
Kirken og Præsterne. 

Nørre Broby Kirke. 

Nørre Broby Kirke ligger midt i Byen Nørre Broby. 
Henhold til de Oplysninger, som findes om den i tredje 

Udgave af Trap, skal den Yære opført af raa Kampesten 
i den tidlige Middelalder. Den var oprindelig mindre, end 
den nu er; den havde da fladt, romansk Bjælkeloft og 
rundbuede Vinduer, hvoraf der endnu findes Spor. l den 
senere Middelalder blev Taarnet tilbygget, og samtidig 
dermed blev Loftet ombyttet med Hvælvinger (Krydshvæl
vinger) Paa samme Tid skal Koret ogsaa være blevet 
udvidet mod Øst og overhvælvet Vaahenhuset med tak
ket Gavl skal være opført omtrent 1500. Korets Gulv 
blev samtidig hævet 5 Trin over Langskibet, og en Be
gravelse blev indrettet under det. Over Koret skal der 
tidligere have været et lille Spir med Klokke. - l 1859 
blev Taarnet for en stor Del ombygget. Kirken har to 
Klokker, hvoraf navnlig den store har en fyldig og køn 
Tone. 

I 1916 var den mindre Klokke bleven saa medtaget, 
at den maatte støbes om. Den fik da efter Præsten Ole 
Pedersens Forslag følgende Indskrift: 

"Bringe de budne, som færdes dernede 
Budskab fra oven, at alt er rede." 

Svendborg Amt 1918



Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie. 65 

Kirken har tidligere Y æret tækket med Bly; men ved 
Kgl. Resolution af 21 . Marts 1776 fik den daværende 
Tiendeejer Lov til at ombytte det forfaldne Blytag med 
Sten. Endnu til 1812 var Koret tækket med Bly, men 
ved Reskript af 24-. juli nævnte Aar fik Tiendeejeren lige
ledes Tilladelse til at nedtage ogsaa dette og erstatte det 
med Sten mod at anvende Overskudet til Forbedring ar 
Sognets Skolevæsen. l Henhold til en Kancelliskrivelse 
af 27. August 1814 anvendtes denne Pengesum saa til 
Hjælp ved en ny Skoles Opbyggelse i Nørre Broby. 

Blandt de Ting, der let falder i Øjnene, naar man 
træder ind i Nørre Broby Kirke, er dens Altertavle og 
dens højtliggende Kor, hvilket er en Sjældenhed i Lands
bykirker. 

Altertavlen er udskaaret Arbejde. Den bestaar af et 
Midterparti med to Fløje, der er forsynede med Hængsler 
for at kunne lukkes, hvilket dog nu aldrig bruges. 

Tavlens Midterparti, der igen er delt i tre Felter, har 
syv Fremstillinger, i hvilke den lidende Frelser er Hoved
personen. Nogle af Fremstillingerne har Hjemmel i de 
bibelske Beretninger, andre er rent symbolske, hvis Hen
sigt er at indprente Beskueren Kristi Lidelser ved de Mis
handlinger, som han i sin underfulde Kærlighed frivillig 
underkastede sig for Synderes Frelse. 

l det midterste Felt af Midterpartiet ses øverst Kristus 
paa Korset mellem de to Røvere. Ved Korsets Fod ses 
til den ene Side hans Moder, afmægtig synke om i Armene 
paa Johannes; til den anden Side Høvedsmanden, der pe
ger paa Frelseren og udbryder: "Sandelig, dette Menneske 
var Guds Søn." Mark. 15, 39. En Farisæer med Bispe
hue vender sig derimod bort fra Korset. Neden under 
ses Marie siddende med Kristi døde Legeme paa sit 

5 
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Skød, understøttet af Johannes og Marie Magdalene med 
Salvekrukken. Atter under dette fremstilles Gravlæggel
sen. Josef af Arimatæa og Nikodemus med flere salver 
den døde og omgiver hans Legeme med Ligklæderne. 

Til venstre for dette Parti ser man nederst to Bødler, 
der pisker Kristus med Svøber, medens han er bunden 
til Martersøjlen. Derover er fremstillet Jesu Moder, der 
ombælter Sønnen med et Lin, efter at Soldaterne har be
røvet ham hans Klæder. Til højre - paa venstre Side 
af Frelseren paa Korset - findes ligeledes to Fremstil
linger. Øverst staar Kristus med Tornekronen foran sit 
Kors med en opslaaet Bog, som han fremviser, medens 
han med højre Haand peger paa Vunden i sin Side. Neden 
under dette vises Kristus staaende, sammenbøjet under 
Vægten af sit Kors i et Persekar . Bagved dette ser 
man to Skikkelser, der antages at være Josef og Marie, 
medens en knælende Engel foran i en Kalk opsamler 
Vinen, der løber ud gennem en Aabning i Persekarret 
Fremstillingen har Hjemmel i et profetisk Ord hos Esaias, 
Kap. 63, 2. og 3. Vers: "Hvorfor er din Dragt saa rød, 
din Klædning som dens, der træder Vinpersen? Perse
karret har jeg traadt, jeg alene, og af Folkene var ikke 
en med mig, o. s. v." - Paa Fløjene staar de tolv Apostle, 
der for en Del er fremstillet med deres Symboler: Peder 
med Nøglen, Pavlus med Sværdet o. s. v. Foruden de 
nævnte Hovedpersoner ses en Del Bipersoner, der rime
ligvis forestiller Profeter og Engle. Saaledes ses foroven 
en Engel, der bortfører den bodfærdige Røvers Sjæl til 
Paradiset, medens en Mørkets Aand bærer den spotten
des A and bort til "Mørket udenfor". 

Billedskæreren har i mange af Personerne paa selve 
Altertavlen vidst at give deres Ansigter et sorgfuldt og 
medlidende Udtryk. 
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Altertavlen har oprindelig været prydet med Udstaf
feringer med Farver og Forgyldning. Det ses endnu, at 
Apostlenes Hoveder har været omgivet med Glorier. Ved 
en Restavration af Kirken 1864 blev de afblegede Figurer 
forgyldt. 

Under selve Altertavlen findes tre andre Grupper, der 
som Kunstværk betragtet efter kyndiges Udsagn skal have 
større Værdi end selve Altertavlens Figurer. Disse Frem
stillinger knytter sig til de apokryfiske Evangelier og Le
gender. J Midten sidder Jesu Moder Marie med jesus
barnet paa sit Skød; den Kvinde, der sidder lige over 
for hende, er hendes Moder, der eftet Legenden hed 
Anna. De to mandlige Personer menes at være Marias 
Fader Joakim og hendes Mand. 

De to andre Grupper fremstiller flere andre Personer, 
der efter Legenden er i Slægt med den hellige Familie. 

Altertavlen skal være ført til Kirken i Begyndelsen af 
det sekstende Aarhundrede. Om dens Tilblivelse og Til
førsel til Kirken har ThieJes Folkesagn følgende: "Da 
man bragte den til Kirken, faldt der paa samme Tid en 
stærk Regn, men der korn ikke en Draabe paa Tavlen ; 
hvor man førte den hen, var det som tørt Vejr. End
videre er der fortalt om samme Altertavle, at Mesteren, 
som havde forfærdiget den, blev spurgt, om han var i 
Stand til at gøre en, der var bedre eller lige saa god. 
Da han dertil svarede ja, stak man hans Øjne ud, for at 
dette ikke i Tiden skulde ske. 

1864 var Kirkens Indre Genstand for en større Re
stavration. Alteret stod før den Tid tæt ind til Korets 
Bagvæg, og Præsten og Kirkesangeren (Degnen) havde 
Stole ved hver sin Side af Alteret. Dette blev da rykket 
noget frem, saa der blev Gang bag om det; Kirkesan
gerens Stol blev flyttet ned under Buen ved Korindgangen, 

5* 
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Den nuværende Frontspids eller Opsats paa Altcrtav
len manglede; der var anbragt en Træplade i Form af 
en Trekant. Under Alteret fandtes et Par Stykker, der 
havde Lighed med Dele af den nuværende Frontspids; 
denne blev saa lavet og maa siges at være en Pryd for 
Altertavlen. 

Knæfaldet havde i Forvejen Form af en Halvmaane og 
gik fra Væg til Væg. Det fik sin nuværende Form, 
for at man ved Ofringen kunde gaa rundt om det og 
Alteret i Stedet for at gaa gennem det. 

Af de to Karme Vinduer i Korets Sydside sad den ene 
før Restavrationen i Nordsiden, og en Mindetavle over 
Bent W enstermand, som nu sidder paa d6t flyttede Vindues 
Plads, havde, saavidt mind~s, sin Plads i Korets Gulv.(?)1

) 

Prædikestolen blev sænket noget og gjort mindre. 
Kirken fik ved samme Lejlighed nye Stole, og disse tillige 
med Prædikestolen blev malet med Egetræsfarve. 

I :\'ordvæggen var der lige over for Prædikestolen 
anbragt tre Faner, der formentlig er Dragonfaner og er 
Minder om Generalløjtnant Adolf v. Neuberg: de to af 
dem bærer hans Navn. Fanestængerne var indføjede i 
Muren. De blev flyttet ned i Taarnhvælvingen. Da 
Kirken i 1914 fik sit Orgel, maatte de atter vige deres Plads. 
1912 indgav Provst Hansen i Følge Opfordring af Kom
missionen for den historiske Vanbensamling i København 
en i det enkelte gaaende Beskrivelse af Fanerne. Det 
synes, at man ikke har sat nogen Pris paa at bevare dem. 
De er ogsaa meget medtagne af Tidens Tand. I sin Tid 
har de været udstyrede med Pragt. Inskriptionerne er 
tyske. Nu Jigger de sammenrullede bag Orgelet. 

I Hvælvingerne findes Bjælker, der skæmmer Kirken 

') Bent Wenstermand var efter Trap kun 10 Dage gammel. 
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en Del. Det paastaas, at Buerne vilde trykke Y dermurene 
ror meget, hvis de borttoges. Ved Restavrationen i 1864 
blev den, der var anbragt over Alteret, ombyttet med en 
jærnstang, og i Tidens Løb vil det samme forhaabentlig 
blive Tilfældet med de andre. jærnstænger vil fylde 
mindre og derfor skæmme mindre end Træbjælkerne. 1

) 

Præsten Hans Schultz Gad, der var Præst i Nørre 
Broby fra 1890 til 1900, gjorde meget til :<irkens For
skønnelse. l 1894 lod han anskaffe t'ire Lysekroner, hvoraf 
den ene hænger i Koret, en syvarmet Lysestage, der har 
Plads paa Alteret, og en hel Del Lyseholdere paa Stolene. 
Kronerne og Lysestagen er kunstfærdigt forarbejdede og 
særdeles smukke. Det hele er af Messing og giver ialt 
Plads til 140 Lys. Pastor Gad udsatte tillige en Sum 
Penge, hvoraf Renterne - 40 Kroner aarlig -- kan an
,·endes til Lys. juleaften 1894 blev Kirken rorste Gang 
oplyst ved dem. Paa Lysekronerne staar "Salme 27", 
der begynder saaledes: "Herren er mit Lys og min Frelse, 
for hvem skal jeg frygte?" Pastor Gad tilføjer: "Det er 
den Bekendelse, som jeg sammen med min i Herren hen
sovede Hustru ønsker i kommende Tider for Efterslægten 
at aflægge, ogsaa naar min Røst er forstummet." 

Paa Lysestagens Fod staar St. Johs A ab. l ,20. "De 
syv Lysestager er de syv Menigheder." 

under Alteret fandt Pastor Gad en lille seksarmet 
Lysekrone, som han fik sat i Stand og lod ophænge over 
Døbefonten. "Den kan", skriver han, "være et Billede 
paa Hellig-Aanden, der sænker sig med Livslyset ved 

') Det omtalte Restavrations-Arbejde var jeg Vidne til De 
·meddelte Oplysninger om det findes bekræftede ved de Reg
ninger, so!!! findes paa Grevskabet Muckadels Godskontor. 
De udviser, at Arbejdslønnen blev 507 Rdl. 12 Sk. 
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Daaben ned i det troende Hjærte. Den lille seksarmede 
Lysekrone skal vidne, at 

"Over Daabens Bad med Troens Ord 
Hellig-Aanden tændte Lys i Nord!" 

Valgmenighedspræst Karl Povlsen i Ryslinge har senere 
faaet lavet to Efterligninger af denne lille Lysekrone, 
hvilke nu hænger i Valgmenighedskirken i Ryslinge. 

Til julen 1897 lod Pastor Gad i den nordre Korvæg 
mellem Døbefonten og Alteret opsætte et Relief, der fore
stiller Lasaruses Op\'ækkelse. Reliefet er formet af Billed
hugger A. Hassel. Det er udfor! i brændt Ler (Keramik) 
med forskellige Farver. Billedet forestiller det Øjeblik, 
da Herren raaber med høj Røst: "Lasarus kom hid ud!" 
joh. 11, 43. Ved hver sin Side af Herren ses Lasaruses 
Søstre; Martha slaar Hænderne sammen med et højst 
forundret og overrasket Udtryk i sit Aasyn; Maria knæler 
ned med udrakte Hænder, og med et inderlig barnligt, 
men alvorligt Udtryk i sit Aasyn byder hun den kære 
Broder et Velkommen fra Dødens Rige Lasarus er vaag
net; med højre Haand har han løftet Ligklædet fra sit 
Ansigt og er i Færd med at rejse sig. Desuden ses tre 
jøder med forskelligt Udtryk i deres Aa:-yn, en Dreng, 
hvis Ansigt nærmest udtrykker Nysgerrighed, og en Gra
verkarl, der, greben af Forfærdelse, er ved at flygte. 

Reliefet er l ,80 m højt og l ,40 m bredt. Paa dets Fod har 
Gad ladet male følgende Indskrift: "Det er min Trøst i min 
Elendighed, at dit Ord, Herre, gør mig levende. Salme 
119,50." 

Paa Loftet over Vaabenhuset fandt Pastor Gad tre 
Ting, som han med Ministeriets Tilladelse fik anbragt i 
Kirken: 

l. Et gammelt Madonnabillede af Træ med jesusbarnet 
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staaende paa sit Knæ. Dette menes at være ældre end 
Altertavlen. Efter at det var sat i Stand, blev det opstillet 
i Kirken som et Billede paa Menigheden, "den frie Kvinde, 
som er alles vores Moder!'' Under Billedet lod han male: 

"Kvinden bragte vor Jord i Band, 
Kvinden fødte vor Frelsermand, 
han gjorde det godt altsammen !" 

"Dette er en Protest mod Papisteriet." 

2. En Munkeskikkelse med en Messebog og en af
brudt Krumstav i sin Haand. Under denne Skikkelse, 
der er opstillet paa en Fod ved Opgangen til Prædike
stolen, staar: "Af Naade er l frelste, ikke af Gerninger, 
at ikke nogen skal rose sig." 

3. Et Epitafium til Minde om Præsten Preeg; dette 
vil blive omtalt senere. 

Disse tre Ting blev anbragte til juleaften 1895. 
Til Paasken 1896 lod Pastor Gad endvidere ophænge 

et Reliefbillede af Hans Tavsen, udført i Gibs og omgivet 
af en brun Egetræsramme. under Billedet staar: "Guds 
Ords Prædiker, født i Birkende 1494, Biskop i Ribe, 
død 1561." 

l 1904 lod Direktionen for Lundegaards Stiftelse op
sætte en Tavle til Minde om Kancelliraad Smidt. Nederst 
læses Skriftordet: "Hvad l gør mod en af disse mine 
mindste, det har l gjort mod mig." Mat h. 25, 40. Tavlen 
er af flammet Marmor med forgyldte Bogstaver og ind
fattet i en smuk forarbejdet Sandstensramme. 

l mange, maaske de fleste Kirker i Danmark findes 
Mindetavler over faldne Fædrelandsforsvarere i Landets 
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to sidste Krige. Af den Slags Mindetavler har 1\'orrc 
Broby Kirke ingen; thi alle de, der baade i Treaarskrigen 
1848-50 og i 1864 var med at stride for gamle Dan
marks Ret og Ære, saa\·idt vides omkring 70, kom le
vende og uskadte tilbage paa en nær, der mistede sin 
ene Arm ved Ulderup i Sundeved 1849. 

r 1866 blev der gjort Tilløb til at skaffe Kirken et 
Orgel. Dengang bristede Forsøget. l 1913 lykkedes et 
nyt Forsøg bedre. Da Menighedsraadet tog Sagen i Haand, 
fik man i frivillige Bidrag tegnet over tre Tusinde Kroner 
til Anskaffelsen af et Orgel. Et saadant blev saa bygget 
af Orgelbygger Sørensen i Horsens, og det blev taget i 
Brug Pinsedag 1914. Kyndige Folk giver det et godt 
Skudsmaal, og i Menigheden er der Glæde over det. 

I 1915 har Kirken faaet en ny Prydelse, et smukt 
fuldrigget Kirkeskib. Det er bygget af Befragtnings
agent R W. Rasmussen paa Thurø og skænket af et tak
nemligt Medlem af Menigheden. Skibet bærer Navnet 
"Karens Minde". 

N orre Broby Kirke blev ved Skøde af 15. juni 1686 
som Afdrag paa Gæld af Staten overdraget til Major ved 
Hestgarden Jørgen Rantzau. Han solgte den til Biskop 
Kingo. Skødet er dateret København den 22. November 
1687 og læst ved Landstinget l. Februar 1688. Biskop 
Kingos Enke, Birgitte Balslev, der ogsaa overlevede sin 
anden Mand, justitsraad Christian C. Bircherod til Fraugde
gaard, solgte den for 2300 Rbdl. til Fru Ida Scheel til 
Arreskov og Gelskov, ved hvilken sidste Gaard, der nu 
hører til Grevskabet Muckadell, den siden blev. Dette 
Grevskab blev oprettet 1784. 

r Henhold til Loven af 1903 om Tieodens Afløsning 
og efter Overenskomst med Besidderen af Grevskabet 
Muckadell, Grev Scf'iaffalitzky, der altsaa hidtil har været 
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Ejer af Nørre Broby Sogns Kirketiende, er Kirken nu i 
1914 overdraget til fremtidig Eje og Vedligeholdelse af 
Sognets Beboere for en Sum af 21601 Kr. 75 Øre for
uden 600 Kr., der er Afløsningssummen for Beboernes 
Pligtarbejde til Kirkens aarlige Vedligeholdelse, hvilken 
Afløsning fandt Sted i Foraaret 1859. 

Ved Syns- og Afløsningsforretningen blev det bestemt, 
at 8585 Kr. maa anvendes til Restavrationer og Istand
sættelser af forskellige Dele af Kirken i den nærmeste 
Fremtid (inden 20 Aar). 

3500 Kr. - Kirkens Hovedstol -- maa ikke røres i 
de første 20 Aar. 

Til Rest bliver 9516 Kr. 75 Øre. Renten af denne 
Sum maa anvendes til Kirkens aarlige Vedligeho~delse og 
Drift. 

Renten af de 600 Kr. tilgaar ogsaa Sognet til Kirkens 
Drift. 

Den til enhver Tid indestaaende Del af Afløsnings
summen forrentes til Sognet med 4 pCt. p. A. 

Et gammelt Kirkeskab med mange Rum og stærke 
Laase fandtes forhen i Kirken. Øverst paa det er an
bragt en latinsk Indskrift med Aarstallet 1480. 

Dette Skab blev i 1850 ført til det oldnordiske Mu
sæum i København. 

Stolestaderne i Kirken. 
Den sociale Forskel i Menneskers Kaar er i 

mange Maader stor, men den har dog tidligere, i hvert 
Fald i adskillige Retninger, været større. Indtil for om
trent 50 Aar siden naaede den endog ind i Kirken, idet 
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Menighedens Medlemmer var anvist Plads der efter Hart
korn. At dette maatte være meget ydmygende for den 
fattige Del af Menigheden er let forstaaeligt. 

Sogneforstanderskabets Protokol bærer Vidne om, at 
denne Sag lige fra 1846 til 1861 gentagne Gange har 
været forhandlet i Møderne med det Formaal for Øje at 
faa en anden Ordning tilvejebragt. I et Møde den 27. 
januar 1861 blev et Andragende fra en Del Husmænd og 
Indsiddere om den Sag henlagt med den Begrundelse, at 
en Lov om en anden Ordning var under Forhandling i 
Rigsdagen. Med denne Lov blev saa Standsforskellen 
ophævet for Kirkens Vedkommende. 

Gravhvælvingen under Koret. 
l denne findes Resterne af flere Ligkister. l Kantor 

Murornes Beskrivelse af St. Knuds Kirke i Odense findes 
der Side 306-9 følgende Optegnelse af Pastor Mule i 
Nørre Lyndelse fra 1843: 

"Af Mærkværdigheder ved Nørre Broby Kirke, som 
jeg til Lykke endnu finder mellem mine Papirer, staar 
under Rubrikken Gravsteder: 

Under Koret findes en aaben Begravelse, der er af 
samme Længde og Bredde som dette - to Hvælvinger. 
I denne Begravelse er nedsat Ligene af følgende Afdøde: 

a. Ludvig Munk med denne Inskription paa hans Kiste: 
"Anno 1602, den 8. April, der Klokken havde slaget 
l Eftermiddag paa Lundegaard kaldede Gud ærlig og 
velbyrdig Mand Ludvig Munk til Norlunde af denne 
forfængelige Verden til sit evige Rige, Glæde og 
Herlighed, hvor han nu lever og bliver i evig Glæde 
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og fryd med alle Guds udvalgte Børn til evig Tid. 
Og kaldede Gud hannem udi sit 65. Aar. jeg ved, 
at min frelser lever, og jeg skal omgives med denne 
min Hud, og jeg skal se ham med mine Øjne og 
ingen fremmed." 

Denne Inskription er indgraveret i en Messingplade, 
som en Engel holder. - Paa Kisten, som er overtrukket 
med Læder, staar 2 adelige Vaabener. 

b. Knud Rud med denne Inskription paa hans Kiste: 
"Her ligger begravet ærlige og velbyrdige Mand 

Knud Rud til Sanoldt (nu Sandholdt), ærlige og vel
byrdige Mand Erik Ruds og fru Anna Hardenbergs 
Søn, som var født paa Vestervig den Onsdag efter 
Ocule Søndag Anno 1556, og kaldet Gud Almægtig
ste hannem paa St. Hans Kloster i Othense den 22. 
juli 1611. Gud Almægtigste give hannem en ære
fuld og glædelig Opstandelse." 

Paa Kisten er ingen Zirater, kun Pladen og Vaabnene. 

c. Ellen Marsviin. Paa hendes Kiste staar: 
"Her ligger begraven ærlige og velbyrdige frue, 

fru Ellen Marsviin, salig Ludvig Munks til Nørlund, 
som var født paa Landskrona Slot den l. Februar 
1572 af ærlige og velbyrdige forældre. Hendes 

fader var ærlig og velbyrdig Mand, Jørgen Marsviin 
til Dybeck, Danmarks Riges Raad, Befalingsmand paa 
Landskronas Slot. Hendes Moder var ærlig og vel
byrdige frue, fru Karen Gyldenstjerne til Clausholm. 
Hun levede meget gudfrygtigen, og nu udi hendes 
Alders 76 Aar bortsov saligen udi Gud paa hendes 
Gaard Ellensborg den Il. November 1649. - Gud 
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give hende med alle tro Christne en glædelig og ære
fuld Opstandelse paa den yderste Dag. Amen." 

Paa Kisten findes foruden Vaabnene en Del forsølvede 
Zirater, samt Lillier og Marsviin, hist og her omstrøede. 

Alle disse Kister var den Gang, jeg saa dem, over
trukne med Læder. Nu er den aabne Begravelse, hvori 
de staar, tilkastet, og Kisterne maaske til Dels i Muld, 
hvis de ej var tildækket med Tin eller andet Metal, hvad 
jeg ej ved." 

Saavidt Pastor Mule, der var født i Nørre Broby 
Præstegaard. 

I Henhold til Hofmanns Samlinger - 1760 - ligger 
endvidere folgen de Personer begravede under Koret: 

Kancelliraad Peter Smidt til Lundegaard, dod 1711, 
38 Aar gammel. 

Kommerceraad Lorentz Petersen til Lundegaard . 
Generatløjtnant Adolf von Neuberg til Vejlegaard og 

Lundegaard, dod 1749, 63 Aar gammel. 
Hans Frue Aneche, Kommerceraad L. Petersens Datter, 

død i Hamborg 1753. 
Om P. Smidt meddeles, at han var en Søn af Niels 

Hansen Smidt og Else Petersdatter til Vejlegaard og Lyse 
Kloster i Norge. 

Neuberg faar det Skudsmaal, at han var en Herre, 
som tjente 3 Konger og viste stor Tapperhed i Brabant 
o. s. v. 

Kirke laden. 
Paa det nordøstlige Hjørne af Kirkegaarden stod ind

til 1870 et Hus, der i gamle Dage kaldtes Kirkeladen. 
l Følge den gamle Kirkebog blev "1704 Peder Dots 
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Moder udi Kirkeladen begraven; hun hed Anne." Og 
"1775 den 11. Maj blev Husmand jens Rasmussen i Kirke
laden begraven i sit 46 Aar." 

Dette gl. Hus var for Størstedelen bygget af Kamp; 
dog indeholdt det ogsaa en Del Munkesten. Murene var 
meget tykke, l a 2 Alen, Vinduerne meget smaa og med 
Blyindfatning. Et Stykke af den nordlige Del af Kirke
gaarden var udlagt som Have til Huset. Til dette hørte 
en jordlod, der nu med Huset har Matr. Nr. 46; det var 
Fæstehus til Muckadell. 

l 1870 blev dette Hus ved Fæsteledighed brudt af og 
flyttet ud paa den til Huset hørende jordlod. 

Den gl. Byggeplads med Haven blev saa lagt ind til 
Kirkegaarden, som den·ed blev udvidet med l a 11/t Skp. 
Land. Den 7. December 1872 blev det første Lig jord
fæstet deri. 

l 1916 blev der bygget Ligkapel ved Nørre Broby 
Kirke paa et Stykke jord, som sandsynligvis senere vil 
blive benyttet til en Udvidelse af Kirkegaarden. 

Præster i Nørre Broby. 
Fra 1414 til 1419 skal her have været en Præst, som 

hed Andreas. 

Efter Reformationen: 

l. lngverd. Om han var den første Præst efter Refor
mationen vides ikke bestemt. Wiberg anfører ham 
som værende i Embedet 1533, 1) altsaa før Reforma
tionen var lovfæstet. Han skal være siaaet ihjel i 
sin Seng af nogle udsendte fra Herremanden W ens ter
mand, mod hvis utugtige Levned han havde talt. 

1) Det er tvivlsomt, at dette Aarstal er rigtigt. 
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2. Hans Pedersen Lunde var gift med Johanne Hansdatter. 
De havde fire Børn, hvoraf en Datter blev gift med 
Præsten Rs. Hansen i Køng. Det hedder om ham i 
jak. Madsens Visitatsbog, at han var trangbrystet og 
at hans Prædiken gjorde intet Indtryk. Hans Ligsten 
paa Kirkegulvet har følgende Inskription: 

"Her hviler sine Ben hæderlig og vellærte Mand, 
Hans Pedersen Lunde, fordum Sognepræst til denne 
Kirke, nu salig med Gud, som døde 2den Søndag ef
ter . Paaske den 3. Maj 1595 med sin kære Hustru 
Johanne, Hr. Hanses, som døde 1603. 

3. Laurits Hansen Lunde, en Søn ar den forrige var gift 
med Maren jørgensdatter fra Odense. Han var Præst 
fra 1595 til 1619. Om ham hedder det i jak. Mad
sens Visitatsbog, "at han gjorde mange Optøjer med 
Stagsmaal og andet, saa han ofte nær var sprungen 
fra Kaldet." Omtalen af hans Meriter slutter med de 
Ord: "er m ege t letfærdig." 

Paa hans Ligsten i Kirken nedenfor den foregaa
ende staar: "Her under er begraven L. H. Lunde, 
som døde 1619, med sin Hustru, Maren jørgensdatter." 
Omkring, ned ad Siderne staar det Bibelord: joh. 
6, 4 7. Hvo, som tror paa mig, har et evigt Liv,'' 
ligesom og: "Vaager, at I ikke falde i Fristelse." 

Disse gode Bibelord staar i en sørgelig Modsæt
ning til Optegnelserne om Præstens Liv. Kun under 
den Forudsætning, at Manden før sin Død er kommen 
til Sandheds Erkendelse, kan der blive nogen Mening 
i en saadan Indskrift. 

De omtalte Ligsten laa indtil 1864 i Kirkegulvet 
mellem Indgangen og Koret. Som Følge af det Slid, 
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de paa dette Sted har været udsatte for, er Indskrif
terne ulæselige." Ved Restavrationen 1864 blev de 
flyttede ned under Pulpituret. 

l Wibergs Præstehistorie hedder det, at L. H. 
Lundes Eftermand, H. P. Preeg, blev gift med Enken, 
saa det maa vist være en Fejltagelse, at hun ligger 
begravet under Lundes Ligsten. 

4. Hans Pedersen Preeg var født i Assens omtr. 1586. 
og han var i nogle Aar Rektor ved Skolen der. Han 
var Præst i Nørre Broby fra 1619 till647; fra 1639 
tillige Provst i Salling Herred. Ogsaa han blev be
gravet i Kirken. Paa hans Epitafium paa den nordre 
Mur lige overfor Indgangen var malet Kristus paa 
Korset med Præstens Billede ved den ene Side og 
hans Hustrus ved den anden. Under dette læses føl
gende: "Her ligger begraven ærlig Mand Hans Peder
sen Preeg, her sammesteds Sognepræst, som døde 
164 7, med sin kære Hustru, Maren Hr. H anses, som 
døde 1661, hvis Sjæle er i Guds Haand." Under 
Tavlen findes en latinsk Indskrift, hvis Indhold Pastor 
Gad har gengivet saaledes : 

"Hemmeligheden fra Gud som Landsbyens Præst 
jeg forkyndte, og med faderlig Røst den opvoksende 
Slægt her oplærte! Sejersalig ved Tro ind i Himmel
dybet jeg trængte!" 1) 

Dette Epitafium var borttaget og henlagt paa Vaa
benhusets Loft. Billederne var blevne ødelagte af 
Tidens Tand, ligesom ogsaa selve Epitafiet havde lidt 
en Del. Pastor Gad lod det restavrere, og paa de 
udslettede Billeders Plads lod han male et forgyldt 
Kors. 

1
) Gengiven efter Optegnelser, som findes i Præstegaarden. 
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5. Magister Michel Hansen var Son af Hans Michelsen, 
Biskop over Fyns Stift. Fra 1642 til 45 færdedes 
han i Udlandet. 164 7 blev han Magister og samme 
Aar kaldet til Præst i Nørre Broby af Ellen Marsviin. 
Han blev ogsaa samme Aar Provst. Hans Hustru var 
Karen Clausdatter Mule fra Nislefgaard. Han døde 
allerede i Maj 1653. 

6. Hans Eftermand hed Henning Christensen Actonius. 
Han var født i jordløse Præstegaard 1613. Ogsaa 
han rejste en Tid i Udlandet. 1641 blev han Ma
gister, 1642 Conrektor i Odense, indtil han i 1654 
blev kaldet til Præst i Nørre Broby af Kirstine Munk 
til Boller. Han var gift tre Gange, første Gang med 
Karen jørgensdatter Mule; hun døde tidligt. Hans 
tredje Hustru hed Mette Eriksdatter og var Datter af 
Raadmand Erik Jørgensen i Odense. Hun var født 
1639 og døde 1729 i Nørre Brohy Præstegaard, 90 
Aar gammel. Hun efterlod sig 5 Børn, 24 Børne
børn, 45 Børnebørns Børn og 5 Børnebørns Børne
børn. Et Stykke af Haven var overladt til Brug for 
hende og mindede i mange Aar om hende ved sit 
Navn: "Mormoders Have". 1894 skriver Pastor Gad: 
"Det store Pæretræ nærmest ved østre Udlænge kald
tes endnu ved Begyndelsen af dette Aarhundrede for 
Mormoders Træ." 

Under denne Præst førtes den saakaldte Svenske
krig, og Præsten led meget under den. Herom skri
ver Pastor Wiberg i sin Præstehistorie: "Oplevede i 
den bedrøvelige svenske Fejde store Trængsler, hvilke 
foraarsagedes ved en af hans egne fordums Tjenere, 
en A viskarl i hans Brød, den myndige Slægt i en 
Gaard paa Landet, der gerne vil føre Roret ligesom 
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Ammerne i Købstæderne, helst naar de mærker, at 
Husbonden finder mere Smag i at sidde i sit Studere
kammer end at befatte sig med Avlingen. Saadan en 
havde en Gang, da han slog Græs, ventelig mere af 
Ondskab end Uforsigtighed, hugget Hovedet af alle 
Præstens Ænder, hvilket Præsten tog fortrydeligt op, 
aflagde Karlen med et Livfuld Hug og jog ham paa 
Porten. Denne gav sig derpaa i svensk Tjeneste, og 
da disse derefter oversvømmede Landet, gav dette 
onde Menneske dem Anvisning paa Præsten, og da 
han vidste alle Husets Lejligheder, plyndrede de Gaar
den saaledes, at Præsten beholdt ikke det ringeste. 
Præstekonen med sine Børn havde skjult sig i Kæl
deren, men Karlen tik Øje paa dem, greb fat paa 
Præstens liden Datter, truede at ville gøre hende ondt; 
men hendes Fader traktes saa længe med Karlen om 
hende, at han maatte slippe; men Barnet, der siden 
blev en ældgammel Kone (,,Karen Borgmesters i Faa
borg") fortalte ofte, at hun følte det endda " - Efter 
Biskop Blochs "den fynske Gejstligheds Historie." 

7. Actonius's Eftermand, Claus Michelsen Mule, var en 
Søn af Magister Michel Hansen og Karen Cl. Mule. 
Han antog Navnet Mule efter sin Moders Slægt. Efter 
at have rejst i Udlandet i 4 Aar, blev han 1674 Ka
pellan hos Actonius og fik saa Embedet efter hans 
Død 1677. Tre A ar efter giftede han sig med For
mandens Enke, og 1685 blev han Provst. Gennem 
Griffenfeld fik han Tilbud om at blive Sognepræst 
ved Frue Kirke i København, meti han modtog ikke 
Tilbudet. Dod 1712. 
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8. Om hans Søn og Eftermand Michel fortæller Wiberg, 
at "hans Fader havde taget Ed af ham, aldrig at ville 
kalde sig Mule," hvorfor Wiberg ogsaa kalder ham 
Michel Clausen (Grunden til Eden nævner Wiberg 
intet om.) l den Fortegnelse over Sognets Præster, 
som findes i Nørre Broby Præstegaard, nævnes han 
desuagtet Michel Mule. Han blev født 1683, blev 
sin Faders Medhjælper 1706 og kaldet til hans Efter
mand 1712 af Birgitte Balslev til Fraugdegaarll; han 
døde 1743. Hans Hustru var en Præstedatter fra 
København. 

9. Johannes Michelsen Mule, Søn af den foregaaende, var 
født 1714. Han blev Kapellan hos sin Fader 1741 
og hans Eftermand 1743, kaldet af Fru Ida Scheel til 
Arreskov. Fra 1771 var han tillige Provst for Salling 
Herred. Han døde pludselig 1787 og blev begravet 
i Kirken. Han var gift 3 Gange. Med sin første 
Hustru havde han 2 Børn. Med den anden, Christine 
Borch, havde han 5 Sønner og 5 Døtre, og med 
sin tredje Hustru, Margrethe Melby, en Søn. 

l O. Aksel Hvid Brechling var en Præstesøn fra Espe. 
Han skal efter Wiberg en Tid have været Degn i 
Allested og Vejle. Han blev som Informator hos Major 
Rosenkrantz til Søbysøgaard kaldet til Sognepræst i 
Nørre Broby t 787. Han bar paa et skrøbeligt Hel
bred næsten hele sin Embedstid og døde allerede t 797, 
omtrent 44 Aar gammel. Han var gift med sin For
mands Enke; de havde ingen Børn. 

11. Andreas lpsen blev Brechlings Eftermand. Han var 
en Søn af Skræddermester Jeppe Andreasen i Odense 
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og født 1769. Da han var bleven Kandidat, var han 
et Par Aar Hører ved Odense Latinskole, indtil han 
under 9. Februar t 798 blev kaldet til Sognepræst i 
Nørre Broby af Greve Erik Schetl Schaffalitzky til 
Muckadell. Samme Aar blev han i November gift 
med Birgitte Chr. Møller af Dals Mølle i Vantinge 
Sogn. De havde i deres Ægteskab to Sønner og 
fem Døtre. Hun døde t 828, og Præsten den 14. 
januar t 829. 

Pastor Gad skriver, at A. rpsen skal have plan
tet den store Eg ved Aaen 1800. 

12. Sønnen Laurits Christian rpsen var født den 31. Marts 
1802, blev Student 1820 og Kandidat den Il. juli 
1828. r April 1829 blev han af Grev Schaffalitzky 
n Muckadell udnæ~nt til sin Faders Eftermand. r 
1836 giftede han sig med Anna Marie Mønster, en 
Præstedatter, født i Ølsted. Hun døde efter halv
andet Aars Ægteskab og efterlod sig en Søn ved 
Navn Olaus. Efter Faderens Død drog Sønnen til 
Amerika, hvor han gik med i Borgerkrigen (Slave
krigen), der udbrød 1861. Her fandt han sin Død, 
dog ikke raa selve Slagmarken. 1841 giftede Pastor 
rpsen sig anden Gang med Christine Nikoline Zeuthen, 
hvis Fader var Kgl. Skovfoged. De fik i deres 

Ægteskab l Datter og 5 Sønner. Faderen døde den 
24. April 1860 af Koldbrand. Da var den yngste 
Søn endnu ikke et Aar gammel. Pastor lpsen blev 
altsaa kttn 58 Aar; men hele hans Udseende og 
Væremaade gav Indtryk af, at han var adskilligt læn
gere oppe Aarenes Tal. En af hans Konfirmander 

o* 
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fra Vinteren 1859-60 har fortalt mig, at han en
gang lod falde Ord om, at det var trættende at tale 
om de samme Ting Aar efter Aar. Hans Hustru 
døde i Odense den 2. Oktober 1861. 

13. lpsens Eftermand blev daværende Stiftsprovst Carl 
Fr. Balslev i Ribe. Han var født l Haarslev Præste
gaard 1805. Hans Fader var Konsistorialraad Bals
lev i H aarslev, som døde 1840. - Rs. Balslev var 
en af de faa Præster i Danmark, der ikke af den 
rationalistiske Strøm lod sig drage bort fra den evan
gelisk-lutherske Tro og Bekendelse, og dette hans 
Syn paa Kristendommen gik i Arv til hans Sønner, 
hvoraf 5 blev Præster. Wiberg skriver om ham: 
"En lille, men velskabt Mand af et saare venligt og 
behageligt Udvortes og med et Udtryk fuldt af Fred, 
Glæde og Kærlighed, hvorfor han indgød alle, der 
nærmede sig til ham, en vis Tillid, forenet med Høj
agtelse og Ærefrygt. Fredelskende, føjelig, god
modig, sagtmodig". Sønnen Carl Frederik har fortalt 
mig, at naar Sønnerne kom hjem fra København, 
talte Faderen med dem om de Lærdomme, der lød 
fra de høje Stole, søgte at vejlede dem og advare 
dem for den falske Oplysning. 
Carl Frederik blev Kandidat i 1827. 1832 blev han 
Sognepræst for Vejerslev og Blidstrup paa Mors, 
1850 Stiftsprovst i Ribe og 1860 Sognepræst i Nørre 
Broby. I nogle Aar var han tillige Provst i Salling 
Herred. Da Biskop Daugaard i Ribt> døde, blev 
han af Kirkeministeren opfordret til at overtage 
Embedet efter Daugaard, til hvilket Embede han 
saa blev udnævnt den 29. Marts 1867. Han blev 
90 Aar gammel og døde i Bispegaarden den 11. 
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,\larts 1895 en stille og blid Død. Paa Grund af 
nogen Tunghørighed i de sidste Aar havde han ind
gi\·et Ansøgning om Afsked, men han døde inden han 
fik den, hvad der sikkert blev betragtet som en 
Lykke for den gamle Mand, der elskede sit Hjem 
og endnu i den høje Alder var ualmindelig aands
frisk. 

Biskop Balslev var 3 Gange gift. Hans to første 
Hustruer var Søstre og Døtre at justitsraad Boesen, 
Kontorchef i Rentekammeret Hans tredje Hustru, 
Marie Elise Hansen, var Datter af Overkonsistorial
raad Jep . Hansen i jordkær ved Aabenraa. Hansen 
skal have været en noget ejendommelig Mand, der 
blandt andet talte Almuesmaalet ogsaa paa Prædike
stolen . Datteren var en ualmindelig varmhiærtet Kvinde. 
Danmarks Ulykke og Nød i 1864 gik hende over
ordentlig nær til Hjærte. Hun tlode den 23. April 
samme Aar som hendes Mand. 

Biskop Balslev var Fader til mange Børn, hvoraf de 
fleste dog nu er døde. Kun een Søn blev Præst. 
En anden Søn er den blandt Skolemænd kendte 
Zoolog og Botaniker Vilh. Balslev. Hans ældste 
Datter blev Moder til Biskop Koch i Ribe, Valg
menighedspræst Carl Koch i Ubberup og L. Koch, 
der nu er Præst ved Diakonissestiftelsen. Hans yng
ste Datter blev gift med den bekendte Læge Finsen, 
Fader til Lysinstitutet 

Da en Moder engang, efter at Fr. Balslev var 
bleven Biskop, præsenterede sit lille Barn for ham, 
sagde han: "Jeg har været en lykkelig Mand, at jeg 
har haft smaa Børn i saa mange A ar." Det var 
Barnesmilet, der glædede ham saa meget. 
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14. Rasmus Vilhelm Balslev var Biskoppens Broder og 
blev hans Eftermand. Han var født 1807. l otte 
A ar var han sin Faders Kapelfan; derefter blev han 
i januar 1841 Sognepræst til Hammer og Horsens 
i Vendsyssel og l 854 forflyttet til Skydebjerg og 
Orte i Fyn. I juni 1867 blev han kaldet til Sogne
præst i Nørre Broby. Efter et længere Sygeleje 
afgik han ved Døden den 29. September 1882. Hans 
Hustru var Nikoline Meyer, Datter af Amtsforvalter 
Meyer i Haderslev. De havde 4 Sønner og l Datter. 
En af Sønnerne er Fyns nuværende Biskop. 2 andre 
blev Præster. Hans Hustru døde 1884. 

15. jens Mathias Blicher var Søn af Oberstløjtnant Gu
stav Blicher og født 1822. Han var i en Række 
Aar Overlærer ved Søetatens Pigeskole og blev der
efter Sognepræst for Durup og Tønderup Menig
heder i Viborg Stift. l 1870 blev han forflyttet til 
Vesterhæsinge paa Fyn og endelig i December 1882 
til Nørre Broby, fra hvilket Embede han blev entle
diget den 30. December 1889. Paa Grund af Svag
hed (nervøs Rystelse) holdt han Kapellan fra Somme
ren 1886. Hans Hustru var en Sønnedatter af Bi
skop Balle og hed Frederikke Severine Balle. Den 
bekendte Forfatterinde Jenny Blicher Clausen var 
deres Datter. 1) 

Pastor Blicher dode i Københa\'n 1893 og hans 
Hustru 191 O. 

'J Jenny Blicher holdt flere Vintre Foredrag og Oplæsning 
for unge Piger, medens Familien var i Nørre Broby, og 
hun var ligeledes flittig til at besog;e syge. 
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16. Hans Schultz Gad var Søn af Sognepræst og Provst 
Gad i Kolding, men født i Estvad ved Skive 1837. 
Fra 1862 til 64 var han Huslærer hos Provst Aleth 
Hansen i Grumtofte i Angel. Derefter blev han Med
hjælper hos sin Fader i Kolding, indtil han i 1873 

blev Sognepræst for Vejerslev og Blidstrup paa Mors. 
Herfra befordredes han 1879 til Højerup i Stevns og 
til Nørre Broby 1890, hvor han holdt Tiltrædelses
prædiken den 22 . juni. Pastor Gad var i høj Grad 
hjemme i og fortrolig med Grundtvigs Salmesang. 
Provst Skjerbek vidnede ved hans Baare, at han blandt 
Embedsbrødre var som "den rige Mand til at sprede 
Lys over de evige Sandheder." 

Pastor Gads Hustru var Louise Grandjean Eiler, 
en Datter af Provst Ejler, der døde som Sognepræst 
i Lejrskov 1845. Om sin Hustru vidnede Pastor 
Gad ved hendes Baare 1893: "Hun var mig i alt en 
elskelig, dyrebar og trofast Hustru i Herren!" 

Pastor Gad var svagelig den sidste Sommer, han 
levede, og seng eliggende et Par Maaneder. Han 
døde den 29. September 1900. Der var ingen Børn, 
og han døde for saavidt som en enlig Mand. 1

) 

17. Pastor Gads Eftermand blev Provst Peter Guilla
more Hansen, Søn af Konferentsraad Peter Hansen, 
i sin Tid Guvernør over de danske Besiddelser i 
Ostindien og derefter Guvernør over de vestindiske 
Øer. Han blev født i Serarnpore den 11. September 
J 841, men kom som Barn til Danmark. Efter at 

') Ved Pastor Gads jordfæstelse paa Nørre Broby Kirke
gaard blev der skænket et Sølvskjold med følgende Ind
skrift: "Mindegave ved Pastor Gads jordefærd fra Ven
ner." 7. Oktober 1900. 
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være bleven teologisk. Kandidat i 1866, var han en 
Del Aar først personel Kapellan, siden Kapellan pro 
loco, indtil han i 1876 blev beskikket til Sognepræst 
for Skæve Menighed i Alborg Stift, hvor han tillige 
blev Provst for Dronninglund Herred fra 1878. l De
cember 1885 blev han forflyttet til Kvislemark og 
Fuirendal paa Sjælland, og i December 1900 til 
Nørre Broby. Han blev efter Ansøgning entlediget 
med Pension fra 31. Marts 1913. Under 30. Marts 
blev han udnævnt til R. af Dbr. 

Om Kirken i Nørre Broby og Altertavlen i samme 
har Provst Hansen fremskaffet en Del Oplysninger, 
hvoraf nogle er benyttede ved dette Arbejde. 

Provst Hansens Hustru er Olga Sofie Haxthausen, 
· Datter af forhenværende Herredsfoged Haxthausen i 

Lysgaard Herred. De havde fire Børn, af hvilke 
en haabefuld Søn døde under sine Studeringer. 

Provst Hansen regnede sig i kirkelig Henseende 
til tredje Retnings Mænd, hvilken Retning ogsaa er 
bleven kaldt den højkirkelige. Han bekendte altid 
Troens Ord efter Prædikenen. 

18. Ole Pedersen blev Provst Hansens Eftermand. Han 
er født 15. Marts 1870 i Østrup ved Roskilde. For
ældrene var Gaardmand Mads Pedersen og Hustru 
Sofie Dorthea Hansen. Student fra Roskilde Latin
skole 1889, Kandidat 1895, derefter i 7 Aar Lærer 
ved Vrigsted Højskole. Fra 1902 til 1908 var han 
Sognepræst i Haasum og Ramsing, og fra 1908 til 
1913 Sognepræst i Elling i Vendsyssel. Han blev 
i 1902 gift med Elna Maltesen, Datter af Højskole
forstander Maltesen i Vrigsted. l Sommeren 1913 
blev han Sognepræst i Nørre Broby. 

Svendborg Amt 1918



Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie. 89 

Efterhaanden har følgende præsteviede unge Mænd i 
kortere eller længere Tid tjent som Kapellaner i Nørre 
Broby. 

l. Otto Gerhard Tram, født 1857, var Kapellan fra For
sommeren 1882 til Paaske 1883. 

2. Rs. Aretander Matthiessen, født 1851, var Kapellan 
fra Paaske 1886 til November 1887, hvorefter han 
blev Præst paa Strynø. Han blev den l O. April 1888 
viet til Pastor Blichers Datter, Anna Maltheline Bli

cher. Søndagen derefter prædikede han i sin Kirke, 
men døde Dagen efter. Han var brystsvag. 

3. Johannes Kattrup, født 1863, var Kapellan fra For
sommeren 1888 til ved Maj 1890; nu Sognepræst 
Svindinge og Provst i Vindinge Herred. 

4. Johannes Alfred Filskov, fodt 1872, var Kapellan fra 
Mikkelsdag 1900 til en Maanedstid ind i 190 l ; nu 
Sognepræst i Ry. 

Under Pastor Gads Svaghed i Sommeren 1900 be
styredes Embedet i 4 Maaneder, juni-September, af or
dineret Medhjælper ved St. Knuds Kirke i Odense Axel 
j. P. H. Gjerulff, der nu er Præst i Fraugde. 1

) 

') l Nørre Broby Præstegaard findes en Del Optegnelser om 
Sognets Præster. For de ældres Vedkommende - før 
1860 - er de uden Kildeangivelse og Forfatternavn, og 
de stemmer ikke i alle Enkeltheder med" Wibergs Præst e-

IForls. S. !lO.) 
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Præstekaldets Indtægter m. m. 
Efter Fredslutningen i 1660 var Nøden og Fattigdom

men stor i Danmark. Regeringen manglede Midler til 
Landets Styrelse. Ad forskellige Veje søgte den at faa 
Penge i Statskassen. En af disse gik særlig ud over 
Præsterne, idet Regeringen forlangte, at de skulde købe 
Præstegaardene. De bad indstændigt om at blive fri, 
men deres Bøn blev afslaaet. 

Salling Herreds Tingbog indeholder derom en Ansøg
ning, dateret den 23. Maj 1663. 

Præsten i Nørre Broby, Magister Henning Christensen 
var paa den Tid Provst i Salling Herred. Han tilligemed 
Il andre af Salling Herreds Præster var paa nævnte Dag 
samlet i Hillerslev Kirke for at søge om Fritagel5e for 
denne ny Byrde. "Denne Provins," hedder det, ,, er ble
vet saa medhandlet og udplyndret, baade af Fjenden og 
af de allierede, at her næppe findes en Præst, som haver 
Formue til at købe Præstegaarden; thi Sognene er saale
des næsten overalt forarmede, at mangen en Præst ikke 
kan have sin Underholdning deraf, og her findes de, som 
Krigens Besværing haver sat i saadan bundløs Gæld, at 
de ikke kunne af deres Sogne have den Indkomst, at de 
aflægge Renter, fast mindre Hovedstol." De minder om 
"fattige, højttrængende Præsteenker og fattige, fader- og 
moderløse Præs te børn, som trænger til Hjælp." Men 
trods det, at de skriver, at "det er umuligt at kunne købe 

historie". Saaledes skulde efter hans Meddelelser de Side 
78 omtalte Ligsten være Gravmæler over Præsterne Preeg 
0619-46) og Michel Hansen 0646-52) og ikke over de 
to af Navnet Lunde.- Wiberg har intet om Indskrifternes 
Indhold. 
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vores Præstegaards Bygning og derfor underdanigst og 
ydmygeligst begære og vissetigen forhaabe, at Kgl. Maje
stæt vil af medfødt Mildhed bevilge os at nyde det her
efter ligesom fra Arildstid," - saa blev deres Bøn, som 
sagt, ikke opfyldt. 

Nørre Broby Præstegaard blev ved denne Lejlighed 
vurderet til 350 Rdl., hvorfra dog regnedes 20 Sletdaler 
til Reparationer. 

Det er dette Køb af Præstegaardene, der er Oprindelse 
til den lndløsningssum, som en tiltrædende Præst hidtil 
har skullet udrede til sin Formand. 

Til ydermere Oplysning om de trange Tider efter 
Svenskekrigen skal her medtages følgende efter N. R. 
8okilde: "l 1663 vidnede Knud Jensen i Højrup, at de 
Aaringer, Svensken og Fjenderne var her i Landet, var 
han og hans Naboer ikke mægtige at pløje og saa. Til
med stod to fulde Gaarde øde i Hillerslev og ligeledes 
to i Sallinge, som ikke haver pløjet, siden Svensken faldt 
ind i Landet." 

Om Præstekaldets Indtægter skriver Præsten Claus 
Michelsen videre i sin Indberetning fra 1690 (Se Side 
l O og Il): "Decimantes (Tiendeydere) i Nørre Broby 
Sogn er 59, af hvilke nogle bor paa hele, nogle paa halve 
og nogle paa Tredingsgaarde, og iblandt de hele Gaarde 
er der tre, som cter nu bor 6 Mand paa og regnes her 
for 6 Tiender. Ellers er der 8 Huse, l i Vittinge, 4 i 
Vojstrup og 3 i Nørre Broby, som der er nogen ringe 
Pløjeland til, og tiender somme af dennem to Kærver 
Korn, somme en, og somme et :'\eg, dog ikke alle hvert 
Aar, men somme af dennem kun de Aaringer, i hvilke de 
Marker saas, som deres jord ligger udi, eftersom de ej 
haver jord i alle Marker, og regnes derfor ikke her blandt 
de andre Decimantes. 
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Af Korntienden faar Præsten den tredje Part, men 
Ærtetienden samt Hør og Hamp nyder han alene. Af Bog
hveden haver jeg, siden hans Højærværdighed, velædle og 
velbyrdige Dr. Thomas Kingo, Biskop over Fyns Stift, 
blev Kirkens Patron, faaet tvende Parter. Af Kvægtien
den faar og Præsten den tredje Part; men Føl- og Bi
tienden nyder han alene. 

Offer til de tre store Højtider, jul, Paaske og Pinse 
nyder Præsten baade af Sognefolket og dem . som er 
Proprietarius til Lundegaard. 

Paaskerente angaaende, da i Steden for den sam·el 
som for Hør og Hamp, faar Præsten af hver hel Gaard 
hvert Aar, men af hver halv Gaard hvert andet Aar, en 
Gaas, som leveres til Mikkelsdag . Men i Steden for 
samme Gaas faar han aarligen et Par Kyllinger af hver 
af disse 6 efterskrevne Mænd, Jens Jensen, Hans Ander
~en, Matz Matzen, Lauritz Nielsen, Christoffer Lunge og 
Jørgen Knudsen, som alle hor i Nørre Broby. 

Huse, som Præstegaarden tilhorer, er der 3 i r\ørre 
Broby, af hvilke de 2 gør hver en Ugedag og giver om 
Aaret l R dl. Landgildepenge; det tredje gør alene en 
Ugedag. 

Afgiften af Lundegaard til Præsten er aarligen et Pund 1
) 

Rug, et Pund Byg og et Læs Hø. Høet gives til Veder
lag for noget Eng, som i forrige Tider er kommen fra 
Præstegaarden til Lundegaard. 

Fri Ildebrand og Olden antangende, da nyder Præsten 
begge Dele, men som der paa de Skovpartier, som ligger 
til Præstegaarden, er ikkun en ringe Det Træer, saa kan 
han og ej til Fornødenhed have Brandved, men Tørveskær 

' l En ældre, formentlig større Vægtenhed. 
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er der god Forraad af. Mangel paa Hø er her ikke, men 
vel paa Foder, saa ofte Kornet slaar fejl. 

l Nørre Broby, straks ved Kirken, er der et Hus, som 
er grundmuret, hvilket højædle og velbyrdige Fru Kirstine 
Munk har ladet bygge og fundere til 6 fattige (om ieg 
mindes ret), som og nogen Tid blev underholdt, men 
samme fattige blev siden til Odense Hospital forfl~ttet. 

Saa bor der nu en Mand i Huset, som aarligen gi,·er til 
Hospitalet 6 Rdl. Husleje 1

) 

Ducumenta Pub Iica, som Præstens l ndkomster kan 
vedkomme, findes her ingen. De, som den gl. Pronte
bog melder om at skulle findes her, har ieg forgæyes 
søgt efter." 

l Aaret 1812 indgav daværende Sognepræst Andr. 
lpsen efter Opfordring af Biskoppen en Indberetning om 
Kaldets Indtægter. Præstegaardens Areal opgi,·es da at 
være 1537/s Td. Land a 12000 KYadratalen og Hartkor
net 13 Tdr. 2 Skp. 2 Alb., SkO\·skyld 2 Skp. 2 Fdk. 
Præstegaardens Bygninger har han indlost med 333 Rdl. 
2 Mrk.; 1811 blev de assurerede for 9000 Rdl. Om Byg
ningerne skriver han, at de nd hans Tiltrædelse Yar i 
en ussel Stand. 

Af de 3 Huse, som laa i Præstegaardens Toft har 
han med Kgl. Tilladelse ladet det ene flytte ud paa :'\ap 
og tillagt det 3 Tdr. Land geometrisk Maal med l Skp. 
2 Fdk. 2 Alb. Hartkorn. Fæsteren er fri for Afgift af 

') Dette Hus har i Folkemunde gaaet under :-:avnet "det 
røde Hus"; Murene er l AI. tykke. I den østre Gavl paa 
Loftet har der sikkert i tidligere Tid været et Ildsted; 
Muren er sort som af Rog. 
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Huset, "saalænge han viser Troskab i at føre Tilsyn med 
Skoven." 

Præstekaldets Indtægter i Tiende opgiver Pastor lpsen 
at være 60 til 80 Tdr. Rug, 60 til 80 Tdr. Byg, 60 til 
80 Tdr. Havre, 8 til 12 Tdr. Ærter og Vikker og 4 til 
16 Tdr. Boghvede. Kvægtienden var omtrent 30 Rdl., 
Højtidsofferet ca. 120 Rdl. og Aksidencer om tr. l 00 Rdl. 

Enkepensionen paa Kaldet var den Gang l 00 R dl. 
Pastor lpsen sætter hele sin Indtægt til 1273 Rdl. 

3 Mrk. l Jl/ii Sk., Udgifter og Byrder til 398 Rdl., hvor
efter Nettoindtægten bliver 875 Rdl., 3 Mrk. 11 1/1 Sk. 
foruden jorden. 

Den Gang leveredes Tienden endnu i Kærven. 

Nørre Broby Præstegaard ligger smukt. Odense Aa 
løber langs med Haven, der skraaner ned mod Aaen. 
Haven er stor og smuk. 

Ved Reskript af 29. Oktober 1802 blev det befalet, 
at Præstegaardene skulde synes hvert Aar. Dette Syn 
foretoges for Nørre Broby Præstegaards Vedkommende 
første Gang den 16. juni 1803 under Ledelse af Provst 
M. T. Bredsdorff i Vesterskerninge, som da var Provst 
baade for Sunds og Salling Herreder. 

Ved den Lejlighed meddeles det, at Præstegaarden 
var bygget 1644, men "af Pastor lpsen meget repareret; 
bland t andet forsynet med 7 Fag nye Vinduer." 7 Fag 
Udhus er ombygget af nuværende Præst. Taget er tegl
hængt, tæt og helt, skønt gammelt. 

Af Haver findes to ved Præstegaarden; i den største 
er 35 gl. Abildtræer og 9 gl. Kirsebærtræer; 33 unge 
Æble- og Pæretræer, plantet af den nuværende Præst. 
I den anden findes 6 gl. Æble- og Pæretræer og Blomme-
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træer, som har tilhørt en nu afbrudt Bondegaard før Ud
skiftningen, men er tilkøbt af Pastor Jpsen. l sammt: en 
Humleplet, indeholdende 662 Rødder. Hegnet om begge 
Haver er Risgærde i forsvarlig Stand, og i den store 
Have beplantet med Hassel inden for Gærdet mod den 
østre Side. 

Ved Synet 1804 bemærkes, at Humlehaven er bleven 
udvidet med en Plet, hvori er lagt Rødder til 300 Stænger. 

Beskrivelse af Livet i en fynsk Præstegaard. 
l Kirkehistoriske Samlinger, 4. Række 4. Bind, findes 

en Skildring af "Livet i en fynsk Præstegaard i den før
ste Fjerdedel af det nittende Aarhundrede." 

Den er skreven af pensioneret Præst, Hans Sten
strup lpsen, og trykt, da han var 87 Aar. Han var født 
i N ør re Broby Præstegaard 1808 og var den yngste af 
7 Søskende, 2 Sønner og 5 Døtre. Det var hans Broder, 
der var Præst i Nørre Broby fra 1829 til 1860, og det 
var ham selv man søgte om at faa til Broderens Efter
mand. - Han havde sidst været Præst i Gimming 
og Lem i Aarhus Stift. Fra dette Embede tog han Af
sked i 1879. Som pensioneret Præst levede han i Odense, 
hvor han døde 1896, 88 Aar gammel. 

Han prædikede i denne Tid engang i Nørre Broby for 
Pastor Blicher, vistnok i Pinsen 1886. jeg hørte ham 
i Kirken og var sammen med ham i Præstegaarden bag
efter. 

Baade hans Tale i Kirken og Samtale bagefter gav 
Vidne om, at han var en gammel from Mand, hvilket en 
nuværende Præst i Odense, der har kendt ham, ogsaa 
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har udtalt. Han havde ingen Børn, men Forfatteren Alfred 
lpsen er hans Adoptivsøn. 

Af hans Skildring af Livet i hans Fødehjem skal her 
meddeles nogle Træk, der er betegnende for den Tid. 

Nørre Broby Præstegaard brændte den 3. Marts 1818. 
Om Ildens Opkomst oplyses intet, men da der Dagen 

før Branden var bleven vasket, har Ilden jo sikkert haft 
sin Oprindelse derfra, - den brød ud om Aftenen ved 
Ottetiden. 

Den fordums Præstegaard laa paa samme Sted, hvor 
den nuværende ligger, men Stuelejligheden var den Gang 
i den nordre Ende -- egentlig nordvestlige, - Gaarden 
ligger nemlig ikke solret. 

Den nordre Ende af Stuehuset var den Gang kun ved 
en smal Laage adskilt fra den nærmeste Udlænge, hvori 
Præsten havde sit Studerekammer. 

Den modsatte Ende af Stuehuset, hvori Økonomilej
ligheden fandtes, var ved et større Mellemrum og med 
Stakit mod Haven adskilt fra den søndre Længe. Den 
store Have var ved en Gang paa langs og en anden paa 
tværs delt i fire Haver, der hver havde sit Navn. 1

) 

En Pælebro var ligesom endnu bygget ved Aabredden. 
Ved den laa en Baad, hvorpaa der nu og da foretoges 
en Lystsejlads paa Aaen, "der paa en Strækning var baade 
dyb og bred." Paa en saadan Tur hændte det, at Baa
den kæntrede. Præstens Hustru rakte sig forholdsvis 
langt ud for at plukke en Aakande. Hendes Moder, der 
var med, greb forfærdet efter hende; derved blev Vægten 
i den ene Side for stor og begge faldt i Vandet. "Kun 
ved den yderste Anstrengelse og Livsfare lykkedes det 
Fader at redde dem." 

1) Samme Form havde den endnu 1859, da jeg kom til 
Nørre Broby. 
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Om Stuehusets Indretning med mere skriver den gamle 
Præst: "Dagligstuen var hvidkalket, hvad hvert Aar blev 
gentaget, Væggene uden Malerier eller nogen som helst 
anden Prydelse. Mobterne var faatallige og i enhver 
Henseende tarvelige; et Spisebord med to Fløje mellem 
de to Fag Vinduer med smaa Ruder. Paa den modsatte 
Side et lille Bord med brændte Fliser og blaa Figurer 
foran en Sofa. I det ene Hjørne af Stuen en stor tre
etages Kakkelovn, i det modsatte Hjørne et bornholmsk 
Ur i et stort Futteral fra Gulvet til Loftet, samt endelig 
et Antal Stole. 

l Sovekammeret var der en Himmelseng med Omhæng, 
en Alkoveseng og en Kakkelovn med Kobbertromk l 
Barnekammeret var der to Senge og en Kakkelovn, lige
ledes med Kobbertromle. I min Broders og mit Værelse 
en Seng, en Dragkiste og Mælkehylder, hvor Mælken om 
Vinteren blev hensat. Storstuen var i det hele bedre 
møbleret og Væggene malede " 

Blandt den gamle Præsts tidligste Erindringer er føl
gende: "En Nat vaagnede min Broder og jeg i stor 
Skræk og med det Raab, at der blev kastet Sten paa os. 
Min Fader, der sov i Værelset ved Siden af, kun adskilt 
ved en Fjællevæg, kom, og det viste sig da, at det var 
Sten af Væggen, der ved Regn og Blæst var hleven op
løst, som nu faldt ned til os." 

Ad en Vindeltrappe kom man op paa Loftet, hvor der 
var et Kvistværelse ud mod Aaen. "Under Trappen fand
tes et lille tillukket Rum med den dobbelte Bestemmelse 
at tjene til Opbevaring af Sand og til mørk, ensom 
Cellefængsel, hvor en eller anden Synder i kortere eller 
længere Tid kunde hengive sig til sine egne triste Be
tragtninger og filosofere onr Tabet af Friheden og dens 
rette Brug." 

7 
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"1 Kælderen stod en saakaldet Bing af svære Ege
fjælle, 3 Alen lang, 2 Alen bred og lige saa dyb, delt i 
2 Rum. I det ene Rum blev om Efteraaret nedlagt det 
formalede Brødkorn til næste Høst; i det andet Malt, 
hvori gemtes det saltede og røgede Flæsk." 

Det Rugmel, der saaledes kunde gemmes i saa lang 
Tid uden at fordærves, var malet af ovntørret Rug. 

Nørre Broby Præsteembede hørte til de gode, hvad 
Indtægterne angik. Alligevel maatte der holdes godt Hus 
og passes godt paa, hvad Midlerne angik, for at faa det 
hele til at gaa rundt. 

Avlingen gav ikke meget Overskud, eftersom Drifts
maaden var gammeldags. Priserne paa Kornet var smaa, 
paa Kreaturerne tigesaa. Til Føde og Klæder blev der 
i Reglen kun anvendt, hvad Avling og Husflid kunde 
frembringe. Der havdes imidlertid en god Indslagtning i 
November Maaned. Foruden større og mindre Kreaturer 
blev der slagtet 20 Gæs, der leveredes af Beboerne. 
Denne Y del se hvilede dog ikke paa nogen Forpligtelse og 
faldt derfor bort i Eftermandens Tid. 

Der var til daglig 18 Mennesker at mætte; Fattig~olk 

skulde ogsaa betænkes, og Tiggeriet florerede trods Stod
derkonge, saa det var ikke saa underligt, at der skulde 
en god Madkælder til. 

Børnene fik om Morgenen et Fad Øllebrød af Folke
nes Gryde og om Aftenen et Fad Mælkegrød, der spistes 
med Træskeer. "Om Eftermiddagen fik vi til Mellemmad 
et halvt Stykke Rugbrød med Smør eller Fedt paa efter 
Lejlighed. Paalæg skaffede vi os selv ved at skære en 
kogt Kartoffel eller et Æble i Skiver. En enkelt Gang 
kunde det ske, at Moder ~yldte en Spølkum med Te, som 
da gik omkring mellem os, og hvoraf vi tog en Mund
fuld efter Tur, saalænge der var noget." 
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Forældrene drak nemlig Te ved samme Tid, omtrent 
"Kl. 4. 

"Om Middagen spiste Børnene sammen med Foræl
drene. Førend Spisningen begyndte, tilbragtes nogle Øje
blikke i indadvendt Tavshed. 

"Moder delte ud; blev der tilbudt os mere, kunde vi 
faa det, ellers ikke, da det stred mod Respekten selv at 
forlange." Formaden maatte spises op; thi uden det ingen 
Eftermad. 

"Kun een Gang om Aaret blev der opvartet med en 
tredje Ret, Eksamensdagen Greven paa Arreskov var 
Skolepatron. Han kom altid for at overvære Eksamen i 
Skolen og spiste da til Middag i Præstegaarden. Ved 
den Lejlighed gaves der en tredje Ret." 

Den Dag var en Festdag for Børnene i Præste
gaarden. "Da havde vi fuld Frihed og tillige den sjældne 
Nyhed at se en Karet, Heste med Blinker og en livre
klædt Kusk." 

Om Vinteraftenerne sad Præstens Hustru tilligemed 
Bedstemoder og de to ældste Døtre rundt om Dagligstue
bordet og Jod Rokkene snurre, mens de yngre Børn 
læste Jeres Lektier. Kælderen var under Dagligstuen, og 
som Følge deraf frembragte Spinderokken~' megen Rum
mel. Ved at tænke tilbage paa den Tid undrer den gamle 
Præst sig over, at der ikke blev overladt Børnene et 
mere roligt Sted til Lektielæsningen, thi af Brændsel 
havdes rigeligt, og paa Lys havdes der heller ikke saa 
knap Tid, men - Vanen er den anden Natur. 

Døtrenes Kjoler til Daglig- og Søndagsbrug var for
arbejdede af Uld og Hør, ofte i smukke Mønstre og syede 
af dem selv. Kun til Højtid og Besøg bar de en 
Kjole af KøbestoL Dette blev dog ikke hentet i Køb-

7* 
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staden, men en Gang om Aaret kom der nemlig en om
rejsende jøde kørende til Præstegaarden, hvor han slog 
sig ned i nogle Dage for at slaa en lille Handel af. 

"Naar Fader saa jøden komme og tage Kramkisten 
af Vognen og bære den ind, vidste han nok, hYad Klok
ken var slaaet, og beredte sig paa at slippe saa billigt 
som muligt." Det blev gerne en "lang og trang For
handling med Talen frem og tilbage, Prutten og Afslag 
mellem de to Parter, Fader paa den ene Side og Moder 
og Joden paa den anden; Moder kæmpede tappert for 
sine Piger. Disse maatte nok overvære Forhandlingerne, 
men turde ikke udtale noget· Ønske; kun Øjne og Miner 
viste, paa hvis Side de stod." 

Sønnerne gik selvfølgelig ogsaa klædte i Vadmel baade 
hjemme og i Latinskolen. "Min første Klædesfrakke fik 
jeg, da jeg blev Student, og min første Overfrakke to 
Aar efter, ligeledes af Vadmel," fortæller den gamle Præst. 

Selskabelighed og Festlighed var der ikke meget af. 
Præstefamilien omgikkes i Reglen kun Familierne i Sønder 
Broby Præstegaard og paa Lundegaard. Forpagteren paa 
Lundegaard hed paa den Tid Blicher og var en Broder 
til Biskop Crundtvigs første Hustru. 

Anden juledag holdtes der Bal i ~ørre Broby Præstc
gaard, :\ytaarsdag i Sonder Broby og Hellig-Trekongers
dag paa Lundegaard. 

Man samledes Kl. 3 om Eftermiddagen. Kl. 4 ble\· 
der drukket Te, Kl. 6 spist til Aften ; aldrig varm Mad, 
men skaaret Smørrebrød, der blev baaret omkring, og en 
enkelt Gang en Pandekage med Syltetøj. Der opvartedes 
som sædvanlig ved andre Sammer.komster, dog ved Jule
ballerne noget rigeligere end ved andre Besøg. 

De fleste Børn i de tre næ\'nte Familier ,·ar Pigebørn. 
Derfor ha\'de man ofte nogen Vanskelighed med at finde 
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Balkavalerer. Kun en var selvskreven, "nemlig Kontori
sten paa Lundegaards Godskontor, en noget ældre Herre 
fra den gamle Tid, der mødte i Spidskjole med blanke 
Knapper, Knæbenklæder og Kravestøvler med Duske; de 
andre maatte hentes fra forskellige Samfundslag." 

De ældre spillede L'hombre, mens de unge dansede. 
Lokalet var rummeligt og godt, men ellers var alt tarve
ligt. Belysningen bestod af et Tællelys her og et andet 
hist, hvor der var Plads til at anbringe dem. Musikken 
besørgedes af en enkelt Landsbymusikanter. Men man 
morede sig lige saa godt som Ungdommen nu om Stun
der paa de bonede Gulve og i de med Lysekroner op
lyste Sale og den bedste Orkestermusik. "Del er jo 
lykkeligt, at Munterhed og Glæde ikke er afhængig af 
Rigdom og Pragt." 

"Kontoristen lavede som "magister bibrndi" 1
) Punchen 

til, lige stærk for Damer og Herrer." Skaaler blev ud
bragte med det sædvanlige: "Og dette skal være" og 
sluttede med: "Og Skam faa den" o. s. v. 

Tilsidst blev der sunget forskellige Fædrelandssange. 

Læsning, na\·nlig med Billeder, der kunde være pas
sende og underholdende for Børn, fandtes der til de Tider 
næsten intet af. Præstens Bogsamling indeholdt intet saa
dant. "En af Nutidens illustrerede Almanakker vilde den 
Gang have været en sand Guldgrube til Morskab og For
nøjelse for Børn, for hvem et lille Billede var en aUraa
værdig Genstand." 

Den gamle Præst "mindes kun tre købte Stykker Lege
tøj, der nok tillige var fælles Eje", en Noas Ark med 
Dyrene, en Æske med Tinsoldater og en anden med smaa 
Træhuse med røde Tage og malede Vinduer." 

') Leder af Drikkesold. 
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Til nogen Erstatning fandtes der i Præstegaarden et 
Huggehus, som var rigelig fors:: net baadc med Haand
værkstøj og Materialier. Her blev ogsaa lavet baade Skibe 
og Baade og mange andre Ting. Dette kunde bidrage 
til at udvikle Børnenes praktiske Sans og Færdigheder. 
Og i Henhold til Ordsproget: "Børn kan fornøje sig med 
lid t," saa kan der ogsaa under tarvelige Forhold opleves 
glade Timer og fornøjelige Adspredelser. Den gamle 
Præst omtaler flere saadanne, men kun et Par af disse 
skal endnu meddeles. 

Aaen forskaffede H. P. lpsen mange glade Stunder i 
Drengeaarene. Det synes at fremgaa af hans Omtale af 
den, at den i de Tider har været rigere paa Pisk, end 
den nu er. Han skriver: "Mangen lykkelig Time blev 
tilbragt med den Idræt: en Glæde var det for mig, naar 
jeg en Aften kunde bringe en god Ret Aborrer til Mo
der til næste Dags Middag, eller om Morgenen, naar de 
udsatte Snører var eftersete, en Gedde paa flere Pund. 
jeg kendte de bedste Fiskesteder langs Aaen gennem hele 
Sognet og skulde endnu efter mere end 70 Aar kunne 
paavise dem ." 

Om en anden Fornøjelse skriver han saaledes: "Pinse
lørdag gik vi alle med en Kurv til en Kratskov, der bar 
Navnet Gedebjerg. Terrainet var meget bakket, og imel
lem disse Smaabakker snoede sig en dyb, mørk Gang, 
h\·or en Røverbande i sin Tid efter Sagnet skulde have 
haft Tilhold. Neden for Bakken var der en Eng med 
mange smukke Eng- og Markblomster. Efter at have 
fyldt Kurven med Blomster, gik vi hjem, og om Efter
middagen blev der bundet Kranse c1eraL l'\aar det be
gyndte at kime til Højtid, gik vi paa Kirkeg:::tarden og 
lagde Kransene paa Gravene." 
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Faderen forberedte selv sine Sønner til Latinskolen. 
De Fag, der især lagdes Vægt paa, var Latin og Græsk; 
de andre Fag blev betragtede som Bifag. Dette voldte 
senere Artiklens Forfatter "mange Bryderier og Sorger." 
Idet han blev optaget i Skolens næstøverste Klasse, ,,men 
kun havde et meget mangelfuldt Fond af Kundskaber, 
gjordes det vanskeligr for ham at følge med i Skolens 
Undervisning i disse Ting. 

"Det første Latin, mig lærtes, var en Hilsen til min 
ældre Broder, da han kom hjem efter at have taget 
Artium. Den lød: "Salve carisseme frater! Adventuro tuum 
diu expectavimus !" 1

) 

Søstrenes Undervisning var ikke meget omfattende. 
Almindelig gode Skolekundskaber samt Tegning og Bro
deri var den Gang tilstrækkeligt for at blive regnet blandt 
dannede Mennesker. Derimod fik de en grundig Uddan
nelse i alt, hvad en dygtig Husmoder burde kende og 
kunne udrette for at kunne lede og deltage i en velord
net borgerlig Husholdning. 

Af et Par af de Træk, som foran er anfør!, vil det 
fremgaa, at Forholdet mellem Forældre og Børn ikke har 
haft noget hjærteligt Præg ; det har været stramt og af
maalt. Børnene havde ikke Adgang til Forældrenes Del
tagelse med deres Srnaasorger og Glæder. Dette førte 
saa med sig, at det ogsaa i den ældre Alder korn til at 
skorte paa Fortrolighed. 

Dette beklager den gamle Præst. 
Men med Hensyn til Fornøjelser og Adspredelser, da 

') Vær velkommen, kære Broder! Vi har længe ventet dit 
Komme. 
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mener han rigtignok, "at Børnene i vore Dage tit bliver 
overmættede i saa Henseende. Følgerne deraf bliver let 
større Utilfredshed senere hen i Livet." 

Bleghaven syd for Stuehuset, der altid var græsklædt, 
frembød om Sommeren et ejendommeligt Udseende af de 
mange og lange Stykker Lærred og Drejl, der ved hin
andens Side laa langs hen ad Skraaningen, en Frugt af 
Vinterens Arbejde og et Vidnesbyrd om Beboernes indu
strielle Virksomhed. 

Da Tyveri ikke var ualmindeligt, var der til Værn og 
Beskyttelse for Bleghavens Værdier opført en Straahytte 
med en Seng, hvori Avlskarlen laa om Natten, "rustet, 
som man siger, til Tænderne med en Bøsse, ladet med 
løst Krudt og en Hund bunden til en af Hyttens Støtter." 

Bondens Oplysning var i Reglen paa de Tider meget 
ringe. Mange kunde ikke skrive deres eget Navn, langt 
mindre kunde de selv opsætte noget skriftligt. Denne 
Mangel paa Oplysning havde til Følge, at mange i lidt 
vanskelige Tilfælde kom til Præsten for at bede om gode 
Raad. Et enkelt Tilfælde skal nævnes: "En Gaardmand, 
i Bund og Grund retskaffen, men meget enfoldig, havde, 
uden at vide eller forstaa, hvad Sagen drejede sig om, 
ladet sig forlede til at aflægge en falsk Forklaring for 
Retten, hvorfor han blev idømt en Straf. Han kom og kla
gede sin Nød for min Fader, og denne, der godt forstod, 
hvorledes det hele var gaaet til og havde Medlidenhed 
med Manden, tog til Odense og talte hans Sag saa varmt, 
at Straffen blev ham eftergivet. Da Manden kom for at 
takke, sagde han: "Men hvordan bar Far sig dog ad?" 
Han fik det Svar: "Jeg sagde, l var et stort Fæ," hvor
paa Manden, fuld af Beundring over dette korte, kraftige 
Forsvar udbrød: "Aa Herregud! Tak Far!" 
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Ved Præstegaardens Brand i 1818 kom Præsten under 
sine Forsøg paa at redde for nær til Ilden. Hans Øjne 
tog Skade, Synet svækkedes, saa han i flere Aar kun 
med den største Vanskelighed kunde læse og skrive. Hans 
næstældste Datter maatte saa være Pennefører for ham. 

Ildebrande var til den Tid sjældne mod nu. Man 
havde ikke Tændstikker, og Forsikringsselskaber hørte til 
de paa den Tid ukendte Ting. 

Præstegaardens Brand vakte stor Deltagelse, ikke blot 
i Sognet, men ogsaa uden for. Gaver strømmede ind, 
baade Fødevarer og Beklædningsgenstande. Fra Gre,·en 
og Grevinden paa Arreskov kom foruden linnede Sager 
"et Sæt stort Damaskes Dækketøj. Da mine Forældre 
døde, blev dette Dækketøj delt i fem Dele, hvoraf mine 
Søstre fik hver sin Del, en stor Dug og 12 Servietter; 
i Servietterne var det grevelige Våaben indvævet, samt 
Tallet 82. Hver Serviet var saa stor, at den kunde dække 
et Bord til fire Personer." 

Samme Aar, som Præstegaarden brændte_ gik Degne
boligen ogsaa op i Luer og med det samme flere Ting 
af det, der var reddet fra Præstegaardens Brand. 

Medens Præstegaarden blev opført efter Branden, boede 
Præsterarnilien paa Lundegaard. Om Vejen mellem denne 
Gaard og Nørre Broby, der fører igennem "store Skalle" og 
den Gang slog en stor Bue mod Vest og forøvrigt 
var af Beskaffenhed som en Markvej, fortælles, at Folk 
ikke sjelden for vild der i Mørke. Dette skete ogsaa en 
Gang for Præstens. "Kusken vidste imidlertid et godt 
Raad ; han krængede Handsken paa sin højre Haand og 
derefter tog han sit Bestik; det hjalp, og de fandt igen 
Sporet. Senere blev der til Vejledning for de vejfarende 
sat høje Pæle langs den smalle Markvej." 

H. S. lp~en havde en Farbroder, der var Præst paa 
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L;;ø. Da Præsterarnilien engang havde besøgt ham og 
kørte fra Faaborg hjem i Mørke, havde den det Uheld at 
vælte i Nærheden af Vesterhæsinge. Kusken sk.ød 
Skylden paa noget Troldtøj eller Spøgeri foran Hestene. 
"Vi slap imidlertid alle derfra med hele Lemmer, alene 
med Tabet af min Hovedbedækning, der ikke kunde findes." 

Han fik saa en lille Pose trukken over Hovedet. 
Næste Dag vandrede han til det uheldige Sted og fandt 
heldigvis Hovedbedækningen igen. 

De omtalte Træk af Kusken vidner om Overtro blandt 
Almuen. 

Kirkelige Handlinger og Skikke. 
Præsten L. Chr. Jpsen var, som foran fortalt, Præst 

i Nørre Bro by fra 1829 til 1860. Fra 1838 og en Del 
Aar frem i Tiden haves en Del Optegnelser af ham om 
hans Gerning. Ved Fastegudstjenesterne om Onsdagen, 
hvilke paa de Tider var almindelige, har han stadig kate
kiseret med Konfirmanderne. Emnerne, der katekiseredes 
over, har som oftest været et Stykke af Balles Lærebog. 
Den ene af disse Onsdage katekiserede Degnen. 

Pastor Jpsen holdt Skriftemaal om Lørdagen forud for 
Søndagen, da Altergangen fandt Sted. Ved den Lejlighed 
kom den konfirmerede Ungdom frem paa Kirkegulvet, og 
Præsten katekiserede med den. For hver Gang har han 
i en Protokol anført Emnet for Samtalen. Ofte var det 
ogsaa ved den Lejlighed et Stykke af Balles Lærebog. 
Saaledes engang om "Lærebegrebet i 3. Kap. § l." Da 
vel de færreste Nutidsmennesker kender Balles Lærebog, 
skal den nævnte Paragraf anføres, den lyder saaledes : 
"Erfaringen viser, at Menneskene ere ikke saa gode, som 
de burde være. Alle have de Fejl, og h~s dem alle 
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ytrer sig enten en eller anden ond Tilbøjelighed, skønt 
i forskellige Grader." 

Af andre Emner skal nævnes nogle, som er mer eller 
mindre karakteristiske for den Tids Religionsundervisning. 
Saaledes: "De Grunde, som taler for, at Gud har givet 
os en højere Bestemmelse." - "Den Forskel, der er 
mellem det nyttige og det gode." - "Hvad der hører 
til sand Lyksalighed." - "Hvad der horer til en fuldstændig 
Syndserkendelse." -- "Kendemærkerne paa den sande 
Tro." -- "Religionens Vigtighed." - Undertiden har han 
ogsaa katekiseret om Sakramenterne, om Forsoningen, 
Bønnen o. s. v. 

l nogle Aar har Pastor lpsen for hver Gang opteg
net Tallet paa de unge, som mødte frem til Katekisatio
nerne. Disse Tal varierer mellem 20 og 70; som oftest 
mellem 30 og 60. Disse Talangivelser ophører med 
1844. Sidste Gang, han har optegnet noget om sin 
Katekisation med den altersøgende Ungdom, er til 5. Søndag 
efter Paaske 1858, og Emnet var da: "Menneskets Be
stemmelse i Livet og navnligen hvorledes vi skal virke 
paa H j ærtet og vække de bedre Følelser." 

Det vil sikkert undre Nutidsmennesker, at saa mange 
unge mødte frem til de omtalte Katekisationer, men ældre 
Folk har fortalt mig, at Ungdommen for Størstedelen kom 
frem ved disse Lejligheder - Skriftemaal - indtil 20 

Aars Alderen, ja somme endog længere. 
Skik og Brug bød, at man gik til Alters to Gange 

om Aaret, en Skik, som vist grumme faa unddrog sig. 
Naar man saa ved, at der om Foraaret kun holdtes Alter
gang fra Paaske til Pinse og om Efteraaret fra Mikkels
dag til Advent, saa vil det jo ikke forundre, at Alter
gæsterne blev talrige. l 00 Altergæster og derover var 
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ikke nogen Sjældenhed i de forste Aar, jeg var i Nørre 
Broby. 

Med Pastor lpsen bortfaldt Lørdagsskriftemaalet. 
De paa den Tid regelmæssige Fastegudstjenester hold

tes vedblivende til hen i Firserne, og de var altid for
bundne med Samtaler med unge, baade konfirmerede og 
Konfirmander paa Kirkegulvet. Men Besøget baade af 
ældre og yngre tog efterhaanden af, og saavidt jeg min
des faldt de helt bort ved Midten af Firserne. Men der 
har dog i Regelen været holdt et Par Fastegudstjenester 
paa Hverdage, ofte ved en fremmed Præst, som Sogne
præsten har tilkaldt. Siden Pastor Gad lod anbringe de 
dejlige Lysekroner i Kirken, har disse Gudstjenester som 
oftest været holdt ved Aftenstide. 

Med Pastor Blicher kom Juleaftens Gudstjenester til 
Nørre Broby. Ligeledes har der i flere Aar været af
holdt Gudstjeneste Helligtrekongers Aften; denne har saa 
formet sig som en Missionsgudstjeneste. 

l Præsten Claus Michelsens Indberetning fra 1690 
hedder det: "Der holdes aarligen trende Bededage for 
Sæden, og paa den tredje af samme Bededage bliver frem
haaren af hver hel og halv Gaards-Mand et Brød og en 
Ost, som bliver delt i tvende Dele, hvoraf Præsten faar 
den ene, og Degnen og de fattige i Sognet den anden." 

Degnen Jacob Møller skriver i en Indberetning 1812, 
at han faar Il Brød til sin Part, - Ost melder han intet 
om, - og han kalder dem "Set. Hans Rente". Dette 
kunde tyde paa, at den sidste Bededag har været holdt 
ved Set. Hansdags Tider. Denne Tid er da ogsaa et 
kritisk Tidsafsnit for Sædens Vækst. 

Ved Midten af det nittende Aarhundrede holdtes endnu 
to af disse Bededage, - Sædeprædikener kaldtes de da. 
Den ene blev holdt Onsdagen før Kristi Himmelfartsdag, 
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den anden Onsdagen før Pinse, og der frembares da ogsaa 
Brød, men ikke Ost. Brødene laa i Kirken under Guds
tjenesten. Naar denne var forbi, blev de af Koner fra 
Smaakaarshjem baarne over i Præstegaarden, h\·or de 
blev delte. 

Hvornaar den tredje Bededag er afskaffet eller falden 
bort, kan der næppe oplyses noget om. 

Tilslutningen til disse Sædeprædikener tabte sig lidt 
efter lidt og ophørte helt omkring 1890. 

Denne Skik med Sædeprædikener skrev sig fra den 
katolske Tid. Da gik nogle af Kirkens Tjenere hen over 
Markerne og lyste Guds Velsignelse over Sæden, naar 
den var lagt. 

Daab. 
Før 1860 bar aldrig nogen Moder selv sit Barn til 

Daaben; som oftest \'ar en af Familien "Gudmoder". Hun 
forærede i den Anledning Barnet en Kjole m. m , hvilken 
Dragt kaldtes "Gudmoderstads", og i denne Dragt, der 
tit var ikke saa lidt broget, blev Barnet baaren til Daaben. 
Hver Mand i Lavet blev bedt til at staa Fadder. Havde 
nogen Forfald, eller det af andeP Grund ikke passede 
ham selv at give Møde, sendte han i Reglen en anden 
af sin Husstand, ikke sjælden en Tjenestedreng. 

Ingen Moder gik paa de Tider ud fra sit Hjem, før 
hun havde holdt sin "Kirkegang", hvilket under alminde
lige Forhold skete 6 Uger efter Barnefødselen. Præsten 
mødte hende da i Vaabenhuset, hvor han holdt en lille 
Tale til hende og lyste Guds Velsignelse over hende. 
Dette skete, mens Menigheden i Kirken sang den første 
Salme. Ved den Lejlighed blev ligeledes Lavets Koner 
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bedt til at ledsage Moderen og ofre med hende. Der 
kunde paa den Maade blive mange til at ofre ved en 
Barnedaab. Moder og Barn fulgtes som oftest ad. Offe
ret var, Moderens og Gudmoderens undtagne, en Firskil
ling. l den Anledning havde Pastor lpsen engang ladet 
falde den Bemærkning: "Der skal 24 stærke Karle til at. 
bære en Daler op til Alteret", en Bemærkning, der paa 
de Tider ikke sjælden blev refereret, naar Lejlighed gaves. 

Det var den 28. Oktober 1860, at en Moder første 
Gang selv bar sit Barn til Daaben og bar det i en hvid 
Daabskjole. l Løbet af de første 20 Aar derefter var der 
kun meget faa, der fulgte hendes Eksempel; dog kom 
den hvide Daabskjole ret snart til at blive almindelig 
Daabsdragt; men Kirkebogen udviser, at det var først 
efter 1880, at det blev mere almindeligt, at Mødrene selv bar 
deres Børn til Daaben; endnu lader dog mange deres 
Børn bære frem af andre. 

Den Skik at lade sig indlede eller "holde Kirkegang" 
begyndte at tabe sig i Firserne,~~og nu er den helt fal
den bort. 

Bryllupsfest og Bryllupsskikke. 
Naar Folk skulde giftes, hed det i Reglen, at de 

skulde "have Gilde". Mange Forbindelser blev ikke slut
tede efter "Tilbøjelighed", men efter Paavirkning og For
handling, undertiden mellem de Vedkommende selv, dog 
som oftest ved Paavirkning af andre. 

Naar et Par unge Folk blev "gode Venner", holdtes 
det i ældre Tid saa vidt muligt hemmeligt, og den Skik 
at veksle Ringe brugtes ved Midten af det nittende Aar
hundrede ikke blandt Bønder, i hvert Fald ikke i 1\'orre 
Broby Sogn. 
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Det første offentlige Skridt til Ægteskab var det saa
kaldte ,.jagilde" eller Trolovelsesgilde. Brudgommen gik 
den Dag til Præsten ligesom nu med et Par Mænd, som 
oftest de Forlovedes Fædre, hvis disse var i Live; disse 
skulde vidne, at ingen Hindring fandtes for Ægteskabets 
Indgaaelse. 

I den gamle Kirkebog fra det nittende Aarhundredes 
Begyndelse findes en saadan Bevidnelse at have følgende 
Form: 

"Da der ikke er noget, som kan hindre Ungkarl 
N. N. hans Ægteskabsforbindelse med Pigen N. N., 
det tilstaar 

Rasmus R. L. S. Larsen. Anders A. H. S. Hansen". 

En anden fra 1815 lyder saaledes: 

"At intet har Sted, som kan hindre Enkemanden, 
Husmand Kristen Nielsen af jordløse, hans Ægteskabs
forbindelse med Pigen Mette Hansdatter, Gaardmand 
Mads Nielsens Datter af jordløse, tienende i Vøjstrup, 
det Bevidne undertegnede. 

Nørre Broby, den 27. Marts 1815. 

Lars L. H. S. Hansen. Rasmus R. I. S. Jørgensen." 

Vidnerne har ikke kunnet skrive deres Navne, men 
har maattet nøjes med at tegne nogle Bogstaver; Nav
nene er saa udførte af Præsten. 

Derefter fulgte saa Tillysningen. 
En gammel Tillysningsbog, der omfatter Aarene 1850 

-60, og som nu findes i Provinsarkivet i Odense, har 
følgende Form for Tillysninger: 

"Lyses til Ægteskab første Gang for den ærlige 
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og velagtede Ungkarl (Enkemand) N. K af N. N. og 
den dydige og gudfrygtige Pige (Enke) N. N. af 
N. N." 

Men var der noget aabenlyst i Vejen med deres sæ
delige Forhold, da hed det: 

"Lyses til Ægteskab første Gang for den ærlige 
og velagtede N. N. af N. N. og den dydige og gud
frygtige N. N. af N. N. 

Kun en Gang i disse l O Aar hed det blot: 

"Lyses til Ægteskab for N. N. af K N. og N. 
N. af N. N." 

Bryllupperne holdtes i de fleste Tilfælde om Efter
aaret efter Indslagtningen eller om Vinteren. De var i 
Reglen store blandt Gaardmændene, og det kostede meget 
Arbejde og Ulejlighed med Tilstelningen for Gaardens 
Folk og Naboer, som hjalp til. 

Selve Bryllupsdagen var som oftest en Fredag; men 
Tillavningen begyndte allerede først i Ugen med Bagning 
og andet, hvad der hørte til Levemaaden. Stuerne skulde 
saa at sige tømmes for Møbler, dernæst skulde der laanes 
Borde og Bænke, Fade og Tallerkener, Knive og Gafler 
o. s. v. hos Naboerne. Intet blev som nu laant hos Køb
mændene. 

Om Onsdagen holdtes det saakaldte Føringsgilde. Da 
kom der fra de indbudne, hvad de af Fødevarer efter 
Skik og Vedtægt var pligtige at sende, og det var ikke 
Smaating, som især den nærmere Familie skulde bringe; 
til andre stilledes der noget mindre Fordringer. En ældre 
Mand har fortalt mig, at der fra hans Hjem efter hans 
Moders Udsagn et Aar maatte sendes 9 halve Lam; det 
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vil altsaa sige, at den Familie var med til 9 Familiebryl
luper. Desforuden skulde der sendes Smør, Æg, Høns 
og Øl, 1) naar det var fra en Gaard. 

Med disse Ting mødte Pigerne Kl. 3 a 4 om Etter
middagen; de blev saa satte til Bords og fik sød Suppe 
med mere. Om Aftenen kom de unge Karle for at danse 
med dem, og den Historie varede saa ved det meste af 
Natter). 

Om Torsdagen lagdes den sidste Haand paa For
beredelserne til selve Bryllupsdagen. Gildet holdtes i 
Brudens Hjem, hvortil Brudgommen kom kørende med sit 
Følge, og hele Brudeskaren spiste derpaa Frokost i 
Samling. 

Saa kom Kirkefærden med Musikken i Spidsen. Til 
Kirken kørte Brud og Brudgom hver paa sin Vogn med 
"Næstemænd" og "Staa-bag-Koner". l ældre Tid var 
det Skik, at nogle unge Karle red foran Brudeskaren til 
og fra Kirke Paa Hjemvejen skulde de ride saa stærkt, 
at de kunde komme til Bryllupshuset, faa en Skænk og 
saa endda møde Brudeskaren et Stykke Vej, før den 
naaede Gaarden. 

Dette Ridt var ikke ufarligt for uøvede Ryttere paa 
udresserede Heste; den Skik faldt da ogsaa bort i Be
gyndelsen af Tredserne. 

Ved Kirken mødte en hel Del Tilskuere, mest Kvinder 
og Børn. 

Bruden havde samlet en Del Smaaskillinger sammen, 
hvilke hun kastede i Grams, naar hun kom ud af Kirken. 
De tilstedeværende Børn fo'r til for at samle op, og det 
gjaldt om at faa de fleste. 

1
) l Stedet for Øl kunde man sende 4 Kd. Brændevin. 

8 
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Naar Brudeskaren var kommen fra Kirken, skulde der 
gives Brudegave. Denne bestod i ældre Tid i Penge, 
ikke i forskellige Slags Gaver som senere. Brudeparret 
tilligemed Bestillingsfolkene satte sig da ved et Bord, og 
nu gik saa Gæsterne forbi dem og gav Brudeparret 
Haand samtidig med, at de lagde deres Gave paa Bordet 
efter Skik og Vedtægt. 

Den næste Akt var at faa Gæsterne bænkede ved 
Bordene. Det var ikke saa helt' let og tog tit en rum 
Tid. Næst Brudefolkene sad naturligvis til den ene Side 
Næstemændene og til den anden Staa-bag-Konerne. Saa kom 
Æresgæsterne, Præst og Degn og muligvis nogle andre, 
som f. Eks. Købmænd. Dernæst fulgte saa Familien, men der 
skulde nøje vaages over. at der ingen Forseelse skete 
mod Rangforordningen. Dette medførte i Reglen et større 
Arbejde for Vært og Skaffer. Samtidig med, at Flertallet 
satte stor Pris paa at faa den Plads, som de efter Slægts
skabsforhold eller af anden Grund mente at kunne til
komme, gik de ofte af - en "tilsyneladende" - Beske
denhed afsides i Stedet for at være ved Haanden, saa 
det tit var vanskeligt at finde dem. Det kunde derfor 
ofte tage en god Stund, fra de første Gæster var komne 
til Bords, inden de sidste blev bænkede. 

l Efteraaret 1860 var jeg med ved et storre Bryllup, 
hvor vi sad ved Bordet i 4 Timer. Naar det saa tilføjes, 
at der hverken blev holdt Taler eller sunget ud O\'CI" 

Slutningssalmen, saa vil det let skønnes, at det næsten 
kunde blive en dræbende Historie for Mennesker, der 
havde Sans for noget mere end Mad og Drikke, Tobaks
rygning og Passiar om Dit og Dat. 

Ved det første Bryllup, jeg var med til i Norre Broby 
Sogn, - det var i Efteraaret 185n, - blev der opvartet 
med to h'etter SKemad. Forst kom der sod Suppe eller 
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Vælling. Denne Ret havde været almindelig tidligere, men 
faldt bort ved den Tid. Efter saa at have faaet en Kod
ret, kom almindelig Kødsuppe med efterfølgende Steg og 
Kage. Fra først, man begyndte at opvarte med Vin til 
Gilderne, var der ikke dækket med Glas til hver Person; 
der blev skænket i nogle enkelte Glas, og de gik saa 
rundt blandt flere. Ligesaa med Syltetøj; en Kop med 
Teske blev sendt af Sted; den første tog efter Behag og 
sendte derefter Kop med Ske til Naboen, som gjorde lige
saa. Blan~it de forskellige Slags Stege brugte man tid
ligere i mange Aar at opvarte med 5 a 6 Cgers Smaa
grise; disse kom gerne paa Bordet med et Æble i Munden. 
Al Steg blev skaaret i Stykker \'ed Bordet; dette bidrog 
til at gøre Tiden lang. 

I Reglen var Kuske og andre, der hørte til neder
ste Rangklasse, bænkede i en Vognport eller Lade; disse 
skulde jo ogsaa opvartes. 

Til Bordopdækningen ved Gilderne hørte ogsaa Tobaks
karduser med Ryddepinde af Træ Tobaksrygerne mødte 
altid ved Bordet med Piben i Lommen. Saasnart en Ret 
var sat til Livs, blev Piben i Reglen taget frem, og man 
begyndte at dampe. Paa den Maade kunde de i Reglen 
lavtloftede Stuer fyldes med en Atmosfære, der Yar i h_oj 
Grad ubehagelig, ja næsten utaalelig især for Kvinder, 
men -- det var saa Skik og Brug l\'aar Piben var ud
røget, og den skulde stoppes paany, ble\· Asl\.en r:.:>ddet 
ud paa Gul\·et. 

Spillemændene maatte stadig op\·ane med Musik under 
Maaltidet. Til Slut ble\' saa en Tallerken sat i Cirkula
tion, paa hvilken Gæsterne lagde nogle Skillinger til 
Spillemændene. 

:\'aar saa endeiig alle \·ar forsynede med MaJ og 

~~ 
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Drikke, kom Skafferen med sin Tale. Den lød vel ikke 
alle Steder ens. I min Skolekreds lød den i mange Aar 
saaledes: 

"Ærede Venner og velkomne Gæster! Nu skulde 
jeg takke jer allesammen paa disse vore Brudefolks 
Vegne, saavel som paa N. N.s og N. N s (Værten og 
hans Hustru) for den Ære og Tjeneste, I har bevist 
dem i Dag, at l har mødt her i dette deres Brudehus, 
har fulgt dem til Herrens Hus, der hørt paa en kriste
lig Brudevielse og ofret med dem paa Herrens Alter. 
Gid nu Lykke og Held følge dem paa alle deres 
Veje. 

Siden har l fulgt med her hjem i dette deres Brude
hus og taget dette Maaltid Mad til Takke. Skulde 
der nu være noget forset eller forsømt, enten paa Mad 
eller Fad, Bord eller Bænke, Skaal eller Skænke, Skik 
eller Sæde, da er det ikke deres Skyld, som dertil 
skulde lægge og lave, men det er min og mine Med
hjælperes Skyld, som frem skulde bære og Opsyn 
skulde have. 

Den Ære og Tjeneste, som I nu har bevist dem, 
den lover de, eller jeg paa deres Vegne, at de vil 
aftjene igen, naar de bliver anmodede derom, dog helst 
paa en kærlig Maade. 
Saa vil jeg bede jer at være til Stede om et Øjeblik 
for at drikke en Kop Kaffe. Saa hedes l at blive hos 
os nogle Timers Tid i Aften, som enhver synes, men 
jo længere jo kærere, og saa vil vi oprette det forsømte 
med godt Øl og villig Skænk, saa jeg venter, at vi 
allesammen skulde faa en glad og fornøjelig Aften. 

Saa vil vi synge Salmen Nr. 94 (Roskilde Konvent 
Salmebog). 
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Dermed sidder i Herrens Fred og velbekomme 
eder alle.'' 

Efter et Par Timers Forløb blev der drukket Kaffe, 
hvorefter saa Dansen begyndte. 

Under Brudedansen stod nogle Piger rundt i Yder
kanten af Stuen med hver sit Lys i Haanden. Skafteren 
gav Bruden den første Dans; derefter kom saa Brud
gommen; tredje Mand var i Reglen Degnen, dernæst 
Læreren, før den nærmere Familie kom med i Hvirvelen. 
Det blev tit en streng Omgang for Bruden. 

Efterhaanden fik saa Kortspillerne fat, og nu gik den 
meste Nat med Dans og Spil, og ror adskilliges Vedkom
mende tillige med Drik. 

Festlighederne var imidlertid ikke til Ende med den 
Dag; men der fortsattes baade lørdag og Søndag paa 
lignende Vis. Folk fra de forskellige Hjem skiftedes til 
at komme de forskellige Dage. Om Søndagen var det 
i Reglen de ældre, der kom. ja, endog om Mandagen 
var der et lille Selskab samlet. Først om Tirsdagen blev 
man færdig med at faa alting i de vante Folder igen. 

Heldigvis har man dog nu lært at holde Bryllupsfest 
paa en mere menneskelig Maade. 

Begravelser. 
Til at følge Lig blev ligeledes Familien og Lavet ind

budt. Ingen kom af sig selv; dog kunde det ske, at L 
Eks. Familiens Købmand kunde komme uindbuden. Gæ
sterne blev i ældre Tid altid opvartede med Frokost. 

I Skolens nærmeste Omegn mødte Degnen for at synge 
en Salme i Sørgehuset; Tale gav han sig ikke ar med at 
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holde; dette blev besørget af Skafferen, der paa en 
eller anden Maade havde faaet en Tale, spækket med 
nogle Skriftsprog, sat sammen. 

Naar Liget var baaret ud til Ligvognen, kom en Kvinde 
med en Kost og Fejeskuffe for at feje lidt Sand op af 
Gulvet paa det Sted, hvor Kisten havde staaet. Dette 
blev kastet op i Vognen til Kisten. 

Hvorfor man gjorde det, har ingen kunnet give mig 
Besked om. Det sandsynligste er vel, at man dermed 
vilde hindre den døde i at gaa igen. 

Samtidig med dette gik flere af Følget efter Indby
delse af Skafferen til Skænken for at faa en "Taar", før 
Ligtoget satte sig i Bevægelse. 

l Stedet for at tale i Huset, hvad senere er bleven 
almindeligt, at Læreren gør, havde Kirkesangeren, der 
ældre Tider altid benævntes "Degnen", forfattet et saa
kaldt "Testamonium", som blev oplæst i Kirken af Præ
sten, før han holdt sin Tale. 

Indholdet af dette var en kort Levnedsskildring af den 
afdøde, forbunden med nogle Betragtninger i Anledning 
af Dødsfaldet, og med en rosende Omtale af den bort
gangne. 

Dette blev afskaffet, da Stiftsprovst Balslev var bleven 
Præst i Nørre Broby. 

Efter Kirkefærden holdtes der saa Begravelsesgilde, 
hvortil hele Folget mødte. Dette var naturligvis til alt 
andet end Opbyggelse for Familien, især hvor Savnet af 
den bortgangne greb dybt ind i Familiens Liv. 

Det var tid:igere Skik, at Graven kastedes og Ring
ningen besørgedes af Karle eller Husmænd fra Lavet; 
disse kom ogs1a med til Gildet. Det var ikke altid, at 
disse Folk kom helt ædru hjem fra Arbejdet ved Kirken, 
hvortil de havde medbragt en velforsynet Madkurv med 
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Øl og Brændevin. Ved Bordet kunde saa Drikkeriet un
dertiden blive fortsat og medføre megen Uhygge ved 
Lejligheden, til Smerte for alvorlige og sorgende Menne
sker. ja, Skik og Brug har tit været og er en grusom 
Tyran! 

Kirkeligt og folkeligt Livsrøre i Nørre Broby Sogn. 
Pastor lpsen tilhørte, som foran antydet, den rationa

listiske Retning i kirkelig Henseende, og efter Forlydende 
havde det samme været Tilfældet med hans Fader. Disse 
to Mænd havde tilsammen siddet i Embedet i 62 Aar. 
I Skolen havde den samme Aandsretning ogsaa raadet i 
mange Aar. Da der ikke var kommen nogen Paavirkning 
i anden Retning ude fra, var det ikke underligt, at den 
rationalistiske Surdej i stort Maal havde gennemsyret Sog
net. Der fandtes ganske Yist gammeldags fromme Menne
sker, der frygtede Gud og i deres LiY ønskede at tækkes 
ham efter det Maal af Forstaaelse, de havde; men noget 
bevidst Menighedsliv kendtes ikke. 

jeg mindes, at en af de mest oplyste og kirkelig for
siaaende Mænd i sin Tid fortalte mig, at en teologisk 
Kandidat af en eller anden Grund havde prædiket i Nørre 
Broby Kirke, og i sin Prædiken havde anslaaet mere 
bibelske Strenge om Kristus som Frelser. Den følgende 
Søndag søgte Sognepræsten i sin Prædiken at udslette 
det Indtryk, Kandidatens Prædiken muligvis kunde have 
gjort paa nogle. 

Imidlertid var der en ret god Kirkegang i Nørre 
Broby, og jeg mindes, at da jeg fortalte Eftermanden 
dette, svarede han: ,,ja, saa kan man da faa Folk i Tale." 
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Den Livsbevægelse i kirkelig og folkelig Retning, der 
meget væsentlig Grad havde sin Rod i Grundtvigs Ar

bejde og Kamp mod Rationalismen og den aandelige Død, 
der raadede i det danske Folk et langt Stykke ind i det 
nittende Aarhundrede og desværre raader mange Steder 
endnu, havde alt ved Aarhundredets Midte sat kendelige 
Mærker hist og her i Menighedslivet og Folkelivet. 

Mange Steder stod der nu Mænd i Kirkerne og vid
nede ud af den gamle Kristentro. 

Sang og Tale om Fædreland, Modersmaal og Folke
oplysning havde baade før og efter Treaarskrigen paa 
flere Steder samlet Folk til festligt Stævne; alt saadant 
var fremmed i Nørre Broby før 1860. 

Da de af Sognets Ungdom, der havde været med i 
Kampen for Fædrelandet i 1848-50, alle var vendte til
bage, blev der holdt Gilde for dem. Om dette Gilde 
hørte jeg nu og da Tale i de første Aar, jeg var i Nørre 
Broby. 

Nogle enkelte Mænd var der ogsaa, som glædede sig 
over den fri Forfatning af 1849; men ud over dette mær
kede man ikke til nogen Livsbevægelse. 

Pastor lpsen havde en yngre Broder, der var Præst 
i Jylland, og ham ønskede man at faa til hans Eftermand. 
En Deputation blev i den Anledning sendt til København 
for at virke for hans Kaldelse. 1

) 

Saa vidt jeg mindes, var det alt da bekendt i Sognet, 
at den paa de Tider ikke saa lidt kendte Pastor E. Mau 
i Skellerup og Eliinge var blandt Ansøgerne. Ham vilde 
man nødig have; thi han hørte til dem, som man kaldte 

' ) Det er sandsynligt, at man intet kendte til ham som Præst; 
han havde i hvert Fald ikke været til Stede ved sin 
Broders jordefærd. 
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de "hellige", og en saadan Præst vilde man helst være 
fri for. Biskop Monrad var den Gang Kirkeminister. Da 
man overfor ham talte om ,,den skønne Enighed", der til 
Dato i kirkelig Henseende havde været i Nørre Broby 
Sogn, en Enighed, som man nødig vilde have forstyrret, 
skat han have udtalt, at noget Røre kunde ikke skade, 
ja at det maaske kunde være godt med en Forkyndelse 
af anden Art end den hidtidige. Saadan lød det fra De
putationen efter dens Hjemkomst. 

Pastor Mau havde først skriftlig henvendt sig til mig 
om Oplysninger angaaende Embedet m. m. Siden kom 
han persontig til Nørre Broby for at se paa Forholdene. 
Han var paa det Tidspunkt temmetig sikker paa at blive 
Manden. Men saa meldte der sig i den ellevte Time en 
Ansøger, der saa at sige var selvskreven til Em bedet. 
Det var daværende Stiftsprovst Carl Fr. Batstev i Ribe, 
der saa, som foran anført, blev Sognepræst i N01 re 
Broby 1860; han var da 55 Aar. 

Siden 1860 har der været 5 Præster i Nørre Broby, 
den nuværende er den sjette. De har ikke været lidet 
forskellige baade i Kirken og udenfor, men om dem alle 
mener jeg at kunne vidne, at det har været dem en Hjærte
sag at forkynde Kristus som Frelsens Kilde og Vejen til 
Gud. 

Stiftsprovst Batstev var en Mand, der ikke blot havde 
Kristentroen som Arv fra et fromt og kristeligt Hjem ; 
men han havde desuden haft' adskillig Lejlighed til at faa 
Kristentroens Bærekraft prøvet i Livets Skole. Han havde 
fulgt 2 Hustruer og flere Børn til Graven, før han kom 
til Nørre Broby. Og den første Sommer, han var der, 
maatte han jordfæste en begavet og haabefuld Søn, der 
efter menneskelig Tankegang skulde have været teologisk 
Kandidat i de samme Dage, han døde. 
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Stiftsprovsttn udtalte engang i en lille Vennekreds, hvor 
der var Tale om Døden og Livet bag Graven: "jeg tæn
ker, naar jeg skal rejse herfra, saa vil mine kære forud
gangne møde mig og hilse mig velkommen i Lysets Hjem." 

Da Stiftsprovsten kom til Nørre Broby, havde man 
endnu den evangelisk-kristelige Salmebog, om hvilken det 
med Grund er sagt, at den hverken var "evangelisk" eller 
"kristelig". Stiftsprovsten vilde naturligvis gerne have 
den ombyttet med Roskilde Konvents Salmebog. Han ind
bød kort efter sit Komme Beboerne til et Møde i Nørre 
Broby Skole, hvor ·der saa skulde stemmes om Sagen. 
En lille Kreds af Mænd havde samlet sig i et Hjørne af 
Skolen og var blevne enige om at ville sige nej. Men 
da de blev opfordrede til at afgive deres Stemme, havde 
nogle af dem ikke Mod eller Styrke nok til at fastholde 
denne Beslutning og svarede ja. Den Mand, der havde 
været Leder af den tagne Beslutning, gav saa lydeligt sit 
Mishag tilkende ved at være Vidne til dette, at det kunde 
høres over hele Skolen, og da Turen kom til ham selv 
at stemme, kom der fra ham et stærkt Nej, der tydelig 
var præget af Arrighed. Indførelsen af Salmebogen blev 
vedtaget, og den vrede Protestant blev senere en flittig 
og glad Tilhører af Stiftsprovstens Forkyndelse. - Stifts
provstens Tale var jævn, men den var præget af Til
forladelighed og Selvoplevelse, og der var il<ke faa, som 
fik aandelig Hjælp og Velsignelse af hans Vidnesbyrd. 
Jeg persontig har mange gode Minder fra Kirken i de 7 
Aar, han var Præst i Nørre Broby, og jeg kan ikke 
nægte mig den Glæde at nævne enkelte af dem. 

Stiftsprovst Balslev var ikke Grundtvigianer, men jeg 
har kun overværet en af hans Konfirmationer, -- og jeg 
var til Stede ved de fleste - hvor han ikke i sin Sam
tale med Børnene gik ud fra Trosbekendelsens Ord. Ved 
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engang at omtale det "Led af Troen sær forhadt", Led
det om Nedfarten til Dødsriget, sagde han omtrent saa
ledes: Vorherre Jesus har ikke aabenbaret os meget om 
Ting og Tilstande bag Graven, men han, Stiftsprovsten, 
kunde ikke forstaa, at alvorlige Mennesker kunde forarges 
ved Talen og Tanken om, at de, som ikke havde hørt 
Evangeliet her i Livet, kunde og skulde faa det at høre 
hisset. 

l en Slutningstale ved en Konfirmation talte han ud 
fra Epistelens Ord hos Johannes om "Vor Tro" som den 
Sejr, der har oven·undet Verden . Det er, saadan omtrent 
lød hans Ord, ikke min Tro eller eders Tro, der nu skal 
til at kæmpe og prøve, om den kan vinde Sejr. Men 
det er "Troen'', som Vorherre har skænket sin Menig
hed; den h a r bevist sin sejrende Magt i og ved hans 
Tjenere. Derfor gælder det for os om at gribe den og 
holde den fast, saa er Sejren os vis. 

Da han engang prædikede om den spedalske Mand, 
som mødte Jesus, da han havde holdt sin Bjærgprædiken, 
betonede han, at det ikke var ved at høre det kristelige 
Vidnesb},rd i Almindelighed, at Mennesket kunde komme 
i virkeligt Livssamfund med Gud, blive et Guds Barn. 
Den spedalske blev ikke hjulpet af med sin Sygdom ved 
at høre Jesu Tale paa Bjærget. Talen, han der havde 
hørt, havde nok fremkaldt den Overbevisning og Fortrøst
ning hos ham: "Den Mand kan hjælpe mig, om han vil;" 
men det var først, da han personlig stod for Jesus og 
hørte Ordet: "Jeg vil, bliv ren!" at han blev hjulpen af 
med sin Sygdom. Ligesaa maa ethvert Menneske per
sonlig frem for Herren, for at han i Daaben kan udføre 
sin frelsende Gerning. Her var det saa Døbeordet, Stifts
provsten pegede paa. 

Da han en Søndag talte om Nadveren, samlede hans 
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Tale sig især om Salmeverset: "Hvordan det sker, det 
ved jeg ej, her har han ikke vist mig Vej! min Sans sig 
ej saa højt tør sno, det er mig nok hans Ord at tro." 

Professor Fr. Rønning har i sit Værk om "Grundt
vig", 3. Bind, l. Del, Side 116 en Udtalelse af Biskop 
Balslev fra de unge Dage, som her skal anføres: 

Da Grundtvig i 1825 havde udgivet sit Skrift: "Kir
kens Genmæle" mod Professor Clausen, var der en teo
logisk Student, den senere Biskop Balslev, der i et Brev1

) 

fra de bevægede Septemberdage skrev følgende: ,Jeg 
greb "Kirkens Genmæle" med Begærlighed og fandt den 
saa fortræffelig, saa grundig og overbevisende, at jeg 
ikke troede, at nogen kunde have noget imod den at ind
vende; men jeg kom ikke længere end hen paa de teo
logiske Kollegier, saa hørte jeg alle Stemmer løfte sig 
mod Grundtvig og udskælde ham det bedste, enhver 
kunde. jeg kom hen paa Regensen, der gik det lige 
saadan; man kunde vist næppe blandt 20 finde l, som 
ikke holdt med Clausen. Der taltes blandt Studenterne 
kun derom." 

Som et Vidnesbyrd om, at han ogsaa paa sine ældre 
Dage erkendte Biskop Grundtvigs store Betydning af 
Kampen for den gamle Kristendom skal det nævnes, at 
han i 1861, dog uden Navns Nævnelse gav sit Bidrag 
i Anledning af Grundtvigs halvtredsaars Præstejubilæum. 

') Efter Begtrup: til en Broder. 
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Ved Aarsskiftet 1914- 15 fremdrog Biskop G. Koch i 
Ribe følgende i "Ribe Stiftstidende": 

"Han som med Magt og Visdom stor 
skabte al Verden ved sit Ord, 
arbejder altid og trættes ej, 
intet ham standser paa hans Vej; 
Styrke han giver den trætte Svend, 
friske Kræfter sin mødige Ven. 
Tit den unge blev træt og mat, 
Manden snubled' og segned' brat: 
men naar vor Herre vi stole paa, 
nye Kræfter af ham vi faa; 
Vingerne vokse os frem paany, 
Løfte som Ørnen os høit i Sky, 
frejdig vi ile mod Maalet frem, 
komme tilsidst med Glæde hjem. 

Biskop C. F. Balslev. 

Den gamle Biskop havde paa sin Arbejdspult skrevet 
Grundsprogene - to Skriftord : 

"Lader os ikke blive trætte!" 

"Han giver den trætte Kraft!" 

- det første fra Galaterbrevet, Kap. 6, Vers 9, det sidste 
fra Esajas Kap. 40, Vers 29. 

Jeg mindes, at det første af de anførte Bibelord skrev 
Biskop Balslev paa sin Pult, da han, mens han var i Nørre 
Broby - nødig - gik ind paa at overtage Provsteembedet 
i Salling Herred. 

L. 
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Over det sidst nævnte Sted og de to følgende Vers 
hos Esajas er ogsaa det omstaaende, saa vidt vides hid
til utrykte, lille Digt skrevet. 

Biskop Balslev har fundet en Recept mod Træthed. 
Lad os bruge den! 

G. Koch. 

l 1863 drog for første Gang unge Karle herfra, tre 
i Tallet, paa Højskole. Det var Kolds Skole, de gæstede, 
og de blev alle særdeles glade og oplivede ved at være 
der. Navnlig de to havde et stort og blivende Udbytte 
for hele Livet. Den tredje blev desværre syg paa Sindet 
efter faa Aars Forløb. Men i sin syge Tilstand fanta
serede han altid i sin Tale om noget, der skulde udføres, 
om et Maal, der skulde naas, hvilket han dog gennem 
den Taage, Sygdommen havde lagt over hans Sind og 
Tanke, ikke kunde klare. Siden har mange unge Menne
sker herfra gæstet forskellige af Landets Højskoler, og 
mange af dem har hjembragt et Udbytte, der har haft 
Betydning ikke alene for deres personlige Livsudvikling, 
men har ogsaa bidraget til at sætte Præg paa Folkelivet 
her i Sognet. Endvidere har det ført med sig, at nogle 
søgte til Kirke andet Steds, hvor de mente og følte, at 
Menighedslivet rørte sig livtigere og kraftigere, navnlig 
til Ryslinge, hvortil nogle Familier senere blev Sogne
baandsløsere. 

Et af de første Aar i Tredserne indbød Husmand og 
Tømrer Jens Nielsen i Staaby den gamle Lægprædikant 
Rasmus Nielsen fra Ejby til at tale i hans Hus. Det var 
kun en lille Forsamling, der var kommen til Stede, og 
det var det første af den Slags Møder, der blev holdt i 
Nørre Broby Sogn. Der kom siden flere efter, enkelte 
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andre Steder, men Vøjstrup Skole blev indtil 1885, da 
Sognet fik sit Forsamlingshus, væsentlig det Sted, h,·or 
man nu og da samledes om fremmede Talere, dels Præ
ster, dels Højskolemænd og enkelte Lægmænd, som havde 
et godt Ord at føre. Af mere kendte Mænd, som saa
ledes har talt i Vøjstrup Skole, skal nævnes Præsterne 
Melbye fra Asperup, Letl'l fra Middelfart, Karl Poulsen 
fra Ryslinge, Lorenzen fra Nørre LyndeJse o. fl. Af Høj
skolemænd Schrøder, Nutzhorn, la Cour, H. Rosendal, 
jens Lund o. andre. Ogsaa Kold talte engang hos os. 

De tre sidste Aar, Pastor Melbye levede, 1876, 77 
og 78, talte han ved vore Havemøder. Det var Højtid, 
naar denne elskelige Præstemand kom. 

Der var den Gang endnu inter af Nabosognene, hvor 
den Slags Møder og Sammenkomster havde faaet Ind
gang. Derfor kom der i Reglen Folk fra disse til vore 
Møder, og det hænder endnu efter de mange Aars For
løb, at en og anden, som jeg nu ikke kender, ,·ed Lej
lighed kommer og siger: "ja, jeg har før været med til 
Forsamlinger i Vøjstrup Skole " 

Det skal dog nævnes, at der ogsaa i Nabosognet 
Vejle under Lærer Jesper Jensens Ledelse var begyndt 
paa et lignende Arbejde, men da han allerede døde i Som
meren 187 4, gik det væsentlig i Staa derovre. 

Talerne paa de Tider forlangte eller modtog intet 
Honorar. Naar vi kunde skaffe dem fri Rejse, rar de 
nøjede, gjorde i hvert Fald ikke Fordring paa mere. Jeg 
mindes endog, at Lærerne Hansen og Thomsen fra Rys
linge Højskole en Gang midt i Halvfjerdserne kom med 
Apostlenes Befordring, som man siger. Dette gav An
ledning til, at der ved Møderne blev udsat en Bosse til 
at nedlægge frivillige Bidrag i. 

I Vinteren 1880 kom vi et lille Skridt videre og· tik 
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stiftet en Foredragsforening for lidt mere og bedre at 
kunne løfte i Flok. Ogsaa i Forvejen vsr der Venner, 
som hjalp til at bære de Byrder, der naturlig fulgte med 
den Sag som med enhver Sag, der skal vinde frem. 

Den skønne Enighed, som den foran omtale Deputa
tion i 1860 fremdrog for Kirkeministeren, gik sig saaledes 
en Tur, som vel var; thi det var Dødens Enighed. 

Men det gik hos os, som det altid gaar, hvor en 
Livsstrøm med nyt Syn og nye Tanker bryder paa, at 
det ny paa mange Maader møder Modstand. Dog, vi 
fortsatte i Troen paa og Haabd om, at "brænder kun 
Hjærtet for Sandhed og Ret, skal Tiden nok vise, vi 
tænkte ej slet." 

Dette vort Haab er heller ikke blevet beskæmmet. 
I Efteraaret 1868 stiftede et Par Musikere en Sang

forening, og den brugte med Sogneraadets Tilladelse Nørre 
Brob~ Skole til sine Øvelser. Men allerede i December 
186fl vedtog Sogneraadet, at Skolerne fra l. Maj 1870 
kun maatte benyttes til Skolehold. De led for meget, hed 
det i Sogneraadets Beslutning, ved at bruges til andet. 

Sangforeningens Ledere spurgte Sogneraadet, hvad der 
egentlig var Grunden til Nægtelsen. Den anførte Grund 
fandt man mærkelig. 

Det ærede Sogneraad fandt, "at der ikke var nogen 
Grund til at meddele det forlangte Svar." 

Sangforeningen fik sig et andet Lokale i Nørre Broby 
til deri at fortsætte sine Øvelser. 

Til Møder brugte vi saa nogle Gange vore Stuer i 
Vøistrup Skole, jeg erindrer, at den blinde jens Søren
sen Dyrholm i januar 1871 talte der, og saa mange Til
hørere, som Stuerne kunde rumme, var komne til Stede. 
Dyrholm anvendte kønt og træffende Fortællingen om 
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,Jesus stiller Stormen paa Søen" som et Billede paa Kri
stenmenighedens Liv og Rejse fra Dødens til Livets Land. 

Det var for Resten ikke mange Møder, der til de 
Tider blev holdt. 

I December 1871 androg jeg Sognernadet om Tilla
delse til at holde juletræ for Skokbørnene og siden for 
Skytte- og Sangforeningens Medlemmer i Skolen. "Det 
vedtoges at give Tilladelse til at holde juletræ for Skole
børnene, men ikke videre.'' 

I Marts 1873 søgte jeg om Tilladelse til at lade af
holde et bestemt Møde i dette Foraar med Hsjslu=Jl@f<=Jr. 
~Rder V sld ~om Taler. Mærkeligt nok fik jeg det 
ansøgte bevilgeL 

En Maanedstid senere søgte cand. teol. Fr. BalsleY, 
Sognepræstens Søn, om Tilladelse til hver Søndag Efter
middag Kl. 3 at holde Foredrag i Nørre Broby Skole. 
Sogneraadet maa have fundet, at det ikke kunde være 
bekendt at nægte dette og ga\· Tilladelsen. 

Ved disse Tilladelser var Brodden i Grunden brudt 
af Forbudet. Da der saa mod Nytaar 1874 blev afholdt 
Sogneraadsvalg, og Gaardmand Lars Hansen kom ind i 
Sogneraadet og med det nye Aar blev Formand, faldt 
Forbudet mod Skolens Brug til Møder som bort af sig 
selv. 

Men Uviljen mod Arbejdet med at faa afholdt kirkelige 
og folkelige Foredrag sad fremdeles mange i Blodet, og 
det kom endnu et Par Gange til Udbrud, for vi fik vort 
Forsamlingshus bygget. 

I Maj Maaned 1880 havde jeg gennem A visen indbudt 
til et Møde i V øj s trup Skole Pinsedag med l O Øre som 
Adgangs bidrag. 

I den Anledning havde Sognerandet den 13. Maj en 

9 
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Forespørgsel fra en Husmand i Nørre Broby til Behand
ling. Forespørgslen lød saaledes: "jeg udbeder mig Sogne
raadets Ytringer behagelig meddelt, om det ved nævnte 
Møde indkomne Beløb skal tilfalde Kommunen etter Lærer 
Lomhott"!! 

Svaret kom til at lyde saatedes: "Det vedtoges, at 
der for denne Gang og ligeledes i Fremtiden bliver af 
Lomholt at indhente Sogneraadets Tilladelse til Afholdelse 
af slige Møder i Skolen." 

Der forlyder intet om, enten der var afstemt om Svaret 
eller ikke. 

Ved den Tid var der allerede opført enkelte Forsam
lingshuse i Svendborg Amt. 

Foredragsforeningens Medlemmer drøftede i de nær
mest følgende Aar nu og da Muligheden af et saadant 
Huses Opførelse i Nørre Broby, men vi frygtede for, at 
vi var for faa til at magte dette Stykke Arbejde. 

l Maj 1883 blev der atter gjort Forsøg paa at faa 
det daværende Sogneraad til at sætte en Stopper for 
Brugen af Vøjstrup Skole til Møder og Forsamlinger. 

Nogle Mænd i Nørre Broby fik nemlig tavet et An
dragende til Sogneraadet om at forbyde vore Møders Af
holdelse i Skolen. Underskt'iverne - "skattepligtige Be
boere i Nørre Broby Sogns Kommune" - føler sig 
brøstholdne ved, at "saavet Skolens Gulv som det øvrige 
Inventar afbenyttes og apslides ved Møder af en saadan 
Beskaffenhed, som ikke vedkommer Skolens Gerning." 

Denne Skrivelse fik og har faaet en noget mærkelig 
Skæbne. Fra først af blev den ombaaren til Mænd, hvis 
Navne man var vis paa at faa med. Om Ophavsmændene 
har ment, det var for faa, skal jeg ikke kunne afgøre. l 
hvert Fald hlev den siden stuppen løs og skulde sendes 
fra Mand til Mand. Titsidst havnede den med 43 :\favne 
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hos en Mand, der skrev: "Saa længe Skolen i k k e bliver 
afbenyttet til Komediehus, reflekterer jeg ikke.'' Hans 
Underskrift var nogle Prikker og andre Tegn. 

Derefter blev den sendt til mig og kom i en Tilstand, 
oversmurt med, jeg ved ikke hvad, saa man næsten kunde 
Yære bange for at røre ved den. Jeg sendte den saa med 
en "Hilsen" til dens Ophav. 

Imidlertid blev den, trods den skrækkelige Medfart, 
den havde faaet, indsendt til Sogneraadet, hvor den med 
5 Stemmer mod 4- blev aflivet den 4-. Oktober 1883. 

Efter at have hvilet i Sognernadets Gemme i 30 Aar, 
blev den for et Par Aar siden l'unden af et velvilligt 
Sogneraadsmedlem og vendte saa atter tilbage til mig 
med tydelige Mærker af Vandringen i fordums Dage. 

Det er med underlige Følelser, jeg genser dette Papir. 
Nu ligger Underskriverne paa nogle faa nær under Mulde, 
men den Sag, de \"ilde til Livs, lever og er vokset, om 
end ikke med Kæmpeskridt, saa dog saa jæ,·nt, og skal 
med Guds Hjælp fremdeles leve og tri\·es til Folkegavn 
og Glæde. 

Foruden den omtalte, om jeg saa maa sige, mere offent
lige Modstand mod vort Arbejde for at give et Bidrag til 
kristelig og folkelig Oplysnings og Oplivetses Fremme, 
mødte der ogsaa paa andre Maader Misforstaaetser, Mis
kendelser og Fortrædeligheder af mere privat Art. 

En Mand fra Nørre Broby havde engang et Ærinde 
at udrette hos mig et Par Aar efter, at jeg var kommen 
til Vøjstrup. Hans Hustru bad ham tage sig i Agt for, 
at han ikke lod sig besnære af mine, i hendes Øjne vild
farende Meninger. En tolvaarig Datter gik da i sin Tro
skyldighed udenfor og bad Gud om at bevare hendes 

\)* 

Svendborg Amt 1918



132 M. J. Lomholt 

Fader. Vedkommende Familie blev senere nogle af vore 
gode Venner, og den omtalte Datter har senere fortalt 
mig Begivenheden. 

l Henhold til den foran omtale Afstemning i Sogne
randet kunde vi altsna rorisætte med vore Møder i V øi
strup Skole. Men dels \·ar der tit meget dnarlig Plads 
til at rumme de Tilhørere, der modte, og dels manglede 
Sognets Skytteforening, der blev stiftet i 1866, et ordent
t igt Lokale til sine gymnastiske Øvelser ved Vintertid. 
En stor Lnde i Aagaard blev i flere Anr benyttet, men 
en ordentlig Gymnastiksal vilde naturligvis være bedre. 
Den Kreds af yngre og ældre, der nu efterhaanden havde 
samlet sig cm f-oredragsvirksomheden og Skyttesagen, 
tog derfor i Vinteren 1883- 84 fat paa Arbejdet for nt 
faa et Ø\·elses- og Forsamlingshus hygget, og Arbejdet 
lykkedes uden· sto1·e Vanskeligheder. En velvillig Mand 
gav H~ggcplads. J\1::-cnd og ogsan unge lod sig tegne 
for Bidrag (Aktier). Disse blev ikke blot tegnede, men 
indbetalte. En -- vel noget uventet - Støtte fik vi fra 
den daværende Forpagter Linnemann paa Lundegaard. 
Han lod sig tegne for et Bidn:g af 120 Kr., og han drog 
enkelte andre mLd sig, som vist ellers ikke var gaaet 
med. Daværende Læge Nommels i Tørring støttede ogsaa 
vort Arbejde for Husets Opførelse, ligesom han ogsaa 
senere uden \' ederlag holdt hygiejniske Foredrag 
Huset. 

Da vi var naaet hen i April 1884, havde vi faaet 
tegnet en Sum af ea. 1500 Kroner, samt faaet Løfte om 
fri Kørsel af Materialier og tildels Haandlangerarbejde. 

Det var saa Meningen, at Huset skulde have været 
bygget samme Sommer, men fra en af Aktionærerne frem
kom der Forslag om at udsætte Opførelsen af det til 
1885, eftersom man allerede \·ar lige ved eller alt inde i 
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Foraarsarbejdet i Marken, og Materialerne endnu ikke var 
tilkørte. Dette Forslag vandt Flertallets Billigelse, og vi 
najedes da med at vælge et Byggeudvalg, der saa skulde 
tage Udførelsen i Haand og sørge for, at Arbejdet kunde 
blive paabegyndt i god Tid ad Aare. 

l Foraaret 1885 blev der saa taget fat paa Husets 
Opførelse i god Tid. Det var meget heldigt, at vi i 
1884 var komne saa vidt, som vi var. I den følgende 
Vinter blev nemlig en stor Del af Sognets Beboere enige 
om, at de vilde have et Andelsmejeri bygget, hvortil der 
ogsaa udfordredes et større Arbejde og Karital af ndkom
mende Parthavere. Var Bestemmelsen om Mejeriet kommen 
forst, kunde dette Foretagende maaske nok have medfort 
Vanskeligheder for at faa det andet fremmet samme Sommer. 

Da Huset var færdigt, var der stor Glæde blandt Del
tagerne, men der var andre, som saa skævt til det og 
udtalte, at der skulde de nok vogte sig for at komme. 

Imidlertid - Tid og Omstændigheder kan forandre 
meget i Menneskers Tankegang. - Nu er nok alle enige 
om, at et saadant Hus er en l'\ødYendighed for et Sogn, 
hvilket jo bekræftes af de mange, der efterhaanden er 
bleven byggede. 

Allerede den 3.junP) 1885 kunde \·i afholde den første 
Generalforsamling i vort Hus. Der blev da vedtaget Reg
ler og Bestemmelser for Brugen af Huset, og en Besty
relse blev valgt. Denne kom til at bestaa af Gaard
mændene Hans Madsen og Hans Jensen Aagaard af Nørre 
Broby samt Niels Kristian Hansen af Staaby; endvidere 
af Lærer Lund, der havde ført Regnskabet ved Husets 
Opførelse og mig (Lærer Lomholt). Lund afgik ved Dø-

'l Denne Dato er næppe rigtig, men hvilken det skulde være, 
kan nu ikke oplyses. 
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den allerede 1889. Vi andre fire har siddet i Bestyrelsen 
omtrent 20 Aar. 

En lille Tid efter, den 12. juli, blev saa Huset taget 
i Brug ved en li11e Festlighed, ved hvilken Pastor Bals
lev i Vesterhæsinge (nuværende Biskop Balslev) og Høj
skoleforstander Kristensen Randers talte. 

l Aarenes Løb er der i Reglen bleven afholdt 8 il l O 
foredragsmøder om Aaret. Emnerne har været dels af 
oplysende folkelig Art, dels af opbyggelig. 

l 1897 begyndte vi at afholde Efteraarsmøder. Disse 
fandt forholdsvis stor Tilslutning; der kom mange fra 
Nabosog nene, og Pladsen var tit meget kneben. Da det 
saa tilmed efter en Snes Aars Forløb viste sig, at Husets 
Tag, der var af Pap, var ble\·et noget brøstfældigt, og 
der tillige i andre Retninger kunde ønskes Forandringer 
og Forbedringer ved Huset, blev det besluttet at udvide 
og tildels ombygge det i 1904. En Del ny Parthavere 
traadte til ved den Lejlighed. 

Ombygningen medførte ganske vist en større Udgift; 
men i sin udvidede Skikkelse med Køkken og et Par 
Smaastuer foruden den store Gymnastik- og Forsamlings
sal er Huset nu meget formaalstjenligt indrettet til sit 
Brug. 

Den 5. Juni 1915 blev der plantet en Grundlovseg 
foran Huset. 

Der har ikke saa sjælden været anket over, at For
samlingshusene mange Steder er blevne misbrugte til 
Daarligheder. Det kan ikke fragaas, at det i Nørre Broby 
ogsaa til Tider er bleven brugt til Ting, som ikke har 
været af den lødigste Art, men misbrugt i større Grad 
har det ikke været. Der har været afholdt mange gode 
Møder og Sammenkomster, som har skaffet Deltagerne 
gode, oplysende og oplivende Stunder. 

For en Dt:l Aar tilbage fik Nørre Broby Sogn en 
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Ungdomsforening. Denne har ogsaa i Reglen haft sine 
Sammenkomster i Huset til Oplæsning og Foredrag, Leg 
og Dans. Denne sidste Del har vel nok haft større dra
gende Magt for adskillige, end den burde. 

Klager i saa Henseende høres fra adskillige Egne 
i vort Folk. Imidlertid maa disse Ungdomsgilder dog 
betragtes som et Fremskridt til det bedre i Sammenlig
ning med de Gilder, som i Reglen fandt Sted i fordums 
Tid. 

Lærer Markussen i Staaby Friskole har i en Række 
Aar gjort et stort Arbejde for at hjælpe noget godt frem 
hos Ungdomsforeningens Medlemmer. 

Da der i Vinteren 1904-5 blev Tale om at ombygge 
Nørre Broby Forsamlingshus, opstod der hos nogle Mænd 
i den vestlige Del af Sognet Lyst til at faa et lignende 
Hus bygget i deres Kreds. Det lykkedes dem at faa saa 
stor Tilslutning til deres Tanke, at de ogsaa i Foraaret 
1904 kunde tage fat paa Arbejdet med at faa deres Hus 
bygget. En Mand gav gratis Byggeplads. 

Huset blev taget i Brug ved et Møde den 12. Sep
tember 1904. 

Den 5. juni 1863 

lovsfest ved Ringe. 
Meddelelse til Avisen 

Folkefest. 
overværede jeg en større Grund
Festdeltagernes Tal ansloges i en 
til omkring 4000 Mennesker. Ho-

vedtalerne var Præsterne Birkedal fra Ryslinge og Brandt 
fra Ollerup; adskillige andre Mænd gav Bidrag. 

Da jeg om Aftenen vandrede hjem, gik jeg og over
vejede Mulighed af at faa en lignende Fest afholdt paa Broby 
Egnen. Jeg forhandlede derom med min Ven, Lærer Jen
sen i Vejle; Morten Eskesen, som vi ikke saa sjælden 
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kom sammen med, blev os en interesseret Raadgiver. Det 
lykkedes os i Løbet af Sommeren at vinde Tilslutning til 
Tanken hos en Del Mænd baade i Nørre Broby og de 
omliggende Sogne, og det blev besluttet at faa en Fest 
afholdt samme Aar. Det kunde selvfølgelig ikke blive en 
Grundlovsfest Efter Forslag af Morten Eskesen valgte 
vi den 18. September, Aarsdagen for Revyen paa Lerbæk 
Mark ved Vejle 1848. Tanken om Kampen for Sønder
jylland og de Sejre, Danmark vandt i 1848-50, fyldte 
paa de Tider danske Kvinder og Mænd med Begejstrin
gens Glæde. Og trods Skyer paa den politiske Himmel 
levede vi i Haaber om, at selv om den blodige Leg om 
vort Grænseland skulde komme til at gaa om igen, saa 
skulde det ikke lykkes Fjenden at fravriste os, hvad der 
efter Historiens Ret tilhørte os. "Det skal ej ske!" saa
dan blev der sunget paa Lerbæk Mark den nævnte Dag 
1848. De Ord genlød i vaagne Danskes Sind, og det 
var dem, vi vilde mindes ved at holde Fest den 18. 
September. 

Den daværende Sognepræ~t i Nørre Brobr, Stifts
provst Balslev gav Tilladelse til, at Festen maatte afhol
des i Præstegaardens Skov. Der var paa den Tid en 
dejlig aaben Plads under nogle store Bøge foran i Sko
ven, ret en herlig Festplads. 

Daværende Folketingsmand J. A. Hansen, Præsten L. 
Helveg i Odense og en paa den Tid ikke saa lidt kendt 
Folketaler, senere Folketingsmand P. Nielsen, Lykkesborg 
var Hovedtalerne. Indbydelsen til Festen, betegnende og 
ejendommelig for den Tid og vist nok i væsentlig Grad 
formet af M. Eskesen, kom til at se saaledes ud: 

"Folkefest. 
En Del Mænd i Nørre Broby, Verninge m. fl. 
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Sogne har forenet sig om at for .mstalte afholdt en 
Folkefest i Præsteskoven ved N ør re Broby den 18. 
September, hvortil Dannemænd og Dannekvinder ind
bydes. Flere yndede Folketalere ventes. Der vil blive 
sørget for Musik og Beværtning. Billetter til Fest
maaltidet i Hovedteltet faas ved Indgangen og koster 
5 Mrk. Der dækkes til 150 Personer, og Beværtnin
gen bestaar af koldt Køkken med en halv Flaske Vin 
til Personen. Festpladsen aabnes Kl. l O Formiddag og 
lukkes Kl. l O Aften. Adgangstegn fa as ved Indgangen 
og koster 8 Sk. - Teltpladsen er optaget. Der er 
sørget for Holdeplads til .vogne. 

Festbestyretsen ." 

Indbydelsen vidner om, at Tillavningen ikke var saa 
lille. Vejret var os særdeles gunstigt; det blev en yndig 
Septemberdag. En Referent til den daværende "Fyns 
Avis" anslaar de besøgendes Tal til 15 a 1600 Menne
sker. Hvem Referenten var, vides ikke, maaske den se
nere Folketingsmand And. Tange. Nyhedens Interesse har 
nok bidraget til, at Tilslutningen blev saa stor; det var 
sikkert den første Folkefest i en vid Omkreds. Senere 
har der været afholdt flere Fester og Møder i samme 
Skov, men alle med mindre Tillavning og mindre Besøg 
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