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Oplevelser i København i Soldatertiden"' 

l Efteraaret 1859 var jeg paa Session, blev udskreven 
til Konstabel og skulde melde mig i Maj 1860 til 1. Artilleri
regiment i København. jeg havde nok Lyst til at være 
Soldat, men ønskede helst at blive Infanterist, maaske 
fordi det forekom mig, at Artilleriet var saa maskinmæs
sigt. Det, jeg glædede mig mest til, var at komme til 
København. Imidlertid havde jeg faaet en Brokskade, 
hvorfor jeg brugte Bind, og jeg var derfor bange for, at 
jeg ikke skulde kunne taale Tjenesten. Da jeg meldte mig, 
sagde jeg det til Lægen; men han mente ikke, det var saa 
meget, at det vilde skade mig, og sagde, at jeg kunde , 
undvære Brokbindet. Det gjorde jeg ogsaa i Rekruttiden, 
men senere blev jeg nødt til at benytte det igen. jeg bar 
det saaledes, da jeg var i Krigstjenesten i 1864, og i de 
ældre Aar har det været uundværligt. Før jeg drog af Sted, 
blev der af Vennerne holdt Møde i Friskolen, hvor Schjørring 
og Køster talte. jeg var ked af min Svaghed og sagde, 
at det var muligt, jeg blev kasseret. Dette skete dog ikke. 

Aftenen før jeg skulde melde mig, rejste jeg hjemme 
fra til Pederstrup til vor Skolekammerat, Rasmus Jensen, 
der ligeledes skulde være Konstabel (han faldt i Dybbøl 
Skanser 1864). Da jeg første Gang forlod mit Hjem, 
kom der en underlig blød Følelse op i min Sjæl, saa 
Taarerne vilde frem. I Pederstrup var der Gilde, og Dan
sen gik livligt til over Midnat, da vi kørte der fra til Nyborg 
for at komme med Dampskibet over Bæltet om Morgenen. 
Det var dejlig mildt Vejr, Solen hævede sig fra Synskredsen, 
og Sejladsen var saa fin, som den kunde være. jeg havde 
aldrig før sejlet og kendte ikke en jernbane. I Korsør 
kom vi paa Toget, og i Løbet af J1/2 Time rullede det os 
til København. Vi kom til den ældste Banegaard, gik 
forbi Frihedsstøtten og langs med Volden efter Langebro, 
hvorved jeg af og til fik Lejlighed til at titte ind i Byen, 
hvor jeg fik Øje paa Slotskirkens Kuppel og Firspandet 
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paa Thorvaldsens Museum, hvorved jeg fik en Anelse om, 
at der maatte findes mange uanede Herligheder derinde. 
Modtagelsen paa Kasernen var ikke videre høflig. jeg 
kom til 4. Batteri og fik Kvarter i "Gamle Artillerikaserne" 
paa Christianshavn. Der laa 50 Mand paa en stor Sal. 
Der fik jeg prøvet at ligge paa Madras, og de forekom 
mig at være slemt haarde; siden blev jeg godt vant til dem 
og sov da lige saa godt der som i min bløde Seng. Saa 
fik vi Tøj og kom Dagen efter til Øvelse for at lære at gaa. 

Morten Eskesen havde givet mig Anvisning paa nogle 
gode Familier, hvor jeg vilde blive godt modtaget, og det 
blev jeg ogsaa. Den ene var Skrædermester Vinthers paa 
Christianshavn; de var meget venlige mod mig, og jeg fik 
Lov til at opbevare mit overflødige Tøj der. Det andet 
Sted var hos den bekendte Handskemager Larsen paa 
Købmagergade. Schjørring havde anbefalet mig at besøge 
hans Broder, Peder, der da var Protokolsekretær i Højeste
ret. Da jeg kom ind, sad der to unge Kvinder derinde; 
jeg vidste ikke, hvem der var Fruen, men hun tog imod 
mig med de Ord: "Der har vi saa Digteren!" Derved 
blev jeg noget lille. Senere fortalte Rosendal mig, at min 
Afskedssang til Skolen havde gjort mig saa meget bemærket, 
at man havde sendt den til H. C. Andersen. Hvad han 
syntes om den, ved jeg ikke; men kort Tid efter sendte 
han "Mit Livs Eventyr" som Gave til Højskolen i Sødinge. 

Artilleristøvelserne var jævnt kedelige. Man maatte 
høre mange Eder og Ukvemsord, dog var ikke alle Befa
lingsmænd lige brutale. Da vi havde opholdt os paa Ka
sernen i 14 Dage, blev vi ført ud paa Amager Fælled, 
hvor der var siaaet Lejr til os. Vi laa 12 a 13 Mand i 
hvert Telt og var der til sidst i August. Lejrkommandant 
var Kaptejn Herte!. Vi var inddelt i Hold, og vor Hold
kommandør var Premierløjtnant O. Blom. Disse to Mænd 
var meget gode ved os og nægtede os aldrig rimelig Fri
hed. jeg fik Lov til at gaa til Byen hver Søndag. 

Hos Skræder Vinthers følte jeg mig ret hjemme; de 
var halvgamle og meget elskelige Folk. Den første Søndag 
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-'fulgte jeg med Vinther til Vartov Kirke for at høre Grundtvig, 
·og skønt jeg havde store Forventninger om at komme der, 
blev de dog overtrufne paa en hel anden Maade, end jeg 

:havde tænkt. jeg var jo kommen bort fra mit Hjem, mit 
-Vennelag, Menighed og mine vante Sysler og kommen 
-j Dressur mellem fremmede Mennesker og uvante Ting ; 
dertil kom den skrækkelige Skælden og Banden, der var 
mig saa modbydelig. Da jeg kom til Vartov, stemmedes 
der op med de hjemlige, vante Toner, Grundtvigs herlige 

.Salmer, sungne i fuldt Kor af den store Menighed. Dette 
gjorde et saa overvældende, smeltende Indtryk paa mig, 
.at jeg maatte græde af Glæde. Grundtvigs Prædiken kunde 
jeg til Nød følge; den gjorde mig dog ikke den Glæde, 
som naar jeg hørte Birkedal, hvis Prædiken jo var saa 
mageløs billedrig og løftende. Grundtvig prædikede over 

-det Evangelium, hvori der staar, hvad Jesus sagde til Discip
lene: "Dette har jeg talet til eder ved Lignelser, men den 
Time kommer, da jeg ikke mere skal tale til eder ved 
Lignelser, men frit ud forkynde eder om min Fader." 

·Og jeg tænkte og skrev: "Maaske gaar det nu mig lige-
. som Disciplene, at nu havde jeg hidtil hos Birkedal hørt 
Ordet forkyndt i Lignelser, men nu skulde jeg hos Grundtvig 
høre det talt lige ud uden Billedsprog." jeg kom mange 
Gange i Kirke hos Grundtvig og havde baade Gavn og 
Glæde deraf. Engang hørte jeg ham vidne om, at Troens 
Ord var fra Vorherre og paa een Gang stod for ham "som 
et himmelsk Lys". Undertiden, naar jeg for Tjenesten 
ikke kunde komme til Byen om Formiddagen, hørte jeg 
Aftensang i Vartov, hvor P. Boisen prædikede, eller hos 
Mejnert i Frelserskirken. Nogle enkelte Gange hørte jeg 
ogsaa P. A. Fenger. En Gang imellem besøgte jeg H. F. 
Larsen og P. Schjørring og fandt altid god Modtagelse. 
Det var en fornøjelig Afveksling paa Soldaterlivet i en 
Tid, hvor hverken Soldaterhjem eller "Dannevirke" var til. 

Saa var jeg efter Birkedals Tilskyndelse et Par Gange 
hos Frederik Barfod, der var gift med Birkedals Søster, 
og hvor hans Moder opholdt sig. Men han talte ikke ret 
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meget med mig. Engang, da vi sad ved Bordet, kom 
der Telegram fra hans Søn, der rejste i Jylland. Den 
gamle Barfod blev meget angst, da han modtog det, han 
rystede paa begge Hænder, men da han aabnede det og 
saa, at der blot stod: "Vilde prøve Telegrafen", blev der 
almindelig Munterhed. Der saa jeg Jørgen la Cour, der 
blev hans Svigersøn, samt en anden Løjtnant la Cour, der 
var en af vore flinkeste Lærere paa Rekrutskolen; rigtig 
nok beærede han mig med Navnet "Karperyg", men det 
bar jeg let. 

Saa djærvede jeg mig til at besøge Grundtvig selv;. 
jeg var der 3 a 4 Gange. Den første Gang var jeg uheldig, 
da der var andre fremmede, saa jeg fik kun aflagt en Hil-
sen fra Schjørring og flere der hjemme fra. Anden Gang, 
jeg var der, var der ingen andre end jeg, og han sad og 
talte med mig saa jævnt og hyggeligt som en Fa'r med 
en Søn. Paa den Tid var Bjørnstjerne Bjørnson i Køben
havn, og man sagde, at han digtede paa en Bog om Hellig 
Olav (Arnljot Gelline?), og jeg spurgte Grundtvig, om der 
kunde være mere at skrive om Olav den Hellige, da vi 
havde en saa udførlig Saga om ham i Snorros Krønike. 
Dertil sagde han, at Historieskriverne kun kan berette om 
de Ting, der vitterlig er sket, hvorimod Digteren kan skil" 
dre, hvad der ligger bagved: Drifter, Tanker og Følelser, . 
hvoraf Begivenhederne var en Frugt. Vi kom til at tale 
om Saksos og Snorros Værker, og da jeg sagde, at jeg 
syntes bedst om Saksos Krønike, svarede han, at Snorros 
yar et langt dygtigere Arbejde og stod i Fremstillingskunst 
paa et højere Trin end Saksos. Den Gang kendte jeg 
kun Sjovulfs Drapa i Brudstykker, saa bad jeg ham om 
at laane mig Bogen, og dette gjorde han meget beredvilligt, . 
hvilket siden forundrede alle dem, jeg fortalte det til. ja, 
jeg maa gentage, at vi talte sammen som Fader og Søn, 
hvilket fra min Side maaske kom af, at Grundtvig i sit 
Ydre meget lignede min Fader der hjemme; de var omtrent 
i samme Alder, og Ansigternes Form var hinanden paa
faldende lig. At Uligheden i aandelig Henseende var stor 
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behøver ikke at nævnes. Han vilde gerne vide noget om,.. 
hvordan det gik til i Lejren, og navnlig vilde han gerne 
høre noget om, hvordan det gik hjemme i Menigheds
kredsen og om, hvad der rørte sig i Folket. jeg fortalte 
da, hvad jeg vidste, og da jeg nylig havde faaet Brev fra 
Anders Tange, læste jeg det for ham og hans Frue. Det 
lyder saaledes: 

Kære Knud! 
Det har været lidt underligt i den senere Tid, 

det maa jeg tilstaa, fordi du nu aldrig findes ved vort 
gamle, kære Samlingssted, Ryslinge Kirke, hvor vi 
ellers gerne mødtes og hilste hverandre med et godt 
og ærligt, dansk Haandtryk, efter at vort Haab var 
bleven vakt og vor Tro styrket ved det Troens, 
Haabets og Kærlighedens Ord, som vor kære Birkedal 
aldrig lader dem savne, som har Øren til at høre 
og Aand og Hjerte til at modtage og fatte det. Det 
har været mig en Glæde at høre Hilsener fra dig, 
at du befandt dig vel efter Omstændighederne, og at 
du heller ikke der kan savne det Livsens Ord, da du nu 
har Lejlighed til at høre Aandens Ypperstepræst i 
Norden, for det kan vi jo ikke leve foruden, da vi i 
det har Vorherre selv, og uden ham er vi jo intet 
og kan intet gøre. Og hvor der kastes Vrag paa 
dette Herrens Ord ved hans Sakramenter og hans 
Bøn, der er heller ingen hellig, almindelig Kirke. Det 
er ellers mit Ønske, at du vil give mig en lille Skil
dring af det kristelige og folkelige Liv derinde i 
Hovedstaden, hvor alle saavel gode som onde Kræfter 
ligesom er samlede paa een Plet, hvis du ellers har 
haft Lejlighed til at gøre nogen Erfaring i saa Hen
seende; for jeg kan nok tænke, at du som Rekrut 
ikke kan have nogen udstrakt Frihed. Det sidste, 
jeg hørte om dig, var, at du skulde til at ligge i Lejr 
paa Amager. Det har nok ikke været synderlig: 
behageligt i saadant ustadigt Vejr, som vi har haft i. 
denne Sommer. 
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Nu vil jeg prøve paa at fortælle dig lidt om, 
hvordan vi har haft det, siden du rejste. jeg tror 
at kunne mærke, at dersom Gud vil, skal vi faa det 
Jidt bedre i Sommer end ellers; dersom ellers Fort
sættelsen og Enden vil blive som Begyndelsen, og 
jeg haaber, at det folkelige Liv hos mange mere vil 
komme til at gaa Haand i Haand med det kristelige, 
end det' hidtil har gjort. jeg knytter dette Haab 
nærmest til de folkelige Fester, hvoraf vi paa vor 
Egn har afholdt tre, der har været talrigt besøgt, og 
som nu er bestemt at skulle afholdes hver Søndag 
Eftermiddag i Birkedals Skov, naar Vejret tillader det. 

·Den første blev afholdt i Lars Jakobsens Skov i 
Eskildstrup for Brødrene Berntsen, der skal være 
.Soldater. Den Dag var Vejret meget uheldigt, og 
. Stemningen som Følge deraf noget trykket ; men dog 
. stod den store Forsamling medgod dansk Taalmodighed 
under Paraplyerne og hørte paa fem Taler. Birkedal 

· traadte da først frem og skildrede meget levende, 
·. hvordan de Soldater skulde være, som Holger Danske 
. paa den store Session vilde erkende for danske 
Kæmper og Brødre, og til den Ende delte han dem 
i tre Hold: Undermaalerne, det var dem, der gik til 
Kampen, alene fordi Kongen befalede dem det, der 

. af Troskab mod ham vilde stride, skønt de egentlig 
ikke vidste, hvorfor de gjorde det. Linietropperne 
eller de, som elskede deres Fædreland og Moders
maal og hellere vilde gaa i Døden end bøje deres 
Nakke under fremmed Aag. Og endelig Garden 

·eller de danske kristne, som ikke alene stred for 
Konge og det jordiske Fædreland, men ogsaa for den 

.himmelske Konge og det uforgængelige Fædreland 
• heroventiL Men da Birkedal var midt i sin Tale, 
begyndte det at regne paa Kraft, og han gik derfor 
ned med den Bemærkning, at han var bange for, at 
det blev temmelig vandet. Men Schjørring var kom
men i Tanke om, at nu skulde der være Folkefest, 

Svendborg Amt 1921



45 

og han traadte derfor frem med opsmøget Krave og: 
nedfalden Hat · og talte, saa det skingrede efter, om 
de danske kristnes Forhold til Staten og til Folke
kirken og Verden i det hele, og til Tekst havde han 
taget et Ord, som du havde skrevet til ham; nemlig . 
det, at du troede da nok, at du kunde nære dig. Og . 
naar vi ·danske Kristne kunde bringe det saavidt, 
maatte vi takke Vorherre og være glade derved til 
bedre Tider; thi det var ikke saaledes, som han havde 
hørt en højtstaaende Gejstlig (Biskoppen) sige for
nylig, at nu var det en Ære at være en Kristen, og . 
nu blev de ikke forhaanede længere. Nej, han (Schjør
ring) sagde tværtimod: "Naar de Kristne ikke længere 
kæmpede og ikke blev forhaanede længere, da var 
de ikke til mere." Derefter fremtraadte cand. jur. 
P. Schjørring med en livlig Tale om vort Forhold 
navnlig til Tyskerne og Fællesforfatningen i Sær- · 
deleshed, som han lignede ved en Vogn med en Stjært 
i hver Ende, saa det gjaldt om, hvilken Ende man 
kunde spænde de bedste Heste for; de fleste kunde 
Tyskerne let spænde for, og derfor maatte vi Danske 
snarest muligt se at komme af med dette Kluderi, 
dersom vi vilde beholde vor Folkelighed og Selv- · 
stændighed. Hans Tale blev lønnet med et kraftigt 
Hurra. Han lod til at være en rar, folkelig Mand 
af en Københavner at være og syntes at befinde sig . 
godt ved Festen, skønt der ikke var stort andet end 
bare Paraplyer til Syne. Derefter talte qgsaa Cor
nelius Pedersen og Kofoed. 

Den anden og mest storartede F es t var Grundlovs
festen i Gultvedholms Skov, hvoraf der endogsaa er 
gaaet Ry i vore Dagblade. Der var Musik, og over 

· lO Sange blev afsungne. Talerne blev holdt af Schjør
ring, Birkedal og Brandt · samt Køster og Kofoed. 
jens Jensen var Dirigent. Schjørring talte om Grund
Iovens Betydning for os, og hvorledes den var frem
kommen af den gensidige Kærlighed mellem Kongen 
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()g Folket, og saa længe denne Kærlighed blomstrede, 
kunde den bestaa til Kraft og Velsignelse. Birkedal 
talte om, at det danske Folk havde en anden Grund
lov end den, der var skreven med Blæk, nemlig den, 
som den danske Landsoldat skrev med sit Blod i 
Treaarskrigen. Han gennemgik derpaa alle de sejr
rige Kampe, som vore Soldater udholdt, og hvor de 
hver Gang føjede en ny Paragraf til denne os dyre
bare Grundlov. Brandts Tale gik ud paa, at Præsterne 
og Folket maatte komme til Forstaaelse. Han vilde 
.have det aflagt, at man sagde Hr. Pastor til Præsterne, 
da hellere bruge Navnene. Køster talte om, hvem 
,de Danske helst skulde vælge som deres Tillidsmand, 
enten Hr. Sørensen eller Holger Danske. Kofoed 
talte om, at det frie Skolevæsen maatte haandhæves, 
for at den opvoksende Slægt kunde blive dygtig til 
at virke i folkelig og kristelig Retning. Hans Tale 
var saa rar og hjertelig, og Fuglene i Trætoppene 
.sang saa dejligt, at Birkedal sagde, de bifaldt, hvad 
Kofoed sagde, og han sluttede med et Hurra for den 
danske Kvinde. 

Sidste Søndag havde vi den tredie lille Fest i 
Birkedals Skov. Birkedal talte om Nordens Guder, 
talte baade om Aser, Vaner og jetter og deres Kampe 
og dvælede især ved, hvor vigtigt det er for os· 
Nordboere at kende vore gamle Myther og Sagn, 
da hele vort aandelige LiV spejlede sig deri. Køster 
var ogsaa usædvanlig i Aande den Dag og holdt den 
livligste og vittigste Tale, jeg i lang Tid har hørt af 
ham. Han fortalte Mythen om Thors Hammer, der 
blev stjaalet, og hvordan han fik den tilbage ved at 
holde Bryllup med Trym i Frejas Klæder; og han 
anvendte det paa, hvordan det kraftige, mundtlige 
Ord paa Modersmaalet var bleven stjaalet af Tyskerne; 
men hvordan det skulde gaa med at faa det tilbage, 
om det var ved paa Skrømt at slutte Forbund med 
Fjenden, vidste han ikke, og den Knude er vist heller 
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ikke løst endnu. Han ønskede imidlertid, at vi maatte 
faa Hammeren igen, og at den maatte bruges kraf
tigt, ikke alene til Alvor men ogsaa til Skæmt, saa 
<let danske Folk kunde faa sig en rigtig god og frisk 
Latter. Og han fortalte en Historie om "Pip op li11e 
Fugl", hvoraf vi lo saa godt, at jeg tror ikke, han 
kunde ønske sig det stort bedre. Schjørring talte 
for Dannekvinden, og du kan tænke dig, hvor begejstret 
han var for hende, at han udbragte et Hurra for, at 
den danske Kvinde snart maatte tage Luven fra 
Mændene. Dertil gjorde Birkedal dog den spydige 
Bemærkning, at han dog ikke vilde ønske, at danske 
Mænd skulde komme til at rende bagefter deres Koner 
og tage dem i Skørterne. Imod en saadan Opfattelse 
maatte Schjørring protestere og forbeholdt sig nær
mere Udtalelse til en anden Gang. 

Nu tænker jeg, at du har faaet et li11e Billede 
af vore Fester. Og saa vil jeg fortæ11e dig noget 
andet, der er mindre glædeligt. Det er den, at den 
tyske Skolelærer fra Kirkeby holder Forsamling hele 
Landet over hos Pietisterne. Hidtil har han dog holdt 
sig i beskeden Afstand fra Ryslinge, men i Espe og 
Vantinge har han været de to sidste Søndage. Hoved
jndholdet af hans Tale, har jeg hørt, var, at der ingen 
værre Løgnere og Bedragere er end Grundtvigianerne, 
de er meget værre end Mormoner og Baptister, og 
naar man blot hader dem og kan vrøvle en hel Del 
op ad Vægge og nedad Stolper om Djævel, Synd og 
Omvendelsen, Jesu Blod og Vunder osv., saa er man 
en god Kristen. Det bryder vi os imidlertid intet om, 
som staar i den Pagt, vi i Daaben har sluttet med 
Vorherre, og kan trøstig sige: 

"Guds Kirke er vor Klippeborg, den staar paa Sions Bjerge; 
kast kun, min Sjæl, paa Gud al Sorg, han er vor Kirkeværge. 

Som fordum saa og nu han kommer grant i Hu, 
den trænger til hans Vagt, omringet og belagt 
af Mørkets Helvedskare!" 
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For Schjørrings Skole er der gode Udsigter. - 
Nu maa du snartskrive og glemikke gamle Grundtvig.
Saa skal jeg hilse fra Skolekammeraterne, Peder 
Pedersen og Hans Bonnesen, og min kære Thrine 
og andre, som mindes dig med Kærlighed. - Vorherre 
holde sin Haand over dig, hans Fred og Velsignelse . 
være med dig. - Farvel. 

Gestelev Mark pr. Odense, den 29. juni 1860. 

Anders Tange. 

Dette Brev læste jeg, som før meddelt, i Grundtvigs· 
Værelse, og baade Biskoppen og Fruen hørte med 
Opmærksomhed derpaa. Blandt dem, jeg en enkelt 
Gang kom sammen med i København, var Højskolelærer · 
A. ·Chr. Poulsen Dal, der var paa Kursus derinde; han 
viste mig omkring paa Museerne, navnlig paa den 
kongelige Malerisamling paa Christiansborg, hvor han 
særlig gjorde mig bekendt med "Dansk Kunst"; jeg traf 
ogsaa sammen med Kold derinde. En Søndag, da jeg 
havde været i Vartov Kirke, fulgtes vi ad ind i Byen; 
han gik længe tavs, men lige med eet sagde han: "Dette 
var ret noget for mig! Naar jeg hører Grundtvig prædike, 
da er det, som om jeg faar en Forsmag paa den evige 
Salighed". Vi var inde paa Blaagaard Seminarium, som 
Jeppe Tang for faa Aar siden havde oprettet. jeg havde 
megen Gammen af at høre paa, hvad de to talte om, . 
og dog kan jeg ikke erindre andet, end at Tang, der 
havde syslet med at udgive Ludvig Christian Mullers 
historiske Skrifter, sagde til Kold: "Hvornaar mon vi to 
kommer ind i Danmarks Historie?" Dertil svarede Kold 
intet; men Tiden har vist det. Derefter sad vi sammen 
hos Poulsen en lille Tid, hvorefter Kold trak sig tilbage 
for at sove Middagssøvn, idet han sagde, at om Aftenen 
skulde han ud til Grundtvig, og da gjaldt det om at 
være saa frisk som muligt; han var utilfreds med, at 
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jeg ikke var bleven Elev hos ham, og først, efter at 
jeg havde fremsagt Afskedssangen fra Sødinge, talte han 
ikke ·mere derom. 

jeg fik mange Breve hjemme fra, navnlig foruden 
fra Fader og min Fætter August Jacobsen ogsaa fra 
Schjørring, Anders Tange og flere, og da de fleste var 
fra kristne Venner, var deres Indhold meget forskellige 
fra andre Soldaterbreve; nogle Kammerater havde kigget 
i disse Breve og havde faaet Indtryk af, at jeg nok var 
Mormon; en af dem spurgte mig meget alvorligt, om 
jeg var det; saa lidt Forstand paa aandeligt Liv havde 
man dengang. I fire Maaneder laa vi i Telte, tolv Mand 
i hvert, hvilket ikke var heldigt for Renligheden; jeg fik 
ogsaa Øjensyge og maatte en Tid lang ligge i Sygetelt 
og bruge Øjenvand. I August blev Vejret ustadigt; jeg 
saa først i Maaneden Rug, der var høstet i Jacob 
Holmblads Mark, hvor nu Sundby ligger; den stod paa 
Marken over fire Uger, var sluttelig baade sort, grøn og 
halvt ødelagt. Skoletiden varede fire Maaneder og endte 
med Præsentation, hvor jeg kommanderede en fire og 
firsindstyvepundig Kanon paa fast Batteri og gjorde det vist 
meget punktligt, hvilket jeg skønnede deraf, at Officererne 
betragtede os meget opmærksomt, og at jeg skulde have 
været Underkorporal, hvis jeg ikke havde byttet Nummer 
med en overkomplet Mand, der skulde hjemsendes;. det 
var efter min gamle Faders Ønske, at jeg gjorde · dette 
Bytte, hvilket jeg betalte med 24 Kr. maanedligt. 

Da jeg rejste hjem, tog jeg med første Morgentog 
til Roskilde; besaa om Formiddagen Domkirken og Byen; 
om Eftermiddagen tog jeg til Sorø, hvor jeg dristede mig 
til at banke paa hos Bernhard Severin Ingemann; han 
kom selv ud af Døren, men desværre i Kirkedragt med 
Ridderkors paa Brystet; han skulde til Barnedaab hos en 
Adelsfamilie. jeg sagde, hvem jeg var, hilsede fra mine 
fynske Venner og Lærere og blev derpaa ført ind til 
hans Hustru, som talte med mig og gav mig Kage og 
.Vin; derpaa viste hun mig Guldhornet, som vi havde 

.Knud Rasmussen. En Livsskildring. 4 
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givet ham; i deres Stuer hængte mange Malerier, saa 
kke alene Væggene, men ogsaa Dørene var behængte 
dermed. Det var jo et Par Aar i Forvejen paa Ingemanns 
70-aarige Fødselsdag, at Folket havde givet ham dette 
Guldhorn; jeg havde ogsaa givet min Mark og var tillige 
en virksom Indsamler. Alle de, jeg henvendte mig til 
derom, gav, med een Undtagelse, gerne deres lille Bidrag. 
Denne ene Mand svarede mig: "jeg giver intet til Ingemann, 
havde det endda været til Holberg." Denne Mand var en 
ivrig Læser af S. Kirkegaard. Men der indkom flere 
Penge, end Guldhornet kostede, og den overskydende 
Sum ~lev overgivet Ingemann til Brug efter eget Valg. 
Man siger, at det var efter Højskolelærer A. Kr. Poulsen 
Dals Raad, at han for disse Penge skænkede en Del af 
sine egne Værker til de dengang oprettede grundtvigske 
Friskoler trindt om i Landet. I alle disse Skrifter fandtes 
det nye Vers: 

"Paa Folkets Krønikehylde 
disse Minder og Kvad fandt Ly. 
Med Kærligheds Guldhornsfylde 
de nu flyve til Land og By." 

Fra Ingemanns Bolig gik jeg hen ad Gaden, og der 
mødte jeg ham igen. Han standsede og talte med mig, 
og jeg fik da det sagt, som jeg havde tænkt at sige til 
ham. jeg sagde ham Tak for hans Skrifter, da det, han 
havde skrevet for Danmark, ogsaa havde gjort Indtryk 
paa mig. "Det er mig kært," sagde han. Siden talte han 
lidt mere med mig og raadede mig til at gaa ind og bese 
Kirken. Dette gjorde jeg og blev overrasket baade af 
dens Skønhed og af de store Minder, den husede. - To 
Aar efter fulgte jeg Ingemann til Graven, hvor P. Kr. 
Kirkegaard talte, og hvor jeg saa H. C. Andersen. 

I den stjerneklare Aften vandrede jeg saa fra Sorø 
By til Stationen, hvorfra Toget gled til Korsør. jeg seF 
lede over Bæltet om Natten og gik fra Nyborg ved Mid
natstid. Ved Solopgang, da Pigerne gik til Malkning, kom 
jeg til Sødinge. Inde i Hans Hansens Tofte gik min Ven, 
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Erik Hansen. jeg sprang over Hegnet, hoppede over et 
."Aanested" Korn for at hilse paa ham. I Hjemmet pas
sede jeg derefter fremdeles vor Avling, og da Højskolen 
j November igen begyndte, blev jeg Hjælpelærer i Børne
:skolen et Par halve Dage om Ugen. Denne Vinter var 
.Lars Frederiksen, Ryslinge, Lærer i Landmaaling og 
Niveliering paa .Højskolen. I Sommeren 1861 blev der 
.holdt nordisk Kirkemøde i Christiania; Schjørring opfor
.drede mig til .at rejse med, og til min store Glæde gav 
min Fader omsider mig ogsaa Lov dertil. Om den Rejse . 
.skrev jeg en Dagbog. Den udvidede min Synskreds og 
min Menneskekundskab, som vist har gavnet mig paa 
mange Maader. 

Paa Højskole hos Kold. 

Etter at j~g war kommen hjem og havde faaet ind
høstet, indtraadte mit Livs store Vendepunkt, som dog i 
lang Tid var forberedt, nemlig, at den Kvinde, jeg havde 
·elsket fra Barndomsaarene af, ikke kunde blive min Brud, 
og derfor forekom det mig, at Fremtiden laa øde og mørk 
for mig. Efter :at dette var sluttet, vandrede jeg Natten 
efter fra Sødinge til Ryslinge for at tale med Schjørring 
og, da jeg ikke traf ham der, tilbage igen. Det var mørkt 
baade foruden og forinden; men paa denne mørke, triste 
Vandring lysnede det, ved Guds Hjælp, dog i min Sjæl, 
og det blev til Vished hos mig, at jeg helt burde paatage 
mig at blive Børnelærer, og jeg haabede, at jeg kunde 
erhverve Dygtighed dertil. Schjørring billigede min Fremtids
plan og støttede mig godt. Han forpagtede min Faders 
Jord og gav mig fri Undervisning i Sommeren 1862. Der 
læste jeg sammen med Mads Kristian Videbæk og Kr. 
Kristiansen, Rødvig. Min Fader havde helst set, at jeg var 
bleven ved med at være Bonde heltud, men da der var 

4* 
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Udsigt til, at alt kunde ordnes paa fempefig Maade, gav 
han mig ogsaa Tilladelse til at gaa derr nye Vej. Mange· 
af Friskolefolkene ønskede ogsaa~ at jeg vilde blive 
Friskolelærer. 

Det var klart for mig, at jeg først maatte være Elev 
paa Kalds Skole. Schjørring billigede· dette, men Birkedat 
havde Betænkeligheder derved. Jeg selv tænkte, at naar 
jeg havde været hos Kold eerr Vinter r vilde jeg derefter 
paa Blaagaard Seminarium i København' Kold var da ved_ 
at flytte fra Hindsholm og byggede Skole paa Hjallese. 
Mark. En Dag, jeg var i Odense, tog jeg hen til den nye 
Skole for om muligt der at træffe Kold og indmelde mig_ 
til Vinterskolen, hvilket skete. Min Kammerat fra Sødinge,, 
Rødvig, kørte med derhen. Kold talte meget med os, mest 
om Skolesagen, og han sagde rent ud om sig selv, at han,. 
bedst af alle, kunde være Lærer for den danske Ungdom. 
jeg syntes, at . det var en meget mærkelig og tankerig 
Samtale, og efter at vi var kørt bort, sad vi længe tavse 
paa Vognen. Endelig spurgte jeg Kristian Rødvig om,. 
hvad han syntes om Kold, og jeg blev da meget forbavset, 
da han svarede: "Det er den største Pralhals, jeg nogen 
Sinde har hørt paa!" jeg søgte at paavise, at Kold ikke 
havde rost sig selv for meget, for alt, hvad han havde 
sagt, var jo sandt. Men han blev heller aldrig Kalds Elev. 

En af de første Dage i November 1862 begyndte 
Skolen i Dalum, der kom straks 58 Elever, senere flere. 
Skolens Lærere var A. Kr. Povlsen Dal og den senere 
Præst j. L. Knudsen. For denne sidste blev jeg forestillet 
af Kold med de Ord: "Her ser De en ung Mand, som 
herefter skal lyse som en Stjerne paa Friskolens Himmel!" 
jeg tænkte: gid det ogsaa her maatte komme til at passe,. 
at "der ligger Spaamands Ord paa Vismands Tunge" .. 
Men hver Gang, jeg har mindedes dette, har det været 
mig til Ydmygelse. Den første Dag bar vi en Stak Tørv 
i Huse~ Næste Dag begyndte vi med at synge: "Nu rinder 
Solen op af Østerlid e," derpaa traadte Kold hen ved Enden 
af et af Bordene og begyndte sit Foredrag med de Ord ~. 
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,,Nu skal vi prøve, hvordan Ordet vil lyde i den nye Skole." 
Det var hele Indvielsen. Derpaa talte han over det Vers 
af Grundtvig: 

"Om hundrede Aar er den danske Bonde 
langt bedre oplyst om de gode Ting 
end nu Professorerne om de onde 
og alle Tyskernes Bukkespring." 

jeg har i mine Optegnelser efter Kolds Foredrag 
prøvet paa at gengive lidt af Hovedtankerne i det og de 
følgende Foredrag, men det er kun en lille Brøkdel af, 
hvad vi hørte*). Næste Dag læste han hele Grundtvigs 
Digt: "Danmark om hundrede Aar" (fra 1850). Da han 
havde læst det tredie Vers, spurgte han, om nogen kunde 
sige, hvad "Vanelands Skygge" betød. Da det lod til, at 
ingen kendte noget dertil, sagde jeg, at Vanerne var reg
nede for de mildeste og hjerteligste blandt Nordens Guder, 
men hvad Vanelands Skygge var, vidste jeg ikke. Dertil 
svarede han, at det var Blødagtighed i alle Livets Forhold. 
Han talte meget begejstret om Grundtvigs Digt og om alt, 
hvad det lovede vort Folk og Fædreland; men bagefter 
sagde han, at saadanne Foredrag vilde vi sjældent faa at 
høre af ham. Kingos Morgensalme: "Nu rinder Solen 
op af Østerlide" blev sungen hver Dag i lange Tider. 
Men da nok i den samme Vinter Grundtvigs: "Udrundne 
er de gamle Dage" blev almindelig kendt, optog Kold den 
til sin daglige Indledningssalme, og det blev han ved med, 
saa længe han levede. Om Kolds Foredrag kan jeg ikke 
sige andet, end at de var mageløse; i det mindste har jeg 
aldrig hørt Mage dertil. De handlede væsentlig om, hvor
ledes man ved Guds og gode Aanders Hjælp skulde komme 
til at opelske Menneskekærligheden og derved faa Egen
kærligheden fortrængt. Hans Tale spændte over alt, baade 
i Himmel og paa jord, baade Aandslivet og Hjertelivet; 
men den gik aldrig højere eller videre, end man fik en 

*) Fr. Nygaard har i sin Levnedsskildring af C. Kold gengivet en 
Del af K. R.s Optegnelser fra Kolds Foredrag. 
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tryg Følelse af, at han selv levede med i sit Ord og havde· 
oplevet, hvad han skildrede. - Og saa var det kun vi faa_ 
enfoldige Elever, han talte til! Hele Norden burde have 
lyttet til hans Tale. 

Hans mangeaarige, trofaste Medhjælper A. Kr. Poulsen: 
Dal underviste i jordbeskrivelse, Kemi, Landmaaling, 
Matematik og flerstemmig Sang. Han var altid til Tjeneste 
baade tidlig og sildig. I vore Dage er man tilbøjelig til 
at mene, at Eleverne ikke arbejdede paa HøjskoJen i den. 
første Tid, efter at de var fremkomne. Det er en stor 
Misforstaaelse; thi hele Dagen, lige fra Kl. 7 Morgen indtil. 
Kl. 11 Aften, blev taget i Brug. Vi havde ikke: Gymnastik, 
men Kold gav os lidt Arbejde med Brændsel og sligt om 
Morgenen; men det var egentlig for lidt fnr at faa Lem
merne rigtig rørt. Desværre var noget af. Arbejdet tem
melig strængt, idet det bestod i at kløve nogle sejge: 
Egestapper, der skulde nemlig hamres paa Kilerne, saa 
at Hænderne rystede hele Dagen og blev uskikkede til 
Skønskrivning. Dette skønnede dog Kold næppe. Den: 
anden faste Lærer var cand. theol. jens Lassen Knudsen, 
Sønderjyde, han fortalte Danmarkshistorie og havde Dansk 
og Islandsk med os. Hans ældste Datter, Dora, skulde 
lære at læse, og man bad mig om at læse med hende, og 
vi stavede og læste baade med og uden Bog, naar Lejlighed 
gaves. Sønnen, Jakob Knudsen, var 4 a 5 Aar og kunde 
begynde at synge. Han sang f. Eks. "Goliath drog fra 
Gath," og naar han kom til: "stamped mod Fjeld og Flod," 
dundrede han i Gulvet med sine smaa Ben. Pastor L 
Helveg fra Odense holdt Foredrag om Nordens Myther. 
Der kom mange for at høre Foredragene, tiest Pastor 
Kofod fra Sønder-Næraa; de fleste var Bønder. En Mor
gen, før det blev lyst, kom P. Larsen, Skræppenborg, og 
flere jydske Bønder fra Sødinge, og mens de stampede 
op ad Trapperne til Sovesalen, sang han: "Staa nu op, din 
dovne Hund, Morgenstund har Guld i Mund!" og tilføjede:_ 
"Er det en Maner at lære de unge Karle at snue saa længe 
om Morgenen? ja, i dette Kanaans Land kan det maaske 
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gaa an; ovre hos os i Jylland gaar det ikke!" Kold lettede 
Hovedet fra Puden og sagde blot: "Naa, er det dig, Peder." 
Derefter stod vi op og tog fat paa vor Gerning. Kold 
holdt som sædvanligt Foredrag fra Kl. 11 til 12, efter at 
de andre Lærere havde undervist i tre Timer. Om Efter
middagen var der Forhandling om Skolesager, hvori baade 
Lærerne og de fremmede deltog. 

Ti Maaneder i Egebjerg Friskole. 

J eg var jo egentlig kommen paa Kolds Skole for at 
uddanne mig til Friskolelærer. Schjørring og nogle af 
kans Skolefolk havde bedt mig om at overtage Sødinge 
Friskole, naar han engang fratraadte; men det kom til at 
gaa helt anderledes. Omtrent ved Midvinter kom nogle 
Mænd fra Egebjerg, Kirkeby Sogn, hvor jens Sofus Brandt 
fra Ollerup ogsaa var Præst, ud til Skolen for at bede 
Kold om at skaffe dem en Lærer til en Friskole, de agtede 
at oprette. Kold bad mig om at overtage denne Plads. 
jeg svarede dertil, at jeg havde tænkt at tage paa Tangs 
Seminarium, naar Skolen her var forbi. Men Kold var 
ikke saa let at slippe forbi; han sagde: "Hvorfor vil De 
nu det, Knud? De kan jo prøve, om De kan holde Skole; 
finder De saa, at De trænger til mere Oplysning, kan De 
jo komme til mig igen." Og han lod mig forstaa, at i 
Egebjerg var der Trang til at faa begyndt, at nu var Tiden 
dertil, og der var ingen andre end mig, han kunde anbefale. 
Saa lod jeg mig, som saa mange Gange tilforn, overtale 
til at sige ja og modtog Tilbudet. 

Imens jeg var paa Kolds Skole, fik jeg en slem For
kølelse. Aarsagen var maaske, at jeg engang, jeg var 
hjemme, fik at se, at der var Uorden i nogle Drænsrør, 
jeg fik dem lagt om og fik derved vaade Fødder. 
Maaske kom det ogsaa af den daarlige Luft, der var paa 
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Soveværelset, hvor der laa 60 Personer. Det lange Aften
sæde kunde ogsaa bidrage dertil. jeg blev saa daarlig, at 
jeg næsten ikke kunde tale og blev bange for, at Brystet 
var daarligt. Dette benægtede dog Læge Helveg i Odense, 
der sagde, at jeg led af Luftrørskathar. Han ordinerede 
kogt Brystmel, der skulde koges i Mælk og drikkes om 
Morgenen før Davretid. jeg bad da jomfru Marie Kold 
om at faa dette kogt, hvilket hun gerne tillod og gav 
Kokkepigen Besked. Denne hed Ane Marie Jensen og 
var en Datter af Gaardmand j ens Rasmussen og Gertrud 
Rasmussen i Hersnap, Dalby Sogn. Hun kogte saa den 
Morgendrik, mens jeg var paa Skolen, og vi fik hver Dag 
en lille Samtale. Det viste sig, at vi kunde godt sammen, 
og efterhaanden kom den Tanke op: mon det ikke er den 
Kvinde, Gud vil give dig til Hustru? Men imedens vi var 
paa Skolen, talte vi ikke til hinanden derom. 

Til April rejste de fleste Elever, men jeg blev tilbage 
for at undervises mere af Poulsen og høre, hvordan Kold 
holdt Børneskole. Han benyttede Balslevs Lærebog ved 
Undervisningen i Kristendom, og det forekom mig, at han 
tog lovlig strengt paa det. jeg har derfor ikke kunnet 
tage ham til Mønster og ikke heller andre Lærere. Hen 
imod Majdag kom Maries Broder, Rasmus, for at hente 
hende. Hun skulde hjem lidt og derefter være Hushol
derske hos Gaardmand Anders Hansen i Revninge, hvis 
Datter, Trine, skulde være Elev paa Kolds Pigeskole. 
Marie sagde os Farvel med Taarer og betroede mig senere, 
at hun tænkte, at nu fik hun maaske aldrig mere mig at 
se. Kold sagde til hendes Broder: "Lad mig nu se, du 
bliver god ved Marie." "ja, det skal jeg nok," sagde 
Rasmus, og saa rejste de af Sted. Og jeg sad tilbage med 
blandede Følelser. Saa drog jeg hjem for nogle Dage. 

En af de første Dage i Maj 1863 kom gl. Ungkarl 
Niels Hansen fra Egebjerg, Broder til Gaardmand Rasmus 
Hansen, der var Medstifter af Skolen, kørende til Sødinge 
for at afhente deres nye Friskolelærer. I min Moders 
biaarnalede Kiste havde jeg nogle Bøger og mit Tøj. 
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Desuden havde jeg formaaet Kristian Rødvig, der sang 
_godt, til at tage med for at lære Børnene Sange og Salmer. 
Vi blev modtagne med aabne Arme af Sognefoged, Gaard
mand Hans Nielsen og Hustru, Gertrud, samt hele Familien. 
Der fik jeg mit Opholdssted i 10 Maaneder, til jeg blev 
indkaldt til Krigstjeneste, hvormed mit Skolehold paa dette 
.Sted sluttede. Sognefogden gav mig Plads ved sin Side 
ved Bordet og bad mig bede Bordbønnen. Kredsen havde 
lejet Skolestue hos en Gartner i Byen, og Niels Hansen, 
der ogsaa kunde snedkre, havde forsynet den med Møbler. 

Den første Formiddag mødte kun een Dreng, om 
Eftermiddagen kom der flere Børn. Antallet voksede stadig, 
·Og i Februar, da jeg rejste derfra, var der 25 Børn i Skolen. 
Skønt vi kun var faa, sang vi: "Nu titte til hinanden de 
fagre Blomster smaa", og det viste sig straks, at den store 
Dreng, der var mødt allerførst, var en god Sanger, som 
havde gaaet i Kristian Appels Skole i Ryslinge tilforn . 
.Inden ret længe blev han vor stadige Forsanger. Da jeg 
ikke vilde fortælle Bibelhistorie, før der var kommen nogle · 
flere Børn, begyndte jeg ined at læse en eventyrlig For
tælling, oversat af Oehlenschlæger, kaldet "Den stumme 
Kærlighed", saa regnede vi ·noget osv. Om Eftermiddagen 
kom der flere, og inden ret længe havde vi 10 a 12 Børn. 
Da vi var komne godt i Gang, fortalte jeg Bibel- og Dan
markshistorie, og da jeg ikke selv ejede Saksos Danmarks
krønike, laante jeg den af Pastor j. S. Brandt, Ollerup. 
Disse Oldsagn huskede Børnene udmærket til stor 
Forbavselse for Præsten. som ved Efteraarseksamen hørte 
."Per Plov", der ellers græd ved Eksaminer, fortælle baade 
om Rolf Krake og de andre Konger og Kæmper; han 
var nemlig bleven forvandlet ligesom Høt, der blev til 
Hjalte. En lille Pige, Kristen Vævers Mine, hvis yngre 
Broder var optaget i Skolen, sad flere Dage udenfor Sko
lens aabne Vinduer og hørte paa Undervisningen. En Dag, 
.da jeg igen fik hende at se, bød jeg hende at komme 
indenfor, men da hun havde været inde i Skolen, fik hendes 
.Fader ikke Fred for hende, før han maatte tillade hende 
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at komme i Friskolen. Han vægrede sig en Tid, thi for · 
det første sad han i smaa Kaar og kunde l~un daarligt 
betale Skolepenge, og for det andet holdt han heller ikke 
af at lægge sig ud med Degnen. Endelig fik dog Mine 
Lov til at komme i Friskole, dersom hun selv vilde gaa 
op til Kirkeby og forlange sig udskreven af Almueskolen. 
Dette var hun heller ikke bange for. Hun kom saa en 
Dag ind til Degnen og bad om en Skoleseddel, for nu 
skulde hun i Friskole. Han vrissede lidt af det og sagde, 
at han havde ikke Tid til at skrive nu. "ja, ja, da," sagde 
hun, "jeg skal et Ærinde ned til Raarud, saa kan jeg 
komme ind og faa Sedlen, naar jeg gaar tilbage;" det skete. 

Nogen Ulempe var der ved at holde Skole i Gart
nerens Storstue, for Vejen derind gik gennem Dagligstuen, 
hvor Konen mest sad og spandt, saa hun blev undertiden 
forstyrret i Arbejdet. Værst var det, naar jeg var henne 
hos Sognefogdens til Middag, for da regerede Børnene 
baade ude og inde. Dette var for drøjt for den 
gamle, som ikke var særlig barnlig anlagt. Hun irette
satte da Børnene og skændte paa dem, naar de rumsterede 
alt for meget. Dette førte naturligt til, at det morede dem, 
naar hun blev vred, og de kunde ikke bare sig for at 
drille hende lidt ved visse Lejligheder. Endelig klagede · 
hun over dem til mig: "Der er ikke noget paa Færde, naar 
De er til Stede," sagde hun, "men naar De er borte, holder 
de et farligt Hus, saa jeg er tit bange for, at de bryder 
mine gamle Stole itu." jeg sagde da til hende, at nu skulde 
jeg se at faa dem til at være lidt mere rolige,. men saa 
maatte hun ogsaa huske, at det var kun Børn, og af dem 
maatte man ikke forlange, at de skulde skikke sig som 
gamle Folk. Dette gav hun mig ogsaa Ret i og gentog, 
at naar jeg var til Stede, saa var der intet i Vejen. Da jeg 
kom ind til Børnene og talte med dem om at være mere 
rolige for den gamle Kones Skyld, da hun ikke kunde · 
taale Støj, og bad dem være forsigtige med hendes Møbler, 
der var ormstukne og skrøbelige, kunde jeg nok mærke, 
at de var meget irriterede og havde stor Lyst til at erklære 
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Krig. j eg mindede dem da om, at vi maatte være den 
gamle Kone meget taknemlig, fordi hun havde givet os 
Rum til Skolestue, da der ingen andre Steder var Plads til 
os. Dette syntes de da ogsaa kunde være en gyldig Grund, 
og Forholdet blev derefter lidt bedre. Men jeg maatte 
stadig tale med to Tunger, idet jeg maatte tale Børnenes 
Sag hos Konen og Konens hos Børnene, og paa denne 
Maade holdt vi det gaaende Sommeren igennem. Henad 
Efteraaret blev der indrettet Skolestue i en Lade, der var 
bleven staaende af Rasmus Hansens gamle Gaard, der 
nylig var flyttet ud paa Marken. Der var vi vore _egne Herrer. 

Iblandt disse venlige Mennesker, jeg her var kommen 
til, og som gjorde mig Livet behageligt paa alle Maader,. 
længtes jeg dog stadig efter at forny Bekendtskabet med 
Marie Jensen, der nu tjente som Husholderske i Revninge. 
jeg skrev da den 28. Maj et Brev til hende, hvori jeg 
fortalte om Friskolen og mine stedlige Forhold. Paa dette 
fik jeg et meget behageligt Svar. Efter fortsat Brevveksling 
fik jeg Lov til at besøge hende i hendes Hjem. jeg gik 
da en Lørdag til Kerteminde, logerede hos Kapt. Rude, 
hilste paa Marie før Kirketid, hørte Pastor Viktor Bloch, 
og saa fulgtes vi ad til Hersnap. Uden for Kerteminde 
blev vi forlovede, hvorfor denne By altid er mig et "Kært
Minde". I Hjemmet traf jeg Forældrene, en Søster, Johanne, 
og Broderen, Rasmus. Denne kørte samme Aften for os 
til Revninge, hvorfra jeg gik til Sødinge, Dagen efter kørte 
jeg med Schjørring til Egebjerg. 

Nu var jeg igen bleven rigtig glad. Om Sommeren 
besøgte vi hinanden i Sødinge og Hersnap og mødtes ved 
Efteraars-Friskolemødet paa Kalds Højskole, hvor hun gav 
mig et Dannebrogsflag. Pastor Brandt var ogsaa med til 
Mødet. Ved dette foreslog Kold, at Friskolerne skulde 
hjælpe hverandre og støtte de Lærere, der mest trængte 
til Hjælp. Dette talte Brandt imod, idet han mente, at 
enhver burde bære sine egne Byrder. Da vi rejste hjem 
ved Nattetid, sagde Brandt: "Kold er en lykkelig Mand, 
for alt, hvad han arbejder paa, bliver velsignet og faar 
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~Fremgang, og det kalder jeg "Lykke", men han er ingen 
Præsteven!" Brandt var ellers i mange Stykker ligesom 
.de fleste Præster uenig med Kold, taalte ikke, at man saa 
·OP til ham som et Orakel. Dette gjorde jeg nu heller ikke, 
skønt jeg syntes nok, at Kold i meget var fremmeligere 
end Præsterne, og at hans Ord sank dybere i Mennesker 
end andre Ordføreres. 

Med Skolen gik det fremdeles godt, og jeg vedblev 
at være gode Venner baade med Hans Nielsen, Rasmus 
Hansen, Niels Hansen og alle dem, jeg var kommen for 
.at tjene. Der var oprettet et Læseselskab, som omfattede 
flere Sogne og var stiftet af Ungkarl Mads Hansen i 
.Hundstrup; dette blev jeg Medlem af. I Kirkeby blev 
Bøgerne opbevaret i Skolen. Derved kom jeg i Bekendt
skab med Degnen, Hansen, der forekom mig at være en 
godmodig, men sløv Mand. Man sagde, at han sov i 
Skolen, og at han havde svært ved at holde Øjnene aabne, 
fik man at se en Dag i Kirken, hvor han var slumret ind 
under Prædikenen. Da Degnen derfor ikke begyndte Sal
men efter Prædikenen, skraaede Præsten hen imod Degne
-stolen og gav ham et lille Stød med Alterbogen, hvorved 
han forbavset for op med aaben Mund og stirrende Øjne, 
men fattede sig dog snart. 

Paa den Egn var der allerede baade Sangforening og 
en Skytteforening, "Palnatoke". Den første var ogsaa 
stiftet af Digteren Mads Hansen. Den Sommer herskede 
der Uenighed mellem disse Foreninger. En Dag var der 
berammet Skyttefest i en Skov med Brandt som Taler. 
jeg gik derfor derhen for at høre ham, og da jeg ikke 
vidste, hvor Festpladsen var, gik jeg ind i Præstegaarden 
for at spørge, og til min Forbavselse fandt jeg hele Sang
foreningen i Præstens Have. Den havde mødt paa Skyt
ternes Skydebane, tilbudt at synge, men var bleven afvist 
og udvist. Derover blev Pastor Brandt vred og indbød 
Sangerne til at følge med til Haven, saa vilde han holde 
Talen til dem der. Talen hørte jeg, den var bygget over 
et Emne af Nordens Mytologi. Efter Talen bad han mig 
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fortælle Gudesagn for Forsamlingen, og skønt jeg ikke: 
var ret dristig derved, efterkom jeg dog Opfordringen. 
Derefter blev der sunget en Del. 

Min Vært var Søskendebarn og Fostbroder til Kristen· 
Hansen i Vejstrup. Den Slægt aflagde flere Besøg hos. 
hverandre, mens jeg var der. Engang kørte jeg med 
Familien til Vejstrup, hvor jeg foruden nævnte Slægt lærte 
Friskolelærer Rasmus Hansen at kende. Disse Folk, der 
blev Grundstammen til Valgmenigheden i Vejstrup, var i 
aandelig Henseende meget fremmelige. Sammen med. 
Morten Eskesen besøgte jeg ogsaa i Ferietiden disse her
lige Mennesker, hvoriblandt jeg havde Kammerater fra 
Kolds Skole. I den øvrige Ferietid hjalp jeg Hans Nielsen 

. med Høstarbejd et. Egebjerg ligger i en naturskøn Egn, 
fra hvis Bakker, "de fynske Ali)er", der er dejlige Udsigter· 
over Sø, Øer og Land. Saa er der stille Lunde, hvor 
Sindet kan samles til Bøn om Hjælp og Velsignelse. 

I Kirkeby og omliggende Byer var ogsaa nogle Pie
tister. Disse havde en Tid lang sluttet sig til Pastor Brandt;. 
men da de opdagede, at han var bleven Grundtvigs Lær-
ling, kom de ikke i Kirke, undtagen naar de gik til Alters .. 
I tidligere Tid havde de gaaet med til de gudelige For-
samlinger, som Brandt ogsaa holdt i Husene; men nu 
havde de antaget en tysk Væversvend, Holst, til Leder af 
deres gudelige Forsamlinger og til Lærer for deres Børn. 
Man fortalte, at der blev holdt en saadan Forsamling, hvor 
Kolportør jens Dyrholm, der var af grundtvigsk Anskuelse,. 
talte, og hvor Holst ogsaa var til Stede, at denne yppede 
Kiv med Dyrholm og blev tilsidst saa rasende, at han 
lagde Haand paa ham og raabte: "Schmidt ham ut, den 
Svinhunt!" Men at saa de ældre, besindigere Folk, der 

·tidligere havde været Dyrholms Venner, lagde sig imellem. 
og fik den vrede Tysker til at være manerlig. Denne 
Mand havde sidst i Halvtredserne faaet oprettet en Friskole 
af en ejendommelig Art. Han brugte en tysk Katekismus~ 
hvis Spørgsmaal og Svar han oversatte og indøvede. Det 
gik derfor strygende, naar han holdt Eksamen. Børnene, 
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:kendte Spørgsmaalene forud og vidste Svarene, der passede. 
En Gang gik det dog galt, men det var ogsaa ved en 
Prøve i Geografi, hvortil han ikke havde en saadan 
:Spørgebog. Han spurgte nemlig Børnene: "H vat herter 
.den Ø, vi bor paa?" Ingen svarede. "Na da! hvat hetter 
·den Ø? Det er Øen ... Øen ... ?" "Patmus", svarede 
Børnene i Kor. jeg kunde mærke, det var Brandts 
inderlige Ønske, at vor danske Friskole kunde fortrænge 
·den tyske. 

l November døde Møller P. Hansen, Langhøj Mølle; 
·det var en overmaade dygtig Mand i mange Retninger, 
.han havde ogsaa faaet oprettet en Friskole i sit Hjem, 
:med P. Olsen Sibast som Lærer. Den Dag, han blev 
.begravet, bragte Schjørring den Efterretning til Stedet, at 
.Frederik den Syvende var død ("Nu ryster Ygdrasil" !) 
jeg skrev et Mindedigt om den afdøde Konge, der blev 
optaget i "Morgenbladet". Vort Fædreland var meget 
truet, idet Tyskland blandede sig i vort Forhold til Sønder
jylland og Holsten, støttede Slesvigholstenerne og vilde 
forbyde os at knytte Sønderjylland til Danmark; Bismarck, 
mente vi, havde den Plan at tage Holsten fra os for at 
faa Krigshavn ved Kiel; vi vidste alle, at Faren truede, 
men vi haabede, at vi kunde forsvare Sønderjylland ved 
Hjælp af Dannevirke, Dybbøl og vore nordiske Brødrefolk. 

·.Ak! det svigtede altsammen. Novemberforfatningen blev 
·vedtaget og underskrevet af Kongen. Tyskland truede, 
.og vore Soldater samledes ved Dannevirke; blandt dem, 
··der blev indkaldt, var ogsaa Maries Broder, Rasmus; 
jeg havde byttet Nummer med en overkomplet og stod 
derfor ikke for Tur. 

I den nye Skole i det gamle Hus havde vi det helt 
hyggeligt, der kunde vi røre os frit; men Væggene var 
.af Ler, og en Gang efter en vedholdende Regn var de 
helt gennemblødte, saa det indvendige Ler flød henad 
Gulvet; jeg maatte da bruge Murskeen, mens Børnene 
regnede paa Tavle; Gulvet var belagt med Mursten. Vi 
begyndte ogsaa lidt Aftenskole, hvor jeg fortalte noget 
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Danmarkshistorie og læste Digterværker og sang Fædre
landssange; det første, jeg læste, var "De tre Helligaftener" 
af St. St. Blicher. I julen var jeg hjemme hos Fa'r, der 
var ogsaa Marie kommen, og om Aftenen sad vi hyggeligt 
og læste V. Birkedals: "En Livsførelse". Faders Hus
holderske blev i den Tid forlovet med Lærer Andr. 
Rasmussen paa Langø. I januar blev Lærer P. Olsen 
fra Lunde indkaldt som Sygepasser, og der blev da truffen 
den Ordning, at Morten Eskesen, der da var Lærer i 
Rud m e, og jeg skulde skiftes til at holde Skole paa Møllen; 
jeg var da tre Dage ugentlig i Egebjerg og tre Dage i 
Lunde. De Børn, jeg traf der, var mere urolige end mine 
egne, hvilket var meget uhyggeligt; et Par af mine egne 
Skolebørn, Jeppe og den lille Hans, fulgte mig til Lunde; 
de kunde ikke undvære mig og Skolen. 

Imidlertid var Krigen udbrudt, og Kulden var bleven 
streng; jeg kunde ikke blive varm i Sengen, før Niels 
Hansen raadede mig til at beholde Strømperne paa, naar 
jeg gik i Seng; hvad Under da, at vore Soldater led 
meget af Kulden ved Dannevirke og paa Tilbagetoget, 
der foretoges · den 5. Februar 1864; i den Tid ventede 
jeg stadig paa Indkaldelsesordre, og da jeg stod i Ringe 
Lægd, gik jeg til Herredskontoret i Svendborg for at 
spørge, orn der var sendt Pas til mig, og jeg fik den 
Besked, at det var sendt til Lægdsmanden i Ringe; jeg 
laante da en sort Hoppe af Hans Nielsen for at ride hjem 
paa. Der var falden megen Sne, og naar Hesten ikke 
kunde arbejde sig gennem Driverne paa Vejene, maatte 
jeg ride ad Lodsvejene over Markerne; da jeg om Efter
middagen red ned ad Sødinge Gade, kom ogsaa Lægds
manden fra Rynkeby ridende, og midt for Gadekæret 
leverede han mig mit Pas, der lød paa, at jeg uopholdelig 
skulde melde mig paa Artillerikasernen i København. 

Pastor jens Schjørring var nu kaldet til Præst for 
Hodde og Tistrup i Ribe Amt; Sødinge Friskole skulde 
saa have en anden Lærer; baade en Del af Friskolefolkene 
.og Schjørring ønskede, at jeg vilde overtage Skolen, 
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naar han rejste; jeg havde ogsaa lovet at købe den,. 
men ingen havde dog ventet, at det skulde ske saa snart,. 
og da jeg havde en Følelse af, at der laa min egentlige 
Livsgerning, vovede jeg at købe Skolen samme Aften, 
som jeg blev indkaldt; Huset, Skolemateriel og Bøger 
kostede 7200 Kr. Schjørring gav i sin Tid 8000 Kr. for 
Huset og 31/s Td. Land; og jeg betalte straks 2000 Kr. 
som første Afdrag. Næste Dag red jeg til Hersnap for 
at tage Afsked med Marie og for at gøre Aftale med 
hende om at tage sig baade af min Fader og af Skolen ; 
vi havde begge godt Haab om, at Vorherre vilde hjælpe 
os. Da jeg Dagen efter naaede Egebjerg, blev de alle 
meget kede af, at jeg skulde forlade dem. Næste Dag 
kørte Hans Nielsen og Rasmus Hansen for mig i Slæde 
til Nyborg, ·og jeg kom ved Aftenstid over Bæltet. 

Oplevelser under Indkaldelsen 1864. 

Da jeg kom til København, havde jeg vanskeligt 
ved at finde Logi; en københavnsk Nattesværmer samlede 
mig og flere Soldater sammen; han ringede paa i en 
Gæstgivergaard, en Opvarter meldte, at Huset var optaget, 
men hvis vi Soldater vilde give hver 33 Øre, vilde han 
skaffe os Plads paa sit eget Kammer; dette gik vi ind 
paa og kom ind, men vor Ledsager, der ogsaa vilde have 
været med, blev skubbet tilbage, og Porten blev lukket. 

Næste Dag meldte jeg mig paa Kasernen og blev 
givet til en Afdeling, der skulde lade Espingoler. Det 
var en Slags hurtigskydende Skyts, hvis Rør skulde lades 
fjernt fra Kamppladsen. Der var to Slags, en med tre 
sammenhængende Rør, og i hvert Rør kunde der lades 
28 Patroner, og en anden Slags med et større Rør, hvori 
der blev . sat 30 Patroner. Disse Patroner bestod af 
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Spidskugler, der var gennemborede paa langs, Borehullet 
var fyldt med brændbar Sats, nedenfor hver Kugle Iaa 
Krudtet. Naar Espingolen skulde anvendes, blev den • 
tændt nærmest Mundingen- ved et Brændrør, der blev 
revet af. Den Ild, som da fremkom, tændte Satsen i 
Kuglen, gennembrændte denne, antændte Krudtet bagved. 
som saa drev den første Kugle ud; men samtidig blev 
den næste Kugle antændt, og naar den var affyret, tænd
tes den næste o. s. v., indtil hele Ladningen var udblæst. 
Affyringen kunde ikke standses, før Røret var tømt. 
I Felten laa de paa tohjulede Lavetter, og der kunde nok 
sigtes med dem, men de var ikke ret langtrækkende. 
ca. 300 a 400 Alen, og blev derfor lidet benyttede. Vor 
Afdelings nærmeste Chef var Overfyrværker Rasmussen, 
en gemytlig Fyr, der en Tid havde været Værtshusholder, 
men nu atter havde meldt sig som Frivillig. Vi fik ingen 
Uniform, da Depoterne var udtømte. Foruden dette 
Arbejde sattes vi ogsaa til Kuglestøbning og Patron
pakning. En lille Tid havde jeg stadigt Arbejde med at 
tegne Æsker til Patroner, som andre skar ud, fyldte 
og indpakkede. 

Næsten hver Dag gik jeg op i Krigsministeriet, hvor 
der paa Gangene var Opslag af Telegrammer fra Krigs
skuepladsen. Disse Beretninger stammede mest fra 
Dybbøl og var næsten alle sørgelige. Mine Venner fra 
Rekruttiden modtog mig med stor Venlighed, og til dem 
regnede jeg endvidere Pastor Køster, der nu var Kapellan 
hos Grundtvig, Rigsdagsmændene Kristen Hansen, Vejstrup, 
og N. j. Termansen. Denne sidste gjorde mig bekendt 
med, at Professor Rasmus Nielsen holdt offentlige Foredrag 
paa Universitetet om Grundtvig og Søren Kirkegaard. 
Af disse hørte jeg adskillige. Nogle Gange fulgte senere 
sønderjydsk Fripræst L. B. Poulsen med derhen. 
Termansen tog mig ogsaa en Gang med ud til Grundtvig. 
Det var rart at høre de to tale sammen. Men det var 
som al Ting i denne Vinter var meget mistrøsteligt ; 
ingen vidste levende Raad i vort Fædrelands Nød. Da 

Knud Rasmussen. En Livsskildring. 5 
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fik jeg ret et Indtryk af, at vi Mennesker, selv de ypperste 
og højst begavede, kun er Smaafolk i de vældige Bryd
ningstider. 

En Gang fulgtes Friskolelærer Lars Rasmussen fra 
Rynkeby og jeg ad ud til Grundtvig, hvor baade han og 
Fruen tog meget venligt imod os. l det hele taget kom 
der den Vinter mange Soldater i Grundtvigs Hus, indførte 
af Pastor Køster og venligt modtaget af Fru A. Grundtvig. 
Saa tit det var muligt, søgte jeg til Kirke i Vartov. 
Grundtvigs Forkyndelse var ogsaa Lægemiddel for danske 
Hjerter i denne store Trængselstid. Det var ikke blot 
udvortes Fjender, der trængte paa, der ulmede ogsaa 
indvortes Splid. Kun faa havde Tiltro til hverandre eller 
til vort nye Kongehus. Derfor lød det underligt i mine 
Ører at høre, at Grundtvig en Onsdag, efter at han havde 
holdt Fasteprædiken og bedt for Kongen, tilføjede: "Og 
jeg er vis paa, at Kong Christian den Niende, inden han 
naar sit Livs Aften, vil blive lige saa elsket af det danske 
Folk, som Frederik den Syvende har været". jeg tvivlede 
dengang paa, at det kunde ske; og mange Gange, navnlig 
i den estrupske Periode, tænkte jeg: "Det naar sig vist 
aldrig". Men desuagtet kunde jeg ikke glemme disse 
Ord, og jeg synes nu, at de blev mærkeligt bekræftede. 

l et Brev af 28. Februar 1864 har jeg prøvet paa at 
referere noget af en Prædiken. Med Indledning lyder 
det saaledes: 

Vi arbejder baade Søndag og Søgnedag herinde, 
men dog har jeg været tre Gange i Kirke hos Grundt
vig. l Onsdags gik jeg der til Herrens Bord. 
jeg slap med Nød og Neppe fra Tjenesten, meo det 
var rigtig velsignet og rart, kan du tro. Grundtvig 
prædikede saa trofast og forhaabningsfuldt, at det 
styrkede os rigtig godt i den Nød, vi lever og 
trænges i. Han sammenlignede Herrens Lidelses
historie med Danmarks. Han kunde ikke lade være 
at føle for og tale om Danmark i denne Tid. Vel 
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·vidste han, at der var Folk, der gav sig ud for 
:Kristne, der slet ikke tog Del i vor store Folkenød, 
:ikke lod sig den gaa til Hjerte, fordi de, som de 
sagde, hørte til et andet Folk, der ikke havde Fædre
.Iand her paa jorden, men et evigt i Himlen. Men 
chan kunde ikke være enig med dem, han kunde ikke 
se det Folk og Land lide, som havde laant os Hus 
her i Verden, og ·SOm havde laant os Sprog til at 
bekende og lovprise Jesu Navn, uden at det gik 
ham smerteligt til Hjerte, og han var bange for, at 
den Kristendom heller ikke var ægte, som var 
ufølsom for Folkets Nød, fordi de følte sig hævet 
over dette jordiske; thi vi maatte sige om Dan
_mark nu, som Jesus sagde om sig selv, at det er 
Mørkets Time, og Mørkets Magt regerer. Vi havde 
ogsaa fuldkommen Ret til at stride for vor Frihed 
og vort folkelige Liv; thi j es u s sagde til Pilatus: 
."Var mit Rige af denne Verden, da havde mine 
'Tjenere stridt for, at jeg ikke var bleven overgivet 
til jøderne". Altsaa Jesus giver jordiske Tjenere 
.Lov til at stride for den jordiske Konge og det 
:jordiske Fædreland. Jesus kunde have undgaaet 
Døden, om han vilde, som han havde gjort saa tit, 
da han blev efterstræbt, fordi hans Time ikke var 

.kommen. Som han ogsaa sagde: "Mener I ikke, at 
_jeg kunde .bede min Fader, og han vilde sende mig 
. mere end tolv Legioner Engle". Men nu var Jesu 
. Levnedsløb til Ende; alt, hvad han kunde gøre her i 
. Live, var gjort, og nu kunde han gøre ligesaa meget 
·ved at dø. Men det var !Jrundtvigs Tro, at Dan-
marks Levnedsløb langt fra var til Ende, at der ' 
,endnu var meg.et at _gøre for os Danske her i Verden, 
eftersom Gudslivet og Gudslyset her havde rejst sig 

. i sin fulde Kraft som ellers ingen Steds i Verden. 
·Og vort folkelige Liv vilde blive til stort Gavn, 
.medens vor Død ikke som Herrens vilde gavne 
.hverken .as _s.elv ..eller noget Folk eller Menneske 

s• 
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paa jorden. Han formanede os: til at fiedie til ham,. · 
som kunde sende os, naar hans Time kom~ mere: 
end tolv Legioner Engle til vor Frelse. Til Slutning: 
bad han for Danmark og alle_ Folkestammer her· 
paa jorden. 

Fra Pastor J ens Schjørring modtog jeg: i den Tid~ 
følgende Brev: 

Sødinge, den 7. Marts 1864. 
Kære Ven! · 

Ligesom jeg i Lørdags havde skrevet mit Afskeds-· 
ord til mine Venner her i Ryslinge Menighed, kom 
dit Brev, og jeg kan ikke skrive dig, hvor glad jeg. 
blev ved det. Det var ligesom Bekræftelse paa, hvad. 
jeg selv vilde tale og skrive. jeg fomam Hjerteslaget 
gennem det døde Papir. ja, Gud ske_ Lov, at vi kan' 
se en rød Traad gennem vort Liv. Den kan jeg dog: 
ogsaa se gennem de 7 Aar, da jeg var her paa Fyn,. 
og jeg takker Gud for den. Et AfsnH af mit Liv er· 
nu afsluttet, vistnok Fantasitidens. Det føler jeg .. 
Min Afskedsprædiken i Gaar var derfor ligesom. 
Afslutning af den gamle F orkyndeise og Bebudelse: 
af den nye. Du forstaar mig nok. jeg vil mere og, 

· · mere gøre det saa jævnt og roligt, som jeg ikke altid. 
kunde i den Tid, da det brusede i mig. jeg mindede. 
Menigheden om et Led af Troen: "Gud Fader Almæg:. 
tigste," - et Ord af Fadervor: "Giv os i. Dag vort 
daglige Brød," og et Ord af Kærlighedshilsenen :. 
"Takkede". Det faldt saa nemt med Evangeliet om 
Bespisningen i Ørkenen, og det var det, jeg trængte. 
mest til at sige. Menigheden lagde 10(} Rigsdaler paa 
Alteret for. mig. En stor Overraskelse. Du kan tro,. 
det gjorde mit Hjerte godt at se mange Beviser paa,. 
at Menigheden dog havde mig kær. Hvor det 
er dejligt at turde tro, at man dog havde været til. 
lidt Nytte for sine nærmeste. jeg takker Gud derfor. 
Det var en rar Arbejdsdag, og om Lørdagen valgte. 
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vi Birkedal med 390 St. Det var ogsaa en herlig 
Dag. Prokuratoren fik siger og skriver een Stemme 
til Folketinget. Hans Hansen var en af Birkedals 
:Stillere. Han havde bidraget meget til det gode Udfald. 
Men mest hjalp Birkedals egen Tale, som var et 
.Mesterstykke. De andre Papegøjer vilde saa abe 
Birkedal efter, men det blev saa væmmeligt, at det 
.dog· var de fleste for galt. Men 200 holdt fast ved · 
Sognefogden. Denne li11e Sejr har oplivet Folk rigtigt. 
Det viste sig, at det danske Folk endnu har Hjerte, 
naar man kan være heldig at komme til det. Nu 
.rejser jeg i Morgen ene over Aarhus. Kære Ven! 
Min Kone kan ikke faa Lov til at komme i Præste
:gaarden. jeg ved derfor ikke, hvorledes det gaar, 
men jeg stoler paa, at du og din Marie vil give hende 
·og Dagmar Husrum efter 15. April, selv om det 
.skulde vare lidt længe. jeg har jo ikke Ret til Præste
gaarden før November. I Dag venter jeg alle Bør
nene og deres Forældre til Afsked. Paa Fredag 
.begynder Klaus Berntsen og bliver saa ved 2 Dage 
.om Ugen. Vil du skrive et Par Ord til min Kone, 
naar du har brevvekslet med din Marie, vilde jeg sætte 
Pris derpaa. Din Fader hilser, han har det ved det t 

gamle. Gud bevare dig, hvor du end færdes. Du 
maa være overbevist om, at jeg er glad ved Han
.delen, naar blot du er det. Alle Folk har sagt til 
mig, at de syntes, det kunde gaa an paa begge Sider. 
Det har jeg glædet mig over. - Nu Tak for det, du 
er for mig, kære Ven! Du er den første fynske 
Ungersvend, der kom til mig; og da jeg nu rejser 
herfra, føler jeg, at du staar mig nærmest. Gud ·har 
styret det godt for os hidtil. Han vil sikkerlig blive 
ved dermed. · 

Din gamle Ven 

Hils min Broder. 
j. N. L. Schjørring. 
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Pastor Schjørring rejste saa til Hodde, og Marie· 
overtog Styrelsen baade af Faders og vor nye Ejendom, 
tillige holdt hun Skole nogle Dage om Ugen. Friskole
folkene havde formaaet Klaus Berntsen, Friskolelæreren 
fra Højby, der den Sommer bestyrede sin Moders Gaard, 
i Eskildstrup, fordi hans Brødre gjorde Krigstjeneste, til at 
holde Skole i Sødinge ogsaa et Par Dage om Ugen, og: 
paa den Maade blev Friskolegerningen besørget i Som-
meren 1864. _ 

jeg var syv Uger i København, fra Dannevirkes. 
Opgivelse til Dybbøls Fald, Danmarks mørke Nattetid .. 
I den sidste Tid af vor Afdelings Ophold i København 
var vi udelukkende beskæftiget med at indlade en Del 
Krigsmateriel nede ved Tøjhuset. Kanonerne blev løftede 
af Lavetterne og lagt ned paa Bunden af Dampskibet 
"Skandinavien". Derefter kom Kugler, Granater og Vogn
materiel. Øverst laa mange Ruller Tovværk, som tjente 
til Natteleje paa Sørejsen til Baaring Vig ved Middelfart.. 
Samme Dag, som Skibet skulde afgaa, fik vi Uniform .. 
Efter at have taget Afsked med Vinthers, Larsen, Køster 
og Schjørring begav jeg mig henad Eftermiddagen ned paa 
Tøjhuset, fulgt af den unge Kristian Larsen, Søn af Handske
mageren. Henimod Aften sejlede vi gennem Knippelsbro, 
forbi Flaadens Leje ud i Sundet. Om Natten sov vi paa 
Tovrullerne, de var haarde og kolde. Det var den koldeste 
Nat, jeg oplevede under Krigen. Den første Nat, vi var 
ankomne til Baaring Vig, var jeg paa Vagt. Det øvrige 
Mandskab blev indkvarteret i Kauslunde, hvortil det hele 
skulde bringes hen. Kirken blev taget i Brug som Krudt
taarn. Efter Afløsning fra Vagten fik jeg Kvarter hos 
Gmd. Lars Hansen og fik Lolliken, Peder Bjnrn, til Slof ; 
vi laa i Karlekammeret. Vor V ært og V ærtinde var meget 
flinke Folk, de gav os fuld Forplejning, imod at vi afgav 
vort Brød og_ betalte 33 Øre daglig, og da vi fik 50 Øre 
daglig i Lønning, fik jeg Overskud, mens jeg var der. I 
Kauslunde skulde man ordne og opbevare alt medbragt 
Materiel og hvad mere, der kom til Depotet, der senere 
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blev bygget af Brædder og stod i flere Aar. Vi kom til 
Kaptajn Velsh, men vor nærmeste foresatte vedblev at 
være Overfyrværker Rasmussen, der fik Lov til at antage 
mig som Skriver i nogle Uger. 

jeg havde i 1858 gjort Bekendtskab med Ungkarl 
Morten Nielsen fra Usselhusene i Tommerup Sogn og hans 
Forlovede, Martine i Nr.-Lyndelse. Nu var de gifte og boede 
paa Vesterdal i Udby Sogn. Dette Bekendtskab fornyede 
jeg, da jeg var kommen til Nabosognet, og jeg kom tit 
derud, da vi var af samme Aandsretning. jeg kunde ogsaa 
ugentlig laane "Dagbladet" hos dem. Der traf jeg Ludvig 
Schrøder for første Gang og kørte en Gang med Morten 
Nielsens Befordring for ham til Middelfart. - Paa min 
syv og tyveaarige Fødselsdag, Knudsdag den 10. juli 1864, 
vekslede Marie Jensen og jeg følgende Breve: 

Kære Marie! 
Paa denne min egen Dag flyver Tanken saa 

naturligt til min egen elskede Pige og min gamle 
Fader, som jeg ved, at du ikke glemmer at hilse. 
Denne Dag har ogsaa for mig været en særdeles 
velsignet Dag; thi foruden at det er Søndag, saa har 
jeg, skønt jeg lever paa Feltfod, haft Lejlighed til at 
høre et Fredens Ord om ham, som selv er Livet og 
Lyset. Jeg har ingenlunde været fri for Tjeneste i 
Dag saavel som de andre Dage; men Vorherre har 
føjet det godt for mig. jeg kom paa Vagt i Middags, 
og nu er det Regel, at Vagtmandskabet arbejder den 
halve Formiddag. Da vi tolv Mand, som skulde paa 
Vagt i Dag, blev sendt paa Arbejde, blev vi delt i to 
Hold, de seks kom hen at læsse Seletøj, der iblandt 
var jeg. Dette blev vi færdig med saa tidligt, at jeg 
mente at kunne gaa over til Asperup og høre Melby. 
jeg bad Løjtnanten om Lov dertil og fik det, kom 
i Kirke og hjem paa Vagt i god Tid. Melby brugte 
det Ordsprog i sin Prædiken: "Tit er Vaade nær, 
men lykkelig den, som er velsignet", og det gjorde 
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mig godt at høre, for jeg føler, at i de 27 Aar, Vor
herre har givet mig, har hans Velsignelse været over 
Maade stor, baade i det timelige og det aandelige, 
saa jeg aldrig kan fuldt takke ham derfor. Enkelte 
smertefulde Timer har jeg vel oplevet, men dog har 
hans Velsignelse langt overstraalet de mørke Tider. 
Men den bedste Velsignelse, som jeg aldrig kan sætte 
Pris nok paa eller forstaa, det er, hvad ogsaa Melby 
nævnte i sin Prædiken i Dag: "Fra Vuggen ·af en 
sælsom Lyst til evigt Liv sig bølg ed i mit Bryst." 
Og denne Lyst og Længsel, som han selv har skabt, 
har han gjort Fyldest, idet han har givet mig det evige 
Livs Haab, ja, Livets Kræfter har jeg følt røre sig i 
mit Hjerte og forklare Tilværelsens Gaade for mig. 

Den 11. Juli 1864. 

Saa kom jeg atter paa Vagt i Dag og fik min 
Post ude ved et Bræddehus, hvori der ligger et Regi
ment. Til det kom Provsten fra Middelfart, som er 
en rar, troende Mand, for at prædike. Han stod 
oppe i et levende Hegn og talte, og da jeg netop blev 
afløst, da han begyndte, fik jeg ogsaa det at høre. Det 
var en kraftig og trøstefuld Tale, han holdt. Han bad os 
at haabe paa Herrens Hjælp i vort Fædrelands Sag, 
for vel skjuler han sit Ansigt for os til en Tid, men 
kun for, at det igen kan lyse over os med des større 
Glans. ja, kære Marie! det ser sørgeligt ud for os 
i denne .Tid, baade foruden og forinden; men lad os 
dog tro Vorherre saa vel, at han vil forbarme sig over 
et armt Folk. Kan jeg sige for min Part: "Tit er 
Vaade nær, men lykkelig den, som er velsignet", og 
kan jeg tro, at Vorherre, der i 27 Aar saa inderlig 
kærligt har velsignet og bevaret mig, fremdeles vil 
gøre det, saa kan vi ogsaa sige om gamle Danmark, 
..at det tit har været i Vaade, men dog til den sildigste 
Tid været mageløst velsignet, og tro om ham, der 
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over 27 Hundrede Aar har gjort dette store Under 
ved Danmark, ogsaa i den kommende Tid vil se mildt 
til os og gøre os langt over, hvad vi kan bede og 
forstaa. jeg talte i Aftes med Feltpræst Peter Rørdam, 
han sagde, at fordi vort Land var lille og bespændt 
med Fjender, behøvede vi ikke at være bange for, 

. at vi skulde blive ødelagt. Som Billede derpaa min
dede han mig om Hjertet. Intet Land var saa lille 

. som det, og intet Land havde flere Fjender end det, 
baade udvortes og indvortes, og dog kan det i Pagt 
.med Guds Aand besejre dem alle. Nu er Dagen til 
Ende. Gud velsigne og bevare os, og Gud ske Lov 
for al hans Kærlighed og for dig, du lille Marie. 

Din egen Knud. 

!:J. Juli 1864. 
Kære Knud! 

Morgen er det Søndag, Knuds Dag og din 
·Fødselsdag, og hvem vil hellere end jeg .ønske dig 
·det bedste, der kan times en Nordens Søn for Tiden . 
.Ja, hvad er saa det bedste? jeg ved ikke andet at 
nævne end dette, at du, inden du naar Enden paa 
dette dunkle, gaadefulde Aar, du nu træder ind i, maa 
kunne sige : "Nu er jeg rigtig glad." Thi kender jeg 
dig ret, min Knud, saa maa der ske mange og store 

·Omvekslinger, før du naar dertil. Den mørke og 
tykke Taage, der nu hviler over Danmark, maa have 
lettet sig fra jorden, Solen maa have bructt igennem 
Taagen, og al Naturen og Menneskene aande frit i 
det klare Solskin. ·ja, saa naaede jeg vel den Lykke 
at høre dig sige: "Nu er jeg rigtig glad". Thi vid, 
kære, det vil jeg kalde den højeste Lykke, og det skal 
vrere min Opgave her i Livet at naa at se dig rigtig 
glad. Og nu kan du vel forstaa, hvorfor jeg var 
bange for, at du ikke var glad hjemme; thi naar 
Lykken træder til, saa er vi saa bange for at tro: 
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den er der netop, fordi vi saa gerne vil tro det. 
Det lader rigtig nok til, at Vorherre vil for Alvor 
sætte vor Tro paa Prøve, men derunder vokser den 
jo; thi jo mere det gaar tilbage, jo større Tro skal 
der til for at skimte Lys gennem Mørket, og saa 
længe gaar det nok tilbage, til vor Tro bliver stor 
nok til at flytte Bjerge. jeg synes dog, jeg kan blive 
ved at tro bestemt, trods det usle hos Folket og det 
usle i vort eget Hjerte, at Vorherre nok udfinder 
det, hvor igennem hans Almagt kan virke. - Det er 
nu næsten mørkt, men saa stille og roligt udenfor,. 
som det ikke har været længe. Det er næsten som 
Naturen vil aande sin Fred udover det formedelst 
Mørket forpinte Hjerte. Lad os ogsaa lade dens 
Fred indflyde i vore Hjerter. jeg tænker nu, at du 
i dette Øjeblik ogsaa sender en Tanke til mig, hvad 
enten du er paa Post eller i dit Kvarter. Og vi har 
nok mødtes, for jeg bliver saa glad. Og saa siger 
jeg dig et hjerteligt Godnat og Tak for dit Besøg 
i Aften. 

Din egen Marie. 

Sødinge, den 19. August 1863. 

Til min Marie! 

"Er vi paa jorden begge 
af Hav og Land adskilt, 
da vore Længsler strække 
sig mod hinanden mildt. 

Til de hverandre skimte 
som Vandrestjerner to 
og synes, som de glimte, 
at synge: gak til Ro." 

Kærlighed! du høje Himmelgave, 
Rose fra Vorherres Blomsterbed; 
plant dig fast dog i vort Hjertes Have, 
kast dit Frø kun i den jordlod ned. 
Voks da frem, saa frisk, saa fin og frodig, 
duft og smyk kun op, alt hvad du kan; 
er din Farve rød, ja næsten blodig, 
Kærlighed er og en Hjertebrand. 
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Thi som hist i Østens Bjergedale 
Moses fordum saa et Undersyn, 
hørte bævende Guds Røst at tale 
ud fra Busken, tændt af Himmellyn. 
Højt den flammed i den store Time, 
ufortæret stod dog Busken der, 
Aanden, som mig lærte mer end rime, 
sagde: ser du Kærligheden her. 

Kærligheden fra Gudfaders Hjerte 
fylder Støvets Barn med Liv og Lyst, 
brænder ikke vildt til Gru og Smerte, 
men udvider varmt vort snevre Bryst. 
Kærligheden varmer mildt og stille, 
ulmer dybt, saa knapt vi den kan se, 
er dens Vækst at synes end kun lille, 
Guld den spreder dog paa Aldrens Sne. 

Plantet er du i vort bløde Hjerte, 
Kærlighed! det føler vi saa smaat; 
lys da op med Glans som Livets Kerte. 
straal og varm, naar ellers alt er graat. 
Voks med Aanden op, hvor Engle synge; 
lad i Sandheds Kraft os vokse med, 
her er Tonen mat, den hist skal gynge 
salig i Guds Kærlighed og Fred. 

I Sommerens Løb fik jeg en Gang Tilladelse til at 
besøge min Familie i Sødinge, og da det var Søndag, gik 
jeg til Alters; jeg var naturligvis ogsaa oppe i vort tomme 
Skolehus; Hans Nielsen i Egebjerg og Murer Hans 
Jørgensen fra Lunde var med. Denne sidste sagd~: 
"Det er et stort Hus, jeg ser dig ikke an for, at du kan 
fylde det!" 10 Aar efter, da vi havde Børnehjem og 
stor Skole, maatte vi bygge til. 

Flere Gange hørte jeg Feltpræsten Peter Rørdam, 
han holdt kraftige og fyndige Prædikener; det mest 
velgørende for mig var hans store, gode Tro paa, at 
Vorherre nok skulde frelse Danmark ud af den store 
Nød, vi var stedte i; thi i det Stykke overgik han alle 
andre Præster, jeg har hørt. De opvakte Soldater havde 
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megen Glæde af at høre Rørdam, men hvor vidt de andre 
fik noget ud af hans Tale, . er et stort Spørgsmaal; jeg 
hørte en Gang nogle Soldater tale om hans Prædikener, 
som de var daarlig tilfreds med: "Og saa siger han, at 
v.i lever efter vore Lyster", sagde en, "men det er en 
stor Løgn, for det er ikke vor Lyst, at være her". At 
dette var Misforstaaelse, vilde han ikke indrømme. Vor 
Afdeling blev ogsaa besøgt af en Lægprædikant, Skræder 
jens Pedersen, Hørve. Engang talte han for et Batteri 
Artillerister. Majoren havde givet Tilladelse, og Mand
skabet traadte an i vor Gaard (Lars Hansens). jens 
Pedersen stod ved Majorens Side paa Trappen til Stue
huset, Majoren hørte med blottet Hoved paa Talen, og 
da jens Pedersen var færdig, takkede han og gav ham 
Haanden. Denne Mand blev kendt med Feltdegn Ernst 
Trier og førte denne og Pastor Hoff sammen, hvilket 
Møde maaske har haft baade skole- og kirkehistorisk 
Betydning. Læge Blicher i Middelfart, som jeg søgte, 
mistede i den Tid en Søn; da han blev begravet, traadte 
Faderen hen til den aabne Grav og bad: "Fader vor i 
høje Sale, kom din Pagt med os i Hu" osv. I Middelfart 
lærte jeg Lærer Thybjerg og Familie at kende samt Frk. 
Rising, der blev gift med Lærer Jensen i Vejle. Vi lagde 
Miner ud i Lille Bælt for at beskytte Kysten mod fjendt
lige Baade; men da Vaabenstilstanden sluttedes, og Freds
forhandlingerne begyndte, tog vi dem op igen. Begge 
Arbejder var livsfarlige, hvorfor der blev tildelt os særlige 
Pengegaver. 

Hjemme igen i Sødinge. 
Friskolegerning der. 

l Slutningen af August blev jeg hjempermiteret og 
var glad ved at komme hjem, men ellers var der kun Sorg 
ved Hjemkomsten. Danmark havde lidt Nederlag og tabt 
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Sønderjylland. Vore nærmeste tog kærligt imod os, men· 
ellers hvilede der en tung, knugende Sorg over alle Sind .. 
Vor Modtagelse blev ikke saadan, som jeg huskede, at 
Treaarskrigens Helte fik. Der var ingen festlige Sammen-

. kornster som den Gang, nej, hver listede sig stille hen 
til sin forrige Dont. Og selv jeg, der dog kom hjem for 
at holde Bryllup med Marie, var overmaade sørgmodig;. 
denne store Landesorg har siden kastet Skygge over min 
senere Tilværelse. Man blev heller ikke regnet for at være 
jævnbyrdig med "Den tapre Landsoldat" fra 48-50; og_ 
dog sagde en Stillingsmand, der havde været med ved Isted~ 
at det var værre at staa i Dybbøl Skanser i 14 Dage end 
at være med et Aar i Treaarskrigen. Hjemme hjalp jeg_ 
først med at faa Høsten bjerget, siden lavede vi til Brylluppet,. 
som berammedes til den 6. Oktober, og saa begyndte jeg_ 
at holde Skole igen. 

Børnene og deres Forældre kendte jeg og havde 
godt Haab om, at Gerningen vilde lykkes. Men hvordan 
det kunde være, gik det ikke saa godt med Undervis
ningen, som jeg haabede, i alt Fald ikke saa godt som i 
Egebjerg. Maaske kom det af, at jeg ikke var saa dyg
tig som mine Forgængere, maaske Forældrene ikke regnede 
mig for at være jævngod med dem, maaske var det, fordi 
jeg ikke kunde synge. Nok er det, jeg blev ikke ret godt 
tilfreds med Forholdene. Børnene forekom mig at være 
for urolige, Der gik Aaringer, før Samlivet mellem mig 
og Børnene blev rigtig godt og glædeligt, men det bedredes 
efterhaanden. Lærerlønnen var kun lille, og da jeg efter 
to og tyve Aars Tjeneste forlangte Lønnen sat op til 
600 Kr., var det svært at blive enige derom. Det viste 
sig dog, at Skolen var bygget paa Sandhed og Kærlighed 
og kunde taale en Rystelse. jeg er glad ved, at jeg aldrig 
i de Timer, jeg holdt Skole, nogen Sinde tænkte paa de 
trange Kaar og blev nedtrykt deraf; derfor sørgede gode 
Aander, som jeg saa mangen god Gang følte var mig til 
Tjeneste. Og naar jeg udenfor Skoletimerne tænkte paa 
mine timelige Kaar, faldt jeg immer paa de Tanker, at jeg_ 
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maaske var beskikket til en Missionsgerning i min Fødeby. 
{)g naar jeg nu i mit to og firsindstyvende Aar skriver 
dette, maa jeg med Taknemmelighed erkende, at Guds 
Velsignelse i rig Maade er bleven mig til Del. -

I de første Skoleaar var de fleste Børn fra Søllinge 
Sogn og ikke mange fra Sødinge. Efterhaanden, som 
Aarene gik, kom næsten alle Børn derfra i Friskolen. 
Vort Bryllup stod i Sødinge, Birkedal viede os. Fader 
var lykkelig over, at vi var kommen saa vidt, og blev 

.stadig Tilhører . i Skolen. Han gav mig sit Hus uden at 
betinge sig Aftægt. Kun et halvt Aar levede han, efter at 
vi var flyttede op i Skolehuset Han havde glædet sig ved 
for første Gang at se et juletræ. Det blev plantet i Have

. stuen, og han sad indenfor Døren og saa, hvor gladelig 
Skolebørnene dansede omkring det. Nogen Tid derefter blev 
han daarlig for Brystet og sengeliggende, og det gik hur
tigere tilbage med ham, end man havde ventet. De sidste 
Nætter skiftedes .vi til at vaage over ham. En af de Nætter 

.drømte jeg, at der blev sunget: 

"jeg er træt og gaar til Ro, 
lukker mine Øjne to, 
Fader se med Kærlighed 
til mit lille Hvilested!" 

Derefter vaagnede jeg og gik ind for at se til ham 
og hende, der vaagede; da var han sovet hen. Han elskede 

·mig højt og gjorde alt, hvad han kunde, for at hjælpe mig 
·frem. Og jeg holdt ogsaa af ham, men maa dog tilstaa, 
at jeg bedrøvede ham mangen Gang og paa mange Maa
der og kunde have sørget meget bedr~ for ham, end jeg 

. gjorde. Hos Marie fik han det godt. 
juledag 1865 fødtes vor første lille Pige, hun døbtes 

i den nystiftede Frimenighed, der holdt Kirketjeneste i 
.. Ryslinge Præstegaards Lade. 
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