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Ryslinge Valgmenigheds første Dage. 

A t der blev dannet Frimenighed paa den Egn, gik 
i store Træk saaledes til. 

Kort efter at den ulykkelige Krig var til Ende, 
begyndte Forfatningskampen. I Svendborg Amts 5. Valg
kreds (Brobyværk) var Gmd: Kristian Rasmussen siden 
1858 bleven valgt af Højrepartiet baade til Rigsdag og 
Rigsraad, men · i 1864 blev Præsten Vilhelm Birkedal 
valgt til Folketinget. I dette talte han imod den "for
smædeiige Fred", som Regeringen havde sluttet med 
Tyskland. Han mente, at vi ikke havde gjort nok for at 
værne Sønderjyderne for at komme under · tysk Herskab, 
da vi havde den største Del af Landet i Behold, havde 
en kampdygtig Hær og en ubesejret Flaade; men hans 
Tale blev uden Virkning. Da Hertugdømmerne var af
staaede, havde vi to Grundlove, den af 5. juni 1849 og 
Fællesforfatningen af 1863. Hvad havde været naturligere, 
end at den sidste Forfatning var bleven ophævet, og 
junigrundloven var bleven eneraadende; men dennes Valg
ret var mere udstrakt end den andens, og det benyttede 
Højrepartiet sig af til at faa den gamle Grundlov gennem
set, hvorved Valgretten indskrænkedes. 

Birkedal holdt nogle ualmindelig varme og dygtige 
Taler for den gamle, imod den nye Forfatning; for det 
almindelige Folks Rettigheder, "der aldrig havde været 
misbrugt"; men dette paadrog ham Unaade hos den 
daværende Regering, og da den ikke kunde stoppe 
Munden paa ham i Tinget, blev han afskediget fra Præste
embedet i Ryslinge. Man mente ogsaa, at en Udtalelse 
af Birkedal i Ryslinge Kirke engang i Efteraaret 1864 
havde været medoptaget i Grunden til Afskedigelsen. 
Efter at have bedt den sædvanlige Bøn for Kongen, 
tilføjede Birkedal: "Gud give Kongen et dansk Hjerte, 
om det er muligt"? Han sagde, at de Ord, "om det er 
muligt", randt ham i Tanke, da han havde udtalt Bønnen, 
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at han maaske havde bedt om noget, der ikke kunde ske, 
da Kongen jo var af tysk Æt og havde haft megen tysk 
Omgang. Denne usædvanlige Bøn blev omtalt i mange 
Kredse, og Rygtet kom ogsaa til Tøystrup. Paa den Gaard 
var en Artillerikaptajn Messershmidt indkvarteret, og han for- · 
bød Mandskabet ved sit Batteri at søge til Ryslinge Kirke. 
Imod dette Forbud blev der skreven offentlig, hvorefter 
Kaptajnen ogsaa offentliggjorde Tildragelsen, der saaledes . 
kom til Myndighedernes Kundskab. Fra sine foresatte 
fik Birkedal en Forespørgsel i den Anledning, som han . 
ærligt besvarede. Dog blev der ikke foretaget videre i 
den Sag, før den formodentlig blev lagt til Oppositions- · 
talerne paa Tinge. 

Birkedal blev saa afskediget fra Ryslinge Præsteembede. 
Der blev stor Sorg i Ryslinge Sogn, da Birkedal blev 
afsat; thi saadan en Præst havde man nemlig aldrig haft 
før, og Sorgen og Harmen blev endnu større blandt de 
mange, der havde løst Sognebaand. Man holdt saa Møder 
flere Steder om Sagen. Det første Møde holdtes i Sogne
skolen. Efter at flere Forslag var drøftede, udtalte jeg: 
"Lad os bede om at faa ham indsat igen, . og kan dette 
ikke bevilges, lad os saa være enige om at beholde ham 
alligevel " ! Nogle af Ryslinge Sognefolk saa lidt skævt 
til mig for disse Ord, men Tiden har vist, at Sogne- · 
baandsløserne og mange af Sognets Beboere blev enige 
med mig. Der blev valgt nogle Mænd fra Sognet og 
nogle Sognebaandsløsere, der skulde rejse til Kongen 
for at søge udvirket, at Afskedigelsen toges tilbage. Men 
disse fik ikke Foretræde hos Kongen, men maatte nøjes 
med Kultusminister Bræstrups Formaning om at rejse 
hjem og forholde sig rolig, saa skulde Regeringen nok 
sende dem en god Præst i Stedet for BirkedaL Bræstrup 
sagde blandt andet : "Vi har nok at gøre med de to Rigs
forsamlinger , vi har herinde, skulde vi nu ogsaa faa 
religiøse Kampe, saa er vi helt ulykkelige. " Mændene 
sagde, at det undgik man ikke, hvis Birkedal ikke blev 
genindsat. 
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Overfor Biskop Martensen havde Birkedal erklæret, 
at han var indviet til Præst i Vorherre Jesu Tjeneste, og 
denne Gerning i Menigheden kunde ingen Regering fratage 
ham. Ved Møder i Trunderup og Sødinge enedes man 
om at danne en Frimenighed med Birkedal som Præst. 
Der blev indrettet Plads i Ryslinge Præstegaards Kornlade 
til Kirketjeneste med Daab og Altergang. Det første Barn, 
der blev fremstillet som hjemmedøbt i Menigheden, var 
Thyge Hansens Søn, jens, og det første Barn, der blev 
døbt i Laden, var vor Kristine, der var født 1. juledag 
1865. Pastor Storm, der havde været Huslærer hos 
Birkedal og havde prædiket adskillige Gange, havde et 
Litografi efter Correggios "Den hellige Nat", som blev 
hængt op som Altertavle. Prædikestolen var en Talerstol, 
der havde været benyttet ved Folkemøder. Saa var Rummet 
beklædt med Gran og pyntet med Dannebrogsflag. 

Hovedgrunden til Frimenighedens Dannelse var vel 
den, at de Mennesker, der sluttede sig sammen, var blevet 
saa glade og oplivede af Birkedals Forkyndelse af det 
evige Livs Ord, at det var bleven deres største Glæde og 
Skat, og skulde de miste den, var Livets bedste Lyksalighed 
berøvet dem. Ellers talte nogle om, at de ikke kunde 
nænne, at Birkedal skulde staa ene og forladt i sin Træng
sel, da han dog kun havde vidnet om, hvad der var Sand
hed og Ret. Andre harmedes over, at Regeringen med 
brutal Haand vilde skille dem ad, der af Aandens Drift og 
paa lovlig Maade havde sluttet sig sammen. Atter andre, 
og deriblandt Marie og jeg, troede, at Vorherre paa den 
Maade vilde begynde at føre Menigheden ud af Stats
kirkens Indelukke. 

Menigheden var enig i at ville holde sammen og 
hver efter sin Evne bidrage til at faa bygget en Kirke og 
en Præstebolig og siden ved fælles Hjælp holde og lønne 
Birkedal som vor Præst. Angaaende det Spørgsmaal, 
hvor Kirken skulde ligge, blev der ført en Del Forhand
linger. Gaardmand Hans Hansen, Sødinge, tilbød at · give 
jord ved Indkørslen til Sødinge By, og en Væver paa 
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Ryslinge Mark vilde nok sælge jord dertil ved Siden af 
Skolen. Der blev stemt om disse to Steder, og da Stemme
tallet var nogenlunde lige, enedes man om at lade Birkedal 
afgøre, hvor Stedet skulde være. Da denne Sag skulde 
afgøres, boede Birkedal paa Ringe Apotek, hvor Fru 
Seidelin gerne overlod ham med Familie Lejlighed. Lars 
Frederiksen, Ryslinge, og jeg var valgte til at gaa til Ringe 
·og forelægge ham Sagen, vi var nemlig af hver sin Mening. 
En klar Frostvejrsdag fulgtes vi ad derop, og da Birkedal 
hørte, hvordan Sagerne stod, valgte han straks at vedblive 
at bo i Ryslinge Sogn, hvor han i 16 Aar havde haft sit 
Hjem. Dermed var den Sag afgjort. Kort derefter flyttede 
Birkedal med Familie til Boltinggaard, der ejedes af Gods
ejer H. Langkilde paa Langkildegaard. Hovedbygningen 
paa Boltinggaard var ubeboet, og den overlodes Birkedals, 
indtil den nye Præstebolig ·kunde blive færdig, og saa blev 
Kirketjenesten holdt i Gaardens Kornlade. Der var bedre 
Plads end i Laden i Ryslinge, og der var stor Kirkegang 
hele Foraaret og Forsommeren. 

Ved Grundstensnedlæggelsen -til Nazaretkirken paa 
Ryslinge Mark var Menigheden samlet, og under Salme
sang, Prædiken og Bøn blev Værket i Guds Navn begyndt. 
Bygmester var Murer Niels Hansen paa Sønder-Højrup 
Mark, Menighedsmedlemmerne tilkørte Materialierne. Kirke
indvielsen foregik den 8. August 1866, en Regnvejrsdag. 
Kirken var overfyldt. Foruden Birkedal talte Præsterne 
L. Helveg, Odense, Budstikke-Bojsen, P. Fenger, Køben
havn, Algren, Bornholm, cand. theol. Otto Jakobsen og flere. 
Nu var Sagen kommen i god Gænge, og i de over 50 Aar, 
Menigheden har virket, har den været til Velsignelse og 
er over al Maade bleven velsignet. Mange Modstandere 
havde Menigheden, og den, der mærkedes mest, kom fra 
Præsteskabet og den højere Gejstlighed. En hæderlig 
Undtagelse blandt de sidste var Provst jungersen i Skellerup. 
F ø rend Frimenigheden blev egentlig stiftet, var Thyge 
Hansen og jeg som Udsendinge fra Kredsen hos ham for 
at andrage om nogle Begunstigelser. Han kunde vel ikke 
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·love noget, men vi kunde mærke, at hans Hjerte var paa 
·vor Side, og det var nok for os. Han talte ogsaa Menig-
.hedens Sag paa højere Steder, dog uden Resultat. 

Som før nævnt blev vor førstefødte Datter, Kristine, 
døbt i Frimenigheden. Hendes Tilværelse fyldte vore Hjerter 
med Fryd og Glæde. l det første Aar trivedes hun godt 
.og udvikledes herligt baade til Legeme og Sjæl, men siden 
.blev hun svagelig, man kaldte det "den engelske Syge". 
Hun voksede kun lidt, og først i sit ottende Aar kom hun 
til at gaa ene. Forunderligt, at saadan en herlig Pige 
skulde vantrives. Godt et Aar efter fik vi Gertrud, hun 
udviklede sig normalt, og atter et Aar efter fik vi Elise. 
Da hed det i Byen: "Nu har de tre Piger, og ingen af 
dem kan gaa ene." Den 6. Februar fik vi Rasmus, der 
døde i September samme Aar. Den sidste af Maries Børn 
·var Rasmus Thorvald Knudsen, født den 22. januar 1870, 
nu Præst i Tyler i Nord-Amerika. 

Da Skolelønnen kun var lille, kom vi ind paa, at den 
.kunde forbedres, hvis Gaardmændene vilde pløje vore 
12 Tdr. Land. Dette blev forsøgt, og tillige forsøgtes det 
.at køre Korn og Tørv ind med Køerne; men da denne ' 
Driftsmaade ikke var heldig alligevel, fik vi et Par Smaa
heste og maatte tillige holde en Karl. Adskillige af vore 
Karle tjente for en lille Løn, navnlig nogle, der vilde være 
Friskolelærere. Disse var med i Skolen i Undervisnings- : 
tiden og arbejdede saa med Landbruget den øvrige Tid. 
Saaledes med Anders Jørgensen, Friskolelærer i Ferritslev, 
.Hans Stampe i Kyringe, Hans Frederik Andersen i Vust, ' 
Mads Petersen i Kragelund, Peder Nielsen i Ellerup, H. P. 
:Pedersen i Revninge og Kristen Rasmussen i Sønderup. , 
Et Par blev Statsskolelærere, nemlig jens C. Christensen, 
.Stadil, og Mads P. Jespersen fra Kirkeby. Alle var de 
flinke og raske Mennesker, der passede deres Dont godt. 
Tillige havde vi mange andre rare og dygtige Karle og 
Piger. Nogle af Kvinderne blev Lærerinder, og en af 
,dem, Marie Jørgensen f. Lomholt, blev Højskolemoder 
_paa Høng. 
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Sødinge Friskole bliver ogsaa Børnehjem .. 

Da vi var kommen henimod 1868, begyndte Marie at 
tale om, at vi vistnok ogsaa kunde tage imod PleJebørn. 
Hun var fortrolig med den Side af Opdragergerningen fra 
den Tid, hun tjente hos Kofd, for han havde ogsaa Pleje
børn. Vi havde ogsaa af og til haft Børn i Huset. Da 
kom en Dag en Dreng, en af vore Skolebørn, der var 
hjemløs, og da vi var glade ved ham, talte vi om at tage 
imod ham, hvis hans Moder ikke fandt anden Plads til 
ham. Han blev saa hos os nogle Aar. Saa havde Lærer 
Madsen Videbæk en Søn, som han gerne vilde have kon,. 
firmeret hos Birkedal, ligeledes kom en Pig~ fra Andst af 
samme Grund for at være hos os, mens de gik til Kon
firmationsforberedelse, saa vi var godt kendt med at have 
fremmede Børn i Huset. 

I Aarene 1866 eller 67 oprettede en Lærer Petersen 
et Børnehjem i Kindstrup, og ved Talen om den Sag, og 
hvad der blev skreven derom, modnedes Tanken hos os 
om, at vi ogsaa vilde tilbyde vor Hjælp. Der blev holdt 
et Møde paa M. Eskesens Skole i Odense, hvor Petersen 
talte Of!I Sagen. Efter Mødet meddelte jeg ham, at vi 
ogsaa ønskede at oprette et lille Børnehjem. Han studsede 
noget derved og sagde, at hvis vi kunde ofre noget derfor, 
kunde det muligvis gaa. jeg tænkte nu egentlig ikke paa 
at "ofre", men vi havde Villighed og Lyst til at begynde 
og troede ogsaa, at vi havde Kræfter dertil. Vi havde 
ogsaa tilstrækkelig Plads i Huset uden at behøve at bygge 
ret meget. Petersen foreslog, at vi skulde tage imod 
Piger, saa vilde han holde sig til Drenge. Dette passede 
sig ogsaa bedst for os, da det hovedsagelig var Marie~ 
der skulde styre Børnehjemmet. De første Pigebørn kom 
da fra Kindstrup, men senere kom de alle Vegne fra, mest 
fra København. Børnehjemmet begyndte den 1. November 
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1869 og sluttede godt 30 Aar efter. Gennemsnitsantallet 
var 12 Børn ad Gangen. Nogle var ganske smaa, da vi 
:modtog dem, og det hele Antal var 60. 

I Aaret 1871 blev jeg Ophavsmand til Oprettelse af 
en Brugsforening. Min gode Ven, Friskolelærer Kristian 
Rasmussen :Stenbæk fra Sjælland, besøgte os, og han for
talte om de mange Brugsforeninger, der var paa Sjælland, 
hvor han var Regnskabsfører for en, der havde flere 
Udleveringssteder. jeg syntes godt om Tanken, for derved 
kunde Smaafolk, .der ikke havde Raad til at gøre store 
Indkøb, faa Del i den Fordel, et saadant kunde give. 
Dertil kom, at vi boede 3 a 4 Mil fra Købstæder, og de 
nærmeste Handlende holdt høje Priser. jeg talte med flere 
og navnlig med Snedker Mads Johansen i Sødinge derom. 
Der blev holdt Møde, og Mads Johansen og jeg valgtes 
til at besøge nogle sjællandske Foreninger og derefter 
sammenkalde til nyt Møde om Sagen. Vi var saa derovre 
.og talte med adskillige af dem, der havde dermed at bestille, 
-og fandt, at vi nok kunde anbefale at oprette en saadan 
Forening, der straks fik mange Medlemmer. Der blev 
-valgt Bestyrelse, jeg blev Formand, og Mads Johansen 
Regnskabsfører. Der blev oprettet Udleveringssteder i 
Sødinge, Søllinge og Sønder-Næraa. Desværre lod jeg 
mig bevæge til at blive Uddeler i Sødinge, da der ingen 
andre kunde skaffes. Dette fortrød jeg tit, da Arbejdet, 
skønt det indskrænkedes til to Aftener ugentlig, dog hæm
mede min Uddannelse. Som trofaste Medhjælpere ved den 
Affære vil jeg nævne Friskolelærer Mads Pedersen og 
senere Konsejlspræsident j. C. Christensen, der begge var 
ypperlige Regnehoveder og gjorde meget Arbejde baade , 
med Regnskab og Uddeling. Ved denne Forening fik vi 
i mange Aar billige Varer til vor store Husholdning, men 
tabte sluttelig ogsaa noget ved at have givet gode Venner 
Kredit. 

Henad Slutningen af Maries Levetid blev der holdt 
Bryllup hos os, idet daværende Lærer hos Kold, Jørgen 
Pedersen, og Signe Olsen hædrede vort Hus ved at hoide 
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Festligheden der. Signe havde tjent hos os, og de ønskede 
at vies i Valgmenigheden. Større Festtighed var der ikke, 
for Gæsterne var kun faa. Imens Signe Olsen tjente hos. 
os, besøgte j. Pedersen os tit, hvilket vi var meget 
glade ved. 

I Aaret 1870 døde Kold, og Marie var med til Begra
velsen. Samme Aar blev Thorvald født. Om Sommeren 
besøgte vi en Mand i Ellerup. Da vi kørte hjem derfra,. 
følte Marie sig utilpas. Vi søgte Dr. Helveg i Odense,. 
der undersøgte Brystet og erklærede, at han ikke kunde 
opdage noget farligt; men alligevel blev det Brystsyge,. 
sagtens Tuberkulose, som man dengang ikke kendte .. 
Kræfterne og Huldet tog mere af, og trods al Pleje tæredes. 
hun hen. Det var svært at tænke, at Døden snart skulde 
skille os, og saa havde vi den store Børneflok, som hun 
ikke længere kunde pleje. Til Hjælp dermed fik vi først 
en Pige fra Langeland og derefter Gmd. Rasmus Jensens 
Datter, Kirsten Rasmussen fra Birkebjerg. Engang, da 
hun var meget svag, og vi alle kunde skønne, at hun ikke 
havde lang Tid tilbage, spurgte hun mig: "Hvad vil du nu 
gøre ved alle de fremmede Børn, naar jeg er død?" jeg 
sagde, at jeg vilde prøve paa at beholde dem. "ja, saa 
tror jeg nok, at Børnehjemmet bliver fortsat," sagde hun .. 
jeg har nødig kunnet opgive en god Sag, som jeg har 
begyndt paa, selv om den var besværlig at gennemføre,. 
og nu var jeg allerede ved de to Aars Arbejde for Børne
hjemssagen bleven klar over, at der trængtes meget til 
vedvarende Virksomhed derfor. De sidste Dage af Maries 
Liv var meget sørgelige for os, for hun mistede Bevidst
heden. Vi syntes, at hun led meget, men om hun følte 
det, ved vi ikke, for hun kunde intet samle og ikke gøre 
sig forstaaelig. En lille Tid, før hun døde, var hun rolig, 
og blid, kendte os og sov hen i Fred i Jesu Navn. Det 
var kun i otte Aar, vi levede sammen. Disse Aar var rige. 
paa Kærlighed, rige paa Arbejde og Glæde, rige paa 
Trængsel og skuffede Haab. Men det evige Livs Haah 
bevaredes. 
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.Lad Sjælene bortfare, dog Aanden er igen 
i evige Tider. 

Ret aldrig det store for evigt farer hen, 
i Kærlighed er en stor Glæde." 

I Bladet "Fylla", Nr. 4, 1872, staar: 

Støvet af Knud Rasmussens · Hustru jordedes i 
Mandags paa Ringe Kirkegaard, hvor det fulgtes til 
Graven af en talrig Skare af Venner. Valgmenig
hedens Præst, Vilhelm Birkedal, talte i Kirken trøste
fuldt, idet han mindede om, hvad der meldes om 
Abraham, at da Sara var død, gik han ind og græd 
over sin Hustru, at han for fuld Vederlag købte et 
Hvilested til det, efter at have rejst sig op fra sin 
Hustrus Lig, hvilket Birkedal overførte paa den 
efterladte Ægtefælles Forhold, idet denne nu gik ind 
i sit Hjertes Lønkammer og der fremkaldte Minderne 
om deres lykkelige Samliv fra den Dag, da deres 
Sjæle og Hjerter først mødtes, fra den Dag, han 
førte hende ved Haanden til Altret som sin Brud. 
hvad hun havde været i Hjemmet, for Friskolen og 
for Vennerne, som alle vilde mindes den milde 
livsfriske, opofrende Kvinde - for alt dette, til hun 
førtes herfra, som, mens hun var her, blev baaren 
af Livets Ord - Trosordet Ægtefællen havde ikke 
noget at give for hendes Hvilested; men Jesus Kristus, 
hvis Liv hun levede, og hvis Død hun derfor døde,. 
han havde med sit Blod købt fuldt Vederlåg for 
Hvilestedet til hendes Sjæl, og som der for judas
pengene var købt Hvilested til de fremmedes Legemer, 
saaledes var her ogsaa udlagt et indviet Hvilested 
til hendes Støv, hvor vi kunde bære det til Graven, 
mens Jesus bar hende til Guds-Haven. Vi kunde 
sænke hende i Graven og lukke den, men Vorherre 
Jesus vilde paa sin Dag aabne Graven og oprejse 
ogsaa dette Støv til Klarhed. Og ligesom Abraham 
rejste sig fra sin Hustrus Lig, saaledes kan nu ogsaa 
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den efterladte Mand rejse sig med frit Mod og ny 
Kraft i Jesu Navn til at rØgte det Kald, hun havde 
efterladt ham i Huset med deres egne 4 smaa Børn, 
de 9 smaa Piger, som de havde taget til dem for i 
Forældrenes Sted at fostre dem ved deres Arne, 
og for Friskolen. 

Over Graven lød Daabspagtens Ord og efter 
jordfæstelsen "Fader vor". Tilsidst blev sunget: 
"Der brænder Lys over Graven, thi den gemmer 
en kostelig Skat!" "Nødig sige vi Farvel, men Vel
kommen, o, hvor gerne." 

Hvor var dog jorden bleven øde og tom! Det var 
som alle Fremtidshaab var blegnede, og skønt jeg et helt 
Aar mere og mere blev forberedt paa, at hun maatte 
dø, saa var den nærmeste Tid efter Skilsmissen dog 
uendelig tung. Dog, vi havde vor daglige Gerning, og 
"Gud luner Luften for de klippede Lam". Tiden randt 
da for os, som den kunde bedst; Husvæsenet blev passet 
godt af "Moster Hanne", Børnehjemmet af Kirsten 
Rasmussen, A v lingen af Mads Pedersen, og jeg havde 
jo Skolen. 

I disse Aar flammede den politiske Strid mellem 
Højre og Venstre mere og mere op. Da blev det "For
enede Venstre" dannet, og da kom de tre unge Fynboer: 
Anders Tange fra Gestelev, Klaus Berntsen fra Højby og 
Hans Madsen fra Ferritslev frem paa den politiske Arena 
og gjorde et dygtigt Arbejde. I .det Aar, 1872, blev ogsaa 
"Fyns Tidende" stiftet. jeg fik ogsaa en Aktie deri og 
havde ogsaa min Del i, at Højskolelærer Jørgen Pedersen 
blev valgt ind i Bestyrelsen, hvorefter han blev Bladets 
mangeaarige Redaktør. Langsomt arbejdede Bladet sig 
fremad. Gode Venstremænd støttede Bladet; men da disse 
Bidrag ikke var tilstrækkelige, blev der holdt et Møde i 
Nyborg for om muligt at stifte et KautionsJaan; men der 
var kun liden Frejdighed hos Forsamlingen. jeg havde jo 
jkke noget tilovers og maatte derfor nærmest være Tilhører 
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·for maaske at gaa med, naar andre mere bemidlede teg
nede sig. Gmd. Thyge Hansen, Ferritslev, var ogsaa med, 
han vilde gerne have, at Bladet skulde kunne vedblive at 
udkomme, men han havde store Betænkeligheder ved at 

·være med til at kautionere for Laanet. Han talte med 
. mig i Enrum derom, og jeg syntes, at trods vanskelige 
Udsigter burde vi alligevel forsøge, om det ikke kunde 
lykkes at holde Bladet oven Vande, saa at det med Tiden 
kunde vinde frem; det var jo en god Sag, da der trængtes 
haardt til et saadant Blad. Pludselig udbryder Thyge: "ja, 
vil du gaa med, saa vil jeg ogsaa". jeg blev forundret 

, over, at han, den velstaaende Mand, appellerede til den 
mindre bemidlede, men vi skrev begge under paa Kautions
beviset, Pengelaanet blev stiftet, og inden lang Tid blev 

. Bladet i Stand til at tilbagebetale Laanet. 
Børnehjemmet fik i dette Aar en god Paaskønnelse, 

' idet mange gode Mennesker sendte mig Hjælp til at fort
sætte Gerningen. jeg havde skrevet et Stykke i "Fylla", 
hvori jeg fortalte om Børnehjemmets Tilblivelse og Udsig
ter. Dette optoges i "Dansk Folketidende", og en Tid 
lang strømmede der baade større og mindre Bidrag ind 
til os. Og i den Henseende var M. Eskesen os en god 
Mellemmand. Selv Danmarks Enkedronning, Karoline 
.Amalie, gav os 20 Kr. i aarlig Understøttelse. Dette bidrog 
J il, at Sagen kunde holdes i god Gænge, saa vi hverken 
.savnede Føde eller Klæder. 

Saa trolovede Kirsten Rasmussen og jeg os, og den 
11. November holdt vi Bryllup. Førend Brylluppet kom 
vi begge til København. Der skulde være Vennemøde, og 

.det vilde Kirsten og hendes Søster med til. Men før det 

.holdtes, døde N. Fr. S. Grundtvig. jeg havde ikke tænkt 
at rejse til Mødet. men nu drog jeg til Begravelse og var 
bagefter med til Mødet. Vi kom til at bo paa Marielyst, 
,hvor en Slægtning af Kirsten var Forpagterkone. jeg var 
.med til Begravelsen, baade i Frelserskirken og i Køge. 
;Over Langebro . gik jeg ved Siden af Bjørnstjerne Bjørnson, 
·han saa meget dybttænkende ud. Ude paa Emdrupgaard 
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havde han talt Dagen forud, men der naaede jeg ikke at 
høre ham. Derimod hørte jeg ham tale ved Graven, hvor 
han manede til "Kamp", og Dagen efter ved Vennemødet 
i Casino, hvor han første Gang talte om at "forandre 
Signalerne", og dermed mente han, at Danmark ikke ved
blivende skulde stille sig uvenlig overfor Tyskland. Denne 
Udtalelse fremkaldte skarp Protest, navnlig fra Pastor A.. 
Leth. En fynsk Friskolelærer, født Sønderjyde, sagde 
bagefter, at han blev saa vred over at høre Bjørnsons. 
Tale, at han var i Færd med at trække sin ene Støvle af 
for at sende den op imod Talerstolen. Og "Kamp" fik vi 
mere end nok af i hele Slutningen af Aarhundredet. Der 
blev Kamp mellem Kristne og Fritænkere og Kamp mellem 
Venstre og Højre. Hvad "Signalforandringen" angik, da 
var jeg med, for saa vidt Tyskerne vilde tilbagegive Søn
derjylland. I Kampen mellem Kristne og Hedninger har 
jeg stillet mig afgjort paa de Kristnes Side, fordi Troen 
er mig en Hjertesag, da kun den alene kan give Livet 
Værd. Derfor vidnede jeg, saa godt jeg kunde, i Børnenes 
Kreds om den kristne Tros Herlighed og Evne til at bære 
Mennesker oppe baade i Liv og Død. I politisk Henseende 
sluttede jeg mig til Venstre, og der havde jeg den Sorg, 
at en Del af mine kristne Venner, der var ivrige for For:.. 
svarssagen, gik til Højre. 

Vort Bryllup stod i Birkebjerg, og Pastor Hagen 
viede os i Valgmenighedens Kapel i Dalby og formanede 
os indtrængende til at være tro imod hinanden. Ved 
Bryllupsbordet læste han et nyt Digt af H. Ibsen, der var 
rettet imod dem, der vilde "forandre Signalerne" og have, 
at Nordens Løver herefter overfor Tyskland skulde til at 
"logre med Halerne". Dagen efter Brylluppet rejste vi . 
hjem. Da var det Stormflod, saa Vandet var lige ved at 
gaa over Landevejen ved Kerteminde. 

Lille Kristine var raskere i dette Aar, end hun havde 
været i de sidste seks. HtJn kunde gaa ene ned i Byen, 
og vi haabede, at hun skulde komme . sig. Hun var med 
om Sommeren i Glorup Have, vi var inde i Svindinge 
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Kirke for at se Altertavlen, der er en Kopi af Corregios' 
"Nat", ligeledes var vi oppe i Taarnet, der bar jeg hende 
op, de fleste Børn var deroppe, men Gertrud, hendes 
Søster, turde ikke vove sig derop. jeg ser hende endnu 
fra Spiret staaende paa Kirkegaarden ved Kirstens Side, 
stirrende op efter os med sine mørke Øjne, dem hun havde 
arvet efter sin Moder. Hen ved juletid blev Kristine og 
den lille Ane Kirstine Knudsen i Børnehjemmet syge, og 
de døde begge sidst i januar 1873. Den sidste Dag viste 
jeg hende Billedet af "den lille Rødhætte" og fortalte hende 
om, hvordan hun slap fri for Ulven. 

I de Dage havde vi ogsaa begyndt at tage imod 
Drenge til Børnehjemmet, og Anledningen dertil var, at 
min Farbroder Knuds Sønnebørn var blevet forældreløse, 
og deres V ær g e vilde helst, at de skulde være hos os og 
blive sammen. Dette skete ogsaa, men Ane levede som 
sagt ikke ret længe. Derimod blev Broderen, Knud, først 
en dygtig Snedker; nu er han farmer i Minnesota. Senere 
fik vi mange baade Drenge og Piger, saa Antallet af Pleje
børn blev ca. 60. Vor egen Familie forøgedes ogsaa 
betydeligt, saa jeg har nu 6 Døtre og 5 Sønner. Tre Børn 
er døde. 

Da Pastor j. Schjørring rejste fra Sødinge, skrev .han 
til mig, at nu var hans Fantasitid forbi, nu var det med 
andre Evner, han tænkte at skulle virke. Mon det ikke 
gik mig ligeledes, da Marie døde, og Kirsten blev min 
Hustru? Mit Skolehold forandredes vistnok noget i Tidernes 
Løb, og det er sandsynligt, at den senere Periode var 
mere forstandsmæssig end den første og den mellemste. 
Børnehjemmet fik passelig Tilslutning. Antallet var i Reglen 
omkring ved tolv, som vi havde planlagt, uden at vi 
behøvede at søge om Børn e.Jler give Afslag, fordi der 
meldte sig for mange. jeg søgte Understøttelse fra Svend
borg Amt, og efter den anden Ansøgning bevilgedes. der 
mig aarlig 100 Kr. Amtsraadet fik med det samme Tilsyn. 
med Børnehjemmet, og som Tilsynsmænd husker jeg 
Kammerherre Sehested Juul, Anders Tange, Rasmus 
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Christiansen, Mikael Petersen og Konsul Kruse. De fire 
førstnævnte var godt tilfreds med, hvad de hørte og saa 
hos os, hvorimod Hr. Kruse lastede os i Amtsraadsmødet. 
Vi var ikke hjemme, da Kruse besøgte os, og ved kun, 
at han talte med nogle Murersvende, der reparerede Skolen. 
Imod de Anker, som Kruse anførte, optraadte Pastor Karl 
Povlsen i "Fyns Tidende" som vor ridderlige Forsvarer, 
og Kruses Anslag og Angreb paa os blev frugtesløse. 
Men en god Gerning var det tilvisse ikke, som Kruse 
gjorde; thi den kunde ikke andet end forknytte min Hustru, 
der med stor Omhu og Kærlighed røgtede sit vanskelige 
Hverv. Fra Staten fik vi først 400 Kr. aarlig i Under
støttelse, der senere forhøjedes til 500 Kr. Ved Hjælp af 
disse smaa Midler lykkedes det os at føre Sagen frem saa 

· nogenlunde, men havde vi haft større Midler til Raadighed, 
tror jeg, vi kunde have gjort det meget bedre; men jeg 
havde ingen Anlæg til at gøre Reklame. 

Mange Haande Virksomheder 
hjemme og ude. 

Lige fra · den Tid i 1865, da Kapt. Edv. Nielsen fik 
:stiftet Svendborg Amtsskytteforening, var vi Medlemmer 
·deraf; og efterhaanden som Friskolefolkenes Sønner blev 
voksne, blev de ogsaa Skytter. Der blev bygget et Øvelses
hus i Boltinge, og Skytterne fra Sødinge gik ogsaa dertil 
for at øve sig i Gymnastik. Der var henved l Mil dertil, 
og Cyklernes Tid var ikke endnu oprunden, hvorfor det 
·ikke kunde blive til Stadighed, at Skytterne fra Sødinge 
kunde give Møde. Af den Grund, og for at end flere 
.kunde faa Gavn af den baade !egerns- og sjælsstyrkende 
·Gymnastik, bestemte vi os til at bygge et Øvelseshus til 
:Skolen og samtidig udvide denne. Der var til at begynde 
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med ikke mange, hverken i Sødinge eller Eskildstrup, der 
vilde være med til Foretagendet. jeg Jaan te da 600 Kr~ 
af "Fyns Tidende", som H. Hansen gik i Kaution for, og 
det blev Grundfonden til Byggeriet. For en billig Penge 
købte jeg Egetømmer hos Gaardmand Jørgen Andersen i 
Rynkeby. Vi fik Bygningen færdig og indviet af Pastor 
Birkedal o. fl. og taget i Brug, skønt der manglede Brædde
gulv. Dette Savn blev dog afhjulpen, idet Bymændene,. 
der ogsaa havde gjort Kørselen, sammenskød en Sum til 
Bræddegulv. Den blev ganske vist ikke tilstrækkelig, men 
gjorde dog det meste. Snedkerne Mads Johansen, Sødinge, 
og Rasmus Poulsen, Havndrup, lagde Gulvet gratis. jeg 
holdt nøje Regnskab over Byggeriet og Driften af Huset, 
der fik rig Anvendelse paa forskellig Maade; først og 
fremmest til Gymnastik for Skytterne og Skolens Drenge, 
og Gymnastikken blev dreven med megen Lyst og lhær
dighed, dernæst til Tumleplads for Børnene i Fritiden og 
endelig til Foredragsmøder. Disse sidste gjorde ventelig 
megen Gavn, da der blev holdt Foredrag af mange af 
vore bedste Talere. Af disse vil jeg nævne: Vilhelm 
Birkedal, L. Nygaard, Rasmus Hansen og N. Højgaard fra 
Ryslinge Højskole, Morten Eskesen, Le bæk, LudvigSchrøder,. 
Nutzhorn, j. Nørregaard, Anton Nielsen, Harrekilde, Ernst 
Trier, M. T. Madsen, Pedersen fra Vejstrup og nogle flere. 
Der blev ogsaa holdt Møder for at støtte den udvidede Høj
skole i Askov, for Santal missionen, Landbrugsmøder o. m. m. 

Da vi nu havde faaet et Øvelseshus i Byen, fik vi 
ogsaa Tilladelse til at danne en selvstændig Skytteforeningt 
og der blev arbejdet godt. Vor første Gymnastiklærer 
var Husmand Hans Nielsen, Lørup, den samme, som ledede 
Gymnastikken i Ryslinge Øvel~eshus. Han var baade 
meget dygtig og meget ivrig for Sagen, hvorfor Skytterne 
tit fik Præmie for Gymnastik, men det var den gamle,. 
danske Soldatergymnastik med Bajonetfægtning, Hugning 
og Stokkeslag. Senere tog hjemvendte Befalingsmænd fat 
som Ledere. Efter at den svenske Gymnastik blev kendt,. 
blev denne indført. 
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Naar Forstander E. Trier holdt Foredrag, spurgte 
nan gerne, hvad vi ønskede, han skulde tale· om. Jeg 
nævnte da et Par Gange Jøderne. De første to Gange 
undslog han sig derfor, men da jeg tredie Gang bad ham 
derom, gjorde han det. Der var dengang kommen saa 
mange Tilhørere, at de ikke kunde rummes i Huset, hvorfor 
Mødet holdtes i Gaarden, hvor han talte fra en Vogn. 
Det blev et mageløst Foredrag. Han skildrede med stor 
Kærlighed og Dygtighed Jødernes Kaar efter Adspredelsen 
og paaviste, hvordan Jøderne havde været gode Borgere 
og Fremskridtsfolk i de Lande, hvor de, som i Danmark, 
blev behandlede godt, og han henviste til Lord Beaconsfield, 
Nathanson og Tesdorph. For alle, der hørte det, er Fore
draget uforglemmeligt. 

I disse Aar blev der ogsaa oprettet en fynsk Frøavler
forening. Hans Jensen, en Søn af Rigsdagsmand Jens 
Jensen, boende i Aarslev, var virksom derfor. Der blev 
holdt Møde om Sagen hos os, en Forening blev stiftet, en 
Bestyrelse valgt, hvori jeg fik Sæde, og til min store For
bavselse valgte man mig til Formand. Denne Forening 
virkede for at fremskaffe godt Roefrø af gode Stammer 
og faa det solgt til antagelige Priser. 

Saaledes fik jeg efterhaanden ikke saa faa Tillidshverv, 
uden at have søgt nogen af dem, eller uden . at være sær
lig sagkyndig i nogen af dem. Saa kunde der spørges: 
" Hvorfor tog du dig saa sligt paa?" Dertil kan svares, at det 
var Sager, som jeg gerne vilde have fremmet, og mine 
Fæller havde Tillid til mig, og da der ingen andre var 
ved Haanden, man syntes kunde gøre det bedre, saa tog 
jeg imod Bestillingerne, endog i Aarevis som Formand. 
Jeg var . saaledes en Tid lang Medlem af Bestyrelsen for 
et Selskab til Indkøb af kunstig Gødning, hvilket mest 
bestod af Godsejere og Herregaardsforpagtere, og hvor 
der foruden mig, kun sad een Gaardmand. I denne Besty
relse udrettede jeg ikke stort, men lærte ikke saa lidt, som 
kom mit · Landbrug til Gode. At jeg _blev Formand for 
Brugsforeningen og Skytteforeningen i Sødinge var en 
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Følge af, at Begyndelserne skyldtes mig. jeg blev Med
lem af Ryslinge Valgmenighedsraad, og der gav jeg Stødet 
til, at et ordnet, trykt, aarligt Regnskab fremkom, hvilket 
bidrog til, at de nødvendige Midler hvert Aar kunde ind
komme, da Medlemmerne derved tik Indblik i Menighedens 
Husholdning. 

Vilhelm Birkedal havde efterhaanden nogle Kapel
laner, først Laurids Nygaard, siden Sognepræst Lorentzen 
i Ryslinge, der begge var hans Svigersønner. Disse gjorde 
mange af Menighedsrejserne og havde navnlig den Bestil
ling at forrette Gudstjeneste i Sønder-Næraa Valgmenig
hedskirke, der i de første Aar var. knyttet til Ryslinge 
Valgmenighed. Efter at Frederik Nygaard var bleven 
Præst der, faldt dette væk. Men Birkedal kunde paa sine 
gamle Dage ikke undvære en Medhjælper. Der skulde da 
tages Beslutning om, hvem man skulde henvende sig til. 
Han meddelte Menighedsraadet, at han havde Tilbud fra 
Præsterne A Leth, Lorentzen og Karl Povlsen. De var 
alle tre gode Præster; men det stod for mig, at det gjaldt 
om, at der kunde blive Fremgang og ikke Tilbagegang i 
Menighedslivet De to første kendte jeg, men den tredie 
ikke. jeg havde imidlertid hørt Landstingsmand Jørgen 
Pedersen omtale ham særdeles godt, og der var navnlig 
falden et Ord ved mig, og det var: "jeg er sikker paa, at 
han ikke vil prædike Politik". At prædike "Politik" var 
nu en Fristelse, som Birkedal med sin store Begavelse og 
den Indflydelse, han ellers havde, ikke kunde staa for, og 
det blev mere og mere ubehageligt, eftersom den største 
Del af Menighederi nærede andre politiske Anskuelser end 
den, han var kommen til. Jørgen Pedersen hørte til den 
Kreds af Menigheden, som jeg nærmest repræsenterede 
(Sødinge og Sønder-Højrup), og da der var berammet et 
offentligt Menighedsmøde om Kapellansagen, bad jeg ham 
komme der til Stede og fortælle det, han vidste om Karl 
Povlsen. Og det var meget; thi han var kommen sammen 

. med ham baade hos Sofus Høgsbro og Harald Holm. Og 
·ved dette Menighedsmøde stillede Jørg. Pedersen Karl 
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Povlsen i saa godt Lys, at næsten alle fulgte ham. Der 
var en enkelt Stemme, der raabte: "Birkedal har jo selv 
en Søn, der er Præst!" (Uffe Birkedal), men hverken V . . 
Birkedal eller andre lod til at høre dette, og han kom 
slet ikke paa Omtale. 

Noget efter besøgte Povlsen os, og den 8. August 
1882 prædikede han i Kirken (om Loven som Idealerne), 
og alle blev glade ved at høre ham. Han blev valgt til 
Kapellan, kom og boede først i Møllerhuset paa Lørup 
Hede. Senere blev der bygget Kapellanbolig til ham med 
Familie i Nærheden af Kirken. Birkedal selv blev meget 
glad ved Povlsen, kaldte ham sin Søn og hørte ham med 
stor Glæde prædike. Efter den Tid anvendte han Chr. 
Richards Vers paa sig selv: "Sol i Aftensvale! lær mig 
den Kunst at dale." 

Karl Povlsen delte ikke politisk Anskuelse med 
BirkedaL Engang vi var til Valg i Sønder-Broby, hvor 
S. Høgsbro og vist nok Oberst Vaupell, anbefalet af 
Birkedal, stillede sig, var der mange, der spurgte Karl 
Povlsen, hvem han vilde stemme paa. Dette blev ham 
vist nok for meget at svare paa, hvorfor han unddrog sig 
Vrimlen og bad mig og Højskolelærer P. Thomsen gaa 
med i en jolle, der laa nede i Aaen. Han roede, og 
Thomsen styrede, til vi kom langt op ad Odense Aa. 
Derpaa lagde han ind mellem Sivene, og da vi laa stille, 
tog han et Brev frem, som han nylig havde faaet fra sin 
Broder, Alfred Povlsen, dengang Lærer paa Lyngby Land- · 
brugsskole, hvori denne skrev, at han nok kunde tænke, . 
at Birhedal var en kraftig Mand, der holdt fast paa sin 
Anskuelse, og som det kunde være vanskeligt at hævde 
en anden Mening overfor, men han bad ham dog endelig 
ikke at gaa med til noget, der var imod hans Overbevis- · 
ning osv. Dette læste han som sagt for Thomsen og jeg, 
der begge havde stemt paa Høgsbro. Om Karl Povlsen 
stemte den Gang, ved jeg ikke, vi spurgte ham ikke derom. _ 

Siden efter strammedes Knuden mere og mere. Estrup 
udgav den ene provisoriske Lov efter den anden. Folket 
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harmedes over, at Grundloven og al dansk Sæd blev traadt 
under Fødder; men det var meget vanskeligt at stille kraftig 
Modstand op imod Lovbrudet, hvorfor den ene Foranstalt
ning efter den anden, der sigtede dertil, maatte opgives. 
Der var f. Eks. Skattenægtelse. I Grundloven staar : "For
inden Finansloven er vedtaget, maa Skatterne ikke opkræ
ves." Der var ogsaa mange, der ikke betalte deres Skatter, 
men lod sig pante af Øvrigheden. jeg gjorde ikke dette, 
fordi jeg var kommen til at indse, at det ingen Virkning 
kunde gøre, om Venstre nægtede at betale Skat, fordi de 
ligefremme Skatter kun var en mindre Del af Statsind
tægterne, hvoraf Tolden var Hovedindtægten, saa Ministeriet 
Estrup kunde lige fuldt regere, selv om Halvparten af de 
almindelige Skatter ikke indkom. Et andet Foretagende, 
som man prøvede paa, var at danne Riffelforeninger. Vi 
mente, at det var nødvendigt at væbne os for at forsvare 
Friheden, og at en Regering næppe vilde byde et væbnet 
Folk saadanne ulovlige Tilstande. jeg var med til at danne 
en Riffelforening i Ringe Sogn. Vi gav hver et mindre 
Indskud, og for de efterhaanden indkomne Beløb blev der 
købt Rifler, og disse blev fordelt ved Lodtrækning. jeg 
fik saaledes ogsaa en Riffel. Imod denne Bevægelse 
udstedte Regeringen Gendarm- og Riffelprovisoriet Men 
det viste sig, at der ikke var Kraft, Sammenhold eller 
dygtig Ledelse hos Venstre til at holde sammen og tvinge 
Regeringen til at holde Lovene eller gaa sin Vej. Riflerne 
blev kun brugt i Skytteforeningerne. København befæstedes, 
og de "lyseblaa" spankede stolteligt to og to paa Vejene 
med ladte Karabiner. 

Det værste, der skete hjemme i vor Kreds, var, at 
Vilhelm Birkedal i Anledning af den politiske Strid tog 
Anledning til at fratræde som Præst for Ryslinge Valg
menighed. Han var efterhaanden, trods sin frisindede 
Fortid, kommen i Modstrid til sine gamle Meningsfæller. 
Han var kommen til at mene, at Højre vilde gøre noget 
for Danmarks Forsvar, og at Venstre ikke vilde dette, og 
da det provisoriske Befæstningsværk begyndte, støttede. 

Knud Rasmussen. En Livsskildring. 7 
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han den Sag af al Kraft. Men skønt han tog kraftigt og 
ihærdigt til Orde for Befæstningssagen, endogsaa i Kirken 
og ved et Kvindemøde, kunde dog hans Agitation ingen 
Fremgang faa hos den største Part af Menigheden, hvilket 
maatte berøre ham pinligt, da han ellers al Tid var vant 
til at være Fører, saa han ikke kunde udholde at forblive 
i Menigheden. Og da Riffelbevægelsen fremkom, talte 
han imod den ved et Møde paa Ryslinge Højskole, hvor 
han, i Modsætning til hvad han ellers plejede, læste 
sin Tale op. Ordføreren fra vor Side var den nye Høj
skoleforstander, Alfred Povlsen (Broder til Karl Povlsen), 
der med stor Kraft og Klarhed hævdede Folkets Ret til 
at værne om sin grundlovsmæssige Frihed, som man nu 
vilde berøve os. Efter dette opsagde Birkedal sin Gerning, 
idet han udtalte, at han ikke vilde være Præst for Oprø
rere. Vi bad ham inderligt om at blive, men han stod 
fast paa, at det kunde han ikke ("jeg kan ikke, Knud"). 

Heldigvis havde vi allerede Karl Povlsen som Præst 
hos os, og han var bleven saa afholdt baade af Højre og 
Venstre, at alle gerne vilde have ham til at blive Birkedals 
Efterfølger. Somme sagde bagefter, at det var Politik, 
der samlede Valgmenigheden, og at det ogsaa var 
Politik, der skilte Birkedal og Menigheden ad igen. 
Og det kunde nok se saadan ud, idet de politiske 
Begivenheder fik megen Indflydelse paa de ydre Forhold; 
men jeg tror alligevel ikke, at det var saadan. For det 
første var Præst og Menighed samlet om Troens Ord og 
altsaa en Menighed, før Birkedal blev afskediget, og for 
det andet brast Hjertebaandene ikke mellem Birkedal og 
Menigheden, fordi han tog sin Afsked. Det viste sig ved 
de enkelte Besøg, han siden aflagde derovre, hvor hans 
stadige Tale var, at Kærligheden til Menigheden voksede, 
og at han daglig bad Gud velsigne og bevare den. Og 
da hans Hustru døde, bad han om et Gravsted til hende 
ved Kirkens Mur og om, at han selv maatte faa sit sidste 
Hvilested ved hendes Side. Dette er sket, og Ryslinge 
Valgmenighed vil frede baade om hans Grav og hans Minde 
med Kærlighed. "Han var et Menneske, sendt af Gud." 
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"Amtmand" "i Svendborg Amt har jeg været et Par 
. rGange. Den ene Gang var i Anledning af, at Askov 

Højskole skulde delvis omdannes til en udvidet · Høj
skole, hvor f. Eks. tidligere Højskoleelever kunde faa 
en videregaaende Undervisning. Tiden var beregnet 
til to Halvaar. For at en saadan Skole kunde komme 
.ret i Gang, var det nødvendigt, at Skolens Venner samlede 
nogle Midler. Det var dengang slet ikke at vente, ·at Skolen 
kunde faa saa megen offentlig Understøttelse, som behø
vedes; thi dels var den endnu kun i sin Vorden, og dels 
var de politiske Forhold under Estrups Styrelse saa ynkelige, 
:at man snarere ventede, at Regeringen hellere vilde række 
.Haand til at styrte end til at støtte Højskolerne. Der var 
·.dog en Bondemand i Jylland, der havde saadan Kærlighed 
til Sagen og saadant Fremsyn og godt Haab, at han arbej
dede sig gennem alle Hindringer. Det var Jep Fink paa 
Bygebjerg i Hejls. Han og E. Trier fik samlet Mænd fra 
alle banmarks Amter, undtagen Svendborg, ved et Lærer
møde i Askov i 1878, hvor man i Fællesskab enedes om 
at samle den nødvendige Kapital, for at en udvidet Høj
skole under Ludvig Schrøders Ledelse kunde blive virke
liggjort i Askov. 

Gaardmand Kristen Hansen i Vejstrup var ogsaa 
.indbudt til Mødet som Repræsentant for Svendborg Amt; 
.men han kom ikke, da han havde Betænkeligheder ved at 
.begynde paa dette Tidspunkt. Efter at han og Fink havde 
vekslet Breve nogle Gange, henledte Kristen Hansen Finks 
·Opmærksomhed paa mig. jeg modtog saa Breve fra dem 
begge. Kristen Hansen udviklede, at han, der nu var over 
70 Aar, ikke kunde tage Sagen op, og bad mig, dersom 
jeg havde Tro til den, at gøre det. Jep Fink bad mig om 

· at træde i Kristen Hansens Sted. jeg blev forunderlig 
varm om Hjertet ved at modtage en saadan Opfordring. 
·God Tro til Sagen havde jeg; men jeg syntes, at man 
søgte Støtten temmelig langt nede. Glad og stolt blev jeg 
tillige over, at man havde agtet mig værdig til at være 
:med· i de h~jbaarnes Oerning. jeg tog derfor imod 

7* 
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Opfordringen og skrev til Mænd og Kvinder rundt i 
Svendborg Amt, som jeg tænkte vilde være med at støtte· 
den Sag, om at komme til Møde i vort Øvelseshus paa 
en bestemt Dag. jeg havde ogsaa den Glæde, at ikke 
faa langvejs fra . stævnede hid. Samticlig havde jeg for-

. maaet Højskoleforstander Rasmus Hansen, Ryslinge, og 
Valgmeninghedspræst' Rasmus ·Pedersen, Vejstrup, til at 
tale i Øvelseshuset, samt indbudt til et offentligt Møde. 
Mange Mennesker kom sammen_ Sagen blev forelagt og: 
vandt Tilslutning. 

jeg blev valgt til "Amtmand", andre til "Herreds
fogder". Disse sidste skulde da henvende sig til gode 
Mænd omkring i Sognene om at hjælp.e til ved Indsam
lingerne. Disse blev iværksat og kastede. dog noget af sig,. 
i alt Fald lige saa meget, som der kom fra andre Amter~ 
jeg havde faaet en Del Breve trykt, som jeg sendte mange· 
Steder hen. De fleste blev vel upaaagtede, men mange 
blev besvarede med klingende Mønt. Da jeg i 1890 rejste 
til Hindsholm, overtog Friskolelærer Laurs Rasmussen,. 
Ringe, Bestillingen. Nu taar Askov udvidede Højskole 
stor Statsunderstøttelse, og c4t den tillige igennem alle de 
Aar, den har bestaaet, har haft rigeligt med Elever, saa 
kan den nu staa paa egne Ben. 

Da Landstingsmand N. F. S. Grundtvig den 12. juli 
1866 i Tinget holdt sin berømte Tale imod Udkastet til 
Danmarks . Riges gennemsete Grundlov af 5. juni 1849,. 
sagde han blandt andet: "Dersom Danmark nu faar et 
ufolkeligt Landsting, hvis Overtal i det mindste er fremmed 
for det rette Skøn paa Frihed og Ligelighed, da vil Folket 
kun have Ulykke af sin Rigsdag og hele sin saakaldte frie 
Forfatning, og da vil der kun beredes baade Kongen og 
Fædrenelandet en sørgelig Fremtid". 

Denne Forudsigelse gik desværre i Opfyldelse allerede 
i det meste af Kristian den Niendes Regeringstid, saa Venstre 
maatte danne enten Grundlovsværneforeninger · eller· 
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l(iemokratiske Foreninger for at hævde Frihedssagen saa godt 
som muligt. I Ringe Sogn stiftedes en demokratisk For
ening, hvis første Formand var Lærer A. Jørgensen, Ringe. 
Den næste blev Gaardmand Jørgen Andersen, Rynkeby, 
og da han fratraadte, blev jeg valgt og beholdt Pladsen, 
til jeg forlod Sognet. Foreningens Opgave var at fremme 
Valg af Venstremænd baade til Rigsdag og Kommuneraad. 
At faa en Venstremand valgt til Folketinget gik let, idet 
Sofus Høgsbro i lang Tid havde Flertallet for sig. Noget 
mere Arbejde var der, naar der skulde vælges Valgmænd 
til Landstinget eller holdes Sogneraadsvalg, thi da maatte 
der gaa Prøvevalg forud, hvilket Bestyrelsen berammede, 
og Formanden ledede. Der blev ogsaa holdt nogle fest
lige Møder baade for Venstre i Svendborg Amts 5. Valg
kreds og for Ringe Sogn alene. En saadan Fest bl~v der 
.holdt i Brobyværk i 1877, hvor Vælgerne overrakte Sofus 
Høgsbro et Guldur som Gave, og jeg skrev en Sang til 
ham, hvori staar følgende: 

Fuldrolig du gaar midt i Kampens Larm, 
og Sandhedens Banner du følger, 
staar fast imod Sværdslag og afmægtig Harm 
som Klippe i fraadende Bølger. 
Staa fast fremdeles rolig og varm! 
du Rygstød vil finde i Folkets Barm. 

Foruden Prøvevalg og andre Partimøder, blev der 
ogsaa afholdt offentlige Møder af oplysende Art i Sognets 
Øvelseshus i Ringe. Der blev holdt Foredrag af Højskole
forstanderne L. Schrøder, E. Trier og Maltesen. Af Poli
ikere talte Kr. R. Stenbæk, Sundbo og H. P. Hanssen-Nørre
mølle. Den sidste talte ved et festligt Møde i Præstegaards
haven tillige med Præsten Karl Povlsen, der talte over 
Ludvig Holberg. Saa blev der ogsaa en Gang holdt Op
læsning af Forfatteren Winkel-Horn, som læste "Jeppe 
paa Bjerget". 

20. juni 1888 blev der ligeledes holdt en Mindefest i 
Præstegaardshaven i Ringe i Anledning af Hundredaarsdagen 
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for Stavnsbaandets Løsning. Ved den Lejlighed' blev der· 
holdt Taler af Højskolelærer P. Thomsen, Ryslinge,. 
der paa demokratisk Forenings Vegne bød den store 
Forsamling velkommen; af mig som Ordstyrer, af 
Pastor M. T. Madsen, Ringe, Forstander Alfred Povlsen, 
Ryslinge, Landstingsmand Jørgen Pedersen, Pastor Karl 
Povlsen, Ryslinge, og flere. Til denne Lejlighed havde 
jeg ogsaa skrevet en Sang. 

Det var i den saakaldte "provisoriske Tid", at Christen 
Berg holdt Sølvbryllup i Fængslet. Demokratisk Forening: 
i Ringe havde været med til at give Sølvbryllupsgave og
sendte en Mand til København, hvor der skulde festes for 
ham, og denne Mand blev mig. Jeg fik derved et lille 
Indblik baade i Styrken og Svaghederne af vor politiske 
Sammenslutning. Høgsbro var ikke med til Festen, men. 
skaffede mig Adgangstegn. Harald Holm førte mig ind i 
Bergs Lejlighed, hvor jeg hilste paa Fru Maren Berg og 
andre af Slægten. Imens jeg var derinde, kom Professor 
Høfding og Digteren Schandorff, og jeg fik en Del Sølv-· 
bryllupsgaver at se, deriblandt et stort Maleri fra Norge 
og de fem og fyrre Tusind Kroner i Guld, der laa i tre 
Krystalvaser, der var samlet af Venstreforeningerne i Dan-· 
mark. Jeg var med til Sølvbryllupsfesten, hvor altsaa kun 
Bruden kunde være til Stede. Der blev holdt mange baade 
alvorlige og muntre Taler og sungen martge Sange. Af Talerne. 
syntes jeg bedst om Neergaards. Dagen efter var jeg og 
en anden Mand inde hos Berg i Fængslet. Han havde et 
pænt, lyst Værelse, hvor han kunde opholde sig om Dagen 
og modtage dem, der kunde faa Tilladelse til at ·besøge 
ham. Hans Seng stod i Fængselscellen. Han talte meget 
med os, mest om Striden med Højre, dog ogsaa noget om 
den begyndte Revne i Venstre. 

Da jeg rejste fra Ringe Sogn holdt den demokratiske 
Forening et Afskedsmøde med mig og forærede mig en 
smuk Sofa. 
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Fra Sødinge til Birkebjerg. 

De første Friskolelærere fik overalt kun en lille Løn. 
jeg begyndte med ca. 400 Kr. aarlig, og paa dette Stade 
holdt det sig i over 20 Aar. Da saa Familien var vokset 
meget, tænkte jeg paa at faa Lønnen hævet lidt opad. 
Derfor sammenkaldte jeg Forældrene og sagde, at jeg ikke 
kunde nøjes med mindre end 600 Kr. Dette Krav blev 
man bange for ikke at kunne opfylde. Der indtraadte da 
en lille Standsning i Skolegangen, og i den arbejdedes der 
paa Tegning af et større Bidrag, og da dette naaede 580 Kr., 
indvilgede jeg i at fortsætte. At det var saa vanskeligt, 
at faa Lønnen forhøjet, beroede for en Del paa den Mis
forstaaelse, at vi egentlig ikke behøvede at leve af Skole
pengene, da vi jo havde et godt Agerbrug. Blandt Bidrag
yderne til Skolen var Højskoleforstander Ernst Trier paa 
Vallekilde, der gav 50 Kr. om Aaret. Det var ogsaa en 
stor Hjælp for os, at min Kones Forældre aarlig gav os 
200 Kr. Det var dog ikke disse knappe Kaar, der voldte, 
at jeg holdt op med Skolegerningen. Det var for det første, 
fordi jeg fik Tyfus tillige med flere andre i Byen, og denne 
Sygdom efterlod Mavekatharr, der svækkede Arbejdsevnen. 
Dernæst blev vi opfordrede af Kirstens Fader til at over
tage Gaarden i Birkebjerg paa Hindsholm. Dette 'gik vi 
ind paa og flyttede efterhaanden derud, idet vi tillige beholdt 
Ejendommen i Sødinge i det Haab, at et af vore mange 
Børn omsider kunne blive i Stand til at overtage denne. 

jeg vilde nemlig nødig sælge den Del af Ejendommen, 
som min Fader med stort Besvær i mange Aar havde lidt 
og stridt for, at jeg kunde arve efter ham. Og selve 
Skolehuset vilde jeg gerne leje ud til samme Brug for en 
billig Lejeafgift, hvis Forældrene kunde fortsætte. Dette 
blev nu det store Spørgsmaal. jeg følte, at Sagen hængte 
i et Haar. Skulde Kredsen bygge Skole og lønne en Lærer 
ordentlig, var der Fare for, at mange vilde vige tilbage 
derfor. jeg tilbød da Skolehuset til Leje for 40 Kr. om 
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Aaret. Dette fandt de var antageligt, og de søgte saa en 
Lærer. Opmærksomheden henledtes paa Seminarist Martin 
Pedersen Rudum, født i Rudme. Denne havde store 
Betænkeligheder ved at søge Pladsen, fordi man havde 
givet mig saa lidt i Løn; men saa rejste jeg en Dag til 
Rudme, og efter at vi havde talt sammen om Sagen, 
erklærede han sig villig til at komme til Sødinge og være 
med til et Møde, hvor Friskolesagen skulde behandles. 
Til dette Møde var ogsaa Gaardmand Rasmus L. Christensen, 
der havde taget sine Børn ud af Skolen, og Lærer Jakobsen 
fra Ringe mødt. Disse ønskede, at Friskolen skulde ophøre 
og foreslog, at man skulde arbejde paa at faa en Pogeskole 
.oprettet i Sødinge. Efter at der var talt en Del derom, 
opfordrede man os Friskolelærere til at sige vor Mening, 
og den gik naturligvis ud paa, at det vilde være det bedste, 
om Friskolen kunde fortsættes, om det var muligt, og 
saadan blev det. 

jeg fik saa Skøde paa Gaarden i Birkebjerg, og min 
Svoger, jens Olsen, fik 6000 Kr., hvorfor han fæstede en 
Oaard paa Sjælland. En af vore forrige Karle og vor 
Datter, Sigrid, bestyrede Gaarden, til vi kunde komme 
derud. Om Efteraaret blev Svigerfader daarlig, og derfor 
maatte ogsaa min Kone rejse derud. Endelig rejste jeg 
med 9 Børn og Plejebørnene derud, og kun een Datter 
blev tilbage i Sødinge som foreløbig Husholderske for min 
Efterfølger, der blev Martin P. Rudum. · 

Fra Aaret 1891 havde vi vort Hjem i Birkebjerg. l 
de første Aar følte jeg mig svag og evnede kun lidt. l 
den Tid var jeg til Andreas Hansens og Anna Øyaas' Bryl
lup i Sødinge. Der kom jeg til at tale med Forstander 
Jørgen Pedersen, Dalum. Han har sagtens spurgt til mit 
Befindende, og jeg har klaget over Mavekatharren. Dertil 
sagde han: "Den skal De ikke regne for at være saa farlig. 
De kan godt blive en gammel Mand, fordi De har den 
Syge." Og naar jeg 29 Aar derefter nedskriver dette, maa 
jeg sande hans Ord. Han har nemlig været død for over 
10 Aar siden og Brudgommen for over 20 Aar siden, og 
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Pastor Karl Povlsen, som jeg fulgte et langt Stykke om 
Aftenen paa Vejen efter Ryslinge, har i dette Aar ogsaa 
lukket sine Øjne. Det varede kun kort, før Svigerfader 
døde af en hidsig Feber. Vi havde saa Plejebørnene og 
vore egne Børn at virke for tilligemed Avlingerne baade 
i Sødinge og Birkebjerg. Denne Opgave blev vanskeligere, 
end jeg havde tænkt, men vi holdt det gaaende, til Skole
kredsen i Sødinge købte Skolehuset med tilliggende jord, og 
·vor Søn, Frederik, fik den jord, der var arvet efter min Fader. 

Vi troede, at vi kunde vedblive at være Medlemmer 
af Ryslinge Valgmenighed, men efterhaanden fornam vi, 
at det blev for besværligt, og vi sluttede os da til Valg
menigheden paa Hindsholm, som vi følte os hjemme i. 
Denne er en Afdeling af Kerteminde Valgmenighed og har 
Poul Boisen til Præst. Et Par Aar derefter blev jeg Med
lem af Menighedsraadet og har i adskillige Aar været dets 
Formand. Paa Hindsholm var vor Hovedopgave at opdrage 
Børnene, hvorfor jeg i flere Aar holdt Skole for Flokken, 
indtil der kun blev saa faa tilbage, at jeg syntes, der blev 
for lidt, hvorfor vi sendte dem i Dalby Friskole. Et stort 
Arbejde var det at faa Gaarden i god Drift. Det var lyk
kedes for os i Sødinge, men paa Hindsholm varede det 
nogle Aar, før jeg lærte at kende jordens Bonitet og dens 
rette Behandlingsmaade. Omsider syntes det at lykkes 
for os, navnlig ved stort Kvæghold og ved Brug af pas
sende Kunstgødninger. Ogsaa paa Hindsholm blev jeg 
betroet nogle Udenomsbestillinger, hvilket jeg ikke selv 
gav Anledning til. jeg har nemlig i 24 Aar været For
mand for Hindsholm Foredragsforening, 19 Aar for Dalby 
Husmænds Kreaturforsikringsforening. Dertil Revisor i Viby 
Mejeri og i Dalby Brugsforening samt Vurderingsmand 
baade i Husmandskreditforeningen og for Ejendomme til 
Anbringelse af offentlige Midler ; det sidste dog kun i 
begrænsede Tider. I flere Aar har jeg været Repræsentant 
for Foreningen "Dannevirke" m. m. 

I Aaret 1884 blev jeg Medlem af Bestyrelsen fot 
"Fyns Tidende", og i 1887 Formand for Selskabet, og det 

Svendborg Amt 1921



106 

har hidtil udenfor Skolen været den letteste, lykkeligste og 
grødefuld~ste Bestilling, jeg har · haft; thi i den Tid er 
Bladet vokset og har faaet en Udbredelse, der langt over
gaar vore dristigste Forhaabninger. At det er gaaet saa~ 
dan, skyldes det gode Indhold, det har haft, og at det har 
været saa, maa man især takke Redaktør, Landstingsmand 
Jørgen Pedersen for. Han er en besindig Fremskridtsmand, 
der tænker godt, taler klart og skriver udmærket. Under 
ham er uddannet en Stab af yngre Redaktører, der ventelig 
vil gaa i hans Spor, følge Sandhed og holde Bladet i de 
rene Linier. Formandskabet fratraadte jeg, da jeg var 
fyldt 78 Aar. Et Aar efter, vi var kommen til Birkebjerg, 
fik mange Influenza. Baade Kirsten, jeg, vor Karl o. fl : 
maatte ligge en Uges Tid. Denne Syge var dog i mild 
Grad; jeg ved kun en af mine Venner, der døde af den. 
Nogle Aar derefter bredte den ondartede Halssyge sig. 

/ 

De fleste af Børnene fik den, en af Plejebørnene, Niels 
Kr. Mejer, kom paa Sygehuset. Ved Brug af homøo
patisk Medicin (Apis) blev de andre helbredet. En af vore 
voksne Døtre blev ogsaa syg og brugte samme Kur med 
Held. Niels Kr. Mejer blev ogsaa uddskreven af Syge-· 
huset, men inden et halvt Aar var gaaet, døde han. 

Vort Hjem var i stor Fare en Søndag, da der var 
Ild i vor Nabogaard, og kun ved et Under slap det for 
den truende Fare. Og endnu større Fare blev vi reddede 
for, da to af vore Sønner, Hans og Aksel, blev sindssyge, 
men kom sig efterhaanden. l de Aaringer fik nogle af 
Børnene deres eget Hjem: Gertrud i Bjørnegaarden paa 
Hindsholm, Thorvald som Præst i Amerika, Frederik blev 
bosat i Sødinge og købte de 8 Td. Land, min Fader efter
lod mig, Marie blev gift med Kontorchef jens Warming, 
København, og Arnold blev gift med Margrete Klinkby 
og købte vor Gaard i Birkebjerg. For at gøre Plads til 
disse sidste, forbeholdt vi os et lille Hjørne af jorden, 
hvorpaa vi i Aaret 1913 byggede os et Hus. 
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Mindefester - Aftenstund. 

Da jeg fyldte 70 Aar, fik vi Lykønskninger og gode 
Gaver fra Børnene og gode Venner, og da jeg blev 80 
Aar, gentoges det samme i større Stil, idet man indbød os 
til Fest i Dalby Forsamlingshus. Der var vist mødt hen
imod et Par Hundrede Mennesker, som hilste os med 
milde Øjne og gode Ord. Mange Taksigelser, baade 
mundtlige og skriftlige, tilligemed ypperlige Gaver strøm
mede ind til os. Fra Sødinge var kommen ca. 12 gamle 
Venner og forhenværende Skolebørn. Af Talerne nævnes 
Provst Schmidt, Dalby, Pastor Boisen, Redaktør Nygaard, 
Lærerne Rudum, Jørgen Nielsen og Østergaard, Hmd. 
Mads Kr. Madsen, Ryslinge, Klaus Klinkby og maaske 
flere. Det gjorde dybt Indtryk paa mig, da Poul Hansens 
Datter fra Vallekilde, Rigmor Trier Hansen, læste en Skri
velse fra Povl, Hustru og Søskende til mig. Den lyder 
saaledes: 

Vallekilde, den 8. juli 1917. 
Kære Knud! 

Dersom jeg ikke tager fejl, saa er det nok din 
80 Aars Fødselsdag nu paa Tirsdag. I den Anled
ning maa jeg sende dig en lille skriftlig Hilsen, thi 
mundtlig kan det ikke ske, om end jeg meget gerne 
kunde ønske det. 

Med denne Hilsen skulde ogsaa gerne følge en 
Tak for, hvad du har været for mig og for hele min 
Søskendeflok. Tidt og ofte tales vi ved om dig og 
om de glade og lykkelige Barnedage, vi tilbragte hos 
dig i din Skole, lige fra den første Dag, da, efter 
mine dyrekøbte Erfaringer fra Ringe, jeg traadte ved 
Fa'rs Haand over din Tærskel, for at komme i "Skole". 
Det var med bankende Hjerte og med Angst i mit 
Sind, at jeg saa op paa dig for at skønne, hvem og 
hvordan min nye Lærer monstro var. Jeg har engang 
læst hos lakaries Topelius, at Mennesket for alt nyt 
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her i Livet møder fremmed det gamle Spørgsmaal : 
"Elsker du mig?" Den Mand har maaske Ret. Og 
jeg tror nu bagefter, at ogsaa jeg mødte frem for 
dit Skolemesteraasyn den Dag med det Spørgsmaal 
gemt dybt nede i min Barnesjæl: "Skolemester, elsker 
du mig?" Uden at jeg selv var klar derover, var det 
dette, jeg spejdede efter. Og da jeg saa dig og 
Marie, som I tog imod os inde i Dagligstuen, saa 
fyldtes jeg pludselig af en stor Glæde. Uden selv at 
vide det, havde du allerede besvaret mit Spørgsmaal : 
"Ja, min lille, ængstelige Dreng, han, der ved alle 
Ting, han ved ogsaa, at den Følelse, hvormed jeg 
møder dig og dine smaa Lige i min Skole, er i Slægt 
med hans Kærlighed til jer." Og det forunderlige 
skete: glad kunde jeg sige Fa'r Farvel, da han tog 
sin Hue og gik. Med Barnets aabne Øje havde jeg 
læst, hvad jeg ønskede at vide. Og aldrig blev jeg 
skuffet, aldrig tabte jeg Troen paa, at du · holdt af os 
Børn. Og derfor kunde der møde, hvad i Verden 
der vilde, det følte vi Smaafolk, at du og vi hørte 
sammen. Det var en Dag, da jeg havde gaaet i 
Skole et Aars Tid eller saa, at der var gaaet noget 
i Baglaas for dig med de ældre Børn, som du havde 
arvet efter din Forgænger i Skolen, dem, du ikke 
selv havde haft som smaa, da sagde du aabenbart i 
stor Sjælskvide til os, at det var nok fejl, at du havde 
givet dig til at holde Skole, og at du kanske kom 
til at holde op igen. De Ord vakte en vældig Bevæ
gelse blandt de store. Mig derimod rørte Ordene 
ikke det bitterste, det var, som de ikke havde ringeste 
Ærinde til mig; thi det følte jeg, at hvad der skete, 
e et stod fast: hos dig skulde jeg gaa i Skole; thi du 
elskede mig, som jeg af hele min Sjæl elskede dig. 
Og de Baand er de stærkeste, der findes paa J orden. 
Jeg havde her den samme Følelse overfor dig i 
Skolen som overfor Fa'r og Mo'r i Hjemmet: heller 
ikke de kunde byttes bort for nye. Og som det gik 
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mig, gik det i Rad og Række mine Søskende. Da 
Maren en Dag kom hjem lige fra Skole, betroede 
hun os ældre, at der var dog eet Menneske, eet 
eneste, der kunde se lige saa mildt som vor milde 
Moder, og det var Knud. Det er da først og frem
mest herfor, at vi i Dag vil sige dig Tak, alle vi tre 
Søskende, vi tre gamle Skolebørn. Tak, fordi vi 

· fik et saa varmt og ærligt ja paa det Spørgsmaal, 
der saa ængsteligt som ubevidst søgte frem imod 
dig: "Skolemester, elsker du mig?" Er det ikke sært: 
jeg synes aldrig i mit Liv, at vi har hørt en Flok 
Stære fløjte saa kønt som hjemme paa din Skoles 
Tag, naar vi om Sommermorgenen mødte frem til 
Skole. Vi vidste ikke, vi Smaafolk, at det var dig, 
der havde lært Stærene at synge for os. Hjertelig 
til Lykke og kærligt være du hilset fra os alle tre 
Skolebørn og Sigrid og mine Børn. Du kan tro, . 
de kender dig alle. 

Povl Hansen. 

Ligeledes fik jeg en Skrivelse undertegnet af 34 
forhenværende Skolebørn i Sødinge, den lyder saaledes: 

Til 

Knud Rasmussen, 
Birkebjerg. 

Efter en lang Dag i trofast Arbejde ønsker vi 
dig en fredsæl Aften. Med Tak fra gamle Elever 
og Venner. 

Tillige fik jeg Lykønskningsskrivelse fra Medlemmer 
af Husmands-Kreaturforeningen samt et Telegram paa 
Engelsk fra Thorvald og Karen i Amerika m. m. m. 

I den Tid, vi har boet paa Bjerget med de vide 
Udsigter, har jeg mest brugt Tiden til at læse, og for at 
faa Bøger benyttede jeg Fyns Stiftsbibliotek, Latinskolens 
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Bogsamling, Statsbiblioteket i Aarhus, Det kgl. Bibliotek, 
Dalby Sognebibliotek og Laan hos Venner. Nu da jeg 
blev saa gammel, kom jeg med til flere Halvtredsaars
Mindefester: for Friskolerne i Sødinge og Egebjerg, for 
Ryslinge Valgmenighed og flere, for Kristen Kold. Og 
lever jeg til næste Aars januar, haaber jeg at være med 
til at fejre Kerteminde Valgmenigheds 50 Aars Mindefest 
i Kerteminde*). 

Og nu, naar jeg afslutter disse Optegnelser, som jeg 
efter nogle af mine Elevers Opfordringer har skrevet, 
maa jeg tilføje, at det er mest Lyssiderne af mit Levnedsløb, 

. jeg har berørt, og jeg har forbigaaet Synd, Sorg og 
mange Forsømmelser; thi "Ak, jeg ved jo ikke Tal.paa 
mine Fejl og mine Fald, de dunkle med de klare." 

Min gamle Præst havde ladet det Vers sætte under 
sit Billede: 

"Ej m er' jeg gruer for Dommedag, 
jeg ved min Dommer har ført min Sag 
og fra sig selv den vundet." 

Disse Ord vil jeg ogsaa gerne trøste mig ved. Og 
·har jeg faaet Naade til at udrette noget godt, saa vil jeg 
ogsaa bede, som Vilhelm Birkedal efter en gammel Kirke

. faders Ord lærte os: 

"Gud Fader tilgive os vore gode Gerninger." 

Knud Rasmussen døde den 20. januar 1920. 

*) K. R. naaede at opleve denne Højtid. 
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