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Knud Rasmussen. 

Fader og Moder. 

Min Fader var Husmand Rasmus Knudsen, født i 
Sødinge, Ringe Sogn, i Maj 1786 og døbt den 12. Maj 
samme Aar, og min Moder, Else Marie Larsen, var født 
i Ellerup, Gudbjerg Sogn, den 3. April 1800. Om deres 
Forfædre kan meddeles følgende Navne og Sagn: Min 
Fader stammede fra en Mand i "Røslinge", der hed Ditlev 
Falkvarsen, født 1670, samme Aar Frederik den 3. døde 
og Christian den S. kom paa Tronen. Han var bosat i 
Ryslinge, først som Gaardfæster og siden, rimeligvis fra 
1727, som Indsidder i samme Gaard indtil sin Død 1742, 
72 Aar gammel. Han efterlod sig formodentlig en yngre 
Enke; thi i Ryslinge Sogns gamle Kirkebog hedder det: 
Den 20. januar 1743 blev "Ditlevs" Enke, Maren jensdatter, 
trolovet med Ungkarl Hans Christensen af Lørup og gift 
den 20. Februar 1743. 

Falkvar Ditlevsen, Søn af Ditlev Falkvarsen, fødtes 
1704, var siden Gaardfæster i Ryslinge, sandsynligvis under 
Tøystrup, blev gift den 30. November 1727 med Karen 
Kristensdatter. De havde mindst 7 Børn, og af dem var 
Knud Falksen født 1738, døbt 1. Februar 1738. Falkvar 
Ditlevsen døde 1748, blev altsaa 44 Aar gammel. Knud 
Falksen viedes den 12. August 1774 til Enke Mette Christens
datter. Af deres 7 Børn, Peder, Kristen, Hans, Rasmus, 
Knud, Mette og Peder, fødtes som anført Rasmus Knudsen, 
min Fader, i Maj 1786. Knud Falksen var i nogle Aar 
Husmand i Sødinge og boede i et Hus, der laa paa en 
jordlod, som nu tilhører Smeden. Siden blev han Gaard
fæster i den Gaard, der nu ejes af hans Ætling i fjerde 
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Led, Gaardmand Hans Peder Hanserr.. Min Fader fortalte~. 
at medens de boede i Huset, var de velhavende Folk, men 
da de blev Gaardfæstere, blev de fattige~ De hørte tir 
Tøystrup Gods og gjorde Hoveri dertiL En· Dag; Knud 
Falksen var til Hove og i Færd med at læsse Tørv af og· 
samtidig røg af sin Kridtpibe, kom Herremanden; Hr. v .. 
Biilow, til, snappede Piben fra ham og gik op i Borggaarden 
med den. Dertil ytrede Knud Falksen: "Naadigherren skal 
have Tak, den Dag, Mo'r ikke spinder, har hun sin HØr 
i Behold." Sligt kalder man jo "Knips i Lommen". Om. 
han hentede sin Pibe igen, vides ikke. 

Da Rasmus Knudsen var 12 Aar gammer, maatte han,. 
formedelst de smaa Kaar i Hjemmet og den· store Børne
flok, tage Tjeneste som Vogterdreng hos . Enken Maren· 
Lars' paa Højby Mark. Dennes jorder laa udefter Sønder-· 
Næraa, og da skete det undertiden, at hans Moder kom 
gaaende fra Sødinge ud paa Marken, hvor han passede 
Køer, for at gøre hans Tøj i Stand. Hun gik. i Reglen, 
mens Folkene sov til Middag, og naaede saa. hjem igen. 
henad Aften, før der skulde malkes. Vejen frem og tilbage 
var over 3 Mil. Beboerne i Højby var i de Tider vel-
staaende Folk, hvorimod de fleste i Sødinge levede i smaa . 
Kaar, hvilket jo ogsaa fremgaar af, at Gaardmændsønner 
paa 12 Aar fra Sødinge maatte tjene for Hyrdedrenge i 
Højby. I Højby tjente han flere Steder. Derfra gik han 
til Konfirmationsforberedelse i Odense, men blev konfir
meret i Højby Kirke. Han gik ikke i Skole. Siden tjente. 
han Snedkerens i Sødinge, der ogsaa havde en Gaard. 
En Dag kørte han Hø hjem fra Finds Have, hvorfra der 
var en temmelig stejl Nedkørsel, og der væltede han med. 
Hølæsset ned i et Vandhul. Et Pigebarn, der væltede med, 
sagde, da de kom hjem: "Rabs blev vaad", men talte ikke 
om, at hun selv ogsaa blev det. 

I Aaret 1807 blev han Dragon ved det fynske Dragon
regiment, lette Dragoner, 1. Eskadron, Nr. 34. Som saadan 
havde han det ikke for godt, da "Skolen var slem" i de 
Dage. I den paafølgende Ufredstid indtil 1814 var han. 
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langt omkring. Han var paa Feltvagt ved Korsør, der fik 
han Lov til at titte til sin Hjemegn. Der var nemlig en optisk 
Telegraf, og da han af Nysgerrighed sammen med andre 
Dragoner stod og saa paa den, spurgte Telegrafisten, en 
Nordmand, ham, hvor han var fra. Og da han nævnede 
Ringe paa Fyn, blev han spurgt, om han havde Lyst til at 
se Lammehave Skov. Dette vilde han gerne. "Lad dem 
se i Kikkerten", sagde Nordmanden, og han kunde da 
tydelig kende Skoven, der kun var en kvart Mil fra hans 
:Hjem, navnlig paa en Vej, der førte fra Øst til Vest over 
den høje Bakke, som Skoven voksede paa. Siden var 
han en Tid lang i København, hvor han var Ordonnans 
ved en Ritmester, der hver Dag hentede Parolen hos 
Kongen ude paa Frederiksberg. Omkring 1812 var han 
en Tid lang paa Ærø. Der var han indkvarteret hos 
Pastor Nicolaj Schaarup i Tranderup. I denne Præstegaard 
følte han sig som hjemme. Naar han ikke var paa Strand
vagt, arbejdede han i Præstegaarden med allehaande Land
brugsarbejder, som han var meget dygtig til. Tillige gjorde 
·.han Huggehusarbejder, snoede Reb af Blaar, Heste- og 
Svinehaar og hjalp Madammen med at holde Børnenes 
Tøj vedlige samt lavede Kurve af Langhalm. Disse Tjene
·ster blev meget paaskønnede, hvilket fremgaar af flere 
Breve til ham fra Præstens Sønner, som han efterhaan
,den besvarede. 

Rasmus Knudsen blev ikke mere indvarteret paa Ærø; 
men i Aaret 1814, efter at Freden var sluttet, og han 
hjemsendt, foretog han i Marts Maaned en Rejse derover 
for at besøge Præstefamilien. Det havde været haard Frost 
om Vinteren, og paa Havet laa endnu saa tyk Is, at al 
Færdsel foregik paa denne, og han gik ogsaa paa Isen 
baade frem og tilbage; men da han paa Tilbagevejen kom 
til den fynske Kyst, var der dog optøet ved Stranden, saa 
han maatte springe i Land, og kort efter brød Isen op. 

I Aaret 1813 gjorde de fynske Dragoner Tjeneste i 
Slesvig og Holsten, de blev ført ind i Lauenburg, hvor de 
j lang Tid laa i Lejr ved Ratzeburg. Der havde de mange 
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Skærmydsler med Kosakkerne, der var Frankrigs Fjender. 
De kæmpede med Landser, men de fynske Dragoner 
kunde immer fordrive de fjendtlige Horder. Om Nætterne 
laa de i Halm bagved deres Heste. De led forfærdeligt 
af Utøj, da de aldrig skiftede Klæder, saa de formelig 
kunde skrabe Lusene af deres Benklæder med Lommeknive; 
der var ogsaa undertiden nogle af Dragonerne, der deser
terede, deriblandt en KorporaL Han kom en Dag ud til 
Rasmus Knudsen, der holdt paa Feltvagt, og spurgte, om 
de havde set Fjenden. Da de svarede, at de havde set 
ham i nærmeste By, sagde Korporalen, at han vilde ride 
længere ud for at se efter dem, "men for Resten", sagde 
han, "tror jeg, at jeg gaar ud i Ratzebu r g Sø og drukner 
mig, for dette Levned er ikke til at udholde. Og saa kan 
jeg trække Kappen over Hovedet, saa bliver det ikke saa 
koldt". Han kom aldrig mere tilbage, man mente da, at han var 
deserteret, og derfor maatte der straks gives nyt Feltraab. 

En Dag blev der befalet, at Skuddene skulde trækkes 
ud af Pistolerne, de maatte ikke skydes af. En Dragon, 
der ikke havde været til Stede og hørt denne Ordre, afskød 
sine Pistoler; han blev tiltalt og skulde have Vagtarrest 
derfor. En anden Mand, der vel mente, at det var uret
færdigt at straffe for en Forseelse, som han ikke kendte, 
da han slet ikke havde hørt Befalingen, traadte frem for 
Officererne og udbrød : "Skal han i Vagten, saa vil vi alle 
i Vagten!" Disse Ord, udtalt af en meget skikkelig Fyr, 
blev optagne som Mytteri, og paa Spørgsmaal til Eska
dronen, om de alle vilde i Vagten, sagde man nej, hvorfor 
Manden blev dømt til at gaa Spidsrod i 2 Dage. Der 
blev saa stillet 200 Mand op i to Rækker, hver med et 
Ris i Haanden. Udenfor disse Rækker blev stillet tyske 
jægere, der skulde skyde paa Dragonerne, hvis de vægrede 
sig ved at slaa paa deres Kammerat. Denne maatte nu 
med blottet Ryg vandre langsomt mellem disse Rækker, 
medens alle Mand skulde tildele ham hver et Slag med 
Riset. Rasmus Knudsen, der var Fløjmand, skulde slaa 
først; men da han ikke mente, at Kammeraten havde forset 
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sig saadan, at han fortjente Straf, slog han ikke ret haardt; 
men lige paa Øjeblikket fik han selv tre Slag af den flade 
Klinge hen over Skuldrene af en Officer, der red bagved, 
og det var de værste Hug, han havde faaet i Tjenesten, 
og som han ikke forvandt før mange Dage efter. Den 
arme Karl, der saaledes blev mishandlet, maatte Dagen 
efter gaa Turen igennem paany, og den var endda meget 
værre, for da blev den flængede Hud pisket op paany. 
Stundom blev en eller anden Dragon, der havde paadraget 
sig de overordnedes Uvillie, kommanderet ind imellem 
Rækkerne og maatte tage en Tur med. Af et af min 
Faders Breve fra den Tid vil jeg medtage følgende: 

Den 25. November 1813. 

Kære Broder, Broderkone, Mo'r og Søskende. 

jeg kan ikke længere forbigaa, uden at jeg skriver 
eder til og lader eder vide min Tilstand. Da kan jeg 

· Gud være lovet, tilmelde eder, at jeg lever vel efter 
Omstændighederne, og det samme ønsker jeg at spørge 
fra eder igen. Vi Jaa i Lejren i 4 Uger, og saa flyttede 
vi til en By, og der Jaa vi 20 til 30 Mand paa hvert 
Sted. Og nu er vi retireret 2 Mil tilbage, og Fjenden 
er fulgt efter os. Vi holder paa Feltvagt hveranden 
Dag, og hele Tiden har jeg ikke været af mine Klæder, 
og vi ligger bagved vore Heste i en Tot Foder; og 
Levemaaden er kun slet, saa jeg ved ikke, hvordan vi 
skal holde det ild i Vinter. Der er mange syge. Vi 
var 170 Mand ved Eskadronen, men nu er vi ikke 
uden 40; de andre er syge, og nogle er skudt. jeg 
har holdt imod hele Tiden, jeg har været i Slag 5 
Gange med Russerne, og Gud har bevaret mig til 
denne Dag. jeg ligger 2 Mil paa den anden Side af 
Lybæk. Nu ikke videre end som en flittig Hilsen fra 
mig til eder alle sammen. jeg haaber dog at udstaa 
dette Fængsel og komme hjem til eder en Gang endnu. 
jeg er og forbliver eders oprigtige Broder og Søn 
til min Død. 

Rasmus Knudsen. 
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Fjenderne blev efterhaanden de Danske for talrige, og 
efter Fægtningen ved Sehested, hvor Rasmus Knudsen dog 
ikke var med, fordi hans Hest var bleven lam, maatte de 
rømme Holsten. I Flensborg blev han sendt som Ordon
nans til en By, der laa 7 Mil Vester paa, med et Brev til 
en Kaptajn. Han og Fader fulgtes saa opad gennem Søn
derjylland til Kolding. Og de to var, efter Kaptajnens 
Sigende, de eneste danske Soldater, der var Syd for Konge
aaen. I Lejren og mange andre Steder maatte Dragonerne 
selv lave deres Mad, og min Fader var for det meste 
Køgemester. Naar Suppen eller Ærterne var kogte, fik 
hver Mand sin Del, og Kødet skar han i Stykker, hvor
efter en Mand med tilbundne Øjne skulde sige, hvem der 
skulde have det Stykke, han pegede paa. Ellers fik de 
nok ikke mere end 8 Skilling i Lønning om Dagen. En 
Dag, da de skulde have Lønning, blæste det saa meget, at 
da Løjtnanten løste for en Pakke Otteskillings-Sedler, tog 
Vinden fat i dem og spredte dem over hele Marken, saa 
Karlene maatte løbe ud og indsamle dem igen. Han havde 
tre Brødre, som i de Tider ogsaa gjorde Krigstjeneste, 
nemlig Kristen, der var med i Slaget den 2. April 1801 og 
gjorde Tjeneste paa "Prøvesten", og som senere blev 
Landeværnsmand ved Kysterne; i Aaret 1810 gjorde han 
Tjeneste som saadan paa Langeland; Knud, der var jæger 
og laa ved Kalundborg og paa flere Steder i Sjælland i 
Aaret 1812, og Peder, der var Infanterist og var med i 
Frankrig efter Napoleons Fald 1815. 

Den 19. November 1816 viedes Rasmus Knudsen til 
Enke Lisbeth jeppesdatter; han var 30, og hun var 63 
Aar gammel. Lisbeth havde været gift to Gange før. I sin 
Ungdom var hun forlovet med Ungkarl Jørgen Christen
sen, men da det saa ud til, at de ikke kunde faa noget 
i Fæste, som de kunde gifte sig paa, tog hun en ældre 
Enkemand Ib Rasmussen til Ægte. Efter hans Død beholdt 
hun Fæstegaarden, der hørte til Tøystrup i Ryslinge Sogn, 
og giftede sig med sin fordums Kæreste Jørgen Christen
sen. I hans Tid blev Gaarden købt fra Tøystrup, og det 

• 
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meste af jorden bortsolgt, saa j. C. og Lisbeth kun beholdt 
et Hus paa 8 Tdr. Land; det nuværende Mtr.-Nr. 26 a i 
.Sødinge. Lisbet jeppesdatter ansaas for en meget ferm 
og dygtig Kone, der altid kunde give gode Raad til dem, 
·der trængte derfor. Der var vel ogsaa dem, der saa lidt 
skævt til hende for hendes Dygtighed, og i en Genbogaard 
var man ikke fri for at anse hende for en Heks. En Dag 
var det galt fat derinde; de skulde brygge, men kunde ikke 
faa Ilden til at brænde under Kedlen. De kom da snart 
ind paa, at Lisbet havde forhekset den; imidlertid sendte 
de dog Bud ind til hende, og bad om hun dog ikke vilde 
komme ind og se, hvad der var at gøre. Lisbet kom og 
saa snart, at der intet andet var i Vejen, end at de havde 
stoppet Fyrhullet for tæt med fugtigt Brænde, saa det 
umuligt kunde trække; hun trak da hele Massen ud, gjorde 
Ild paany i noget tørt Brænde, og Fortryllelsen var hævet. 
Om Genboens skønnede, at alt dette var gaaet naturligt 1 

til, vides ikke. Hun var stærk i at bruge Ordsprog og 
vilde gerne læse i Bibelen. Hun gik en St. Knuds Markeds
dag til Odense for at købe en Bibel, hvilken nu ejes af 
mig. Rasmus Knudsens Forældres Gaard laa ovre paa 
den anden Side af Gaden, og Lisbeth havde mange Gange 
gaaet i sin Have og set paa, hvordan Knud Falksens Børn 
gik og rodede mellem hverandre; navnlig lagde hun Mærke 
til, hvordan Rasmus gik og dinglede med sin yngre Broder, 
Peder, paa Nakken og saa, hvordan Hovedet var snart 
oppe, snart nede. Hun kunde da spørge sig selv: Mon 
der nogen Sinde kan blive et Menneske af den Fyr? 
Mindst tænkte hun vel paa, at Rasmus skulde blive hendes 
3die Mand. Dette skete dog; thi hun overlevede Jørgen 
Christensen i mange Aar. Begge hendes første Ægteskaber 
var barnløse, og nu giftede hun sig i sit 63. Aar med den 
hjemsendte Dragon, Rasmus Knudsen, der da var 30 Aar 
gammel. De levede meget godt sammen; thi i hans gamle 
Minder var Lisbets Færd altid Glanspunkterne. Hun havde 
tidt Besøg af Venner, der gerne vilde tale med hende, og 
af Børn, der gerne vilde lege i hendes Have, plukke 
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Stikkelsbær og samle Æbler der. Selv Sognepræsten. 
Lerbech, holdt meget af at tale med hende og blive lidt 
godt beværtet; naar han besøgte hende om Efteraaret, 
spurgte han gerne: "Har Lisbeth ikke et Lammehoved?" 
og Lisbeth havde gerne et saadant i Beredskab til "vor Far". 
Han forsynede hende ogsaa med adskillige gudelige Bøger~ 
deriblandt nogle, der var udgivne af Biskop Balle, skønt 
Præsten antagelig var Rationalist. Naar han begyndte sirr 
Prædiken, vendte han Timeglasset, der stod paa Prædike
stolen, og naar det var udrundet, sagde han Amen. Dette 
Ægteskab varede i 19 Aar; i gensidigt Testamente testa
menterede de deres fælles Ejendom til den længstlevende 
imod en ubetydelig Udbetaling til den afdødes andre 
Arvinger. Saaledes blev den fattige Dragon efter 7 Aars 
Krigstjeneste Ægtemand og Ejer af et Hus, hvorpaa kunde 
holdes 1 Hest og 3 Køer. Og denne Arv efterlod han, 

, trods mange Besværligheder, senere til mig, hvorved jeg 
blev i Stand til at overtage Friskolen i Sødinge og deri 
give billig Undervisning til mange fattige Børn. Da han 
var en rask Mand, var der ikke Arbejde nok hjemme i 
Huset, og han arbejdede da for andre paa forskellige 
Steder, som hos sin Broder Hans, der pløjede for ham, 
hos den yngste Broder, Peder, der boede i Eskildstrup, 
og nogle Dage om Ugen var han Daglejer hos Smed 
Anders Larsen i Sødinge. Denne havde 3 Brødre og Søstre; 
den yngste Søster, Else Marie Larsen, blev gift med min 
Fader den 28. November 1835, Brylluppet stod i Lynggaard, 
Ryslinge Mark, hos Søsteren Margrethe, der var gift med 
den rige Gaardmand August Henrik Frederiksen. 

Min Moder, Else Marie, var født den 3. April 1800 
og var Datter af Lars Dinesen, Smed i Ellerup, Gudbjerg 

:1 Sogn, Svendborg Amt, og Hustru, Else Larsdatter. Om 
denne Smeds Farfader fortaltes følgende Sagn: "Han rejste 
som Sømand til Norge, og der kom han til at staa i 
Forhold til en Pige, som han senere forlod. Saa skete 
det en Dag et Par Aar efter, at en norsk jente med et 
Barn paa Armen kom ind til Smeden i Ellerup, dvælede 
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hos dem lidt og bad saa Konen at passe Barnet, mens 
hun gik et Ærinde over til Degnens; hun gik, men kom 
ikke tilbage. I Barnets Klæder . fandtes saa en Seddel, 
hvorpaa stod, at en Søn fra Huset var Barnets Fader". 
Fra denne Dreng stammer den yngre Smedefamilie i 
Ellerup, ogsaa min Moder. Da Rasmus Knudsen blev 
gift paany, skaffede han sig Hest, Vogn og Avlsredskaber, 
deriblandt en Hjulplov, der dog inden lang Tid blev afløst 
af en Svingplov. 

Barndomsoplevelser og Skolegang. 

Den 10. juli 1837 blev jeg født og fik ingen Søskende, 
og da mine Forældre ansaa mig for svagelig, blev jeg døbt 1 

den 11. juli. Der var Vakance i Ringe, hvorfor Pastor 
O. Laub, Sognepræst i Ryslinge, senere Biskop i Viborg, 
blev hentet og forrettede Daaben. Min Moster, Karen, 
gift med Gaardmand Jakob Larsen, Lørup Mark, Ryslinge 
Sogn, bar mig. Hendes fireaarige Søn, August Henrik 
Frederik Jakobsen, var med hende oppe hos os, og da 
Præsten kendte Familien, snakkede han med Drengen, og 
denne sagde nok saa dristig: "jeg tænkte nok, det var dig, 
der kom skrumlende." Disse Ord maatte Drengen siden 
efter ofte gentage for Præsten, baade ved Skoleeksamen 
og ved andre Lejligheder. 

En Sommereftermiddag i 1841 stod Fader op paa en 
Træskoblok og vilde drage et Knippe Halm ned fra Slyden, 
men Haanden, hvormed han holdt sig fast, glippede, han 
faldt ned og brækkede det ene Skinneben, og samtidig blev 
·foden vredet af Led. Da han blev baaren ind, dryppede 
Blodet af Saaret, og Strømpen maatte skæres af. Læge 
Reinhardt i Ringe blev hentet; han forbandt Benet og ret
tede paa Foden, men uden at faa den sat i Led igen. 
Benet blev snøret ind med Skinner og spændt fast i Sengen, 
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hvor han skulde ligge ubevægelig, til det kom sig. Men 
det varede længe. Han led meget og havde aldrig Ro, 
og hver Gang, Lægen kom og løste Forbindingen, drejede 
Foden sig skæv igen. Engang spurgte Mo'rbro'r Lægen 
om, hvordan det kunde være, at Manden aldrig havde Ro. 
Det var dog ellers saadan, at naar et Benbrud blev sat i 
Lave og forbunden, hørte Smerterne op. Lægen rystede 
paa Hovedet, og først 18 Uger efter, at Bruddet var sket, 
.sagde han, at det var ude af Led. Men nu var der ikke 
noget derved at gøre, for nu var der groet Brusk derom. 
De ydre Saar blev heller ikke lægt. Det var ynkeligt at 
.se, hvordan det vrimlede af Orme, naar det blev vasket 
og forbunden. Da Lægen saaledes intet kunde udrette, 
besluttede mine Forældre sig til at henvende sig til Kristian 
Nielsen i Rold, Vissenbjerg Sogn, der var berømt for at 
kunne helbrede gamle, forsømte Saar og andre Skader. 
Fader blev lagt i Dyner i Vognen, og Mo'rbro'r kørte ham 
til Rold, hvor han blev indlagt hos en Skomager, hos hvem 
han logerede. En Del Fødevarer medbragte han. Efter 
at have været i Kur nogle Maaneder paa nævnte Sted, 
kom han hjem, for saa vidt helbredet som han kunde gaa 
ved Krykke og Stok; men Foden blev en Klumpfod, der 
vendte Tæerne indefter. Efter at han var kommen hjem, 
prøvede han paa at arbejde paany, hvilket dog var meget 
besværligt. Efter Mo'rs Død holdt han vort Tøj vedlige 
og lavede Mad, hvilket sidste han havde lært som Dragon. 

Da Mo'rmo'r var bleven Enke, kom hun til os. Hun 
og jeg var gode Venner og sov sammen. Hun var hos 
os, da Fader blev aflægs, og døde et Aar efter. I den 
Tid lærte Mo'r mig at læse, hvortil jeg var meget lærenem, 
saa jeg kunde læse, da jeg var 6 Aar. Men i samme Tid 
fik Mo'r Vattersot, hvilket blev hendes Helsot. Hun led 
ogsaa meget i den sidste Tid. Mine Forældre hørte ikke 
til de "opvakte", hvoraf der dog var enkelte paa Egnen; 
men de holdt fast ved nedarvet, gammel Kristentro. Mo'r 
var vist bange for at dø, for en Dag sagde hun: "Det er 
dog forfærdeligt, at Gud straffer os Mennesker saa haardt 

l 

• 
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baade i dette og det andet Liv." Den 28. November 1843 
var jeg · ude i Marken og legede med andre Børn, og da 
jeg kom hjem, mødte Fader mig med et bedrøvet Ansigt 
og sagde, at Mo'r var død. Saa overvældende kom Sorgen 
og Savnet, at jeg græd næsten hele Dagen. Min Moster, 
Margrethe fra Ryslinge var kommen, og hun sagde, at hun 
ikke kunde holde ud at høre paa den Graad. Hun gav 
mig Penge, for at jeg skulde tie, men det nyttede ikke. 
Da Mo'r blev begravet, var jeg med, og jeg undrede mig 
over at høre den stærke Lyd af de tvende Kirkeklokker 
og se dem med deres gabende Munde svinge sig ud af · 
Lydhullerne. 

Saa var den 57-aarige Krøbling og den 6-aarige Dreng: 
tilbage i Huset. Naboerne hjalp os godt. Blandt dem 
mindes jeg mit Søskendebarn, Gaardmand Hans Hansen, 
og hans ædle og dygtige Hustru, Birthe Kirstine Povlsdatter, , 
min Mo'rbro'r Anders, Povl Hansen og Mo'r Povls' samt 
Jakob Olsen og hans Hustru, Sara. Vi havde en Tjeneste- 1 

pige og holdt Daglejere til det svære Arbejde. Blandt 
Pigerne var Maren fra Brangstrup, der gjorde mig bekendt ' 
med Ingemanns Valdemar Sejr, der gjorde saa stærkt . 
Indtryk paa mig, saa jeg f. Eks. græd ved at læse om Karl . 
af Rises Ikke-Kamp med Grev Albert, da Rigmor traadte 
imellem dem. Bogen havde hendes Slægtning funden paa . 
Landevejen. jeg har senere ment, at denne Læsning _ 
bidrog til at gøre mit Hjerte modtageligt for Danskhed og 
Kristendom. 

Imidlertid var jeg i Maj 1846 kommen i Skole hos 
Organist j. Klint i Ringe. Alt var her fremmed. Næste 
Skoledag kørte Fa'r mig derop, da jeg skulde ordentligt 
indskrives. Ved den Lejlighed hørte jeg Fader bede Lære
ren om at behandle mig godt, da jeg var meget bly. 
Dette vidste jeg ikke før, men vist er det, at jeg let kunde 
komme til at græde. Vi mente, at jeg havde lært ·at læse, 
før jeg kom i Skole. Hjemme kunde jeg læse Salmer, 
Katekismus, ja, Olger Danskes Krønike; men da jeg skulde . 
læse i Skolens mindste Læsebog, hvor de første Stykker · 
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·handlede om Genstande i Skolen, saasom Borde, Bænke, 
Tavler, Bøger, kunde jeg næsten ikke, da det ikke var 
kendte Ord, jeg før havde set paa Tryk. jeg kan ikke 
klage over den Behandling, jeg fik i Skolen, men det var 
mageløst kedeligt, og Tiden var lang. Og saa blev jeg 
Vidne til, at der uddeltes Stokkeprygl og Øretæver i Mængde, 
og skønt jeg nogenlunde gik Ram forbi, saa følte jeg dog: 
"Jeg gaar i Fare, hvor jeg gaar." Det var ogsaa umaade-

, lig drøjt med at komme i Gang med Udenadslæsning. 
Den første Bog, jeg plagedes med, var Luthers lille Kate
kismus. De ti Bud gik det nogenlunde let med; men da jeg 
kom til Forklaringen af Trosartiklerne, var jeg nær ved 
at fortvivle; jeg læste og græd og kunde ikke huske det 
sidste for det første eller det første for det sidste og fandt 
rimeligvis heller ikke Mening deri, saa det var en forfærdelig 
Plage. Min Fader, der skønnede, at det ikke vilde gaa, 
sagde, at jeg gerne maatte holde op, saa kunde jeg prøve 
næste Dag igen. Og mærkværdig nok, da jeg næste Dag 
paa fastende Hjerte tog fat paany, saa lod det sig alligevel 
pakke ned i Hjernekisten. Siden efter fik jeg lært det 
altsammen: Balles Lærebog og Daugaards Bibelhistorie, 
og da det en Gang var lært udenad, var det ikke vanske
ligt at gentage det en Gang om Aaret indtil det 15. Aar. 
Saa katekiserede Læreren med os og skulde med ·det 
samme forklare os Sagerne. Disse Forklaringer, der var 
af rationalistisk Art, er for længe siden glemte. Kun husker 
jeg, at da han engang talte om Verdens Ende, saa tram
pede han i Skolens Gulv, hvor Murstenene stod paa Kant, 
og sagde: "Man siger, at jorden engang skal forgaa, 
men den er da endnu fast nok." Jeg mindes egentlig kun 
to oplivende Øjeblikke i Skolen, og det var engang, 
Læreren viste os kolorerede, naturhistoriske Billeder, og en 
anden Gang, da han · læste første Sang af H. P. Holsts 
"Den lille Hornblæser". 

Efterhaanden fandt jeg mig dog nogenlunde godt til Rette 
i Skolen, da det viste sig, at jeg havde gode Evner til at 
lære det, der krævedes. Ved den første Skoleeksamen, 
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jeg var til, sagde man, at jeg fik Karakteren "slet", men 
ved den næste overraskedes jeg ved, at man sagde, at det 
altsammen var "meget godt". jeg blev ogsaa ret godt 
behandlet af Læreren. Det hørte til Dagens Orden, at der 
blev tildelt mange Lussinger og Kæpperap og undertiden 
Tamp for Tyveri eller andre grove Forseelser. Men, som 
sagt, jeg slap derfor undtagen et Par Gange. Den ene 
Gang var jeg sat til at være Bihjælper og skulde da paa 
en Maade holde Skole i Klints Sted. Saa skete det, at vi 
lavede Løjer, lige da han kom ind og saa til os, og da 
jeg skulde være Ordenshaandhæver, men ikke magtede 
Stillingen, fik jeg en paa Kassen, der baade sang i Hovedet 
og gnistrede for Øjnene. En anden Gang var hans Søn, 
Kristen Klint, og jeg kommen til at snakke om hans Duer paa 
en Maade, der voldte Grin, og da vankede der ogsaa en 
lignende, dog mindre kraftig. En tredie Gang kom jeg til 
at le af min Sidemand, fordi han sang Salmen saa grulig 
falsk. Dette medførte ogsaa Revselse. jeg var kun lille 
af Vækst deri Gang, og derfor kaldte man mig "Iilie Knud". 
De andre Skolebørn lagde nøje Mærke til, naar sligt 
vederfaredes mig og fortalte da i Hjemmene, som en mær
kelig Begivenhed, at i Dag havde "Iilie Knud" faaet Hug. 

I de sidste Aar, jeg gik i Skole, fra 1848 til 1850, 
førtes ·Krigen med Slesvigholstenerne og Prøjserne. Disse 
Aars Begivenheder optog mig fuldt ud. jeg husker, at 
min Fætter, Væver Knud Hansen, engang i Aaret 1847 
var hos os og sagde: "De siger, at vi faar snart Krig." 
j eg tænkte da : Saa faar vi ogsaa Krigsviser. Ganske vist 
fulgte jeg ikke saa nøje Begivenhedernes Gang, da vi ingen 
Aviser havde; men jeg fik dog at vide, at vi havde faaet 
en ny Grundlov, og at Folket var glad ved Kong Frederik 
den VII, fordi han havde givet os· den. jeg fik ogsaa 
Efterretning om de Slag, der stod derovre. Vi Drenge 
sang naturligvis baade "Den tapre Landsoldat" og "Hol
mens faste Stok" samt mange af de andre Krigsviser, 
efterhaanden som de fremkom. Naar Soldaterne marsche
rede gennem Landet fra Øst til Vest, fulgte Drengene med og 
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hjalp dem at bære Geværerne; men tit kørte Bønderne for 
dem. Vi saa ogsaa, hvorledes baade vore egne Soldater 
og de svenske Hjælpetropper blev beværtede. Svenskerne 
blev næsten altid kørte: Blandt de svenske Tropper var 
baade yngre og ældre Personer. For os Drenge tog det 
sig underligt ud mellem Svenskerne at se Gubber paa 
60 Aar med Skæg over hele Ansigtet, hvilket var ualmin
deligt hos os i de Tider. Svenskerne skulde jo hjælpe 
os i Krigen mod Tyskerne, men de fleste kom ikke længere 

-end til det vestlige Fyn, hvor de længe laa i Kvarter; paa 
Tilbagerejsen blev en Del af dem indkvarterede i vor By, 
Fa'r fik en gammel Graaskæg i Kvarter. Da han var sat 
til Bords, undrede det mig, at han ikke smurte Smør paa 
Brødet og lagde Ost eller Pølse paa, som vi andre, men 
han skar et vældigt tykt Stykke Ost af, smurte Smør paa 
det og spiste det som Smørrebrød, han drak meget 
Brændevin dertil; om Aftenen vilde han ind i Pigens 
Kammer, men til alt Held kunde han ikke finde det. ·Han 
sagde ellers blandt andet: "Vi Svenskere er gudfrygtige 
Folk", og som Bevis derpaa henviste han til, at de kom
pagnivis holdt Morgen- og Aftenbøn, hvilken Skik skulde 
være en Levning fra Gustav Adolfs Tid. Med Sorg hørte 
vi, . at Linieskibet, "Christian den Ottende" og Fregatten 
"Gefion" tabtes i Ekernførde Fjord ; siden kunde vi hver 
Dag høre, at Tyskerne bombarderede Frederits. Endelig 
kom Rygtet om Sejrslaget den 6. juli 1849 ved Frederits, 
og vi ventede, at Freden vilde oprinde, men Kampen førtes 
nok et Aar og var sejrrig for Danmark, baade ved !sted, 
Mysunde og Frederiksstad. Ved !sted faldt mit Søskende
barn, Povl Andersen fra Sødinge. 

Om Vinteren brændte en Gaard i Sødinge, Genbo til 
vort Hus, men dette blev reddet, da Vinden bar fra. 
Sommeren efter var jeg meget optaget af at følge Byg
ningsarbejderne baade paa den og Nabogaarden, der ejedes 
af mit Søskendebarn. I den Tid begyndte jeg at skrive 
Dagbog, som jeg desværre af Mangel paa Udholdenhed, 
der er en af mine svage Sider, ikke fik fortsat. I den 
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Tid havde jeg to for mig mærkelige Drømme, hvoraf den 
ene, der dog ikke gik i Opfyldelse, havde megen Indvirk-
ning paa Fantasien i mit Ungdomsliv. En Nat drømte jeg, 
at jeg saa to Skibe svæve højt oppe mod Skyerne og 
forsvinde igen. Der var lidt Tid og Rum mellem dem. 
Det forekom mig, at de var dobbelt saa store som Maanen, 
de saas nogle Øjeblikke, hvorefter de forsvandt. Nogle. 
Dage efter spurgtes det, at Linieskibet "Christian den. 
Ottende" og Fregatten "Gefion" var mistede. jeg tænkte. 
da, at Drømmen var et Forvarsel om, hvad der skete. 
Maaske dette, at denne Drøm gik i Opfyldelse, var Aarsag 
til, at jeg fik stærk Tro til, at den anden ogsaa vilde gaa 
i Opfyldelse, hvilket dog ikke skete. Det var nok i Aaret 
1850, at jeg drømte, at jeg mødte en Pige paa Gaden, som 
jeg gik i Skole sammen med, men som jeg ellers ikke 
havde talt ret meget til. jeg bad ·hende følge med hen til 
mit Hjem; men da vi kom derind, var det anderledes, end 
det plejede, der var Bræddegulv i Stedet for Murstensgulv, 
perlefarvede Døre i Stedet for rødmalede, som vi havde;. 
alt saa mere ud som i hendes velhavende Hjem end som 
i mit det tarvelige. jeg sagde til Fader, at hun skulde 
være min Kone, og vi var alle tre glade derved. Om det: 
var den Drøm, der bevirkede, at jeg siden saa paa denne 
Pige med andre og mildere Øjne end forud, ved jeg ikke, og 
om Kærlighedsgnisten allerede forud var begyndt at ulme, ved 
jeg heller ikke, nok er det, at der tændtes en Kærlighedsflamme,. 
der luede i min Sjæl i mange Aar. At hun ogsaa elskede 
mig, tydede hendes Øje paa. Vi gik i Skole sammen,. 
havde begge Nr. 1, og vore Blikke mødtes ved enhver 
Lejlighed. Ved Katekisationerne var det hyppigst os, 
der klarede Paragrafferne. Navnlig var dette Tilfældet, 
da Biskop Gad holdt Visitats, hvorom jeg senere fik Lej
lighed til at skrive: "Biskoppen kom, og rask vi ham 
svared, Kærlighed bar os, Skolen bar vi." Hun kom ud 
af Skolen et Aar før mig, og det forekom mig, at Skole
livet var dobbelt kedeligt, da hun var borte. 

Knud Rasmussen. En Livsskildring. 2 
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I Aaret 1849 blev Vilhelm Birkedal Præst i Ryslinge. 
Der gik snart Ry af denne højtbegavede og varmhjertede 
Opvækkeisespræst En Smed i Ryslinge sagde senere: 
"Han har et godt Snit paa at omvende Folk." Alle Folk 
paa Egnen, der var pietistisk vakte, søgte i Førstningen i 
Kirke hos ham, senere var der nogle, der forlod ham igen. 
l vort Hus og vor Slægt var der ingen "Hellige". Fader 
forstod dem ikke, han holdt sig til gammeldags Kristendom 
med Kirkegang hver fjortende Dag. Han sang Salmer 
baade efter Kingos og den evangeliske Salmebog, og saa 
læste vi i "De bedendes Kæde", naar vi syntes, der var 
Farer, som truede, f. Eks. Tordenvejr. jeg fik en særlig 
julegave af ham for at læse Bibelen igennem, hvilket kom 
mig ypperligt tilgode, da jeg siden efter blev Friskolelærer. 
Men med de "Hellige" havde vi intet Samkvem. Vor øvrige 
Slægt, deriblandt den kloge og belæste Gaardmand Jakob 
Larsen paa Lørup Mark, . der var Faders Svoger, syntes 
heller ikke om dem. l det Hele hørte jeg kun nedsættende 
Bemærkninger om dem. Somme sagde, at det var de 
aller største Kæltringer, og der fortaltes adskillige uhygge
lige Træk om dem, baade for Nærighed, Bedrageri og Hor. 
Enkelte af disse Folk havde Børn, der gik i Almueskolen, 
som med Undtagelse af en Pige opførte sig som andre 
Børn. Denne Pige legede ikke, men holdt sig noget for
nemt og overlegent fra os andre. Ingen fornærmede dem 
for den Sags Skyld, men man ansaa baade dem og deres 
Forældre for at være aparte Mennesker, der dog maaske 
var i Besiddelse af en vis Overlegenhed. 

Da Birkedal blev mere kendt paa Egnen, strømmede 
store Skarer til Ryslinge Kirke, der heldigvis i de senere 
Aar havde faaet en betydelig Tilbygning, og dog blev den 
efterhaanden hver Søndag saa overfyldt, at mange maatte 
staa paa Kirkegulvet. Siden blev det Sædvane, at der 
skiftedes en Gang under Prædikenen med at staa og sidde. 
Kun de Beboere, der havde faaet tildelt de øverste Stole
stader, fastholdt disse. jeg hørte Birkedal prædike i Ringe 
Kirke en Gang, da jeg var 13 Aar; Kirken der var ogsaa helt 
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!Overfyldt. Jeg sad appe paa Orgelet, hvor Organisten, vor 
Lærer, havde skaffet mig og flere Drenge Plads. Denne 
.Lærer, .der var Holstener, plejede at læse i tyske Blade, 
mens Præsten _prædikede, men den Dag hørte han efter. 
.Jeg undredes h~jligt over Prædikenen; thi aldrig havde jeg , 
.hørt Mage til kristeligt Vidnedsbyrd. Mange i Kirken græd. 

I den sidste .Halvdel af min Skoletid læste jeg meget. 
Vi havde selv kun .faa Bøger, kun enkelte gudelige Bøger, 
Fa'rs Visebog,.Lejrkr:ands og et Brudstykke af Olger Danske. 
Fa'r købte siden "Beretning om de franske og spanske 
Troppers Ophold paa Fyn 1808" og "M. Rasmussens 
Fortællinger om Treaarskrigen". Der var et Sognebibliotek 
i Ringe, og skønt vi ikke var Medlem, fik jeg mange Bøger 
~der fra til Laans. .Min Mo'rbro'r og Johan Nielsen lod 
.mig læse deres Biblioteksbøger, saa jeg en Tid læste et 
Par Bind ugentlig, og fr:a Skolen fik jeg Saksos og Snorros 
Krøniker, oversatte af Grundtvig, samt Molbechs Danmarks
.historie, Strøms Naturhistorie m. m. 

Da Treaarskrigen var sluttet, modtoges de hjemvendte 
Soidater med stor Glæde hver i sit Hjem og sin By; men 
der var to Soldater fr:a Sødinge, der blev paa Slagmarken, 
den ene var Jørgen Johansen, der savnedes efter Slaget 
ved Slesvig Paaskedag den 23. April 1848. Man mente, 
han havde været blandt de Infanterister, der maatte passere 
en Mose, hvor mange sank ned i Dyndet og enten druk
nede eller faldt for Fjendens Kugler. Den anden var mit 
Søskendebarn, Povl Andersen, som faldt i Slaget ved Isted 
den 25. juli 1850. Beboerne i Sødinge gjorde Gilde for 
hjemvendte Krigskarle hos gl. Hans Hansens Enke. I dette 
.deltog 25 Soldater; disse sad langs Y dervæggene i Stuen, 
og foran sad de to Dannebrogsmænd: Kristian Maare og 
Mads Hansen Kursmed, den sidste havde været saaret. 
De fleste af Byens Folk var med til Gildet, og jeg, der 
knapt var 14 Aar, var ogsaa med paa min Faders Vegne. 
Han var jo Krøbling og kunde ikke komme med til Gilder, 
hvorfor jeg var begyndt at blive hans Stedfortræder ved 
;saadanne Lejligheder. Prokurator Hansen holdt Festtalen, 

2* 
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der forøvrigt var meget tør, idet den nærmest bestod af 
en Opregning af de forskellige Slag, der var holdt. Der
efter oplæste Skafferen, Kristian Lillegaardr en Tale af en 
Feltpræst, den gjorde meget Indtryk, og· man sang en Sang, 
som ingen kendte, af samme Præst~ den blev sungen saa,. 
ledes, at Skafferen fremsagde to Linier, der saa blev sungne .. 
Drejer Lars Jørgen Jeppesen havde til Soldaterne malet 
en smuk Tiltale,. som var omkranset, og· Stuen var pyntet. 
Om Aftenen blev der danset og sunget mange Krigsviser. 

Den 25. juli 1851 blev der holdt en Minde-Folkefest 
ved Kellerup i Ringe Sogn, hvortil Deltagere fra hele Fyn 
var kommen. jeg var ogsaa med der; men jeg svævede: 
en Tid lang mellem Haab og Frygt om, hYorvidt det kunde 
ske, da man sagde, at kun dem, der v.ar konfirmerede,. 
maatte komme med. Det viste sig imidlertid, at der var 
Adgang for alle, der løste Adgangstegn._ Hvilket stort og_ 
mægtigt Møde var det dog! Folk var komne dertil fra_ 
alle Egne paa Fyn. Festpladsen var en stor Grusgrav 
ved Kellerup, hvor Tribunen med Talerstolen stod i Midten. 
I Bundfladen af Graven stod Bænke, og Skraaningerne 
rundt om var formede som Trapper til Staapladser. Paa_ 
disse Terrasser stod Folk i Mængde. I de nærliggende. 
Smaaskove var lavet pæne Spadseregange, og oppe ved 
Ringe Kro var rejst et Telt til Festmaaltidet. Dette hørte 
og saa jeg ikke noget til. Festkomiteens Formand. og_ 
Mødets Leder var Lærer A. Jørgensen i Ringe, der ogsaa 
havde digtet en Sang til Lejligheden. Der var mange 
Talere, men de, hvis Ord gjorde mest Indtryk paa mig, 
var V. Birkedal og Oberst Tscherning. Birkedal talte om 
"jensernes" Heltebedrifter, hvorledes de med "Staalpen" 
ved Frederits, lsted og Frederikstad skrev Danmarks Sejrs
saga; men hvorledes Diplomaterne med "Gaasepen~' fra,.. 
skrev Fædrelandet Udbyttet af de Sejre, vore Krigere 
havde vundet paa Slagmarkerne. Hans store Veltalenhed 
og den Kærlighedsvarme for Konge, Folk og Fædreland, 
hvormed Talen blev holdt, gjorde dybt Indtryk paa de 
fleste. Tscherning talte bl. a. om Arbejdet paa Rigsdagen;. 
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hvem, der vilde udrette noget der, maatte slutte sig til et 
Parti, og hvis der ikke var noget af de bestaaende Partier, 
·der tilfredsstillede, maatte man selv danne et nyt Parti. 
Af andre Talere husker jeg Baltzazar Christensen, j. A. 
Hansen, Jespersen, Peder Nielsen, Præsterne Melby og 
Mau, samt Redaktør Nis Hansen. Mage til Fest har jeg 
.siden ikke oplevet. 

Nej, jeg var ikke bleven konfirmeret, skønt jeg var 
.fyldt 14 Aar. jeg maatte vente til næste Aar, før jeg 
kunde blive konfirmeret, da der dengang kun holdtes 
Konfirmation en Gang om Aaret, og jeg kom derfor til at 
gaa otte Aar i Almueskolen. Om jeg lærte mere det sidste 
Aar, jeg gik i Skole, ved jeg ikke; ja, jeg fik jo gennem
regnet en Del flere Stykker i Rabens den store Regnebog, 
men ellers var det Gentagelser baade med Lektier og det 
Hele. jeg syntes, det var et langt og kedeligt Aar. Nogle 
af mine jævnaldrende var ude af Skolen, deriblandt hende, 
jeg elskede. I selve Skolen havde jeg det meget frit, jeg 
kunde regne, skrive og læse, hvad jeg vilde, og tit var 
jeg Bihjælper for Klint, hvilket gav en vis Anseelse i 
Klassen, men det var ikke videre frugtbart for min egen 
Udvikling. I dette Aar var Tonen mellem Børnene meget 
ordentlig; tidligere havde den været meget raa, baade i 
Henseende til gækkelig Snak og Slagsinaal. Engang fik 
den senere Svinerøgter og den senere Skorstensfejer, der 
holdt sammen, den senere Herremand Niels Madsen paa 
Krumstrup i Haarene, og de stod længe og nykkede hver
.andre, men Niels Madsen kunde holde de andres Hoveder 
nede ved sit. Omsider blev de trætte, uden at nogen vandt 
Sejr. jeg med flere mindre Drenge stod oppe paa Kirke
gaardsmuren og saa gysende paa dette Basketag. I Krigs
.aarene legede vi ogsaa Krig, hvilket de gamle Koner i 
Hospitalet tog for slemme Varsler. Særlig gik det hedt 
til, naar Drengene fra Byens to Skoler stødte sammen. 

jeg gik til Præst hos Kapellan Lange, der hørte os 
grundigt i vore Bøger og gav os meget lange Forklaringer, 
der forlængst er glemte. Der var mere Ro og Orden i 
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Konfirmandstuen end i Skolen, og der vankede ikke Hug~. 

Paa Kirkegulvet var jeg Nr. 3. At faa Nr. 1 ansaas for 
en stor Ære, hvorfor de fremmeligste Drenge fra Sognets 
tre Skoler kappedes derom, og saa skulde det ske den
gang, at en fremmed Apotekerdreng fra en Købstad hug
gede Pladsen! Vi var 52 Konfirmander, og Præsten holdt 
tre lange Taler til os, og saa skulde vi læse noget udenad 
og besvare nogle Spørgsmaal, hvilket tog lang Tid, saa 
jeg spiste med god Appetit den Hønsesuppe, vor Pige. 
havde lavet til Konfirmationsgildet, som Fa'r, Pigen og jeg: 
var fælles om. Glansnummeret i det Hele var Dragten 
med Perlemorsknapper, der var ganske pæn, men kunde 
have været pænere, hvis vi havde haft en mere elegant 
Skræder; en saadan havde vi dog til Nabo, men han syede 
i Reglen ikke for Husmænd. jeg tror nok, at jeg tog det 
med al . den Alvor, det var mig muligt, baade ved Konfir
mationen og Altergangen; men Glæden over Guds Naade 
i Jesu Navn fyldte endnu ikke mit Hjerte. 

Overgangsalder og Ungdomstid. 

Nogen Tid, et halvt Aar, efter at V. Birkedal var 
kommen til Ryslinge, udbredte det Rygte sig, at han havde 
faaet en Huslærer, der hed Kold, og at han hjalp Præsten 
med at undervise Konfirmanderne, samt at han agtede at 
oprette en Højskole for voksne. At denne Mand førte. 
noget nyt frem, var alle enige om, men om dette nye var 
godt, var Meningerne delte, nærmest efter vedkommendes 
Forhold til Birkedal og de "Hellige". Den første Gang, 
jeg saa Kold, var en Efteraarsdag, da jeg kørte med 
Jakob Larsen paa Lørup Mark til et Bryllup i Ryslinge. 
Kold gik paa Vejen, og da vi kørte udenom ham, sagde 
Jakob Larsen: "Der gik Kold; man siger, han vil oprette: 
en Højskole, men det anser jeg ham ikke for, at han duer 
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til." Skolen blev bygget paa Ryslinge Mark ude ved 
Majorgyden og kom godt i Gang. Der var dog kun faa 
Elever fra Ryslinge, de fleste var længere borte fra. 
Blandt Eleverne fra Ryslinge var · den senere Forfatter, 
Gaardmand Lars Frederiksen, og Gaardmand Frederik 
Jørgensen i Trunderup. Af dem længere borte fra lagde 
jeg Mærke til en af Kristen Larsens Sønner fra Hindsholm 
og til Ernst Bruhn fra Rybjerg ved Ringkøbing. 

Den anden Gang, jeg saa Kold og tillige var sammen 
med ham, var til Niels Peder jeppesens og Lise Nikolajsens 
Bryllup paa Sødinge Mark. N. P. Jeppesen og hans Bro
der, Drejer Lars Jørgen Jeppesen, Birkedals stadige Til
hører, var blevne gode Venner med Kold, og derfor var 
han og hans to Søstre, Ane og Marie, budne med til 
Brylluppet. Dette Bryllupsgilde, hvor Sødinge Bylav var 
med, var et meget blandet Selskab, hvilket viste sig derved, 
at i Storstuen dansede man, i en anden Stue spilledes der 
Kort og i en tredie holdtes dybsindige Samtaler, afveks
lende med Salmesang. Bruden, som dengang nok var 
pietistisk, vilde helst v.ære fri for at danse, men skønt hun 
holdt en af jomfruerne Kold under Armen, maatte hun 
dog frem paa Gulvet og træde en Dans. jeg hørte mest 
paa Samtalerne. Skolelærerne Klint og Jørgensen dispu
terede meget med Kold, der udviklede sit Skolesyn for os. 
Klint var Modstander, hvorimod Jørgensen bifaldt en Del 
af hans Tale. Kold fortalte, hvordan han gjorde Bibel
historien levende for Børnene ved f. Eks. at skildre Abraham, 
der ligesom andre Mænd havde sit Bosted og modtog 
Besøg. Han fortalte ogsaa noget om Forholdene i Smyrna 
og paastod, at Guldet havde en magnetisk tiltrækkende 
Kraft paa Mennesket, hvilket han mente, han havde erfaret 
dernede, da han engang holdt en Haandfuld Guldpenge, 
som han havde tjent ved Bogbinderi, i Haanden; thi han 
kunde næsten ikke slippe dem igen. Til Bekræftelse paa 
denne Tale anførte han noget af Ingemanns "Huldre
gaverne" og spurgte, om man kendte den. Dertil svarede 
Jørgensen, at han havde læst alt det, som Ingemann havde 
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skrevet, (hvoryed han steg højt i min Agtelse). Efter at 
Kold og hans Søstre var rejst, fortsattes Disputten inde 
ved Spillebordene om Udenadslæsningen og den nye Under
visning. Prokurator Hansen gjorde gældende, at Uden
adslæsning var absolut nødvendig, for at man kunde vide, 
hvad man skulde tro og gøre, og som Eksempel derpaa 
.anførte han, at vi alle havde lært, at Agur bad Gud: "Giv 
mig hverken Armod eller Rigdom, men uddel til mig mit 
beskikkede Brød." "Havde vi nu ikke lært dette udenad, 
saa vidste vi jo ikke, at vi skulde bede saaledes," sagde 
han. Dertil svarede Skafferen, Kristian Lillegaard: "jeg 
ved dog en Bøn, der er bedre," og paa Spørgsmaalet, 
hvad det var for en, nævnte han Fadervor. 

Siden efter begyndte der at udbrede sig nogle nye og 
dejlige Sange paa Egnen, som f. Eks "Unge Genbyrds Liv 
i Norden", og man sagde, at de blev sungne paa Højskolen. 
Ved det nævnte Bryllup blev ogsaa sunget noget, mest af 
Kolds Søstre, der sang godt; Kold selv sang kun lidt den Aften. 
En Dag, vi havde den senere Drejer Kristian Nikolajsen i 
Ryslinge, Brødrene jeppesens Svoger, til at male Vinduer 
for os, og jeg arbejdede i Loen, sagde han til mig: "Du 
skulde tage paa Kolds Skole, der kan du tro, der er Liv!" 
Men jeg, der knapt var 16 Aar gammel, hverken kunde 
eller vilde dengang paa Højskole. Forøvrigt kan jeg 
godt huske, at jeg, før Højskolerne begyndte, undrede mig 

· over, at der ikke fandtes videregaaende Skoler, hvor de, 
.der vilde lære noget mere, end hvad Almueskolen kunde 
give, kunde tage hen. Og min Fader talte undertiden om, 
.at jeg burde gaa i Skole et andet Sted, f. Eks. hos Halvorsen 
i Ryslinge; men min Fætter, August Jakobsen, fraraadede 
det paa det bestemteste, da det ikke var bedre der end 
andet Steds; han havde selv gaaet i Skole der. 

Mens jeg var lille, og da Fader blev aflægs, var der 
nogle af Sødinge Bys Beboere, der hjalp os godt med 
vort Arbejde. Saaledes var der en Del af de unge Karle, 
som høstede vort Vaarkorn om Søndag Formiddag. Fa'r 
havde ellers ogsaa i de Dage sine bestemte gode Hjælpere 
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til de forskellige Arbejder, som vi ikke selv kunde gøre. 
Vi havde et Hus, hvorpaa vi holdt 1 Hest, 3 Køer og 1 
Faar, og han gjorde alt muligt, for at det kunde blive 
bevaret i Arv til mig, hans eneste Søn. Saaledes høstede 
Johan Nielsen i mange Aar vor Rug, Knud Jørgensen · 
tærskede vort Korn, Lars Andersen (Smed) og Hans 
Hansens Karle skar vor Tørv, og havde vi noget andet, 
der skulde gøres, saa havde vi gerne den gamle, grund
skikkelige Aftægtsmand, Rasmus Larsen, til at hjælpe os, 
naturligvis for Dagløn, der i Reglen var 1 Mark (33 Øre) 
om Dagen. Ham kaldte mån "lille" Rasmus Larsen i 
Modsætning til hans Navnefælle "store" Rasmus Larsen, 
der havde lagt 4 af Byens Gaarde sammen til en Ejendom, 
som han senere solgte til Prokurator Hansen for 28,000 Kr. 
Efter at denne havde ejet Gaarden i ca. 40 Aar, solgte 
han den for 108,000 Kr., hvorefter den blev udstykket paany. 

Efter min Konfirmation varede det · ikke ret længe, 
før jeg kunde udføre alt vort Arbejde. Man havde den
gang ingen Maskiner, og der var i Aarets Løb meget at 
lære ved Landbruget. Vor Nabo, Jakob Olsen, hvem vi 
lagde Heste sammen med, lærte mig at pløje, saa og bruge 
en Le. De øvrige Færdigheder til de forskellige Arbejder, 
der forekom i Aarets Løb, tilegnede jeg mig efterhaa:nden, 
som de paakrævedes. Om Vinteren var Hovedarbejdet 
dette at tærske og rense Kornet. Til Tærskningen brugte 
vi Plejl og til Rensningen Kasteskovl, Sold, Driftstrug og 
senere Blæsemaskine. Naar der var optærsket, kom 
Brændehugst, Hjemkørsel af Brænde, baade fra Hegnene 

. og hvad, der var købt paa Auktion i Ravnholtskovene. 
Derefter blev Brændet savet, hugget og kløvet til Brændsel 
og en Del dannet til Gærde til Hegnene. Faldt der Sne, 
kunde den give meget Ekstraarbejde med at kaste Sne paa 
Vejene, hvoraf Postvejene skulde skovles meget rent. Bi
vejene behøvede man ikke at rense saa grundigt, der hed 
det: "Vi maa ikke fordærve Slædevejen!" Alle Byens 
Beboere udførte dette Arbejde samtidig under Oldermandens 
Ledelse og ved Tilsyn af Sognefogden. Varede Vinteren 
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aer blive strængt Arbejde med at hugge 
:-..: Landevejen op og kaste det til Side. Om 

-~::i skulde Hegnene gøres i Stand, baade jordgrøfter 
og Gærder; det skulde gøres solidt, for at Kreaturerne 
kunde blive paa egne Enemærker, selv om de slap løse. 
Naar jorden blev tjenlig, saaedes Vaarsæden. Jorden var 
pløjet om Efteraaret, og man brugte da Svenskharven 
baade før og efter Saaningen, hvorefter den harvedes med 
Letharve og tromledes. Saaningen, der udførtes ved Haand
kraft, skulde der megen Øvelse til, for at den kunde blive 
jævn og komme til at passe med Arealet, saa der hverken 
saaedes for tykt eller for tyndt. Naar Sæden var lagt, 
begyndte vi at gøre Husene i Stand, baade indvendig og 
udvendig, der skulde da mures, kalkes, males, tækkes og 
rygnes. Det hele skulde helst være færdig inden Pinse. 
Samtidig udførtes mindre Arbejder, som at sno Reb og 
sætte Køerne paa Græs. Siden skar man Tørv og vendte 
og stablede den, til den blev tør til Indkørsel. Saa kom 
Høhøsten, hvortil man brugte Le, da man hverken havde 
Slaa- eller Høstmaskiner. Naar Græsset var vejret, blev 
det sat i Høstak og, naar det havde staaet i Stakken ca. 
14 Dage, hjemkørt Ved Hjemkørsel baade af Hø og Korn 
hjalp Jakob Olsen og vi altid hverandre. Sidst i juli eller 
først i August havde vi Rughøst; dette Arbejde udførte jeg 
og vor Pige ene to; men i Gaardene havde man gerne 
flere Folk til Hjælp, saa de kunde blive færdige paa en 
Dag; der var i Regelen Iigesaa mange jern, som der var 
Tønder Land i "Læget", undertiden flere, for Rugen var 
i de Tider meget svær og som Følge deraf sen at høste. 
Den var altid saaet i Brakjord, der i de fleste Tilfælde 
nylig var merglet. 

I Aarene fra 1845 til op i Halvtredserne var det 
ualmindelig gode Tider for Landmændene, der avlede godt, 
og Kornpriserne var meget høje. Til en Tid kostede 
Rugen 28 Kr., Byggen 24 Kr., Hveden 32 Kr. og Havren 
8 a 10 Kr. pr. Td. Mange avlede Raps, der ogsaa var 
meget dyr. I de Tider enedes Bønderne om at sælge 
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Godtkøbskorn til Smaafolk. Hele Sommeren havde man 
Arbejde med at pløje og harve Brakjorden, køre Gødning, 
grave Vandgrøfter, senere med at lægge Drænrør og der
efter saa Vintersæd. Efter dette behandlede man Hør- og 
Hamp, der skulde "brydes", "skages" osv. Naar Efteraaret 
kom, skulde i Reglen Halvdelen af jorden pløjes til Brak 
og Vaarsæd og Tærskningen begynde og saaledes Aar 
efter Aar. Foruden vort eget og Jakob Olsens Arbejde, 
hjalp jeg vore Slægtninge med deres. jeg skar Tørv for 
Mo'rbro'r og Hans Hansen, mit Søskendebarn, for hvem 
jeg altid høstede Rug; dette Arbejde sluttede altid med tre 
Gange "Hurra" og et Gilde. Min Fader havde i min 
Mindreaarighed lejet til at mergle 6 Td. Land, saa jeg 
gravede kun Mergel til 2 Tdr. Land. Det var Karlearbejde, 
som alle Mænd burde have prøvet. Mon nogle af Hel
tene ved Frederits og lsted ikke har været blandt Mergel
graverne i Fyrrerne? Om Vinteren og i Fritiderne blev 
der lavet meget Huggehusarbejde, der mest bestod af 
Avlsredskaber til Haandbrug. Cyklerne var nemlig ikke 
opfundne. 

Nu begyndte Ungdomstiden. "Hvormed skal en ung 
holde sin Sti ren? Derved, Herre, at han holder sig efter 
dit Ord." jeg havde en from, gammel, troende Fader ; 
men hvad jeg mødte i Kirke og Skole, forekom mig at 
være bundkedeligt De kødelige Lyster vaagnede, men der 
var to Magter, der reddede mig, nemlig min medfødte 
Undseelse og Kærligheden til den Kvinde, jeg elskede, som 
var bleven mit Hjertes fejreste Haab. Der var dog en 
Skranke imellem os: hun var en stor Gaardmands Datter, 
og jeg en Husmands Søn. Vi mødtes kun ved Gilderne 
og ved Ungdommens Leg paa Gaden Søndag Aften, og 
da det sjældne Tilfælde ved en saadan Lejlighed indtraf, at 
vi var ene sammen, og jeg vilde aabne mit Hjerte, kunde 
jeg intet faa sagt. Senere har jeg tænkt: "Gud vilde det 
ikke." Min Læselyst vedblev. Engang fik jeg Birkedals 
Prædikensamling "Synd og Naade" fra Sognebiblioteket 
Den Alvor, Tankerigdom og Poesi, der findes i denne 
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Samling, gav mig Lyst til at høre denne Stormand i Aan
dens Verden, og det kunde let ske, for hans Kirke var 
kun en kvart Mil fra vor By. Der var kun det til Hinder, 
at det var nærmest de "Hellige", der søgte dertil, og til 
dem ønskede jeg ikke at blive regnet. Dog prøvede jeg 
paa at gaa i Kirke der en enkelt Gang, og det hele blev 
for mig som en Aabenbaring af et stort og herligt Aandsliv, 
der mere og mere fyldte mit Hjerte. Al anden Kirkegang 
blegnede for mig og syntes mig kun at være en mat 
Skygge af, hvad jeg oplevede i Ryslinge Kirke. Den opløf
tende Prædiken, som kom fra Hjertet og gik til Hjertet, 
de mageløse, oplivende Salmer, som ombruste mig, alt 
var saa ubeskriveligt dejligt, at jeg anser de Aar, jeg nød 
alt dette, for at være mit Livs rigeste Timer. Dertil kom, 
at jeg mere og mere følte mig betynget af Synden, som 
jeg ikke kunde fries fra ved egen Hjælp, men kun af Vor
herre Jesus Kristus. I den store Forsamling, som jeg der 
mødte, fandt jeg efterhaanden Bekendte og Venner, der 
kom mig kærligt i Møde og hjalp mig til at faa mere Syn 
for det aandelige Liv og Lyst til at leve i det, ja, stride 
for det, om det saa skulde være. - Men "hun" gik ikke 
paa de Veje. 

Friskolen i Sødinge. 
Kold, Schjørring og Birkedal. 

Friskolen i Sødinge oprettedes i Aaret 1857. Op
havsmændene dertil var nogle Sognebaandsløsere til Vilhelm 
Birkedal: Brødrene Drejer Lars Jørgen Jeppesen og Gaard
mand Niels Peder Jeppesen, Sødinge, der begge havde del
taget i Kolds Aftenmøder i hans Skole i Ryslinge, endvidere 
Gaardmand Hans Rasmussen, Sødinge Hede, og maaske 
Ungkarl, senere Gaardmand, Hans Hansen, Sødinge. Til 
.dem sluttede sig Snedker Søren Nielsen, Eskildstrup, 
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Væverne Hans Bendtsen, Sødinge, Peder og Lars Knudsen .. 
Eskildstrup, og flere. Lars Jørgen Jeppesen byggede et 
nyt Hus og indrettede en Rest af sin Faders gamle Hus 
til Friskolebolig. Kold, der dengang var ugift og havde 
Kr. Povlsen Dal til Medhjælper ved Skolen paa Hindsholm,. 
flyttede da i Sommeren 1857 derind for foreløbig at begynde 
Skolen med deres Børn, der havde sluttet sig til Sagen; 
der var omtrent 15 a 16 Børn. 

Imens Kold var i Sødinge, boede han hos L. j. 
Jeppesen. Der traf jeg ham engang. Maaske jeg blev 
indført i hans Værelse f ubelejlig Tid, for han sad og 
gjorde Uddrag af Grundtvigs Verdenshistorie, l. Del, men 
han lod mig ikke mærke, at vi kom til Ulejlighed. Han. 
gjorde os bekendt med noget, der stod i Bogen, nogle 
Orakelsvar fra den græske Oldtid, hvorved jeg fik Lejlighed 
til at spørge om, hvad Orakler var, hvortil han svarede, 
at det var Udtalelser af den græske Folkeaand. Deraf 
blev jeg næppe klogere. Senere spurgte jeg, om det var 
en gammel Bog, det stod i, dertil svarede han: "Nej, den 
er splinterny." Den var fra 1833. Ellers indlod han sig 
ikke videre med mig. jeg søgte ham heller ikke; men 
en Aften, jeg gik forbi Skolen, hørte jeg, at han og en 
Plejedatter sang Salmen: "jeg gaar i Fare, hvor jeg gaar." 

Kold kunde kun blive i Sødinge til hen imod Novem
ber, da Skolen paa Hindsholm skulde aabnes paany, og 
man fik da Hjælpepræsten i Ryslinge, jens Schjørring, til 
at overtage Friskolen i Sødinge. Han flyttede derind med 
sin unge Hustru, Marie, og holdt Skole der i syv Aar, og 
han var i den Tid tillige Hjælpepræst for Vilhelm Birkedal, 
Provst Knudsen, Gislev, og flere. Foruden disse nævnte 
Gøremaal holdt han ogsaa Bibellæsning i Skolen en Aften 
om Ugen. Disse Bibellæsninger var meget stærkt besøgte. 
Han læste Apostelsagaen i Lindbergs Oversættelse og 
udlagde den. Disse Udlæggelser var for mig til megen 
Glæde og Belæring, idet han mægtede at gøre hine Tiders 
kristelige Missionsvirksomhed levende for Tilhørerne, og 
saa blev. der sunget mange af Festsalmerne. Da jeg en 
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Tid havde hørt disse Bibellæsninger, fik jeg Lyst til at 
besøge ham. jeg var tyve Aar og var aldrig før kommen 
til andre end Bønder, og det var derfor ikke uden stor 
Betænkelighed og megen Forlegenhed, at jeg gik derhen 

·en Aften, og skønt jeg intet Ærinde havde, blev jeg godt 
modtaget baade af ham og hans unge Hustru. Vi talte 

·først om Bibellæsningerne, siden blev jeg indbudt til at 
-drikke Te med dem, og skønt det var et tarveligt Hus, 
·de boede i, saa forekom det mig, at de havde en meget 
fin Stue, idet de havde gode Billeder paa V æggene, Sofa, 
·Gyngestol og Astrallampe; altsammen Genstande, jeg ikke 
kendte. Efter Aftensmaaltidet læste Schjørring højt i Inge
manns "Prins Otto af Danmark", der var en god gammel 
Bekendt af mig. jeg havde selv for fem Aar siden læst 

·den højt hos Johan Nielsens, der ikke turde laane mig 
Biblioteksbøger, men tillod mig at læse den hos dem selv. 
Da jeg læste Slutningen, var Skrædermester Albrekt 
Jørgensen til Stede, og han udbrød: "Det er den bedste 
Roman, jeg nogen Sinde har hørt." jeg syntes da godt 
om, at han yndede Bogen, med blev stødt ved, at han 
kaldte den en "Roman" ; thi for mig var den da en virkelig 
Historie. Hvad der ellers blev talt om den Aften hos 
Schjørring, husker jeg ikke; men da man indbød mig til 
oftere at besøge dem, blev dette Aftensæde et Vendepunkt 
i hele min senere Livsførelse og Livsgerning. 

Birkedal var kommen hjem fra sin Udenlandsrejse 
og fortsatte sin store Gerning med at kalde os til Vor
herre og hjælpe os til at leve et Menighedsliv paa Daabs
pagtens Grund. Mange blev i de Dage opvakte ·til et 

. aandeligt Liv, og mange af disse løste Sognebaand til 
BirkedaL jeg unddrog mig længe fra at gøre dette Skridt, 
skønt mange af mine nye kristelige Venner, deriblandt 
Niels Peder Jeppesen, stærkt opfordrede mig dertil. jeg 
indsaa, at det var Fejl af dem at trænge saa meget ind 
paa mig for den Sags Skyld, da jeg var klar over, at sligt 
et Skridt ikke skulde gøres, før jeg selv følte et indre Kald 
dertil. Sjørring var den, der i saa Henseende bedst lod 
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mig være i Ro. En ny Præst, Bloch, var ogsaa nylig kom
men til Ringe, og det forekom mig, at hans Prædikener 
var kristelige. En Søndag, da Birkedal var bortrejst, skulde 
Pastor Kofoed i Sønder-Næraa prædike om Eftermiddagen. 
jeg gik da i Ringe Kirke om Formiddagen og fandt vel 
sagtens, at Blochs Prædiken var den rene Lære, men jævnt 
kedelig, dertil kom den meget daarlige Kirkesang, der gik 
uendelig langtrukken, og selve Salmerne var upoetiske. 
Maaske var der hos en Del af Kirkegængerne nedarvet 
Gudfrygtighed, men Verdens Væsen var dog det, der 
erkendtes og bekendtes. Om Eftermiddagen var jeg i 
Ryslinge Kirke og hørte Kofoed prædike over samme 
Tekst, og skønt han holdtes for at være mindre godt 
begavet, holdt han en ypperlig Prædiken, som mange , 
sagde var lige saa god som Birkedals. Hans Vidnesbyrd 
i Sammenligning med det, jeg havde hørt om Formid
dagen, forekom mig at være som Liv mod Død. Dertil 
kom den inderlige Deltagelse fra Menighedens Side, de 

1 
lyttende Øren og den livsalige Sang. Fra den Dag af 
var jeg i Hjertet bestemt paa, at jeg vilde løse Sognebaand 
til BirkedaL jeg talte da med Schjørring derom, og han 
tilbød at følge med til Ryslinge. Vi gik saa ned efter 
Ryslinge en Eftermiddag og mødte Birkedal paa Vejen. 
Vi hilste, og jeg sagde mit Ærinde. Han spurgte, hvorfor 
jeg vilde løse Sognebaand, og jeg sagde da, at det fore
kom mig, at der ingen Menighed og intet Menighedsliv 
var i Ringe, og jeg vilde derfor gerne høre med til Rys
linge. Dermed var Sagen afgjort, og Schjørring og Birke
dal ordnede siden de lovbefalede Formaliteter. Efter den 
Tid kom jeg ikke til Kirke i Ringe, skønt der vidste jeg, 
at jeg undertiden kunde finde den Pige, som jeg elskede 
højest af alle. Hun og hendes Slægt var ikke vundne for 
den Sag, der mere og mere blev min Livsag. 

I Sommeren 1858 var Kold i Besøg i Sødinge og 
overnattede hos Gaardmand N. P. Jeppesen, som indbød 
gode Venner til Aftenselskabet, blandt dem var Schjørring 
og jeg. Det blev en mærkelig Aften for mig, for aldrig 
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havde jeg hørt Mage til Samtale, eller maaske rettere:· 
Enetale, for det var for det meste Kold, der førte Ordet.. 
Hans Tale om de højeste og dybeste Ting var saa jævn 
og fattelig, at det var en Fryd at sidde i Nærheden og 
lytte dertil, og meget klarede sig for os Tilhørere ved at 
høre hans Tale. Ved den Lejlighed hørte jeg første Gang 
Beretningen om Kolds Samtale med Biskop Engelstoft 
angaaende Sognebaandsløsning. Biskoppen vilde have Folk 
til at lade være med at løse Sognebaand, og da baade 
Kold og mange paa Hindsholm havde gjort dette og sluttet 

. sig til Pastor Viktor Bloch i Kerteminde, vilde Biskoppen 
baade forsikre og bevise for Kold, at saadant paa ingen 
Maade var nødvendigt, for Sakramenterne var lige gode, 
enten de blev forvaltede af den ene eller den anden Præst 
i Folkekirken. Dertil havde Kold svaret, at det var han 
nu ikke sikker paa; thi det gik ham i saa Henseende, som 
hvis han var i det Tilfælde, at han skulde have en Specie 
hos en anden Mand, og denne gav ham to Mønter at 
vælge imellem. Naar han nu vidste med Sikkerhed, at 
den ene af disse var ægte, men tvivlede paa, at den anden 
var det, saa valgte han som en forstandig Mand, den 
Mønt, han ansaa for at være ægte. Da vi gik hjem, spurgte 
Schjørring mig, om jeg ikke kunde have Lyst til at komme 
i Skole hos Kold. Dette kunde jeg nok, men jeg saa 
ing~n Udvej til, at det kunde ske. jeg gik jo ene der 
hjemme hos min gamle Fader og udførte vort Arbejde. 
Vilde jeg paa Skole, havde han ingen dertil og til at 
hjælpe sig i alle Maader. Desuden tvivlede jeg paa, at han 
vilde tillade, at jeg rejste saa langt fra ham. Og saa 
kostede det ogsaa lidt. Halvtreds Rigsdaler var dengang 
i Husmandskredse regnet for mange Penge. Disse Penge 
havde vi dog, for jeg havde arvet noget efter min Moster 
Margrethe, og vi levede meget tarveligt. jeg havde heller 
ikke ret Forstaaelse af, hvad en grundtvigsk Højskole var. 
jeg tænkte nærmest paa at tilegne mig nyttige Kundskaber 
og ikke paa historisk, poetisk Oplysning. jeg dyrkede. 
vel baade Historien og Poesien efter Evne, fordi det var 
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min Lyst og min bedste Tidkort, ved Hjælp af de faa og 
spredte Midler, jeg forefandt; men det hele stod i Taage 
for mig. 

Schjørrings Højskole. 

Saa var det en Aften, lidt før Solnedgang, jeg 
fulgte med Schjørring ud ad Vejen til N. P. Jeppesen, at 
jeg sagde til ham: "De raadede mig til at tage paa en 
Højskole, men den er saa langt borte, kan De ikke selv 
lære mig noget?" Det Spørgsmaal lod det til, at han blev 
meget glad ved; thi han omfavnede mig og sagde, at det 
vilde han meget gerne, men saa skulde vi være nogle flere, 
og kunde der blive en halv Snes Karle fra Egnen, vilde 
han gerne begynde en Skole for dem. Der blev nu arbejdet 
paa at fremme Sagen. Schjørring lovede at undervise to 
Dage om Ugen. Blandt de unge Karle, jeg henvendte 
mig til derom, var Rasmus Povlsen, den nuværende For
stander Povl Hansens Farbroder, men han mente, at en 
saadan Undervisning vilde komme til at gaa højere, end 
almindelige Bønderkarle kunde være med til, saa han kom 
ikke med. Den af Byens unge Karle, som jeg var mest 
fortrolig med, Jørgen Christensen, der ilittig havde besøgt 
Bibellæsningerne, kunde heller ikke komme med; maaske 
Forholdene i Hjemmet afholdt ham derfra. Derimod 
overraskede det mig, at jens Hansen, en Broder til Thyge 
Hansen i Ferritslev, vilde være med, for han var en ældre 
Karl. jeg havde stor Respekt for den Familie. Faderen, 
den gamle Hans Hansen, var død; Moderen, Maren, der 
var ca: 80 Aar, var aandelig interesseret, saa hun glædede 
sig meget ved at høre f. Eks Bjørnsans Fortællinger, som 
jeg senere læste der. En Datter var gift med Hans Povlsen 

· i Sødinge og var Moder til Povl Hansen, Vallekilde, og 
Søskende. Der var tre Brødre hjemme, de var mere ud
viklede, end Byens andre Karle; Hans havde været med 

Knud Rasmussen. En Llvsskildring. 3 
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ved Isted, Erik havde været Dragon og jens Infanterist. 
jeg var 21 Aar gl., jens ca. 27, Erik 29 og Hans over 
30 Aar. I de senere Aar havde de Brødre været stadige 
Kirkegængere i Ryslinge. De holdt Kirketidende, Bud
stikken og Fyns Avis, havde gode Sanggaver og var 
ypperlige Selskabsmænd, de bar smukke Klæder og var i 
det hele taget Noblessen iblandt Byens Ungdom. jeg 
havde mange Aftener siddet og hørt paa deres Sang og 
Tale, uden at det kunde falde mig ind at prøve nogen 
Tilnærmelse til dem, dertil forekom jeg mig selv at være 
alt for lille. Det var derfor en stor Ære for mig, at jens 
Hansen en Søndag Eftermiddag besøgte mig for at tale 
om den forestaaende Skolesag, som han ogsaa vilde være 
med til. Det viste sig ogsaa, at vi var godt enige og begge 
glade ved, at Skolen skulde snart begynde, og vi gjorde 

. os store Forventninger om det Udbytte, som denne Vin
ters Skolegang vilde bringe os. Hvad jeg for min Del 
ventede af Skolen, søgte jeg at udtrykke i en Sang, jeg 
skrev ti! Skolens Aabning, der ogsaa blev modtaget af 
Schjørring og trods alle dens Mangler sunget første Dag, 
vi var i Skolen. Det første Vers lyder saaledes: 

"Oplysnings Sol i Morgenrøde straaler 
i Gyldenglans ud over Danmarks Land. 
Og danske Folk, hvis Øje Lyset taaler, 
med Glæde ser den stige op af Strand; 
thi Lysets Sol bebuder lyse Dage, 
og Liv er Lysets allerbedste Ven. 
De Venner to har Kongen uden Mage, 
Vorherre Jesus, som er Frelseren." 

jeg havde før prøvet at udtrykke mine Tanker og 
Følelser paa Rim og siden hen ved Lejligheder, der gjorde 
mere end almindeligt Indtryk paa mig, benyttede jeg denne 
Evne. Blandt andet skrev jeg nogle Vers om "Danmark", 
der blev optaget i "Dannebrog". Dette havde Birkedal faaet 
at vide, og engang, vi traf sammen, advarede han mig 
imod at indbilde mig at være Digter, fordi jeg kunde skrive 
Vers. "For det", sagde han, "kan alle, der kan danse." 
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jeg glædede mig naturligvis over at finde den Gave hos mig, 
"som jeg aldrig havde bedt om at faa," men som jeg ikke heller 
søgte videre at udvikle, og derfor drømte jeg heller ikke 
om at blive Digter. Denne Livsgerning stod saa højt i 
mine Tanker, at jeg aldrig tænkte at naa saa vidt. Og . 
skønt der en enkelt Gang tilbød sig et lidet Emne, kunde 
jeg dog aldrig faa en saa omfattende Tanke eller Følelse, 
at der kunde opføres en poetisk Bygning derpaa. jeg 
tror nok, jeg tør sige, at den poetiske Aare, der findes i 
min Sjæl, har fundet sit Afløb i min Friskolevirksomhed; 
og den kom den Sag til Gode, ikke i Vers, men i Tanke
glimt, der glædede mig selv og frugtbargjorde min Under
visning for Børnene. 

De unge Karle, der samledes i denne lille Friskole i , 
Sø ding e, var: J ens Hansen og jeg fra Sødinge, Anders 
Hansen Tange . og Hans Bonnesen fra Gestelev, Væver 
Knud Pedersen, Voldstru p, Peder Jørgensen, Hans Andersen, 
Rasmus Jensen, Knud Larsen og jens Kristoffersen, Peder
strup, samt Hans Holm og Niels Hansen fra Gultved. -
Schjørring begyndte med at forklare os, at Historien var 
den ypperste Oplysningskilde, at vi derigennem klarest 1 

kunde se Guds Førelser med Menneskeslægten, baade i 
Oldtiden, som han lignede ved Ungdomstiden, i Middel
alderen, der lignedes ved Manddomstiden, og i Nyaars
tiden, der sammenlignedes med Alderdommen. Og han 
paaviste, at i disse tre Tidsrum var i det første Indbildnings
kraften, i det næste Følelsen og i det tredie Forstanden 
fremherskende. Saa fortalte han os Verdenshistorien i store 
Træk, dvælede særligt ved Grækerne og gengav temmelig 
udførligt Indholdet af Iliaden og Odysseen. Schjørring 
var en ypperlig Sanger, og der blev sunget mange Sange 
efter P. O. Boisens Sangbøger. I den første Uge var han 
ene om Undervisningen, derefter blev Friskolelærer Morten 
Eskesen i Rudme hans Medhjælper to Dage ugentlig. Han 
fortalte Nordens Myter og Danmarks Historie i Middel
alderen og lærte os mange Kæmpe-Viser. Schjørring havde 
Retskrivning og Eskesen Regning og Skønskrivning med 
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os. Der blev læst Oehlenschlægers "Hakorr jarl" og: 
"Aladdin" for os. De fleste af Eleverne var nogle af 
Egnens bedst begavede Karle; af disse udmærkede sig: 
særlig Anders Tange fra Gestelev. Han kendte mere til 
Historien, end vi andre, og arbejdede flittigt videre, han. 
havde en god Hukommelse og blev meget god til at skrive 
for sig. En Dag skrev vi Sagnet om den norske Bonde
søn Finn Svendsen, der kom til Danmark i Svend Tveskægs. 
Tid og blev kristnet. Denne Fortælling skrev de fleste af 
os meget ordentligt, men Anders Tange blev særlig rost 
for sit Stykke. Maaske dette bidrog til, at jeg samme 
Dags Middag skrev et Digt om samme Begivenhed og_ 
mente sagtens derved at kunne godtgøre, at jeg kunde 
ogsaa frembringe noget. Schjørring læste Digtet en Mid
dag, da jeg var hjemme at spise. Han var lige færdig, 
da jeg kom indad Døren. Man saa paa mig med forundrede 
Øjne, · men ingen sagde noget derom. 

jeg tror, at alle Eleverne var glade ved denne 
Skolegang; dette bekræftedes ved, at de fleste samledes. 
næste Vinter igen i en anden Skolebygning, som Schjørring 
havde købt, hvorhen ogsaa Friskolen flyttedes i Efter
aaret 1859. Der blev den Vinter 18 Elever, deriblandt 
den unge Klaus Berntsen fra Eskildstrup, den senere 
Friskolelærer, Højskolelærer, Folketingsmand og Konsejls
præsident; Schjørring og Eskesen underviste i samme Fag 
som Vinteren forud. Birkedals Huslærer, cand. theol. 
Kristian Køster, blev Lærer i jordbeskrivelse; han fortalte 
meget livligt om jordens Lande og Folk, som om han 
havde rejst og set det alle Vegne; han var ogsaa meget 
dygtig i Regning, saa han med et halvt Øje kunde se, om 
et Regnestykke var rigtigt; tillige var han en grundalvorlig 
og behagelig Mand, vist nok den kundskabsrigeste af 
alle Lærerne. Friskolelærer Kristian Appel fra Ryslinge 
underviste en halv Dag ugentlig i Naturhistorie og fortalte 
Danmarkshistorie i de oldenborgske Kongers Tid; dette 
gjorde han mesterligt; han læste Grundtvigs: "Optrin af 
Kæmpelivet i Nord", og Morten Eskesen læste Bjørnsons:. 
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.,,Arne" og "Synnøve Solbakken", der dengang var ny. 
Foruden de nævnte Lærere underviste Landinspektør . 
Motzfeldt fra Ringe i Landmaaling, Nivellering, Geometri 
m. m., hvilket kom mange til megen Nytte. En Provisor 
fra Ringe Apotek underviste i Landbrugskemi, men det 
Jik næppe nogen praktisk Betydning. 

For at Skolen kunde faa Understøttelse fra Amtet, 
:maatte Eleverne underkaste sig en Prøve ved Slutningen 
.af Undervisningstiden den 29. Marts 1860; til denne Prøve 
mødte Amtmand Cederfeldt de Simonsen, Provst Engelbrecht 
:samt nogle Amtsraadsmedlemmer og en Del af Skolens l 
Venner. jeg havde skrevet en Afskedssang, der lød saaledes: ' 

"Nu ser vi tilbage, vor Skoletid forsvandt, 
saa snelt som Bækken rinder, den Vintertid bortrandt; 
thi midt i Vinterkulden, ved Livets grønne Træ, 
fandt glade Ynglings-Hjerter mod Verdensstorme Læ. 

Vi plukked' af Frugter, saa højt vi kunde naa, 
;for Sjælens Liv at leve, som aldrig skal forgaa; 
·vi drak af Livets Kilde ved Urdas rene Væld, 
·vi ønsked' ej at smage den Frugt, som slog ihjel. 

Her saa vi tilbage paa Aandens store Strid, 
·vi saa dens lyse Bane i svundne Slægters Id; 
og under Aandens Banner for Sandhed og for Ret 
·vil Ynglings-Hjertet kæmpe til sidste Aandedræt. 

!Her saa vi tilbage paa Danmarks gamle Tid, 
-og stolte Helte-Sjæle drog Aandens Blik forbi; 
vi følte Hjertet banke, vi kendte dem jo nok, 
vi vidste, de var Fædre til Danmarks Ynglings-Flok. 

'Her saa vi tilbage og over Verden ud, 
·saa Mindets Fugle synger hel blidelig endnu. 
"Se frem, men ej tilbage" - dog taler Danmarks Aand, 
·og ham vil Dansken følge med Hjerte, Mund og Haand. 

:Saa se vi da fremad hen mod ufødte Tid, 
'hvis Slør vi ej kan hæve; for Sorg er vi dog fri; 
;thi selv for Tiden raade han, som har Tiden skabt, 
.og aldrig han af Sigte sit mindste Værk har tabt. 

l 
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Her samled' os Nordens den herlig djærve Aand, 
derfor vi bort kan vandre med Dannebrog i Haand,. 
og trindt i Danmark plante af Livets Træ en Gren, 
hvorfra Korsban'ret vajer al Mørkets Æt til Men. 

Saa maa vi da skilles, Farvel for denne Gang, 
men aldrig Hjertet glemmer, at her ved liflig Sang 
paa Kærlighedens Vinger med Ordets stærke Flugt 
vi saa en Aandens Verden med ny og salig Frugt. 

Saa vil vi da ønske, som gaa til Hjemmet hen, 
naar Vinterstormen bruser om Odins Ø igen, 
at Livstræets Krone maa hvælves her paany, 
hvorunder danske Drenge kan finde Lys og Ly." 

Det skulde, som nævnt, være en Afskedssang; men 
da den havde faaet Kammeraternes Tilslutning og var 
bleven trykt, blev den sungen med fuld Kraft, før Prøven 
begyndte, og det blev kendeligt, at der ved · den vaktes 
en god Stemning for Skolen. Schjørring selv stillede 
Spørgsmaal i de historiske Fag, og da det var tilladt 
Eleverne at svare paa det, de kunde, blev intet Spørgs
maal ubesvaret; Landinspektøren blev særlig rost, fordi 
han havde opnaaet saa gode Resultater i sit Fag . i denne. 
korte Tid; denne, der ikke . var min Ynglingslærer, 
komplimenterede mig for Sangen, idet han sagde: "De 
er jo virkelig Digter!" Dette kunde jeg, som før sagt, 
ikke selv tro. 

Denne Vinters Skolegang staar i en ejendommelig 
Glans for mig · i Mindet. Vel kom jeg ogsaa. i Aaret 1862. 
paa Kolds Skole, der i mange Maader var videregaaende,. 
men jeg tror dog, jeg var gladere ved at være paa den 
første end paa den sidste Skole, og jeg tænker ogsaa, at 
jeg der blev godt forberedt til at modtage Kolds og. 
hans Fællers ypperlige Undervisning bedre, end om jeg 
ikke havde været forud Sødinge Højskole. 
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