforståelig", hedder 
det i de få regler, der var sat for udlånet. I 1804 fandt 
der 199 udlån sted. 

Næste afsnit handler om "Mit husapotek. jeg mær
kede ved mit embeds tiltrædelse, at kvaksalvere, de i 
bondesproget såkaldte kloge mænd og koner, havde stærk 
indpas. Det smærtede mig, og idet jeg alvorligt tænkte 
på midler til at råde bod herpå, indså jeg snart, at det 
eneste mulige måde at spærre disse skadelige personer 
vejen til mine menigheder, som ligger 3 mil fra distrikt
kirurgens bolig, vilde være denne: selv at tilbyde mine 
sognefolk hjælp og råd i sygdomstilfælde. Forud noget 
bekendt med det menneskelige legems indvortes beskaf
fenhed ved at have bivånet anatomiske. forelæsninger, gav 
i eg mig nu i færd med at studere den ædle . Mangors 
landapotek og Tissots skrifter, indkøbte et godt forråd af 
lægemidler, indsamlede medicinske urter og rødder. Nu 
indbød jeg enhver af sognets beboere at henvænde sig 
til mig i sygdomstilfælde. Den gode gud velsignede også 
heri mine bestræbelser. Nogle heldige kure og lægemid
lers uddeling uden betaling skaffede mig snart tiltro, hvil
ken indtil nærværende tid har vedligeholdt sig. Jeg har 
haft og har daglig den glæde at helbrede mange, dels 
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ved brugen af tjænlige midler, dels ved at forskaffe 
dem på min bekostning og fra mit hus en tjænlig diæt. 

Mødte der mig tvivlsomme tilfælde, så sændte jeg 
patienten til regimentsfeltskær Jørgensen eller konsulerede 
ham desangående, med hvem · jeg venskabelig havde be
tinget mig denne frihed." 

Efter at Friis har meddelt, hvoraf hans husapotek be
stod, fortæller han om sin virksomhed for kokoppeindpod
ning. 

I året 1802 fik præsterne gennem bisperne tilhold om 
fra prækestolene at tale anbefalende for sagen, men Friis 
nøjedes ikke med at præke om kopper, han gik videre. 

"I ~fteråret 1804 opstod lyst hos mig at indføre ko
koppeindpodningen i mine sogne. Til den ende formåede 
jeg regimentsfeltskær Jørgensen mod betaling at gøre en 
rejse herop for at vaksinere et par børn. På den måde 
forsynet med materie og bekendt med håndgrebene lagde 
jeg nu selv hånd på værket. Min plan strakte sig den 
gang ikkun til mine egne sogne. jeg fandt mægtige hin
dringer, men sejrede over dem alle, og inden årets ud
gang var vaksinationen tilendebragt i mine sogne. jeg 
fandt her atter et glædeligt bevis på den sandhed, at 
bøndernes så meget udskregne fordomme lettelig lader 
sig bestride, når man med ligeså megen tålmodighed 
som lyst lægger hånd på værket. Nu havde rygtet om 
vaksinationens heldige fræmgang udbredt sig til nabo
sognene. Under vinterens barske kulde strømmede fra 
alle kanter ømme mødre med deres børn til mig. Hver 
niende dag vrimlede alle mit huses værelser - mangen 
gang vaksinerede jeg over l 00 børn. jeg er lige til dette 
øjeblik vedbleven med vaksinationen og har til dato, den 
6 oktbr., i alt indpodet 1971 personer, hvorover forteg
nelse findes i en særskilt bog. 
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Adskillige præster og skolelærere er ved mig bleven 
bekændt med vaksination, og såvel de som andre er ble
ven forsynet med materie!" 

Hermed slutter Egerias meddelelser om Friis, men 
endnu et vidnesbyrd om tians virksomhed foreligger dog 
i en "konfirmationspagt", der er bleven bevaret. Den er 
opskrevet af en af konfirmanterne, Morten Povlsen, helt 
til enden, ogsa det, der anføres som Friises ord og med 
hans navn ved . . Morten Povlsen gemte den til sin død 
som et kært minde og en rettesnor for sit liv. 

Vi ser af denne "pagt", at Friis ikke nøjedes med 
dåbspagten, men havde gjort en, der fyldte bedre, men 
kun lidet var i slægt med den. Den lød således: 

l. jeg knæler her for den alvidende gud; han gennem
skuer mit hjærte og kænder alle mine tanker. For 
hans hellige ansigt lover jeg at ville, som dreng, 
som mand, som olding, i lykkens og modgangens 
dage ære gud. 

2. jeg ved, at han elsker mig, når jeg er from ; at alle 
hans veje er vise, om end de er mørke; at alt hvad 
mig tilskikkes er godt, og at der er en evighed til, 
hvor jeg skal fatte og begribe det, hvorover jeg har 
fældet tårer; hvor jeg kommer hen ; og hvad jeg 
end skal gennemgå, skal denne tro være mig hellig. 

3. jeg ved, at enhver, som forbedrer sig, finder for 
Jesu skyld nåde for gud, og at alle fra den hele 
jord er hans børn, men jeg ved og tror tillige, at 
den er hans kæreste skabning, som gør hans vilje, 
hvad folk han end er af. Ved denne tro vil jeg holde 
fast, vil ingen fordømme, vil bede for alle og vel
signe alle. 

4. jeg har lært, at andægtig hjærtelig bøn styrker sindet, 
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trøster hjærtet og opmuntrer til gudsfrygt. jeg vil 
bede, med bøn vil jeg begynde og med bøn ende 
mit dags arbejde. Så længe jeg på den rette måde 
kan bede, er jeg ikke ond. Lunknes jeg først i mine 
bønner, så er mit hjærte ikke mere rent. 

5. jeg vil aldrig glæmme, at gud ser mig alle vegne, 
og i selv det stille kammer skal min faders, moders 
lærers formaninger være mig hellig. Når jeg fristes 
til synd, vil jeg komme dem i hu og i farens time 
spørge mig: hvad vilde fader, moder, lærer sige der
til, om de så derpå. 

6. Jesus Kristus gav mig et mønster, som jeg bør ef
terkomme; på ham min frelser og forsoner vil jeg 
tænke; ham vil jeg komme i hu , min attrå, min be
stræbelse skal være at ligne ham. 

7. Efter hans bud skal jeg være mod andre, som jeg 
vil, at de skal være mod mig. jeg vil sætte mig i 
næstens sted. Da glæmmer jeg aldrig at trøste, op-
lyse, forbeåre og hjælpe min næste. ' 

8. Lediggang vil let fordærve mig. jeg vil sky den; 
i hvilken stand forsynet _sætter mig, vil jeg bruge 
mine kræfter til nytte; ved ærligt arbejde vil jeg 
fortjæne mit brød og undertrykke enhver syndig 
lyst. Om mit brød vorder ringe, vil jeg ikke knurre; 
jeg vil takke gud for enhver smule og ingen mis
unde; lidet med ret er bedre end meget med uret. 

9. Ondt selskab kunde let forføre mig; jeg vil søge 
gode mennesker, med dem vil jeg omgås og ved 
dem opbygges. 

l O. Sandhed skal være mig hellig; heller vil jeg dø end 
hykle; jeg vil vogte mig for den mindste usandhed; 
jeg vil skælve for den første og mindre fejl. Af de 
mindre følger de større. 
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11. jeg vil være forsigtig i valget af mine venner. 
Nogle få gode venner, tarveligt udkomme med nøj
somhed og en rolig samvittighed skal være min rig
dom; har jeg den, så rokkes ej min tro, den er 
troens beskærmer. 

12. Med sædelighed i min omgang; ved troskab i mit 
kald, vil jeg forhverve mig et godt rygte. jeg vil 
være ærbødig mod mine overmænd, kærlig mod 
ligemænd og lydig mod mine foresætter. Overtro 
vil jeg sky. jeg vil prøve, førtnd jeg vælger; hvor 
jeg ikke selv kan prøve, skal den vise være min 
leder. 

13. jeg ved ikke, hvad mig forestår. Gud ved og har 
tilmålt mig mine glæder og sorger. Bliver jeg kun 
god, så dør jeg rolig. Med alt hvad jeg foretager 
mig, vil jeg spørge mig selv: kan du i dine bønner, 
kan du i dødens time rolig tænke derpå. 

14. Denne pagt skal være mig hellig; jeg vil føre den 
med mig som min støtte og gavnligste skat. jeg vil 
leve, så jeg hver time af mit liv kan med glæde 
gennemlæse den og kan komme min fader, min mo
der, min gud og min lærer hu. 

Dette lover jeg for gud. 
Morten Povlsen. 

Gud velsigne dit løfte. Forsynet har forlenet dig med 
ypperlige sjæleævner; du har ingen umage sparet dig for 
at forædle dem ; du har givet mig megen glæde ved din 
agtsomhed, flid og lærvillighed; derfor har jeg dig me
get kær. Ven! når du fristes til synd, da brug din for
stand og tænk tilbage på dette år, denne dag og denne 
time. Rimeligvis dør jeg førend du, min ven! DiJ:J vandel 
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pryde min grav. Glæm aldrig denne pagt og mig; i him
len samles vi igen. 

Vejle ki? ·ke, lwnfinnationssøndagen, den 13. ap1·i l 1806. 

Karsten Friis. 

Når man har læst om Friises travle virksomhed, kunde 
sagtens en anden spørge, om han havde tid til at være 
ægtemand; men dette var dog tilfældet. Han holdt brul
lup i Nyborg den 26 febr. 1800 med Marie Elisabet 
Dresing, enke efter en Schonning. Han har sagtens kændt 
hende fra den tid, han var hører i Nyborg. 

Man kunde vel sagtens også komme på den tanke, 
at han må have været en kraftkarl, når han kunde holde 
til alt dette arbejde, men dette var ikke tilfældet; han 
havde kun et meget skrøbeligt helbred, og han nåde da 
også kun en lav alder, 40 år. Men han røgtede sin ger
ning til kort før sin død, til midten af novbr. 1808. Fra 
den tid til hans død den 5 jan. 1809, måtte en fræmmed 
præst besørge de præstelige forretninger. 

Om hans død og jordefærd skriver provsten, hr. M. 
T. Bredsdorit i kirkebogen: " Den 5. januar døde disse 
menigheders sjælden værdige lærer, hr. Carsten Friis, 
40 år og 3 måneder gammel efter at have beklædt præ
steembedet her i l O år og i dette embede stiftet over
denlig megen gavn og gjort sig uforglæmmelig for sine 
menigheder. Ligesom han havde gjort sig fortjænt til al
les udmærkede højagtelse, som kændte ham, så nød han 
og i sin død den sjældne hæder, at stiftets biskop hr. 
k. k. professor og dr. theol. Hansen indfandt sig ved 
hans jordefærd og selv holdt ligtale over ham. Tekst: joh. 
5,17 (Men Jesus svarede: min fader arbejder indtil nu, og 
jeg arbejder). 
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Han blev begraven den 13 januar og efter eget for
langende bortført og begraven på Marslev kirkegård hos 
faderen, hr. provst og sognepræst Friis for Marslev og 
Birkende menigheder." 

Degnen, !dom Møller, skriver ved hans død i skolens 
embedsbog også om, at biskop Hansen prædikede over 
Friis og tilføjer: "1 ham mistede jeg en ven og velgører." 

Kilder. 

l. Eg eria. 
2. Gmd. Povl Mortensens enke. 
3. Bispens visitatsprotokoL 
4. Allested skoles embedsbog. 
5. Allested- Vejle kirkebog. 
6. Sognerådets arkiv. 
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Carsten Friis, 
søn af 

Morits Trap Friis, 
præst i Marslev fra 1763-1809, 

søn af 

og Johanne Margrete Friis, 
datter af 

Karsten Hansen Friis, 
præst i Astrup 1737-53. 

søn af 

og Anna Trap, 
datter af 

Ulrik K. Friis, og Bente Katrine Lund. 
byfoged i Ringsted. 

Hans Mortensen Friis, og Else Baggesdatter. 
præst i Vilslev, 

søn af 

Morits Trap, og Kirsten Lavridsdatter Trap, 
præst i Ferslev, datter af 

søn af Lavrids Moritsen . 

-------------------- Albert Cordsen og Mette fensdatter. 
Morten Larsen Hilbergs, og Ingeborg Andersdatter Friis, 

borgmester i Ribe. datter af 
-------------------
Anders Nielsen Friis, og Ingeborg Lavridsdatter, 

søn af datter af 

Niels Hansen Griisbek og Kirstine Krislensd. Friis. Lavrids Tøgersen, og Ingeborg Lambertsd. 
borgmester i Ribe. ' 
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Den svenske mirakelpige på Valdemarslot 1839. 

Af K. Ccwøe. 

"Minnen från årene 1829'-1839" fortæller Kling
hammer om en skånsk bondepige, kendt under navn af 
Vallåkrapigen, som i begyndelsen af året 1838 vakte op
sigt ved sine foregivne underkure. 

Efter at hun i tre uger havde ligget syg, faldt hun i 
en så dyb og langvarig søvn, at hendes forældre anså 
hende for død. Da hun endelig vågnede, foregav hun, at 
en engel under søvnen havde åbenbaret sig for hende og 
givet hende evne til at helbrede syge, men da hun i be
gyndelsen ikke kunde beslutte sig hertil, faldt hun på ny 
to gange i en sådan dødlignende dvale, under hvilken 
samme engel på ny åbenbarede sig for hende med for
maning til snarest at benytte den hende af gud forlenede 
kraft til at helbrede sygdomme, til hvilket endemål englen 
lærte hende nogle vers, hvilke hun, idet hun lagde hæn
derne på den syges hoved, hver gang skulde gentage for sig 
selv. Disse vers var, trods deres foregivne guddommelige 
oprindelse, af et så yderst ringe poetisk værd og af så 
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ringe indbyrdes sammenhæng, at en engel næppe skulde 
kunne antages som forfatter til dem. Af de midler som 
hun for øvrigt benyttede ved helbredelsen af syge, var 
"hjertestyrkende dråber", "syv- og tolvmandsstyrke", 

Anna j ønsdatter, 
tegnet og litograferet af en dansk præst, der var dilettant i denne 
kunst; det er hidtil ikke lykkedes at opspore, hvem det har 

været; litografiet er vedlagt medicinalberetningen fra 1839. 

"troldrøgelse" m. fl. de oftest anvendte. Under den om
talte dvale så hun himlen åben og havde der skuet gud
fader, hvis herlighed var større end nogen dødelig kunde 
beskrive; anderledes var forholdet med Belsebubs opholds
sted, hvor "øfversten" sås bundet i lænker og havde et 
"sort og knudret" udseende. 

... 
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Af syvogtyve personer, som, fordi de havde søgt og 
benyttet hendes hjælp, var indstævnede for herredstinget, 
angav de fleste at være helbredede ved hendes kure og 
det for sygdomme eller ydre skader, for hvilke de påstod, 
at hverken Ramløsabrønd, Rosenschøld*) eller nogen anden 
læge havde kunnet hjælpe dem, og de betalte derfor 
gerne de bøder, som efter loven kunde pålægges dem. 
De bøder, som Vallåkrapigen dømtes til at betale, kunde 
af .hende så meget lettere erlægges, som hun, der tidligere 
havde været fattig, gennem sine kure havde erhvervet sig 
en ikke ubetydelig form ue. 

Efter at hun i Sverig var blevet forbudt at vedblive 
med sine signerier, begav hun sig ti1 Danmark, hvor hun, 
rådspurgt ikke alene af almuen, men også af personer fra 
andre samfundsklasser, som i almindelighed anses for at 
være noget mere dannede, betydeligt forøgede sin i Skåne 
erhvervede formue. Efter sin hjemkomst synes hun at 
være ophørt med at udøve lægevirksomhed, i det mind
ste åbenlyst. 

Klinghammer nævner ikke pigens navn, det var Anna 
jønsdatter, og hendes ry må hurtigt være nået over Sun
det, thi ifølge andre oplysninger havde mange fra Dan
mark søgt over til hende i hendes hjemstavn, muligvis 
uvidende om de svenske øvrigheders skrappe indskriden 
mod hendes lovstridige virk en; men holdt i uvidenhed 
herom blev man på dansk side ikke, da hun i slutningen 
af 1838 blev hentet til nogle højst fornemme damer i et 
fyrsteligt palæ i København, hvorom samtidens aviser 
beretter. 

I "Den Frisindede", Claudius Rosenhoff's ugeblad, 
for 13. Nov. 1838 findes sidst i bladet følgende notits. 

*) Munck af Rosenschøld, berømt svensk læge, 1775 - 1838. 
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"Lyksaliggjorte hovedstad! - Den clair-voyante sven
ske pige, som man har forskrevet hertil, har ladet sig 
bevæge til at ombytte sin dunkle vrå i Wallukia (!) med 
et fyrsteligt palæ i København. Man skal ikke sætte sit 
lys under en skæppe, men på en lysestage! - Dog ak ! 
"den dyrekøbte glæde er kun kort" - forinden denne 
vor forkyndelse kan komme byens overtroiske patienter 
til både, er hun allerede borte. - Men dermed er ikke 
al trøst borte; troen kan jo flytte bjærge, sagtens kan 
den da slå en bro over Øresundet, og således vil det 
vel ikke mangle, at der er sørget for at indlede en mag
netisk rapport over sø og salt vand med den navnkun
dige sonnambule. - Have ikke vore svenske naboer let 
før, så ville de visseJigen gøre det nu." 

Først 14 dage senere var nyheden kommet "Kiøben
havnsposten" for øre; også den ofrede kun en petitno
tits derpå i sin "Nyhedspost" i . bladet for 28. November. 

"Den "svenske piges" på højere anmodning foran
ledigede hidrejse for at gøre mirakelkure anmeldes i 
"Malmø Allehånda" af 14. dennes på følgende måde: 
"Fra København ankom i forrige uge en officer afsendt 
fra en højere embedsmand med andragende om at måtte 
til Danmark afhente Wallåckrapigen, såsom hun der skulde 
have erhvervet sig et utrolig rygte for sine usædvanlige 
kure, og såsom flere højst fornemme damer ønskede at 
konsulere hende. Denne begæring fra en stad, hvor der 
findes de mest udmærkede læger, vakte megen forundring, 
men kunde naturligvis ikke afslås, og derfor fik pigen 
også efter iagttagelse af alle formaliteter sit pas og be
gav sig derover, efter at dog først såvel hendes kure 
som hendes T)'gte i Sverig var bleven fremstillede i be
hørigt lys for det fremmede sendebud. Imidlertid vil det 
blive mærkværdigt at se, til hvilken grad hendes char
lataneri denne gang vil lykkes." 

Det er som sagt ikke lykkedes at finde mere om Anna 
IO 
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jønsdatter's ophold i København; det har af hensyn til 
censuren bladene vistnok ikke vovet at drage frem; men 
advaret var det danske publikum, og kan man tro "Den 
Frisindede", må hendes ophold her have været meget 
kort; muligvis har hun ikke svaret til forventningerne. 

Det er dog sandsynligvis fra disse fornemme kredse 
i hovedstaden, at hendes ry er nået til baron juel Brock
dorff*) på Valdemarslot på Tåsinge. Hans eneste 23årige 
datter**) havde efter hans egen udtalelse i l 1/2 år været 
meget lidende af forskellige sygdomme, for hvilke han 
havde søgt flere fynske læger uden resultat; hvori syg
dommene havde bestået, er vanskeligt at sige; stiftsfy
sikus Guldbrand***) siger amaurosis, blindhed, amtmand 
Sporon****) siger krampeslag med næsten fuldstændig 
tab . af synet; det kunde nærmest tyde på en hysterisk 
lidelse, hvorfor også bedringen under Anna jønsdatter's 
behandling taler. Under disse triste forhold greb han, 
som det så ofte er sket og vil vedblive at ske, til at 
prøve de "magnetiske" kure og lod Anna Jønsdatter hente 
til Tåsinge. 

Den l ste april 1839 ankom da Anna jønsdatter til 
Valdemarslot, efter en udtalelse af fysikus Guldbrand mod
taget i Svendborg med jubel og under hurraråb ledsaget 
til Tåsingebroen, og allerede få dage efter gik der rygte 
om, at hun agtede sig til Langeland for at foretage kure, 

*) Carl Juel Brockdorff, f. 1780, d. 1859, gift med Sophie 
Frederikke Stieglitz-Brockdorff. 

**l Charlotte Vilhelmine Sophie Emilie Juel Brockdorff, f. 
7. Jan. 1816, d. 15. Jan. 1841. 

***) C. A. V. Guldbran.d, f. 1780, d. 1857, stiftsfysikus i Fyn 
1822-1847. 

****) F. Sporon, f. 1783, d. 1867, amtmand i Svendborg 1822 
-1 855. 
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i hvilken anledning distriktskirurg Toft*) 5. April skrev 
til amtmand Sporon for at forespørge, hvorledes han 
skulde forholde sig, hvis dette skete. Slag i Slag væltede 
nu skrivelserne ind. Fysikus Guldbrand skrev 7. April 
til kancelliet; han begynder med at beklage sig over, at 
præsterne stadigt forsynede kvaksalverne med anbefalin- . 
ger på trods af forordningen, der udtrykkeligt indskær
pede dem at advare almuen mod kvaksalverne**), ja, endog 
lod dem hente til syge i deres menigheder, går der
efter over til at omtale den svenske mirakelpiges ankomst 
til Valdemarslot, og spørger, om han i henhold til sin 
instruks skal tage nogen notits af hendes færd - han 
har vel nok villet være forsigtig over for lensbaronen. 
Samtidigt havde han skrevet til sundhedskollegiet, der 16. 
April svarede ham, at han skulde holde sig instruksen og 
anordningerne efterrettelig. Som svar på en skrivelse 
fra amtmand Sporon sendte baronen ham 9. April en læn
gere skrivelse "for så meget som muligt at hæve en
hver misforståelse, som almindeligen fremkommer af en 
ensidig fremstilling af en sag;" han meddelte, at han 
med hendes faders minde havde fæstet Anna jons
datter på ubest~mt tid for "ikke alene at oppasse min 
desto værre nu i Jl/2 år af flere sygdomme lidende og 
sengeliggende datter, men også for på hende at anvende 
den såkaldte magnetiske kur, hvortil dette fruentimmer 
skal besidde så særdeles kraft," og han udtaler, at sik-

•) A. F. Toft, f. 1801, d. 1868, distriktskirurg i Rudkøbing 
1838-1868. 

**) Forordningen af 5. Sept. 1794 mod kvaksalveri begynder 
således: "De kgl. embedsmænd, især præsterne, skal ide
ligen og ved enhver given lejlighed advare almuen om 
den uheld, de pådrager sig, der overlader sig til sådanne 
uvidende kvaksalvere." 

IO* 
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kert ingen vil undres over eller bebrejde ham som fader, 
at han har taget denne tilflugt efter forgæves at have 
søgt provinsens duelige læger; desuden vedlægger han 
en attest fra dr. Ruge;') om, "at hendes behandlingsmåde 
bliver iværksat uden anvendelse af medikamenter, alene 
ved et slags magnetismus." l øvrigt mener han, at hver
ken han eller Anna jønsdatter har foretaget noget, der 
strider mod lovene, og at det i hvert fald er ham, der 
som hendes husbond, bærer ansvaret. 

Med hensyn til tilstrømningee til slottet meddeler han, 
at en mængde mennesker, høje og lave, rige og fattige, 
var komne for at søge hendes hjælp mod uhelbredelige 
sygdomme, at både han og hun forgæves havde vægret 
sig ved at modtage dem, men at han hverken kunde el
ler vilde anvende magt mod disse, "ulykkelige lidende, 
som grædende anråbte om tilladelse til at gøre forsøg 
på at erholde det stØrste timelige gode." Det er derfor 
ikke uden hans tilladelse, men rettere efter hans befaling 
som husbond, at hun har behandlet syge. 

Der er over hele denne skrivelse en stilfærdig vær
dighed og alvor forenet med en selvbevidst følelse af 
ansvar, der kun kan vække sympati for denne bekymrede 
og omhyggelige faders bestræbelser for at bringe sin 
eneste datter helbredelse eller lindring. 

Straks næste dag, l O. April, sendte amtmand Sporon be
retning til kancelliet om det hidtil passerede. Efter at "det 
allerede under navn af den kloge pige bekendte svenske 
fruentimmer," som baron j u el Brockdorff havde ladet afhente 
ved færgemand Løve, var kommet til Tåsinge slot, var 
en utallig mængde syge, halte, blinde, skæve og lidende 

*) C. J. F. Ruge, f. 1801 i Heide, d. 1876 i Nordamerika, dr. 
med. i Kiel 1825, praktiserede i Odense 1827-1839. 
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af alle slags sygdomme rejst dertil for at søge helbre
delse og var af baronen tilstedet adgang til hende. Selv 
havde amtmanden i Svendborg været vidne til, hvorledes 
en mængde sådanne syge fra morgen til aften drog gen
nem gaderne, dels gående, dels kørende og deriblandt 
flere nedlagte i sengklæder i vogne, der drog til færge
stedet for at overføres til Tåsinge, og ved at forespørge 
enkelte, som havde søgt hende, havde han fået at vide, 
at pigen ved håndspålægning og gnidning af de blottede 
lidende dele giver dem håb om bedring, og at hun, uden 
at fordre det, dog modtager betaling. Amtmanden anser 
det imidlertid for tvivlsomt, om han kan formene baronen 
at beholde pigen i sin tjeneste, men mener dog, at poli 
tiet må være berettiget til at forhindre det uvæsen, som 
hendes ophold på øen foranlediger, og de talrige besøg 
af syge fra alle egne i Fyn, der en enkelt dag endog var 
nået op til 200; han har derfor gennem byfoged Moltke*) 
gjort baronen opmærksom pa, at han måtte anse denne 
uberettiget til at tilstede tilrejsende syge adgang til pi
gen; herpå havde han modtaget baronens tidligere om
talte skrivelse, i hvilken anledning han bemærker, at .dr. 
Ruge ikke har anmeldt sig som praktiserende læge på 
Tåsinge, hvor han kun midlertidigt opholder sig, da ·det 
er hans hensigt at rejse til Amerika. Da kurene kun be
står i håndspålægning og bestrygning, der af dr. Ruge 
kaldes "et slags magnetismus", men ikke i indvendige 
midler, mener amtmanden, at det er tvivlsomt, om han er 
berettiget til at formene pigen ophold på Tåsinge eller 
forbyde hende at udøve sine kurforsøg, der synes at give 
næring for overtro, hvorved hun på en formentlig bedra-

*) J. Moltke, f. 1788, d. 1845, byfoged i Svendborg 1833-
1845. 
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gerisk måde tilvender sig en betydelig indtægt, men ind
stiller til kancelliet, om det ikke måtte pålægges baronen, 
under tilbørligt ansvar, så længe hun opholder sig i hans 
hus, ikke at tilstede nogen udenfor hans huspersonale 
adgang til at benytte hendes kurforsøg, samt forbydes 
hende at begive sig til andre steder i landet; foreløbig 
har han pålagt birkedommer Pasbjerg*) ikke at meddele 
hende pas andet steds hen. Kancelliet billigede 13. April 
ganske pasnægtelsen og pålagde amtmanden at lade birke
dommeren kalde pigen til sig og betyde hende, at der
som hun befindes at tage syge under kur eller at gøre 
sig skyldig i et forhold, der kan henføres under 6--1-
13, **) vil hun, hvad enten hun derfor lader sig betale el
ler ikke, · blive draget til ansvar efter anordningen. I øvrigt 
overlodes det til amtmanden at bringe denne foranstalt
ning til almuens kundskab, blandt andet ved ops)ag på 
færgestederne ved Rudkøbing og Svendborg. 

Et avertissement om disse bestemmelser lod amtman
den derefter straks indrykke i de fynske aviser, der alle-

•) M. J. Pasbjerg, f. 1791, d. 1859, birkedommer på Tåsinge 
1830-1851. 

**) Danske lov, 6. bog, l. kap. § 12 og 13: 
§ 12. Dersom nogen befindes med signen, manen, må

len, igenvisning, visse dages udvælgelse, karakterers mis
brug at omgås og i sådanne mistænkte kunster kyndige 
og forfarne at være og dem øve og bruge, da skulle de 
have forbrudt deres boelslod og rømme kongens riger 
og lande. 

§ 13. De, som ere sådanne folks medvidere, og deres 
råd og kunster til sig eller andre bruge eller bruge lape, 
skulle første gang stå åbenb~re skrifte og g ive til næste 
hospital to tusinde lod sølv, om de middel dertil have, 
ellers efter deres yderste formue. Befindes nogen anden 
gang i samme forseelse, da straffes den ligesom de, der 
sådan ugudelighed og dårskab øve. 
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rede flere gange havde omtalt disse bevægede begiven
heder. 

Først havde "Fyens Stifts ,Adresseavis" - Hempel's 
avis - 9. April haft en kort notits om "Mirakelpigens" 
ankomst til Tåsinge, hvortil der i den anledning i to 
dage var strømmet 300-400 mennesker; 18. April kom 
amtmand~ns advarende avertissement; 3. Maj et inserat 
om en helbredelse af en pige i Falsled, som senere skal 
omtales nærmere; l O. Maj "Strøtanker om troen på den så
kaldte svenske mirakelpige" og 13. Maj et anonymt inserat 
med opfordring til at indsende beretninger om de af 
Anna jønsdatter helbredede for derigennem at danne sig 
et skøn om sagen, hvilket avertissement samtidig var 
indrykket i Thomsens avis. "Fyens Avis" - Thomsens 
avis - havde allerede 5. April et kort spydigt inserat 
om Anna jønsdatters ankomst og 16. April en længere 
indsendt artikel om kvaksalveri, hvori omtales "den sven
ske mirakelpige, der ustraffet driver sine indbringende 
kunster på Th?rseng. Med sine underbevirkende hænder 
bestryger hun under en udmumlet formular fra den 
lyse morgen til aften flere hundrede syge, beladte med 
alle mulige plage_r. Halte og lamme, blinde, døve og 
stumme, nervesvage og gigtiske, ja, hver anden syg, som 
føres kan, iler hertil fra de fjerneste egne. Her ses adels
mænd, borgere, håndværksfolk, arbejdsfolk og bønder el
ler og disses respektive ægtefæller og børn søge hjælp 
for deres syge legemer på grund af deres troende sjæle. 
Hvor vidt dette imidlertid lykkes, derom haves ingen på
lidelig -efterretning, men vel om, at rejsen i denne ublide 
årstid har skadet flere." 

Endnu skarpere var et inserat 26. April: "Man for
sikrer, · at siden personlig adgang til den svenske mirakel
pige er blevet vanskeligere, nøjes de troende med at 

Svendborg Amt 1916



152 K. Carøe. 

sende deres nattrøjer og underbukser til hende, og at 
dette skal være lige så virksomt som personlig nærvæ
relse. En pålidelig underretning fra hendes nærmeste 
omgivelser, om dette virkelig forholder sig så, vilde være 
til en stor beroligelse for mange, der trænger til trøst 
og husvalelse. Sådanne buksekure kan vel uden fare dri
ves åbenbare?" 

"Fyensposten" endelig indeholdt 24. April en længere 
motiveret opfordring til baron juel Brockdorff om "at 
bruge sin indflydelse og anvende alle lovlige midler for 
at bevirke den svenske pige Ane jensdatter's bortvisning · 
fra hans grund samt dernæst at offentliggøre resultatet 
af hans bestræbelser i denne henseende. - At denne vor 
opfordring ikke bliver frugtesløs, tør vi håbe, thi Niels 
juel's ætling kan umuligen med ligegyldighed se på, at 
Danmarks oplysning vorder en genstand for naborigernes 
medlidenhed, foragt eller hån!" 

På denne opfordring svarede baronen 2. April, ikke 
i ",Fyensposten" men i de to forannævnte Odenseblade 
således: "Den ommeldte pige Ane Jensdatter er fra sit 
fødested fæstet i min tjeneste og vil forblive der, så 
længe det konvenerer mig og hende, uden at jeg imid
lertid agter at indlade mig i nogen avisfejde enten med 
den anonyme opfordrer eller andre om bedømmelsen af 
hendes forhold, der for øvrigt for mit og families ved
kommende hidtil har været tilfredsstillende." 

"Fyensposten" svarede 11. Maj i en længere redaktions
artikel om "En af den svenske mirakelpiges seneste un
dergerninger", i hvilken der fortælles om en af .gigt li
dende mand, der havde berettet, at hun knælede og med 
sin hånd bestrøg hans hofte og lår uden på klæderne, 
idet hun stadig bevægede munden og læberne, dog så
ledes, at manden ikke forstod, hvad hun sagde; og her-
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til føjede bladet 15. Maj et supplement om, at manden 
havde haft med sig en tunghørig søster; de måtte vente 
i nogle dage på øen for at opnå audiens; resultatet var, 
at hans gigt var blevet værre og søsterens tunghørig
hed ligeledes. 

Efter derpå 22. Maj at have meddelt en notits om, 
at det forlyder, at Anna jønsdatter en af disse dage for
lader Tåsinge, indeholdt "Fyensposten" endlig 15. juni en 
længere artikel: "Hvilke uligheder opdager man imel
lem den svenske pige Ane jensdatter af Vallagra og de 
autoriserede læger?", som dog er uden egentlig interesse 
for selve sagen. 

Også til Lolland var Anna jønsdatter's ry nået; "Lol
land-Falsters Stiftstidende" kalder det 25. April et sørge
ligt bevis på vankundighed og overtro og er overbevist 
om, at mange gerne søgte hende fra Lolland, da rygtet 
_siger, at hun har kureret justitsråd Langeland fra Nak
skov; men rejsen koster penge; det er bedrøveligt at 
høre ytringer om tro på hendes mirakler blandt en klasse 
mennesker, hvor man mindst skulde vente det. 

Af Københavns blade har så vidt det har kunnet oplyses, 
kun "Kiøbenhavnsposten" og "Dagen" bragt efterretninger 
om mirakelpigens bedrifter. 

Af disse havde "Kiøbenhavnsposten" jo allerede i 1838, 
omtalt hendes ophold i hovedstaden. 12. April 1839 op
tog det den første meddelelse i Hempel 's avis ordret 
og 21. April en notits om, hvad der var foregået pa Tå
singe, at "endog enarmede, enøjede, enbenede og lig
nende patienter er komne tililende for at erholde det 
manglende lem reproduceret," samt at der nu var ned
lagt forbud mod hendes virksomhed. "Dagen" optog 11. 
April den første notits i Hempel's avis, 19. April amt
mandens avertissement og l O. Maj baronens svar til 
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,,Fyensposten" samt en gengivelse af inseratet om helbredel
sen i Falsled. 

Denne sidste meddelelse bragte pludselig kancelliet i 
aktivitet; allerede næste dag, 11. Maj, fik censor, justits
råd MUnter en alvorlig påmindelse om, "at et stykke af 
et indhold som det omhandlede på grund af den virkning, 
samme let kunde have på almuen, ikke egner sig til at 
optages i bladene", og samtidigt fik amtmændene i Fyn 
pålæg om at foranstalte sagen undersøgt. 

Som følge heraf blev der 22. Maj afholdt et forhør i 
Fåborg, der er det eneste dokumenterede vidnesbyrd om 
Anna jønsdatter's virksomhed her i landet, om hvilken det 
giver gode oplysninger. 

I forhøret blev oplyst, at skibstømrer i Falsled Niels 
Bonde's 12 årige datter Rasmine for c. halvandet år si
den pludselig var blevet syg lidende af tandpine og 
stærke brækninger, hvorfor hun måtte holde sengen og 
efter en 14 dages sygdom mistede mælet og blev så 
kraftesløs, at hun ikke kunde holde hovedet i vejret eller 
bevæge noget lem undtagen den højre hånd og arm ind
til albuen. Distriktskirurg Ortmann,*) (der til forhøret har 
afgivet et længere skriftligt indlæg om patienten, som 
han dog kun havde set enkelte gange, når han i anden 
anledning var i Falsled), tog hende under kur, hvorefter 
brækningerne stansede, men først efter omtrent trekv;:~rt

års forløb fik hun atter sit mæle og sin forrige sundhed, 
stadigt dog uden at kunne gå, så hun måtte sidde på en 
stol, når hun var oppe; i øvrigt fejlede hun intet; et ty
pisk sygdomsbillede af en -hysterisk lidelse i opvækstal
deren . Da forældrene hørte om den svenske mirakelpige, 

*) F. Ortmann, f. 1767, d. 1851, distriktskirurg i Fåborg 1805 
-1847. 
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besluttede de at søge hendes hjælp, og moderen kørte da 
4. April med barnet, der måtte bæres både på og af 
vognen, til Tåsinge, en rejse, der varede et døgn. Om 
besøget hos Anna jønsdatter meddelte moderen, at da de 
kom til slottet, meldte hun sig med sit andragende i 
køkkenet og blev derefter indladt til Anna jønsdatter, 
som var i sit værelse. Efter , at hun havde forklaret denne 
barnets tilstand, og hvad der var gået forud, tog Anna 
jønsdatter fat på barnet og befølte det fra ryggen og ned
efter med begge hænder på de afkræftede legemsdele 
udenpå klæderne, hvorhos hun bevægede læberne, uden 
at man dog var i stand til at høre, hvad det var, hun 
sagde. Barnets legeme blev slet ikke blottet. Efter at 
Anna jønsdatter således havde befølt hende, hvilket kun 
varede nogle øjeblikke, sagde hun til moderen, at hendes 
barn kom sig nok, hvorefter moderen bar barnet ud på 
vognen og kørte straks bort. Da de dagen efter var 
komne til Falsled, var der endnu ingen forbedring at 
mærke, men en dagstid efter fik barnet så megen kraft i 
fødderne, at hun kunde holde sine træsko på, hvilket ikke 
tilforn havde været tilfældet; atter nogle dage derefter 
kunde hun begy~de at støtte på benene, når man rejste · 
hende op, og således vedblev det lidt efter lidt at bedre 
sig, så at hun tre uger efter hjemkomsten var så fuld
kommen helbredet, at hun kunde gå, hvor hun vilde; i 
pinsehelligdagene var hun ude at lege med de andre børn 
og er i dag fulgt med moderen til fods til Fåborg, en 
vej af omtrent 11/4 mil. 

Moderen tilføjede, at Anna jønsdatter intet forlangte 
for sin ulejlighed, men at hun uopfordret og af egen fri 
vilje gav hende l rdl., hvilken hun modtog. 

Forhøret blev 15. juni af amtmand Sporon indsendt 
til kancelliet med den bemærkning, at han havde hørt, at 
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Anna jønsdatter var rejst hjem til Sverig, hvilket 18. 
juni bekræftedes af birkedommer Pasbjerg, der havde 
udstedt pas for hende. 

Det ser ud, som om denne afrejse er kommet pludse
lig på, og at det næppe er af egen fri vilje, at hun er 
rejst, thi 29. Maj havde hun indgivet følgende ansøgning 
til kongen: 

"1 den tid af 2de måneder jeg, tjenende baron von 
juel Brockdorff på Thorseng, har opholdt mig der, er det 
ønske opstået hos mig om muligt for fremtiden at vælge 
Danmark til mit ny fædreland, dog ikke uden deres kon
gelige majestæt allernådigst vil forunde mig tilladelse til 
at anvende de helbredende, mig for øvrigt ubekendte 
kræfter, som naturen har nedlagt hos mig, og på hvis 
velgørende virkning jeg forhen har haft så mange beviser. 

Sygdommes og svagheders natur er mig i almindelig
hed lige så ubekendte som noget som helst enten ind
vortes eller udvortes lægemiddels beskaffenhed og an
vendelse; ikkun ved tilfældet er jeg kommet til kundskab 
om, at der i mit legeme er nedlagt en så sjælden mag
netisk og elektrisk kraft, at jeg ved at berøre eller trykke 
og gnide med mine hænder en af krampe, gigt eller med 
nervesvaghed belagt person er i stand til at lindre de 
dermed forbundne smerter, ja stundom aldeles at hæve 
disse. 

Deres kongelige majestæts almindeligen bekendte fø
lelse for ethvert lidende menneske har givet mig mod til 
at fremkomme med dette mit allerunderdanigste bønskrif( 
og af deres majestæt at udbede mig en allernådigst til
ladelse, som jeg hverken kan eller vil . misbruge, og som 
jeg ej heller tror er stridende mod de så milde og vise 
til hver dansk undersåts held virkende danske love, alt 
uden at jeg her allerede har nogen fordel for øje, men 
derimod det billige ønske at kunne til menneskehedens 
vel anvende de kræfter, hvormed naturen har udrustet 
mig og som vistnok sjælden vil falde i nogens lod. 

Idet denne min ansøgning allerunderdanigst vil vorde 
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overrakt deres kongelige majestæt, skal dermed følge 
flere attester*) for heldig virkning af min her brugte kur
metode, forinden det efter det højkongelige danske kan
cellis resolution af 6. April d. a. blev mig forbudet 
at anvende samme, hvilke attester vil godtgøre, at jeg 
lige så lidt med egennyttighed som med brug af nogen 
slags lægemiddel eller med nogen overtrædelse af lovens 
6-1-12 hiir behandlet de personer, som har søgt min 
hjælp." 

Denne ansøgning sendte Anna jønsdatter til en af de 
kongelige døtre, om prinsesse Caroline eller Vilhelmine 
kan ikke ses, med bøn om at overrække kongen den, "da 
jeg, skønt umyndigen, tør forvente på grund af deres 
kongelige højheds kundskab af nogle af mig udførte hel
dige kure, at de vil skænke min allerunderdanigste bøn 
deres nådigste opmærksomhed og bevågenhed", et fin 
gerpeg om i hvilke kredse Anna jønsdatter under sit op
hold i København i 1838 færdedes. 

Baron juel Brockdorff ledsagede ansøgningen med en 
lang anbefal ingsskrivelse, i hvilken han siger, at hun har 
haft en heldig indflydelse på hans datters tilstand, og 
at hendes kurmetode også har haft velgørende virk
ning på hans ene knæ, der som følge af en forvridning 
med efterfølgende gigt i flere år havde lidt af en svæk
kelse, for hvilken han forgæves havde søgt flere lægers 
råd. Han vedlægger flere attester om hendes heldbrin
gende kure, uden at hun derved har søgt eller taget 
fordel. 

Denne ansøgning var længe undervejs, thi Anna jøns
datter havde i over en måned været hjemme i Vallåkra, 

*) l sagen findes nu ingen vedlagte attester; muligvis er de 
tilbageleverede hende. 
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da kancelliet 27. juli anmodede amtmand Sporon om hans 
udtalelse i denne sag; selvfØlgelig udbad amtmanden sig 
først en ærklæring fra fysikus Guldbrand, som denne af
gav 11. September; heri fremfører han først, ·hvad han 
af egen drift som tidligere omtalt har gjort i denne sag 
og slutter sin erklæring således: 

"Ved engang i Aprilmåned sidstleden at komme til 
Svendborg, foreslog distriktsl\irurg Ørnstrup*) dersteds 
mig at tage med til Thorseng for at forestille mig Anne 
jensdatter, som han troede kunde interessere mig, da jeg 
forhen havde været konsulteret i baronesse juel Brock
dorff's sygdom. Vejen derhen var stærkt befærdet med 
til- og frarejsende syge, og i Valdemarslots gård fore
fandtes henved 200 personer, der ventede konsultation. 
Men da baron juel Brockdorff angav for mig, at Anne 
jensdatter var blevet så altereret ved distriktskirurgens og 
min ankomst, at hun havde fået heftige krampetilfælde, 
forlod jeg slottet øjeblikkelig. Siden har rygtet sagt, at 
man i almindelighed var misfornøjet med Anne jensdat
ter's kur, da hverken baronessen eller flere har sporet 
hjælp, hvorimod Anne jensdatter skal efter sigende være 
rejst bort med et salær af omtrent 3000 rdl. 

Efter mit skønnende synes .der desårsag ingen grund 
at være til at anbefale vedlagte ansøgning, så meget min
dre som det af hosføjede dokumenter, indhentede fra Malmø 
landskancelli igennem den kongelige svensk-norske mis
sion i København, fremlyser, at Anne jensdatter af Walla
kra har været tiltalt i Sverig og været _ dømt i bøder for 
sin fremfærd, at hun ingenlunde har tilladelse til at udøve 
den dersteds, og at en ansøgning af sådan natur som 
vedlagte vilde af de svenske autoriteter møde den kraf
tigste modstand." 

*) C. C. Ørnstrup, f. 1793, d. 1850, distriktskirurg i Svend
borg 1818-1850. 
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De oplysninger som fysikus Guldbrand, havde været 
så forsynlig at skaffe sig fra de svenske myndigheder, 
der kendte Anna jønsdatter fra hendes optræden i Skåne 
året forud, giver et fyldigt og interessant billede af 
denne ejendommelige unge bondepige og hendes virksom
hed. Skrivelsen findes i dansk kopi i medicinalberetningen 
for 1839. 

"Til svar på stiftsfysikatets i Odense gennem den kgl. 
svenske og norske mission mig tilhændekomne skrivelse, 
hvori ønskes oplysning betræffende pigen A. jensdatter 
fra Nørre Wallakra, hendes forhold i fædrenelandet i hen
seende til den af hende foregivne kraft til at hæve og 
helbrede menneskers sygdomme, bræk og hvad som der
med står i forbindelse, må jeg venligst meddele, at jeg 
ikke fuldstændig kan være til tjeneste med tiifredsstillende 
oplysning om den mere eller mindre virkelige årsag til 
den elektromagnetiske kraft, Anna jensdatter foregiver at 
være i besiddelse af, heller ikke er det mig vitterligt, 
at nogen forskning eller videnskabelig undersøgelse i den 
henseende har fundet sted. Derimod udviser vedlagte bi
lag af politiprotokollen, afholdt på det herværende lands
kancelli , at den eventyrlige måde, på hvilken Anna jens
datter først optrådte, og hendes fagter under udøvelsen 
af hendes kunster er af autoriteterne her i landet blevet 
anset for det i den svenske lov forbudne signen, og at 
hun på grund deraf er blevet forbuden at øve slig frem
færd. Et sådant forbud har hun dog ikke været hørig, 
og er hun derfor blevet tiltalt ved domstolen og idømt 
bøder. Desuagtet er de syges besøg hos Anna jensdat
ter vedblevet fornemlig fra naboriget Danmark, hvor hen
des kunst skal have vundet tiltro endog hos dannede 
mennesker, af hvilken klasse hun her i almindelighed blot 
anses som en signerske, der ledes af eventyrlige fordomme. 
Det er imidlertid vist, at hun aldeles ingen tilladelse har 
til at befatte sig med lægekunsten, og da hun, som ved
lagte protokoludskrift udviser, savner al indsigt i læge
kunsten, vilde en ansøgning fra hende om at få tilladelse 
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til at praktisere møde den kraftigste modstand af de sven
ske autoriteter, fornemlig da menigmands tilbøjelighed her i 
landet til mere at have tillid til sådanne folk, der ligesom 
Anna jensdatter foregiver at være i besiddelse af over
naturlige midler, end til den sande lægekunst, er i den 
grad herskende, at sådan fordom vanskelig kan udryddes 
ved forbud og snarere synes at finde næring end derved 
at hæves. 

Udtog af forhørsprotokollen holdt på Malmø lands
kancelli den 16. Maj 1838. 

Da kronfogden, hr. assessor Samuel Åberg i skrivelse 
af l O. d. m. har indberettet, at en pige ved navn Anna, 
datter af husmand jøns Holgerson i Nørre Wallakra, 
Tjerrestads sogn, er optrådt som undergørerske for den 
enfoldige almue, hvem hun indbilder, at hun gennem gud
dommelig indskydelse besidder kraft til ikke alene at hel
brede alle sædvanlige sygdomme, men endog den at lade 
blinde se, stumme tale o. s. v., samt at en mængde men
nesker fra nærmere og fjernere egne dagligen indtræffer 
i bemeldte Annas hjem for at underkaste sig hendes vid
underlige kure, ligesom hr. assessoren efter nærmere un
derretning tror at have opdaget, at dette påfund rejser 
sig af pengebegærlighed hos pigens moder, der foregi 
ver, at datteren efter at være faldet i dyb søvn (døds
slummer) og deri haft åbenbaring, hvorved hun er kom
met i besiddelse af kraft til at gøre underværker, som 
hun udfører ved håndspålægning på de syge, idet hun til
lige læser og udmumler noget, (som af hende kaldes "at 
samtale med gud"), samt at nogle patienter tillige har 
erholdt recepter opskrevne efter hendes diktat af hendes bro
der Bendt jenssøn, hvilke opskrifter dels var på almindelig 
bekendte lægemidler såsom hjertestyrkende dråber m. m. 
dels ubekendte og under uligeartede navne såsom skræk
pulver, lytis-salve o. s. v., så og da dette foretagende 
har vakt overtroen hos den enfoldige hob i høj grad, 
blev bemeldte Anna jensdatter samt hendes moder tillige
med broderen Bendt jenssøn indkaldte og stedte til 
mundtligt forhør i overværelse af provinsiallægen hr. dr. 
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Wisselquist, som på anmodning havde indfundet sig. Disse 
hørtes da hver for sig og forklarede følgende: 

l) Anna jensdatter af middelmådig vækst, frisk og 
stærk legemsbygning, blå øjne, mørkt hår, rødligt, noget 
fregnet ansigt, velklædt, 18 år gl.; hun tilstod, at hun på 
fornævnte måde behandler mennesker for øjensygdom, 
værk, slag eller faldende sot, fornemlig ved håndspålæg
ning, læsende af 3de af gudelig indhold sammensatte 
vers, men tillige med medikamenter af den beskaffenhed, 
som hr. assessor Åberg har opgivet. Tilholdt at opgive 
nærmere forklaring om, på hvad måde hun havde erholdt 
sådan kundskah, og hvorledes det gik til ved helbredel
sen, forklarede hun med fuldkommen oprigtighed og uden 
mærkelig forlegenhed eller adspredelse følgende: En nat 
ved Michaelistid (29. Sept.) forrige år var hun blevet 
syg 2de forskellige gange og derunder faldet i en "døds
slummer", som første gang varede omtrent l time, an
den gang 2 timer, hvorved hun syntes sig at være i 
himlen, hvor hun af en engel fik befaling at helbrede syge; 
og idet hun opvågnede sidste gang, havde hun i flere 
personers nærværelse fremsagt følgende vers, som hun 
aldrig før enten havde hørt eller læst, men hvilke hun 
senere erindrede og opramsede af følgende indhold: 

I himlen har jeg været, 
engang skal komme, 
på den store dommedag; 
det sker med fryd og gammen, 
det er efter guds behag. 
I helvede jeg vandret har 
iblandt hans engleskare; 
satan står bunden der, 
står han mest i snare; 

hans engle går omkring i verden for at bedrage 
ynglingen og mange flere dem til stor skade, 
andre følger med sin store engleskare udi den store sal, 
der gud han skal se evigt klar, der evig glæde var. 

Nu har jeg læst dem verset ud, 
jeg mere skal udføre, 

Il 
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de er ej alle inde her, 
som dette skulle høre. 

Fremsigende disse vers, idet hun lægger sine hænder 
på den syge, helbredes efter hendes formening alle ud
vortes tilfælde; men imod indvortes sygdomme, af hvilke 
hun kun kan kurere skræk og faldende sot, anvender hun 
prinsensdråber, hjertestyrkende dråber samt brækpulver. 
Således opgav hun flere . personer i egnen, som af hende 
var helbredede, deriblandt møllerens datter i Tjerrestad 
for blindhed og en rejsende kone fra Kudiksvall for stum
hed. Ved at forestille hende det urimelige og især det 
lovstridige i hendes adfærd erklærede hun sig gerne vil
lig til dermed at ophøre, men hun turde ikke på grund 
af den befaling, englene havde givet hende. 

2) Moderen, Karen Olsdatter, som angav sig at være 
54 år, gift med j øns Holgerson, ejer af 1 

;, udi Nørre 
Wallakra, bekræftede sin datters udsagn, nemlig at hun 
i en sygdom var indslumret som livløs og derefter havde 
opramset ovenanførte vers . Hun afgav i øvrigt samme 
forklaring som Anna, med tilføjende, at Anna stedse havde 
været karsk, undtagen i forommeidte tilfælde, at hun gerne 
havde hørt gudelige skrifter og beskæftiget sig med sæd
vanlige arbejder, dog havde hun nu ikke tid dertil, for
medelst de mange syge, der besøgte hende. 

3) Bendt jenssøn, husmand i Tjerrestad, 1
/4 mil fra 

Wallakra, angav sig at være 30 år gl., halvbroder til 
Anna. Han erklærede ligelydende med moderen, med til
føjende, at Anna på forangivne måde har helbredet flere, 
iblandt andre gartnermesteren på Rosendal for brækning, 
en blind fra Tøjrup, som nu er kommet sig, en værk
bruden kone fra Roya hersteds og mølleren Akæ Peter
sons ·pige i Tjerrestad for øj en svaghed, hvorom han des
uden fremlagde 4 forskellige beviser fra personer, som 
påstår at være blevne helbredede af Anna, hvilke beviser 
blev lagte ad acta. Bendt jenssøn vedgik endvidere at 
have skrevet 2de af de hr. assessor Åberg tilstillede re
cepter på ovenmeldte lægemidler, men at de fleste var 
skrevne af husmand Asser Anderson i Wallakra, alle efter 
hendes opgivende. 
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Hr. provinsiallæge dr. Wisselquist bemærkede, at "så
vid t han kunde skønne, var Anna aldeles uden lyde på 
forstanden." 

Efter at såvel Anna som hendes moder var tildelt be
hørig advarsel imod deres uvæsen, således at bedrage 
enfoldige folk, og det derfor strengeligen var blevet dem 
forbudt videre at fortfare med udøvelsen af deres fore
givne kundskab, besluttede kongens befalingshavende, at 
akterne skulde overdrages til kronfogden hr. assessor 
Åberg for ved domstolen at foranstalte vedbørlig tiltale 
anlagt mod de pågældende, og at der desuden skulde af
sendes skrivelse til domkapitlet i Lund med anmodning 
om at tilholde gejstligheden i den menighed, hvor Anna 
har bopæl, ved hensigtsmæssig undervisning at betage 
hende den vildfarelse, hvori hun synes at være gerådet." 

Det sidste aktstykke i sagen, amtmand Sporon's ud
talelse 18. September, er ikke det mindst interessante, 
idet det ikke alene viser, hvor fordomsfrit denne embeds
mand så på hele denne sag, men også med hvor stor 
bestemthed han optrådte mod sin høje og nære genbo, lens
baronen på Valdemarslot 

Efter nogle indledende ord, af hvilke det fremgår, at 
han har indhentet distriktskirurg Ørnstrup's erklæring om 
Anna jønsdatter' forhold på Tåsinge, hvilken dog ikke 
mere findes ved sagen, fortsætter han således : 

"Af disse erklæringer i forbindelse med de af de 
svenske autoriteter i bilagene meddelte oplysninger, hvor
efter supplikantinden i Sverig er forbudet at udøve sine 
kurer og derfor har været tiltalt og dømt, synes det klart, 
at de af hende foretagne kurforsøg, der nærmest må be
tragtes som et slags signen og manen, er et af hende 
og i særdeleshed moderen påfundet fuldkomment bedrageri 
for at benytte sig af den mellem almuen endnu herskende 
overtro til at tilvende sig en formue, hvilken hensigt 

11* 
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også er lykkedes hende i den g rad under hendes ophold 
her på Thorseng, at hun herfra landet har bragt en be
tydelig summa med sig tilbage til Sverig, uden at der 
haves eller kan tilvejebringes noget overbevisende eks
empel på, at de anslillede berøreiser har efterladt sig no
gen helbredende virkninger, hvorom de ansøgningen ved
lagte attester, der, som for største delen udstedte af ba
ron juel Brockdorff's fæstere og undergivne, intet værd 
har, ej heller indeholder noget bevis, endskønt det vel er 
muligt, at overtroen hos nogle af de, der har ladet 
sig berøre og gnide af pigen, har kunnet virke således 
på den overspændte tiltro og indbildningskraft, at de for 
et øjeblik har troet at finde lindring ved hendes kurfor
søg; og det er meget at beklage at selv baron j u el 
Brockdorff har kunnet lade sig forblinde og henrive af 
dette spilfægteri i den grad, at han ikke har undset sig 
ved at befordre en ansøgning fra pigen om sanktion til 
fortsættelse her i landet af det af hende allerede på Thor
eng i høj grad drevne og alt for vel bekendte uvæsen, 
fornemmeligen førend dette efter amtets indstilling blev 
hende forbudet ved det kongeiige danske kancellis reso
lution af 6 .. April dette år. 

jeg skulde derfor være af den formeni ng, at der al
deles ikke kan være at agte på ansøgningen, og indstiller, 
at dette måtte tilkendegives baron juel Brockdorff, da 
pigen, således som jeg under 22. juni har indberettet, 
allerede for længst har forladt Thorseng og begivet sig 
til sit hjem i Sverig. 

Og tillader jeg mig lige så ærbødigt at henstille, om 
det høje kollegium ikke måtte finde sig foranlediget til 
hos vedkommende svenske autoriteter at nedlægge forbud 
imod, at der oftere gives bemeldte pige pas hertil Danmark, 
for at forbygge mulige gentagelser af hendes formentlige 
bedrageriske forhold." 

Først 5. Okt. I 839, næsten 4 måneder efter, at Anna 
jønsdatter havde forladt Tåsinge, meddelte kancelliet amt
mand Sporon, at ansøgningen var afslået. Dermed var 
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hendes strålende, men kortvarige løbebane i Danmark 
endlig afsluttet; men endnu de efter årets slutning ind
sendte medicinalberetninger giver, lige fra Kerteminde til 
Rødby, genlyd af denne mærkelige oplevelse. 

Lægerne Harder*) i Kerteminde og Colding**) i 
Svendborg skriver: 

"For kvaksalveri er her som sædvanlig nogenlunde 
tåleligt, siden vi blev skilt af med den svenske mirakel
pige, thi hun var nærved at gøre hele Fyn gal." 

"Det noksom af offentlig omtale bekendte besøg på 
Thorseng af den såkaldte "svenske pige" i sommeren 
1839 varede vel ikke længe, men desto værre altid længe 
nok til in publico at svække tilliden til vort medicinal
politi. Mennesker i hundredvis blev bedragne af hende 
og hendes medhjælpere." 

Mere indgående omtaler praktiserende læge Vett***) 
Rødby hende: 

Rygtet om "den svenske mirakelpige" har også såvel 
fra Rødby som dens omegn forårsaget adskillige rejser 
til Fyn, men så vidt jeg ved, (lægen er jo altid den sid
ste, der hører om sligt), er ingen kommet ind til denne 
mirakelpige, og de begræder bittert, at lejligheden blev 
dem betaget at forsøge det eneste middel, som de sto
lede på, thi de fleste af disse var halte, blinde, puklede, 
lamme, havde tæring eller andre uhelbredelige sygdomme. 
Også for denne pige har jeg hørt en præst her på eg
nen med megen iver og varme at tale og erklære, at han 

*) K. G. Harder, f. 1784, d. 1858, distriktskirurg i Kerteminde 
1819-1858. 

**) J. C. Co1ding, f. 1805, d. 1883, praktiserede i Svendborg 
1832- 1849. 

***) J. T. E. Vett, f. 1808, d. 1869, praktiserede i Rødby 
1832-1869. 
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mente det dog muligt, forsynet kunde have forlenet et så
dant væsen med overnaturlige kræfter, og formente i alt 
fald, at hele sagen lettelig lod sig forklare ved hjælp af 
den dyriske magnetisme. Dette kunde nu være sagt for 
at fremkald e en ordstrid denne sag betræffende ; men jeg 
ved også, at han, da en af hans sognebønder spurgte 
ham til råds om at sende sit blinde barn til mirakelpigen, 
for denne ytrede samme meninger. Kancelliets forbud blev 
imidlertid bekendt, og dermed faldt sagen bort; men højst 
sørgeligt er det, at de mænd, som er ansatte for at for
drive overtro, netop frembringer den." 

Ørnstrup i Svendborg, der jo som embedslæge havde 
haft lejlighed til at se begivenhederne pa nært hold, ud
taler sig, næst fysikus, udførligst. 

"Den bekendte svenske pige Ane jensdatter af Skåne 
gæstede i fjor forår Thorseng, hvortil hun var indbudet 
af øens besidder. Som en løbeild udbredte rygtet om hen
des ankomst sig ikke alene her til Fyn, de nærliggende 
øer, Langeland, Ærø, Als og Lolland, men endogså til 
Sønder- og Nørrejylland, så hun allerede efter nogle få 
dages ophold på Thorseng havde en tilstrømmen af pati
enter fra disse provinser, som uden at overdrives kunde 
anslås til et par hundrede mennesker daglig. De søgte 
råd hos hende ikke alene for alle mulige slags sygdomme, 
men for medfødte legemlige og åndelige svagheder. 

Et bedrøveligt syn var det i de dage her i Svend
borg at se den mængde vogne, belastede med krøblinger 
fra alle landets kanter, drage her igennem til Thorseng 
slot. I slotsgården vrimlede det af mennesker som på et 
marked. Man måtte tro sig rykket tilbage i den mørke 
middelalder, thi det var ikke alene de simple almuesfolk, 
til hvilket århundredets velgørende oplysning endnu ikke 
kunde have været givet lejlighed at trænge, men selv 
folk, hvis stilling i samfundet man måtte vente gennem
trængt af samme, sås at følge den mørke overtroens 
strøm. De troede på hende som på et højere væsen og 
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anså en håndspålægning af hende som et kraftigt middel 
til at bortjage ethvert onde. Omsider fik øvrigheden dette 
uvæsen standset." 

Om Anna jønsdatters ophold og virksomhed på Valde
marslot i 1839 foreligger der så gode oplysninger, at 
det er let at danne sig et billede af den overtroens far 
sot, der angreb både Fyns og de omliggende øers be
folkning; så meget vanskeligere er det til gengæld at få 

·rede på hendes kortvarige ophold i København i slutnin
gen af 1838. 

At hun her har haft forbindelser med det danske hof 
eller i alt fald med nogle af dettes medlemmer, er vist
nok uden for al tvivl; de samtidige blades forsigtige ud
talelser om et fyrstelig t palæ i København, en højere 
embedsmand, der havde sendt en officer for at hente 
hende til flere højst fornemme damer, der ønskede at 
konsulere hende, vidner herom, og det bestyrkes yder
ligere ved Anna's egne ord i hendes skrivelse til en af 
kongedøtrene, at hun, på grund af dennes kundskab om 
nogle af hende udførte heldige kure, tør forvente prin
sessens opmærksomhed og bevågenhed; men det er også 
alt, hvad der hidtil har kunnet oplyses herom. Undersø
gelser, der velvilligt er foretagne i rigsarkivet i papirer, 
som fra den tid overhovedet er tilgængelige, har været 
resultatløse, og har Anna, som vel rimeligt er, også fået 
<lette besøg klækkeligt betalt, vilde der vel næppe hel
ler findes noget herom i hoffets regnskaber. 

Det er da lidet sandsynligt, at der vil kunne bringes 
klarhed i denne noget lyssky sag, med mindre der engang 
i breve eller dagbogsoptegnelser skulde komme noget 
frem om dem. 

" 
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Kan man tro Klinghammer's "Minnen," skulde Anna 
jønsdatter efter sin hjemkomst til Sverig i somren 1839 
som ejer af en for hendes forhold betydelig sum penge 
være ophørt med sin helbredende virksomhed. Umuligt 
er det vel ikke, men næppe sandsynligt; det er så godt 
som ukendt, at de, der engang er kommet ind på den 
bane, holder op igen, og selv om de vilde det, tvinges 
de næsten altid af den troende befolkning til at blive ved. 

Af hendes himmelske kaldelse og deraf følgende hel
bredende virksomhed i Sverig er der givet en levende og 
i mange henseendar sikkert fuldt ud pålidelig skildring, 
der dog ikke lader sig anvende som kildeskrift, da den 
er iklædt novellistisk form og giver et i høj grad ideali
seret billede af den unge mirakelpige, men et vistnok 
ganske troværdigt af den beregnende moders pengegrisk
hed. Det er den fra sine skildringer af skånsk folkeliv 
bekendte Eva Wigstrøm, der i en fortælling "Kioka 
Nanna" (1880) har skildret Anna jønsdatter; slutningen 
af novellen, der fore.går på et svensk herresæde, står mu
ligvis i forbindelse med Anna's ophold på Valdemarslot, 
den handler i hvert fald om hendes helbredelse af en ung 
herregårdsfrøken; men hermed bryder fortællingen brat af, 
idet forfatterinden lader Nanna dø pludseligt af uigen
gældt kærlighed til en ung mand af højere byrd. 

Det, der giver Eva Wigstrøm's fortælling sit store 
værd for Anna jønsdatters historie, er skildringen af hen
des anfald og syner; skønt skrevet c. 40 år senere og 
rimeligvis efter mundtlig meddelelse af folk fra egnen, er 
skildringen af disse anfald dog så karakteristisk og sik
kert i alt væsentligt så overensstemmende med virkelig
heden, at det er let herefter at bestemme dem som 
hystero-epileptiske, optrædende enten ganske af sig selv 
eller fremkaldte . ved en ydre anledning, som da Anna an-
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faldtes af dem, dengang stiftsfysikus og distriktskirurgen 
uventet kom til Valdemarslot for at tale med hende. 

Det er sådanne sygelige sjæltilstande, der kaster et 
mildnende skær over slige foreteelser i modsætning til så 
mange andre "kloge koners" virksomhed som Anna Lars
son's i Lund i vore dage; men om begge disse mærke
lige svenske kvinder gælder "Fyenspostens" gamle ord, at 
ved dem er Danmarks oplysning vordet en genstand for 
naborigernes medlidenhed, foragt eller hån . 

• 
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Af en gammel Præsteslægts 
Hiatorie. 
Ved Th. il'Iølle1·. 

Nedenstaaende Slægtsoptegnelser e re begyndte a f 
Magdalene Susanne Nøragger, der var Præstekone i 
Vesterhæsinge og hvis Mand var Halvbroder til den 
justitsraad Hans Nobel Nøragger, der 1782 arvede Sand
holt efter sin Moder, Stamhusbesidderinde Martha Nor
agger, f. Nobel.*) 

*) Til Skifteforretningen efter Justitsraad Hans Nobel Nørag
gers Død 1789 vare indkaldte: 

En Halvbroder, Jakob Nøragger, Præst i Vesterhæsinge 
(død nogle Aar forinden). Hans efterlevende Børn : 
a. En Søn, Johan, 20 Aar, saa vidt vides paa lange Rejser. 
b. Nicoline, gift med Forpagter Hetting, Bukkeskov, Sjæl-

land. 
c. Christiane, gift med Birch, Præst til Raabjerg, Jvlland. 
d. Dorthea, g. m. Goltschalck, Købmand i Odense. 
e. Martha Margrethe, g. m. Peter Krvssing Westergaard, 

Præst i Vesterhæsinge. 
f. Jakobine, ugift l begge hos deres Moder i Vester-
g . Sophie, ugift ( hæsinge. 

Jakobine døde ugift og i en høj Alder i Nvborg, hu~ 
skal have været rar og velbegavet. 
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Baade ved deres Ælde og ved deres Tilknytning til 
den tidligere Artikel her i Aarbogen om Nøraggerne paa 
Sandhol t*) kan de vistnok gøre Regning paa Interesse; og 
naar man mærker den Fromhed, der lyser ·ud af dem og 
følger Slægten ned gennem Tiden, glædes man ved at 
tænke paa Ordet: jeg er Herren din Gud, der gør 
Miskundhed mod tusinde Led mod dem, der elske mig og 
holde mine Bud. 

Magdalene Susanne Nøraggers Optegnelse. 
l. Anno 1757, 30. jan. om Aftenen mellem 11--:-12 er 

· Johanne Nicoline født. 
2. Anno 1759, 20. April om Eftermiddagen Kl. 2 er 

Christiane Dorthea født. 
3. Anno 1760, 8. Maj om Eftermiddagen Kl. 6 er Martha 

Margrethe født. 
4. Anno 1761 , 18. August om Morgenen Kl. 8 er min 

søde Søn, Johan Nicolai, født. (De 3 sidste ere hjemme
døbte). 

5. Anno 1763, 29. Marts om Aftenen Kl. l O er Dorthea 
Marie født og hjemmedøbt 

6. Anno 1764 den l O. April om Aftenen Kl. 11 er vor 
anden Søn født og Dagen derpaa hjemmedøbt og kal
det Johan Nicolaj efter min salig Fader. 

7. Anno 1766 den 21. April om Morgenen Kl. 8 er vor 
3die Søn født og Dagen derpaa hjemmedøbt og kal
det Christian Frederik. 

R. Anno 1768 den 24. juni, som er St. Hans Dag, er 
vor 4de Søn født Kl. 11 om Formiddagen og Dagen 
derpaa hjemmedøbt og kaldet Johan Kallager efter 
min salig Fader. Gud give, at han maa slægte ham 
paa i alt godt, og, om han skal leve, da i Tiden naa 
saa god Lykke som han. 

9. Anno 1769 den 28. juli om Morgenen Kl. 8 er vor 

*) Aarsskrift for 1911. 
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5te Søn født og Dagen derpaa hjemmedøbt og kal
det Haagen Mathias. Gud ved, hvad ondt der skal 
fores taa ham i denne syndige Verden, thi min Sorg 
har været tung, mens jeg har baaret ham. (Tiden 
lærte desværre, hvad ondt der vederfaredes det uskyl
dige Barn). 

l O. Anno 1771 den S te November om Morgenen Kl. 7 
er vor 5te Datter født og Dagen derpaa hjemmedøbt 
og kaldet Jakobine Magdalene; det er det !Ode, Gud 
g ive det maatte blive der sidste, da jeg for hendes 
Skyld har lidt meget ondt. 

11. Anno 1775 den 28. Maj blev vor 6te Datter født og 
Dagen derpaa hjemmedøbt og kaldet Sophie Frede
rikke; det var en Søndag Eftermiddag Kl. 5 slet. 
Anno 1761 den 14. Dec. Kl. 8 døde vor ældste Søn, 

Johan Nicolaj, det salig Guds Barn, og blev begravet i 
Ullsø Kirke den 18. Dec. Gud lade os begge to samles 
med ham i Guds Rige. 

Anno 1765 den 12. Februar om Eftermiddagen Kl. 4 
slet, havde jeg den store Sorg at miste ved Døden min 
anden elskelige og søde Søn af samme Navn som den 
første, Johan Nicolaj, efter 6 Ugers bestandig og haard 
Sygdom. Han blev begravet i Ullsø Kirke ved sin salig 
Broder den 20. Februar: 

Anno 1769 den 19. Nov. om Natten mellem Søndag 
og Mandag døde vor 3die Søn, Haagen Mathias, paa en 
ynkelig Maade og blev begravet i Vesterhæsinge Kirke 
den 24. Nov. 

Anno 1772 den 22. Sept. om Formiddagen Kl. 1 O 
døde vor 4de og kæreste Søn, Christian Frederik, efter 
8 Ugers haard udstanden Sygdom, som han led taalmo
dig til det sidste. Gud unde mig den Glæde, for den 
Sorg jeg stred med ham, at jeg maa, naar jeg skal skil -
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les herfra, gaa lige saa vist ind til Gud, som han gik ! 
nu har jeg 4 Engle at tage imod mig i Himlen, det er 
al min Trøst i min store Bedrøvelse. Det salig Guds 
Barn blev begravet 28. Sept. i Vesterhæsinge Kirke hos 
hans Broder. 

Anno 1778 den 24. Sept. om Natten Kl. 11 1/2 døde 
min elskelige og kære sal. Mand i sin Alders 49 Aar, 
og det saa uformodentligt, som højst beklageligt for mig; 
vel gik han over l O Aar og bar paa et skrøbeligt 
Legeme og tærende Syge, men dog laa han ikke nogen 
Dag, men i samme Øjeblik, han døde, kom Blodet ud af 
hans Hals, som vist var det, der kvalte ham, og det stod 
ingen 2 Minutter paa, før han var stendød, og al menne
skelig Hjælp var forgæves, og jeg Elendige med 7 fader
løse Børn tilbage, som Gud ene kan trøste og husvale. 
Han og jeg levede tilsammen i et kærligt og oprigtigt 
Ægteskab i 23 Aar og 3 Maaneder, og i den Tid havde 
vi l l Børn tilsammen, 5 Sønner og 6 Døtre; de 4 Søn
ner er gaaet før deres kære Fader til Himlen, den ene 
Søn og de 6 Døtre efterlever og jeg med dem i den 
største Sorrig, der for mig er uslukkelig, var ikke det 
ene Haab for mig tilbage, at jeg ved Jesu Naades Hjælp 
vist haaber og troer at favne den for mig saa kære sal. 
Mand hos Gud i Himmelen, hvor der først vil blive Ende 
paa min Sorrig, saa maatte jeg rent forgaa under denne 
tunge Byrde og Skæbne. 

Han blev begravet her i Vesterhæsinge Kirke den I. 
Okt. og blev da begge vore 2 Sønner, som til den Tid 
stod i aaben Begravelse, sat ned ved hans Side. Maatte 
jeg nyde den Lykke, efter min Død at blive sat ned ved 
hans anden Side, saa ønskede jeg det gerne, men kan det 
ikke ske, at vore Legemer mere kan blive sammen her 
paa jorden, saa er jeg vis paa, at Gud vil samle vore 
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udødelige Sjæle tilsammen hos sig i sin Himmel og Her
lighed. Gud give mig Naade til at leve saa, at jeg paa 
hin Dag maa findes værdig til at nyde dette store Gode 
og den ubeskrivelige Glæde. 

Min kære Mand var født den 15. Dec. 1729 og jeg 
den 9. Marts 1737. Vi havde Bryllup med hverandre paa 
juulskov, hvor min Moder boede, (min salig Fader døde 
den 5. Maj 1755) den 25. juli 1755, som just var Jakobs 
Dag og min Mands Navnedag, som hed Jakob Christian. 

Dette har jeg skrevet paa min Fødselsdag den 9. 
Marts 1779. 

1755 den 5. Maj om Formiddagen Kl. 11 døde min 
kære sal. Fader i sit 49 Aar. 

1778 den l. Sept. døde min kære sal. Moder i sit 
78 Aar, saa hun var Enke i 231/2 Aar. 

Min Mand var født 15. Dec. 1729, blev Student 1747, 
fik 2den Eksamen 1748 og Attestats 1750, blev Præst i 
Sjælland l. Maj 1755 i Ullsø Olstrup Menighed, hvor 
han var og boede i l O A ar og 3 Maaneder, blev saa 
forflyttet derfra l. Aug. 1765 her til Vesterhæsinge, hvor 
han boede i 13 Aar og 3 Maander, og disse 13 Aar 
havde kun liden Rolighed, da han tillige med mig har 
maattet ombygge Præstegaarden helt, som var saa elen
dig, at vi ikke uden Livsfare kunde være der. Den har 
kost'et i alt rede Penge 800 Rgsi:l. foruden mere, som 
var for vidtløftig at skrive. De Penge staa sikre nok. 

M. S. Nøragger. 

Den 7de Sept. 1779 havde Martha Bryllup med Hr. 
Westergaard.*) 

*) Denne Pastor Westergaard blev senere Præst i Vester
hæsinge og han og hans Hustru var meget agtede af Sand
holterne, og ligeledes deres Datter, Mad. Waidtløw. Denne 
havde vist været mindre heldig gift og vendte med sin Dat-
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Den 7de April 1786 havde Nicoline Bryllup med Ja
kob Hetting. 

Den 20. Sept. 1787 havde Dorthea Bry111up med Vil
helm Gottschalck. 

Den 30. juni 1788 havde Christiane Bryllup med Hr. 
Brinck. 

Den 24. juni 1797 havde Sophie Frederikke Bryllup 
med Rasmus Høyberg. 

Hermed slutter Magdalene Susanne Nøraggers Opteg
nelser, men denne sidste Datter, Sophie Frederikke, g. 
med Pastor Rasmas Høyberg i Frørup, fortsætter saaledes: 

Den 24. Juni 1797 havde jeg Bryllup paa Flintholm 
hos min gode Moder. 

Gode Gud, du, som saa faderlig har sørget for mig, 
ledsage mig stedse paa denne nye Bane, som jeg nu skal 
betræde, og lad mig blive det, som du, o Gud, har be
stemt mig til at være. Lad mig blive det, saa at jeg 
med Glæde kan møde dig paa hin store Dag, og der 
fuldkomment takke dig for hver af dine Velgerninger. Amen! 
l. Den l . juni 1798 er min lille Jakobine Christiane født. 

O Gud, du, som har gjort mig saa lykkelig at være 
Moder til et smukt, velskabt Barn, styrk mig, at jeg 
aldrig gør mig uværdig til det Navn, Moder, men at 
jeg maa opdrage hende saaledes, at hun, naar jeg er 
hos dig, min Fader! maa velsigne mit Støv. Det 
høre du, gode Gud! i Naade. 

2. Den 18. April 180 l er min lille Lars /akob N ø rag
ger født. Saa lykkelig er jeg nu, at jeg er Moder 

ter Rikke tilbage til Barndomshjemmet, hun levede en længere 
Aarrække i et pænt lille Enkesæde, som vistnok Pastor Wester
gaard havde ladet bygge i den ene Ende af den lange Præste
gaardshave oppe ved Faaborg-Odense Landevej. Baade hun 
og Datteren skal have været to prægtige Mennesker. 
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til 2 smaa søde Glutter. O, maatte dog deres ret
skafne Fader leve og opdrage dem efter sit eget 
sjeldne Exempel; hvor megen Glæde kunde jeg da 
haabe i Fremtiden, hvor gode og lykkelige Men
nesker vilde da vore Børn blive. O, maatte vi dog 
nyde den salige Glæde samlede at opdrage de kære 
uskyldige, da vilde mine Dage blive rige paa Glæde, 
thi nu fattes mig intet i min jordiske Lykke, takket 
og priset være du derfor al Glædes og Lyksaligheds 
Giver. 
Søndagen den 6. Sept. 180 l om Aftenen Kl. 5 blev 

mig min jordiske Glæde berøvet, da Døden udrev den 
elskværdigste og bedste Mand af mine Arme. 4 Aar og 
9 Uger havde jeg ved hans Side lært at kende jor
dens højeste Lykke; hans Kærlighed til mig var ikke den 
flygtige Ynglings ustadige Ild, men den fornuftige Mands 
rene og varige Troskab og ømme Venskab, og jeg til
bad ham. Næst den guddommelige Fader var han mig 
den mest dyrebare i Himlen og paa jorden: min Stolthed 
og Glæde var at ligne ham, at tækkes ham! 

O, Gud, han var min anden Samvittighed, ved hans 
Side var det mig saa let at være god og dydig; hans 
sjeldne, ypperlige Exempel maatte nødvendigvis virke paa 
enhver, som omgikkes ham. Jeg har tabt med ham min 
jordiske Glæde, men Himlen ske Tak, det faste, det sa
lige Haab har jeg endnu tilbage, at en evig Glæde ven
ter mig, hvor ingen Død mere skal gøre Skaar i vor 
Lyksalighed! Og du, milde Gud! være mine Børns Fader, 
deres Ven; deres Ledsager er borte. Mit Hjerte bløder 
ved Synet af de smaa hjælpeløse Stakler, ulykkelig skulde 
jeg være, troede jeg ikke, at du, alle godes Ven, vilde 
opvække Ædle, som vil staa dem i deres forklarede 
Faders Sted; og naar jeg redelig virker for dem, hvad 
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jeg kan, saa tør jeg med Tillid bede dig, milde Gud, be
vare dem fra at falde i Forførerens Haand; styr du, o 
Gud, deres unge Fod, at den ikke glider paa deres Van
dring her i Livet, led dem gode Fader, saaledes gennem 
Modgangs Fristelser, at de kan samles med os hos dig, 
for der, o Gud, at takke dig for saavel de glade, som de 
kummerfulde Dage, du her har tildelt os; der først bliver vi 
det vaer, at det alt var til vort Gavn. - Og I, mine 
dyrebare Børn, naar disse Linier engang læses af eder, 
da maaske eders Moder hviler i Graven, o Børn l bliver 
Dyden tro, elsker Gud, elsker eders Medmennesker, ud
ret saa meget gavnligt, som er eder muligt, i hvad Kald, 
Gud sætter eder. - Men for alt, lad Religionen stedse 
blive eders Hjerte kær; tro mig, gode Børn, tro eders 
Moder, der er prøvet ved saa megen Glæde og Sorg, at 
i begge Dele er Religionen den bedste Veninde, der gør 
sine Venner saa lykkelige. -

Gud velsigne eder og gøre eder til værdige Børn af 
den ædleste Fader. 

F1·øn~p P1·æstegaa1·d, clen 30. ll'Ia?'is 1802. 

Sophie Frederikke Høyberg. 

Den l O. Aug. 1802 forlod jeg det for mig saa ufor
glemmelige Frørup og kom her til Odense med min 
Moder og mine to smaa Børn. Natten imellem den 17.-
18. jan. 1803 døde min kærlige og dyrebare Moder; ef
ter at have udstaaet mange af Livets Storme, slumrede 
hun sødt og roligt hen lig den trætte Vandrer. Stedse 
vil hendes Minde blive mig dyrebart, hun var mig en 
sand Moder. Gud glæde hende, den Engel. 

Den 8. jan. 1808 forlod jeg Odense og Fyen, den 15. 
jan. kom jeg til Nykøbing paa Falster. 

Den 25. Sept. 1818 rejste min elskede, evig kære 
12 
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Lars Jakob fra Nykøbing til København. Som en god· 
ufordærvet Yngling forlader han sin Moders Hus ; Gud, 
du, de faderløses Fader, ledsag ham fremdeles og hør 
de Bønner, jeg opsender til dig for hans Vel. 

Den ?de Okt. 1819 rejste jeg fra Nykøbing. Ikke uden de 
vemodigste Følsetser forlod jeg den By, hvor jeg har le
vet saa tunge Aar og gennemgaaet saa meget baade i 
Sorg og Sygdom, men ogsaa fundet mange Venner, som 
evig vil blive mig i kær og taknemlig Erindring. Den 
8. Okt. kom jeg til København, den l 0. henimod Aften 
kom jeg til Helsinge til min kære velsignede Bine.*) 

S. F. Høyberg. 

Her slutter Optegnelserne. 
Som det fremgaar af dem, flyttede Pastor Høybergs 

Enke med begge sine Børn til Nykøbing paa Falster, 
hvor Sønnen, Lars Jakob, blev sat i den lærde Skole, og 
at hun havde Glæde af ham, baade her og senere hen, 
ser man først af hans Examensbevis: 

Lars Jakob Nøragger Høyberg 
2den Examen 1ste Del 17. April 1819 
Latino : Laudabilis 
Græca : Laudabilis 
Ebræa : Laudabilis 
Historica : Laudabilis 
Math. Inf. : Laud p. c. et qvidem egregie 

Søborg 

og dernæst af den Anbefaling, han efter denne Examen 
fik af Biskoppen over Lolland: 

Da Student Lars Jakob har til Stipendiums Erholdelse 

*) Datteren, g. med Pastor Nyholm. 
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anmodet mig om en Attest, saa skylder jeg Sandheden 
at meddele ham følgende : Han er en Søn af den for 
mange Aar siden afdøde Pastor Høyberg i Fyen. Tidlig 
døde hans Fader, en ædel Mand, der opofrede sig saa 
villigt for unge Menneskers Vel; han døde i sin Mand
doms bedste Aar og efterlod Enke med 2 næsten spæde 
Børn, en Datter og den her omhandlede Student Høyberg. 
Hun har under højst trange Kaar opdraget disse Børn 
meget godt, og har nu bragt det saa vidt, at hendes Søn 
er Student. Han har stedse været meget sædelig og flit
tig, saavel ved Nykøbing Skole her i Stiftet, som siden 
ved Universitetet; hvoraf Følgen var, at han til 2den Ex
amen blev udmærket. Moderen, nu aldrende, kan ikke 
mere understøtte ham. Ligesom Ynglingen ved Sædelig
hed og roesværdig Flid har gjort sig værdig til offenlig 
Understøttelse, saaledes giver jeg mig den ærbødige Fri
hed med inderligt Deltagelse at anbefale ham til de ædle 
Mænds Gunst og Bevaagenhed. 

Veste1·borg Bispegacwcl, 21. lVIat·ts 1820. 
Boisen, 

Biskop over Lolland. 

Der levedes et kønt Liv i Hjemmet, og Datteren Bine 
blev her forlovet med Præstesønnen Christopher Nyholm. 

Det er morsomt at se, at denne Generation af den 
Nøraggerske Slægt ogsaa holdt Forbindelsen vedlige 
med Sandholt. Der findes nemlig fra 1818 et Brev fra 
Bine Høyberg, hvori hun maa afslaa en Indbydelse til at 
tilbringe Vinteren hos Kammerjunker Nøraggers paa Sand
halt. Man erfarer her lidt om Familielivet med det samme, 
idet hun skriver: Min Broder er i dette Efteraar afgaaet 
til Universitetet, hvor hans Examen allerede lykkeligt er 
overstaaet, dog, hans Afrejse gjorde et sørgeligt Brud i 
vort lille Kløverblad, saa at vi to tilbageblevne maa slutte 

12* 
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os des nøjere sammen. Og nu kommer den glædelige 
Omstændighed til, at Tropperne, altsaa ogsaa min kære 
Nyholm, kan ventes hjem med det første." -

Da Nyholm og Bine Høyberg begge har været be
tydelige og ejendommelige Mennesker, saa tilføjes, efter 
Biografisk Lexicon og genealogiske Samlinger, nogle 
Oplysninger om dem: 

"Christopher Nyholm er født 1781, hans Forældre var 
Sognepræst Christopher Nyholm og Hustru Beate Jakobine, 
f. Wtirmfeldt. 1806 ansattes han som Adjunkt i Nykøbing 
paa Falster; efter nogle, i økonomisk Henseende meget 
trange Aar, i hvilke han maatte søge Bierhverv, bl. a. 
som Svømmelærer, udnævntes han 1815 til Feltpræst ved 
det danske Troppekorps, som deltog i Frankrigs Besæt
telse efter Slaget ved Waterloo. I denne Stilling blev 
han til 1818 og vandt stor Anseelse, der forøgedes, da 
han med Fare for sit eget Liv, reddede en Soldat fra at 
drukne, der ved en Mølle var styrtet i den rivende 
Scheldeflod. For denne Daad fik han Redningsmedaillen. 
Da han kom tilbage, fik han det store Kald Helsinge og 
Valby i Nordsjælland, og 1819 giftede han sig med sin 
Forlovede, Bine Høyberg. 1825 blev han sin Faders Ef
termand som Garnisons- og Sognepræst i Nyborg. Han 
var en begavet Taler og en varm Ven af Frihed og 
Fremskridt, og vandt ogsaa i Nyborg megen Anseelse, 
navnlig for den Iver, hvormed han tog sig af Skole og 
Fattigvæsen. Han fik ogsaa den gamle Kirke restaureret 
og hans Skønhedssans og Kærlighed til Naturen satte 
smukke Spor i Nyborgs Omegn, hvor han bl. a. af en 
til Kaldet hørende Mose og Agerlod med lidt Skov i 
faa Aar fik indrettet en stor Park. Han døde 1858. 

Hans Hustru døde allerede 1851, og hans Efterfølger 
omtaler hende og Hjemmet paa følgende Maade i Kalds-
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bogen: Hun var en en særdeles aandrig Kvinde, og det 
Nyholmske Hus staar hos mange, ja hos alle, der besøgte 
det, som et Samlingssted for Intelligents, et Tilflugtssted 
for Poesi og alt aandeligt Liv."*) 

Sønnen, Lars Jakob, blev efter endt Uddannelse Ad
junkt ved Sorø Akademi, og blev her forlovet med Ca
roline Vilhelmine Wendelboe, Datter af Distriktslæge Wen
delboe. Maaske har det været Musiken, der førte dem 
sammen, for de var begge meget musikalske. Hun skal 
have havt en høj klar Sopranstemme, og han spillede Cla
ver og companerede noget. Bl. a. har han companeret 
Melodien til "dulce dom u m", som endnu altid synges ved 
den aarlige Translocation paa Akademiet ligesom paa 
flere andre af Landets Latinskoler. 

De holdt Bryllup den 6 / s 1833 og flyttede til Høibjerg 
Præstegaard ved Viborg, hvor han 1/2 Aar før var blevet 
ansat som Præst. I dette Ægteskab fødtes først en Søn, 
Søren Wendelboe Høyberg, 24 /t 1834, og Aaret efter, 19 /t, 
en Datter, Sophie Frederikke. I juni 1836 blev han for
flyttet til Sneum og Tjæreborg Menighed i Ribe Stift, 
men da han med sin Hustru var taget dertil for at un
derhandle med sin Formand om Naadensaaret, blev han 
7. August angrebet af Apoplexi og døde i Sneum Præste
gaard 4/n 1836. 

Faa Dage efter Mandens Død blev der den 11/u født 

*) Pastor Nyholms havde 6 Børn, 2 Sønner og 4 Døtre. 
a. Maria Kirstine, f. 1825. 
b. Ida Malvina, f. 1826. 
c. Sophie, g. med Pastor Hundrup i Rønninge. 
d. Carthon Christopher Nyholm, afgaaet som justitiarius i 

Højesteret, 2 G. gift, 4 Børn. 
e. Erasmine Frederikke, f. 1830, g. med Grosserer Asser, 

London. 
f. Axel, f. 1834, fhv. Toldforvalter i Maribo. 
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en Søn, Lars Jakob Nørager Høyberg, og Enken blev Vin
teren over i Præstegaarden, men just som hun beredte 
sig til at forlade denne og flytte til Slaglille for at være 
i Nærheden af sin Familie, blev hun selv angrebet af 
Typhus og døde 28/4 1837. Baade hun og Manden lig
ger begravede paa Sneum Kirkegaard, og de faar det 
Eftermæle, at "de var 2 retskafne og af alle elskede 
Ægtefæller." Af hende findes der 2 Pastelmalerier, der 
viser et regelmæssigt, fint og sjælfuldt Ansigt. Af Bør
nene kom de to ældste til Bedstefaderen i Sorø, og den 
yngste til Morbroderen, Pastor August Wendelboe, i Bal
lum, hvor han dog kort efter døde. 

Af de 2 overlevende Børn er det særlig Datteren, vi 
vil omtale - Sønnen døde ugift i sit 24 Aar i sin Sø
sters Hjem. Han havde et spinkelt, forvoxet . Legeme, 
men siges at have været begavet med ualmindelige Aands
evner og af en kærlig Karakter. 

Datteren, Sophie Frederikke, blev altsaa opdraget i 
Sorø, fø rst hos Bedstefaderen, Distriktslæge W endelboe, 
og, efter dennes Død, hos hans Svigersøn, Distriktslæge 
Bojesen. Barndomsferierne tilbragte hun og Broderen 
ofte hos Fasteren, Bine Nyholm, i Nyborg Præstegaard, 
sammen med Cousine og Fætre fra det Bojesenske Hus, 
og da der ogsaa var en stor Børneflok i Præstegaarden, 
førtes her det herligste Ferieliv, og at de tumlede sig i 
Frihed, forstaar man, naar man hører, at de fik Lov til at 
lege Røvere i Kirken. 

1848 kom . hun, paa Grund. af en stærk Skævhed i 
Ryggen, ind paa Prof. Bocks orthopædiske Anstalt i Kø
benhavn. I Oktober 1851 blev hun confirmeret og i 
samme Maaned forlovet med en af Lærerne ved Anstal
ten, stud. theol. Rasmus Prip. Fra 1853-55 var hun 
Lærerinde hos Dr. theol. Rørdam i Hammer Præstegaard. 
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Hun sagde undertiden, naar hun tænkte tilbage paa denne 
Tid: "jeg tror, at jeg var en from og god Pige, jeg le
vede meget med min Bibel, og jeg synes, at jeg var 
uberørt af det onde, der er i Verden." 

Under Opholdet i Hammer gennemgik hun en religiøs 
Krise, hvor det tilsidst blev det Ord, der gav hende Kraft 
og Mod, at Englen førte Peter ud af Fængslet, men 
forlod ham derpaa, saa at han maatte gaa videre alene, 
(A. G. 12, l O) og den Tro, der dengang som en Spire 
begyndte, den voxede, saa at den bar hende over alle 
Livets Prøvelser og gjorde hende til en sand Medhjælp 
for sin Mand og en trofast Moder for sin store Børne
flok. Hun har sagt til sine Børn: "Naar man læser i 
Bibelen, kan det til en Begyndelse være, som om hvert 
Ord i den rejser sig som en Anklage mod en, men det . 
maa ikke afskrække jer; man skal blot blive ved at læse, 
saa vender det sig en Dag; til at blive Evangelium alt
sammen." Den 1 ';/ 4 1856 havde hun Bryllup med Rasmus 
Prip. Denne var født 1828 i Fredericia, hvor· Faderen 
var Baadebygger, og Forholdene i Hjemmet kun smaa. 
Han kom tidlig i Byens Friskole, men Vejen skulde snart 
ved kærlige Menneskers Hjælp blive banet videre ud for 
ham. 1842 kom nemlig Dr. theol. Rørdam til Byen som 
Sognepræst og ønskede sig en af Skolens Elever til at 
vise sig rundt i Byen, og Valget faldt da paa Rasmus 
Prip. Resultatet af dette Valg var da, at Dr. Rørdam 
fattede Interesse for den opvakte Dreng, fik ham sammen 
med sine egne Sønner - Skat og Holger - i Byens 
Latinskole og sørgede i det hele for hans Uddannelse, 
indtil Prip i 184 7 kunde tage til København, hvor han 
bestod Artium med laud. 

Det var i bevægede Tider, at den unge begavede 
Student kom til København, og han blev ligesom de fle-
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ste af sine samtidige greben af den vaagnende nationale 
Aand og gik, efter at have taget 2den Examen med 
laud, med i Krigen som Frivillig. 

Efter Fredsslutningen 1850 vendte Prip tilbage til 

Rasmus og Sophie Frederikke Prip. 
Fra de første Præsteaar i Sønderjylland. 

København, blev Lærer ved Borgerdydsskolen og ved 
Bocks ortopædiske Anstalt og tog 1854 Embedsexamen, 
hvorefter han blev Lærer ved Sø-Etatens Drengeskole 
med Bolig i Nyboder, og her var saa i 2 Aar hans før
ste Hjem, efter at han 1856 havde holdt Bryllup. 
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1858 blev han kaldet til Præst i Nykirke i Angel~ 
hvorfra han 1862 forflyttedes til Slesvig som Garnisons
præst. Denne hans Stilling medførte, at han under Kri
gen 1864 udnævntes til Feltpræst ved Armeen~ som han 
fulgte paa Tilbagetoget fra Dannevirke og senere til Fyen~ 
og denne Stilling røgtede han efter mange Samtidiges 
Vidnesbyrd med ligesaa stor Nidkærhed som Tapperhed 
og blev som Belønning dekoreret med Ridderkorset den 
l O. Dec. 1864. 

Efter at være bleven afskediget med Ventepenge, tog 
han med sin Familie, der under Krigen havde været i 
Sorø, Ophold i Middelfart, hvor han i Forening med Re
serveløjtnant Hansen oprettede en Landbo-Højskole i 
Kauslunde, som han varetog, indtil han 1866 blev kaldet 
til Sognepræst i Egense og faa A ar efter, 1870, til Vor 
Frue Kirke i Svendborg. Ved denne Kirke virkede han i 
35 Aar, og her kom hans egentlige Manddomsgerning til 
at falde. 

Det~ der særlig kendetegnede Pastor Prip i disse før
ste Aar~ da han kom til Svendborg~ var hans Virksom
hedstrang, hans Evne til strax at tage imod Tidens nye 
Tanker, bringe dem til Udførelse og gøre dem frugt
bringende~ hans Gave til altid at gribe en Sag saa prak
tisk an~ at alle kunde se~ at det maatte lykkes, og derfor 
ogsaa med Glæde gav baade deres Kræfter og deres 
Penge til Arbejdet, samt hans Menneskekundskab, saa at 
han altid forstod at vælge de rette Folk til sine Medar
bejdere. 

Nu til Dags, hvor Menighedsarbejdet er voxet frem 
baade i By og paa Land, har man ondt ved at forstaa~ 

at det dengang var noget banebrydende, naar han stif
tede en Menighedskreds af prøvede Mænd og Kvinder -
(han og Pastor Schepelern i Kbhvn. var de første her i 
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Landet, der prøvede det) - som fik Sognet delt i Kredse 
imellem sig og samledes en Gang om Maaneden i Præste
gaarden, hvor hver enkelt saa afgav Beretning om, hvor 
i hans Kreds der trængtes til aandelig eller timelig Hjælp, 
og alt blev drøftet, og Maaden, hvorpaa der skulde hjæl
pes, fastslaaet, hvorefter de paagældende næste Møde
Aften maatte aflægge Beretning. Denne Kreds arbejdede 
sammen i den bedste Enighed og Forstaaelse, saalænge 
han var i Byen, og han beklagede ikke, at hans Bort
rejse faldt sammen med Menighedsraadenes Oprettelse, 
for det giver dog det bedste Samarbejde, naar man selv 
vælger sine Medhjælpere. 

Det var ogsaa i disse første Aar, at han blev Fore
gangsmand med Anlæggelse af Kolonihaver for Smaafolk 
(kun Thisted havde prøvet det før), og hvor glædede han 
sig som et Barn, da Sagen slog an, og alle de smaa 
pyntelige Haver laa i Dronningemaen; saa gik han gerne 
Aftentur, naar han vidste, at Familierne efter endt Dags
arbejde syslede i Haverne, og saa tog det Tid, inden 
han kom forbi dem alle, for der skulde vexles Ord med 
hver især. 

Han, som selv var opvoxet i smaa Kaar, havde For
staaelse og Hjerte for Smaafolk, og det følte de alle. 
Det var vist i ualmindelig Grad, at han blev søgt som 
Raadgiver, først og fremmest som Sjælehyrde, men ogsaa 
for alle Bekymringer om det daglige Brød og Husleje 
og for alt, hvad der kunde tynge Forældre med deres 
Børneflok, og der gik vist aldrig nogen utrøstet fra ham, 
for han skulde nok pege paa, at der var intet saa galt, at 
der ikke var en Velsignelse gemt i det, og at man aldrig 
var kommen saa langt bort fra Gud, at man ikke endnu 
kunde vende om. Og hvad den timelige Hjælp angik, 
saa havde han i de Aar Besvær nok med at faa sin Ind-
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tægt til at slaa til til sin egen store Børneflok, men fordi 
han havde et saa klart Blik for, hvor der virkelig træng
tes, og paa hvilken Maade Hjælpen helst skulde ydes, 
var der mange af de velhavende Menighedsmedlemmer, 
der fra Tid til anden aldeles frivilligt gav ham Penge, 
som han skulde bruge til Uddeling, og derfor var han 
saa lykkelig næsten aldrig at behøve at sige Nej, hvor 
de bedende virkelig trængte - men paa den anden Side 
havde han den Evrie at kunne vise dem bort, der ikke 
var værdigt trængende, og dertil hjalp hans store Kend
skab til Menigheden ham, for han færdedes daglig mange 
Timer i sit store Sogn og besøgte syge og fattige. Han 
passede ogsaa altid paa ved sin Hjælp ikke at forstyrre 
den gensidige Hjælpsomhedstrang hos Naboerne, og han 
kunde med Begejstring sige, naar han kom hjem fra en 
af sine Syvandringer: jeg har aldrig kendt Mage til den 
Hjælpsomhed, der er i Bagergade; naar Konerne bliver 
syge der, saa hjælper alle de andre dem saadan, at intet 
i Hjemmet bliver forsømt, og de kan ligge roligt og 
og blive plejet godt, indtil de faar deres Kræfter igen. 

l Fængslet, Sygehuset og Fattiggaarden aflagde han 
jævnligt Besøg, og i mange Aar holdt han hveranden 
Søndag Gudstjeneste paa Fattiggaarden. 

Blandt de trofaste Menighedsmedlemmer, der støttede 
ham, maa særlig nævnes Amtmanden og hans Hustru, Greve 
og Grevinde Brockenhuus Schack. Hos dem fandt han For
staaelse for al sin Gerning, og særlig var hans Samtaler med 
den forstandige, men stille, ydmyge og troesstærke Grevinde 
ham til stor Befæstelse og Opmuntring i hans Gerning. 
Hendes Plads i Kirken var aldrig tom, saa det var ud af 
Hjertet, naar hun en Gang sagde: jeg forstaar ikke de 
Mennesker, der kuri gaar i Kirke en Gang imellem. jeg 
.forstaar dem, der aldrig kommer der, for de ved altsaa 
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ikke, hvad det er; men de, der i nogen Maade har lært, 
hvad det vil sige at komme i Guds Hus, og saa atter 
bliver borte, uden at følge Kirkeaaret, dem forstaar jeg 
ikke. 

Han fik bygget et nyt Asyl og fik Navnet forandret 
til "Børnely", og han gennemførte i de første Aar, at 
en Kreds af Menighedens Kvinder, efter Tur, tog hver 
sin Dag, hvor de sang med Børnene og fortalte dem lidt 
ud over det almindelige. Her i Børnely fandt han saa 
tillige et Lokale, som han kunde bruge til Børneguds
tjenester, thi ogsaa disse var han blandt de første i Lan
det til at indføre. 

Han fik købt og indrettet et Menighedshus, "Beth el," 
hvortil ogsaa Pengene kom villigt og gerne, da alle for
stod, at der vilde kunne virkes meget til Menighedens 
Gavn inden dets Mure. Der var først og fremmest nogle 
Mødesale, der ved Fløjdøre kunde sættes i Forbindelse 
med hinanden, og til den største fik han til Vægprydelse 
bag ved Talerstolen som Gave en Gengivelse i Gibs af 
Prof. Steins korsfæstede Christus, foræret af Kunstneren 
selv. Her blev nu Børnegudstjenesterne holdt, samt Bi
bellæsninger og kristelige Foredrag. I de mindre Sale var 
der l Gang om Ugen Møde for Koner, der kunde komme 
med det Tøj, der trængte til at gøres i Stand, og faa 
Hjælp og R a ad af de tilstedeværende Damer; der var 
Snedkerværksted for Drenge og Møde-Aftener for Gadens 
Børn, der lærte lettere Kurvefletning og andre Haandar
bejder. Der var Husholdningsskole i Kælderen for nykan
firmerede Piger, bestyret af den dygtige Søster Bodil, 
og da den stadig tillige holdt Spisekvarter og paatog sig 
Kommunens Madlavning for Skolebørn i de kolde Vinter
maaneder, har den fra første Dag kunnet bære sig selv 
og gør det endnu; der var endelig Udsalg af Syfor-
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eningens Sager. Denne Forening var stiftet med det For
maal, at bedrestillede Folk skulde hjælpe fattige Kvinder 
til lidt Fortjeneste ved Syning ved at give 5 Kr. hver 
om Aaret. For det indkomne blev der saa dels købt 
Raamateriale, og dels blev Sylønnen betalt deraf; de for
arbejdede Sager blev saa henad juletid udstillede, og en
hver, der havde givet sit Aarsbidrag, havde da Lov at 
faa for 4 Kr. af de færdige Haandarbejder, Resten blev 
solgt underhaanden, og paa den Maade hjalp man ved en 
ringe Udgift mangen Kvinde til en fornøden Extrafor
tjeneste. 

Prip fik ophjulpet en Kurve-Industri; han skaffede sig 
Underretning om hvilken Pileart, der afgav de bedste 
Vidier til Kurvefletning, og fik af Byen med Glæde, og 
uden Vederlag, overladt et Stykke ubenyttet sandet jord 
paa Frederiksøen i Havnen, hvor han anlagde en Pile
Plantage, der lykkedes godt, og hvis Grene gav Beskæf
tigelse til mange Mennesker. 

Som Prædikant havde Prip i hele denne sin kraftige 
Manddomsalder en meget stor Tilhørerkreds, og hans 
Fredags Altergange blev søgt af mange af Omegners 
Præster. Der var en stille, aandsfyldt Fred over de Timer 
i Sakristiet, hvor man glemte Taleren for kun at føle sig 
alene med Gud. Hvad der ogsaa gjorde Indtryk paa den 
enkelte var, at han lod Altergæsterne svare et lydeligt 
ja paa Spørgsmaalet: "Hvis det saa er eders Hjerters 
Bekendelse, at I er Syndere for Guds Ansigt og ikke 
have noget andet Haab til Salighed end Jesus Christus 
og ham korsfæstet, saa svarer et lydeligt ja!" 

Han havde i sine Prædikener en jævn og naturlig 
Maade at tale paa, men tillige dyb og indtrængende, saa 
at han tidt havde den Løn, som maa være den kæreste 
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for Præster, at Folk søgte ham i hans Stue for at spørge: 
"hvad skal jeg gøre for at blive salig?" 

En Gerning, som han selv omfattede med megen 
Kærlighed, og hvortil han ogsaa havde særlige Evner, 
var Konfirmandundervisningen, og han fik vist Naade til 
hos grumme mange at faa lagt en saadan Grund, at Barne
forholdet til Gud blev bevaret Livet ud. 

Ligesom han levede i Fred og Forstaaelse med hele 
sin store Menighed, saaledes var der ogsaa et smukt 
Venneforhold mellem ham og alle Nabopræsterne. Han 
og Balslev i Egense og Gjellebøl i Vesterskerninge stiftede 
et lille Convent, hvor Konerne kom med, og det slog 
saa godt an, at det efterhaanden udvidedes ikke saa lidt 
og i Aarenes Løb vel nok naaede at faa helt nye Med
lemmer; kun han seiv blev ved indtil sin Afrejse at være 
det konstante Medlem og satte vist ogsaa ved sin origi
nale Friskhed sit Præg paa det. Blandt de vexlende 
Medlemmer var: Juul, Strynøe, Thurah, Drejø, Madsen, 
Bregninge, Clausen, Ryslinge, Schousboe, Landet, Provst 
Rasmussen, Steenstrup, Provst Berggren, Vesterskerninge, 
Provst Olrik, St. jørgensgaard, Schram, Thurø og Kløv
borg, Bregninge. Ved Sammenkomsterne var der altid 
først Gudstjeneste, hvor en af de fremmede Præster 
prædikede, og derefter Forhandlinger i Hjemmet, som 
Kvinderne altid paahørte stille med deres Haandarbejder, 
og hvor Værten indledede og vel i Reglen valgte et Emne, 
der havde voldt ham Vanskeligheder i hans egen Gerning. 
Tilsidst samledes man til en tarvelig Middag, hvor det 
fornøjeligste Samvær, med Skæmt og Alvor i god For
ening, udfoldede sig. 

En Nabopræst var for svag til at være med i Sam
menkomsterne, men til ham var Venskabsbaandet saa 
knyttet saa meget des fastere i det daglige Liv, og det 
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var den elskelige Pastor Warburg ved Nicolaj Kirke. De 
Vanskeligheder, som maaske sommetider kan opstaa for 
Sognepræsterne i Byerne, hvor Sognene griber ind i hin
anden, de kendtes ikke her, og der gik aldrig nogen 
Dag, hvor Warburg ikke kom og skulde oplive sig ved 
en Samtale med Prip. Mange Præster har jo en vis Sky 
for at aabne deres Kirker for fremmede Præster, men 
Prip havde gjort den Erfaring, at Livet voxer ved, at 
Menigheden følger med i Aandens Verden og ved Selv
syn lærer de betydelige Personligheder paa Missionsmar
ken og i Menighederne herhjemme at kende. Der gik 
derfor heller ikke i disse hans kraftigste Aar længe imel
lem de Gange, Menigheden kunde g læde sig ved en saa
dan Opløftelse ud over det daglige. Hvis der endnu le
ver nogle af dem, der hørte f. Ex. P. Chr. Kierkegaard, 
saa vil de vist aldrig glemme den store fyldte Kirke og 
den aandeløse Stilhed under den lille uanseelige, men saa 
begavede Talers 2 Timer lange Prædiken. Ligeledes 
glemmes Gudstjenesten med Børresens Tale heller ikke 
let af dem, der overværede den. 

Selv om Prip altsaa selv gerne kaldte Talere til, saa 
var han paa den anden Side · paa sin Post, naar Sekter 
vilde begynde at arbejde i Menigheden, og han havde 
her sin egen Maade, idet han, baade da Irvingianeroe og 
Baptisterne og Katholikerne begyndte, indbød til et offent
lig Møde, hvor han forklarede Menigheden, hvori Afvigel
serne fra den evangelisk lutherske Lære bestod, og det 
gjorde, at Menigheden selv blev vaagen og var paa sin 
Post mod det fremmede. Han tog sig med Iver og In
teresse af Byens Borgerskole og fik den for en Del om
ordnet. Han, som fra sin egen Barndom kunde huske 
den Foragt, som Friskolen og Friskolebørnene blev omtalt 
med, han fik i Svendborg N avnet forandret til "Halvdagsklas-
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serne" i Modsætning til Heldagsklasserne, og han vaa
gede over, at der ikke, hverken med Lærerkræfter eller 
Materiel, blev gjort Forskel paa de 2 Afdelinger og til
bragte alle Examensdagene fra Morgen til Aften i Skolen 
for at opmuntre baade Lærere og Børn til at gøre deres 
Yderste. 

Han fik en omfattende Menigheds- og Sygepleje sat 
i Gang, idet han fik antaget Diakonisser (først en, senere 
2), og utallige ere nok de Mennesker, der staa i Gæld 
til Søster Christence, Søster Marie Holst (senere Missi
onslæge i Indien) og Søster Grethe. 

Han bekendtgjorde ogsaa en Gang, at han havde Lyst 
til at faa uddelt smaa Søndagsblade til Gamle og Syge, 
der ikke kunde komme i Kirke, og bad de unge Piger, 
der mulig kunde have Lyst til at udføre dette Arbejde, 
om at melde sig; han sagde endvidere, at han havde 
tænkt, at hvor Lysten og Trangen var til Stede, skulde 
der med det samme gives Lejlighed til at give ganske 
smaa Bidrag til Hedningemissionen, for man gjorde de 
Fattige Uret, naar man troede) at de altid kun vilde mod
tage, det kunde være en stor Glæde for dem at komme 
til at give ogsaa. 

Der meldte sig strax en Flok unge Piger, der havde 
megen Glæde af dette Hverv, idet der ofte kom et Ven
skabsforhold i Stand mellem dem og alle de smaa Hjem, 
de kom i Forbindelse med, og i Løbet af nogle faa Aar 
viste det sig virkelig tillige, at alle de smaa Bidrag var 
voxede til en Sum af ca. 300 Kr. 

En national Festdag fik han ogsaa indført i Byen, idet 
han hvert Aar paa Christi Himmelfartsdag om Efter
middagen talte paa Kirkegaarden ved Soldatergravene, 
der saa samtidig blev pyntede med smaa nye Flag. Og 
han, som af Selvsyn kendte vore Soldaters heltemodige 
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Færd i 64, fandt altid Ord, der gik til Hjertet, og talte 
sommetider til en Tilhørerskare af flere tusinde. 

Naar man er Præst- saamange Aar det samme Sted, 
kan den aandelige og legemlige Kraft ikke holde sig lige 
stærk gennem alle Aarene, og saadan gik det vel ogsaa 
nok her. Men i samme Grad, som Alderen gjorde sig 
gældende, blev der en anden Maade, hvorpaa han kunde 
tale et dybt og indtrængende Ord til Menigheden, og det 

Sophie Frederikke Prip. Rasmus Prip. 

var ved sit Exempel paa, hvordan man skal tage imod 
Guds Prøvelser, thi det er et godt Ord, der siger, at 
"Præstens Liv er Fattigmands Bibel." 

Der var blevet levet et lykkeligt Familieliv i Frue 
Præstegaard. Hvor meget Arbejde, der saa hvilede paa 
Prip, saa var han altid lige frisk, naar han var i Hjemmet, 
og fandt altid Tid til at give sig af med sin store Børne
flok. Han trængte aldrig til anden Oplivelse end at føle, at 
han var imellem sine egne, men savnede derfor ogsaa strax, 

13 

Svendborg Amt 1916



194 Th. Møller. 

naar nogen af dem var forhindret i at være til Stede. Han 
opdrog dem meget med Sang, sang selv med dem og 
lod en Sanglærer indøve dem i flerstemmige Sange, og 
ingen kunde glæde sig som han, naar den ene Chorsang 
afløste den anden i de lune Sommeraftener nede i Haven. 

Var han ogsaa her i Hjemmet, som i sin Gerning, den 
impulsive og virksomme, saa var hans Hustru ved Siden af 
i en forunderlig Grad den stille bærende Kraft. Hun var 
en stille Natur, men alt, hvad hun sagde, var saadan præ
get af Sandhed og Klarhed, at hendes Børn bevarer det 
stærkeste Indtryk af, at det var hendes inderlige Samliv 
med Gud, der gav hende dette Præg og lærte hende 
den Selvfornægtelse og Y d myghed og Kraft i Sorgen, 
som aldrig svigtede hende. 

Der var 12 Børn ialt, men en lille Pige paa 3 Aar døde 
allerede i Slesvig af Skarlagensfeber, 1879 døde atter 
en lille niaarig Pige af samme Sygdom, mens 7 andre af 
Børneflokken laa m er eller mindre alvorligt angrebne deraf; 
men først i 1886 begyndte Døden at gøre sin store Høst 
i den voxne Børneflok. Den Sommer blev den ældste Søn, 
en medicinsk Student, bortkaldt efter i nogle Aar at have 
lidt af et sygt Sind med stærke religiøse Anfægtelser. 
Hans Moder var i disse trange Aar utrættelig i sin Forbøn, 
sin Kærlighed og _sin Trøst, og hvor var hendes og Fa
derens Hjerte fulde af den dybeste Tak, da al Angst og 
Anfægtelse 2 Dage før hans Død blev taget fra ham, og 
han stille og i Fred gik hjem til Gud. Usigelig svært 
var det, da den ældste gifte Datter, Moder til 4 Børn, der 
samme Sommer var paa Besøg i Hjemmet som Patient, 
6 Uger efter pludselig blev kaldt bort; da maatte der 
kæmpes i Bøn, inden der lærtes at sige: Din Vi Iie skee! 
men saadan Kamp kæmpes ikke forgæves, og det varede 
ikke længe, før Prip, naar den øvrige Flok var samlet, kunde 
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sige: De er ikke borte, de er os lige nær endnu, og vi 
andre er kun knyttet des fastere sammen. 

Der skulde dog endnu gaa flere Brud paa Kæden. 
Først døde en ung Svigersøn, saa en Søn paa 21 Aar, 
der i 7 Aar var syg, men som ved sin Fromhed, sit 
straalende forklarede Smil og den Taalmodighed, hvor
med han bar sin Sygdom, var Lyset i Hjemmet. Han og 
Moderen levede et inderligt Liv sammen i disse Sygdoms
aar og talte frit ud om den forestaaende Død. 

Selv skulde hun blive den næste, som Gud hentede 
hjem, og man maa vel næsten undres over, at hendes 
lille svage Legeme havde holdt saa længe trods alt, 
hvad der havde været lagt paa det, og trods de næsten 
aarligt tilbagevendende Lungebetændelser. Det blev for 
en af disse, hun bukkede under Natten mellem den 18.-
19. jan. 1897, og Døden kom under en Søvn; for hende 
selv var Hjemfarten altsaa naadig og mild, men for Hjem
met var det et tungt Slag, som intet kunde opveje. Godt 
var det, at Prip i disse Aar havde sin Søn til Medhjæl
per, for det saa en Tid ud, som om hans egen Kraft var 
brudt, saa at alt Arbejde uden for hans Stue faldt ham 
svært. Dog rettede han sig efterhaanden, og kom end 
aldrig den gamle initiativrige Aand tilbage, saa fik han 
dog igen sit glade barnlige Sind med Tak for alle Guds 
Førelser. 

1905 bestemte han sig til at tage sin Afsked og bo
sætte sig i København, for at være i Nærheden af en 
gift Søn, som var Læge der. Men her ventede ham at
ter en tung Prøvelse, idet det viste sig, at denne Søn 
var angreben af en svær Kræftlidelse og døde efter nogle 
faa Maaneders smertefuldt Sygeleje, men i et saa inder
ligt Samfund med Gud, at det blev et Dødsleje, der blev 
til Velsignelse for mange baade nær og fjærn. Og ende-
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lig døde 3 Fjerdingaar derefter en gift Søn fra Hustru og 
6 Børn, men ogsaa fra dette Sygeleje lyste vor Frelsers 
Fred. 

Nu var Kredsen, der samledes om ham paa de 
aarlige Festdage, efterhaanden svundet ind - den sid
ste tilbageværende Søn var allerede i 1898 draget til Syrien 
som Missionær - men da Prip første Gang efter de to sid
ste Sønners Død samlede den, kunde han dog begynde 
Samværet med at sige: "jeg har længtes efter, at I skulde 
komme, for I skal allesammen hjælpe mig med at 
at sige Gud Tak; jeg synes, jeg har saa uendelig meget 
at sige Tak for, thi vel er 7 Børn og Moder gaaet forud, 
men jeg er saa rig og lykkelig at turde tro, at de alle 
er gemte hos Gud. Hjælp mig, at jeg aldrig maa glemme, 
hvor rig jeg er." 

Det blev 11 Aar, han boede i København, og man kan 
vel sige, at de betegnede en stadig Nedgang mod den sid
ste store Rejse -Nedgang forsaavidt som han først maatte 
opgive at prædike, hvad han i de første Aar undertiden 
gjorde, og senere at færdes udenfor sit Hjem, hvortil saa 
ogsaa i de sidste Aar kom Uklarhed, men gennem det alt
sammen var det kun, som om Sjælen voxede; gjaldt Samtalen 
aandelige Ting, var der aldrig den mindste Uklarhed, og det 
var dejligt at høre ham tale om Længslen efter Livet hos 
Gud og Gensynet med de Kære; - selv gennem hans 
Uklarhed saa man, hvad der boede i ham. Snart var det 
den inderligste Kærlighed til hans Forældre, der kom til 
Orde, og Sorg over, at han - som jo dog havde været 
deres Glæde og Støtte - aldrig nogensinde havde faaet 
dem takket nok for, hvad de havde været for ham, samt 
Længsel efter en Gang af fuldt Hjerte at kunne komme til 
at bede dem om Tilgivelse derfor; og snart var det en 
brændende Higen efter at komme ud iblandt Mennesker 
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og bringe dem Evangeliet og vidne for dem, inden Natten 
kommer, hvor ingen kan arbejde. 

Et kønt Træk, som kom stærkt frem i de sidste Aar, 
var ogsaa, at han ikke kunde høre om nogen Nød uden 
at ville hjælpe, saa at han tidt gav bort alt, hvad han havde 
hos sig. 

Det var en Prøvelse for ham de sidste Aar at mærke, 

Rasmus Prip og hans trofaste Plejerske, Frk. Koch. 

at Kræfterne ikke rakte til noget mere, men han hentede 
sin Taalmodighed hos Gud og søgte al sin Trøst i Syn
dernes Forladelse, naar han saae tilbage paa sit Liv og 
syntes, at han heller ikke som Præst havde udrettet noget 
til Guds Ære. 

Uagtet Hjemmet derinde gennem Aarene kom til at 
prøve baade Dødsleje (hans Hustrus elskelige Plejesøster 
Fru Wilster) og megen Sygdom, saa kom man aldrig der-
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ind uden at føle, at her raadede en Aand, der var stær
kere end baade Sygdom og Død, og her var et Samliv 
og en fælles Kærlighed, der. gjorde det til en Lykke at 
blive optaget i Kredsen. 

Gud gav ham den Glæde - trods Vemoden over at 
de danske Missionærer fra Syrien saalænge maatte være 
borte fra deres Arbejde - i de sidste Aar at have sin 
sidste kære Søn, Ejnar, hjemme. Og det var de store 
Oplivelser i hans Tilværelse, naar denne kom hjem fra 
sine Møderejser og fortalte om, hvad han havde oplevet. 
Han var ogsaa daglig hos ham under hans sidste Sygeleje. 
Dette varede nogle Uger, men var helt smertefrit og fuldt 
af Fred, saa da Gud hentede ham hjem den anden juni 
1916, var det kun med Tak, at man saa den tro Tjener 
gaa ind til sin Herres Glæde. 

Naar man tænker paa hans Liv og paa, hvad Magda
lene Susanne Nøraggers Barnebarns Barn, og hendes Børn 
med hende, vandt i det Hjem, der her blev dannet, er der 
god Grund til igen at mindes Ordet: jeg er Herren din 
Gud, som gør Miskundhed mod tusinde Led mod dem, der 
elske mig og holder mine Bud. 
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