
Friskolelærer Rasmus Hansen 
i Vejstrup. 

Af Arkivar Hans Ellekilde. 

RASMIUS HANSEN, der var Friskolelærer her i Vej • 
strup fra l. Maj 1856 til sin Død d . 9. Maj 

1883, er næppe Fyns største Folkemindesamler, i alle 
Tilfælde har han haarde M edb ejlere i Vedel Simon• 
sen til Elvedgaard, der 1829 har samlet de fortrinlige 
Folkesagn om Svenskekrigen, jeg gennemgik paa sid · 
ste fynske Hjemstavnsstævne i Kerteminde, og i Frk. 
Christine Reimer med hendes store og grundlæggende 
V ær k, N ordfynske Bønders Liv I- V, men han er 
sikkert den Optegner paa Fyn, ja, maaske i hele Dan · 
mark, der umiddelbart fra ~in Barndom af har raa• 
det over den største og værdifuldeste Folkeoverle,·e• 
ring. Rasmus Hansen var født d. 3. Marts 1825 i 
Gudme. Hans Fader var Skrædder og Husmand 
Hans Hansen, hvis Slægt stammede fra N a bobyen 
Gudbjærg; hans ModerKirsten Hansdatter (1790.1860) 
var af god gammel Gaardmandsæt fra Gudme. ))Det 
var endnu i Slutningen af den Tidsalder«, skrive r 
Rasmus Hansen, ''da Husmænds og Arbejdsfolks Kaar 
for det meste var bedre end Gaardmændenes, og 
blandt Husmændene hørte mine Forældres Stilling 

J l · 
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til de mest heldige.« (Rasmus Hansens Mindebog 1883 S. 3.) 

Faderen havde fæstet sit Hus i 1818 og givet 100 
Rigsdaler Sølv i Indfæstning til Herskabet paa Bro• 
holm, og han skulde i aarlig Afgift svare 8 Rigsda• 
ler Sølv, foruden en Dags Arbejde ugentlig som H o• 
veri. Hoveripligtig var han dog ikke længe, han laa 
endnu inde med lidt Penge af dem, han havde faaet 
i Medgift med sin Hustru, og han enedes med Her• 
skabet, der trængte til Penge, om at afløse den ugent• 
lige Hoveridag mod en Afgift af 50 Rigsdaler Sølv 
engang for alle, og han fik da Sætningen om Hoveri• 
pligten slettet af sit Fæstebrev. Denne Handel om• 
talte han altid med Stolthed og Glæde, han regnede 
sig ikke uden Grund til de saakaldte Fribønder, dvs. 
Fæstebønder, der ikke gjorde Hoveriarbejde. Allige• 
vel var Kaarene naturligvis ret knappe; han havde en 
lille Lod paa godt fire T ø n der Land, og Hustruen 
og han kunde tilsammen ved deres Skrædderarbejde 
Dagen igennem kun tjene 21/ 2 Mark, altsaa knap en 
Krones Penge. Men Tiderne var nu dengang saale• 
des, at det maatte kaldes en god Fortjeneste. Den 
lille Rasmus hørte da heller aldrig i sit Hjem den 
mindste Klage over knappe Kaar, men levede et ly k• 
keligt Barndomsliv i et fattigt, men nøjsomt Hjem. 

Foruden hans tre større og fire mindre Søskende 
havde Skrædderen sin gamle Moder i Huset. Hun 
var født i Gudbjærg i 1750 og døde, da Rasmus var 
16 Aar gammel, i en Alder af over 90 Aar. Denne 
gamle Farmoder, Kirsten Hansdatter, var Overleve• 
ringsbærer af den allerbedste Art: meget kunde hun 
mindes af egen Oplevelse om Bøndernes Liv før og 
efter Stavnsbaandets Løsning, og meget kunde hun 
erindre fra sin Barndom af, hvad hendes Fader, By• 
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hyrde i Gud bjærg, født 1699 havde fortalt. "Hun 
lcerte mig en Mængde gamle Salmer og Viser«, skri• 
ver Rasmus Hansen selv i sin smukke lille Bog >>Min
der fra min Barndom«, og hun fortalte mig -en Masse 
Sagn. Men hvad der var mere værd end alt det, jeg 
lærte, hun vakte Kærligheden hos mig til hele den 
store og rige Skat, vi har af dette Slags. Og dernæst 
satte hun mig levende ind i den fra Fædrene ned
arvede Tankegang, som er det, jeg sætter højest Pris 
paa af alt, jeg har fra hende, og ser som et helligt 
Arvegods, jeg har at nytte til Livets Tarv. Og det 
er min bestemte Mening, at jeg uden Samlivet med 
hende i mine Barnedage, ikke havde naaet den 'sær
egne U d vikling, jeg har naaet«. (R. H.s Mindebog S. 40.) 

Earmoderen var ikke den livlige og opvakte Drengs 
eneste F olkemindekilde. Hans Slægtskabsforhold førte 
ham meget til Gudbjærg i hans Drengeaar. Her var 
han med til mange Gilder. >>Det var dengang en ·ren 
N a turtrang for mig«, skriver han · i Forordet til sin 
Bog Gamle Minder 2den Del fra 1883, >>at staa og 
lytte til Mændenes Samtaler og Fortællinger uden 
at agte de andre Børns Drilleri over min Ulyst til 
Leg. Ved saadanne Lejligheder var der en meget 
gammel Husmand, som altid var rede til mit For• 
svar. Han var for Resten en levende Saga, næsten 
uudtømmelig i sine Frasagn, som hans Tilhørere var 
utrættelige i at høre efter. Det var først i Trediverne, 
men de nyere Tænkesæt synes ikke at have berørt 
Gudbjærg Bylav, i det mindste mindes jeg aldrig, 
de kom til Orde«. De nyere Tænkesæt kendte han 
fra sin Hjemby Gudme, ja, fra selve sit Hjem, hvor 
der altid var en vis Spænding imellem Farmoderens 
gammeldags Rettroenhed, og Forældrenes, især Fade• 
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rens nymodens T ænkemaade, præget af den rationa~ 
listiske Tid, han var opvokset i. Men ogsaa i sin 
Fødeby Gudme fik Rasmus Hansen et levende Ind~ 
tryk af gammeldags Liv, ikke mindst gennem sin 
Moders Fortællinger. Han skriver i Indledningen til 
første Bind af sine Gamle Minder fra 1882 : :oDen 
overvejende Del af de Minder og Sagn, som jeg har 
samlet i disse Fortællinger, har gennem Tiderne gaaet 
fra Mund til Mund i min mødren~ Slægt. - - -
En Del af det optegnede har jeg hørt af min egen 
Moder, og en anden Del af min Kones Moder, der 
er af samme Slægt. De er begge to født ved Aar 
1790 og har begge hørt de ældste Sagn af deres F a~ 
ders Farmoder, der maa være født kort efter 1700, 
da hun døde o. 1800, 95 Aar gammel. Han fortæl~ 
ler i sine »Minder fra min Barndom« (Side 44) om, 
hvorledes han hver tredie Aften skulde vugge sine 
smaa Søskende. Dette skulde vare til Klokken ti, og 
det blev set som en Byrde, hvorfor det fordeltes paa 
os tre ældste, men det var ikke nogen Byrde for 
mig, derimod blev de to Timer, efter at de andre 
Børn var gaaet i Seng, en virkelig Nydelse for mig, 
for det slog aldrig Fejl, at saa snart Fader og Mo~ 
der sad paa Skrædderbordet, og Børnene var gaaet . 
i Seng, saa faldt Talen altid om gamle Dage, baade 
hvad de selv havde oplevet, og hvad de havde hørt 
af de gamle. Og ingen Bi kunde være ivrigere efter 
at suge den søde Saft af Blomsterne, end j eg var e f~ 
ter at høre om disse gamle Sager. Af og til lod jeg 
mig da ogsaa overtale for gode Ord, at tage en T ur 
for de andre, og jeg tør nok sige, at det var nogle 
af de bedste Timer, jeg havde i min Faders og Mo~ 
der.s Selskab«. (R. H.s Mindebog S. 44.) 
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Ogsaa Børnenes almindelige Leg var i Gudme o. 
1830-4:0 i en ganske anden Grad end i N u tiden 
præget af Fortidens Overlevering og Historie. 

Børnene N ord for Gudme Præstegaard dannede 
en egen Legekreds. ))Vi var vist omkring ved 12•14:, 
naar vi var samlet alle sammen. Somme Tider kom 
Raden til mig, at jeg skulde foreslaa Legen. Dette 
blev da altid at lege >)holde Skole«, eller naar de an• 
dre krympede dem derved, da at >)lege Soldat« eller 
))pa4 Strand vagt«, som det ogsaa kaldtes. N aar vi 
fik fat paa Soldaterlegene, knyttede vi dem altid til 
den sidste Krig, og tiest til det, der laa nærmest Ste• 
det, hvor vi boede, til, at Engelskmanden vilde gøre 
Landgang. Men vi legede ogsaa, at vi marcherede til 
Frankrig, for at hjælpe >)Bonaparte«, at >)de fynske 
Dragoner gjorde Indhug ved Sehested(<, at >)Engel• 
læn.derne gjorde Landgang paa Sjælland og belejrede 
København«, og meget andet, vi havde hørt af de 
ældre, for den Gang var der ingen Aviser, Folk 
kunde sidde og hænge over og i, naar de kom sam• 
men, men saa talte de om, hvad de i deres Dage 
havde oplevet og hørt af de gamle, og i hvert Fald 
var det Livet i en fyldigere Skikkelse, end vi nu fin• 
der det mange Steder, og vi Børn fik noget at høre. 
N aar disse Lege kom frem, vilde jeg altid være Of• 
ficer. Men naar der skulde leges Skole, nødte de mig 
altid til at være Skolelærer, selv om jeg satte mig 
derimod. Dette gjorde jeg da heller kun paa Skrømt, 
for i Grunden havde jeg Lyst dertil." Alle de andre 
Lege undtagen at fiske var han udygtig til, eller havde 
han ligefrem Lede til. Rasmus Hansen tror fuldt og fast, 
at hans gode Engel allerede dengang lod hans egent
lige Manddomsgerning at holde Skole staa for ham, 
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for at Frøet, den skulde udvikles af,' kunde slaa dybe 
Rødder og drage hans Hjertes Længsler der hen imod. 
(R. H.s Mindebog S. 29.) 

A lligevel, da der ganske ' uventet viste sig Muli g~ 
heder for den tolvaarige Dreng at blive uddannet 
som Skolelærer, naar han voksede til, gav han imod 
sin Faders Ønske Afkald derpaa. Da han var tolv 
Aar gammel, kom Fyns Biskop paa Visitats der i 
Sognet. Ved Overhøringen tiltrak han sig Bispens 
Opmærksomhed ved sine hurtige og træffende Svar. 
Bispen havde tilsidst ladet ham kalde frem foran de 
andre, klappet ham og fremstillet ham som et Møn~ 
s ter paa Flid og Dygtighed. ))N og le Dage efter denne 
Visitats blev min Fader kaldt ned til Fruen paa Bro
holm, (Kammerherre Sehesteds Moder) og han fik 
Tilbud om, at hun efter Bispens Raad vilde holde 
mig paa Seminariet, om min Fader ønskede det, og 
jeg havde Lyst dertil. Min Fader blev noget over~ 

rasket ved dette Tilbud, men han satte ikke videre 
Pris derpaa, han vidste snart ikke hvorfor. Han tak~ 

kede for Fruens Tilbud, men sagde, at det skulde 
komme an paa mig ·selv. ))Nogle Dage efter, at min 
Fader havde sagt mig Fruens Tilbud, svarede jeg be ~ 
stemt, at jeg slet ikke havde Lyst til at blive Degn. 
Og paa nærmere Spørgsmaal lagde jeg til, at det var, 
fordi Degnen efter min Mening var det mest for ~ 

hadte Menneske, der var i hele Byen. 
Det gøs i mig bare ved at tænke paa, at jeg kunde 

blive ligesaa forhadt .« ))Et saadant Tilbud faar du 
næppe mere<<, svarede min Fader, ))men derfor maa 
Vorherre raade! Jeg har givet dig mit Ord, maaske er 
det fejl af mig, men tvinge dig kan jeg ikke. Du faar 
saa svinge Plejlen og følge Ploven«, sagde han, og de r~ 
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med var den Sag · afgjort.<< (R. HsMindebog S. 51 f., S. 82) 

Degnen i Gudme By var af . den gamle Skole, 
Prygle• og T erpeskolen, og selv om han ikke hørte 
til de værste af denne Art, og den flittige og velbe• 
gavede Rasmus Hansen i hele sin Skoletid kun fik 
tre Skrup af Tampen, der sved til Marv og Ben, 
(Mindebogen S. 47) saa havde hans Barndomsoplevelser 
i Skolen givet ham et saa brændende Had til den 
gammeldags Maade at holde Skole paa, at det blev 
bestemmende for hele hans Løbebane. Foreløbig maatte 
han da, som Faderen sagde, køre Plov og svinge 
Plejl. Først var han til sin Konfirmation Tjeneste• 
dreng i Præstegaarden, derefter var han fra Efteraaret 
1840 et Par Aar Tjenestedreng i Oldermandens Gaard, 
saa var han i seks Aar indtil Maj 1848 hos en Enke 
i Nabogaarden til hans Barndomshjem, hvor de ikke 
blot var Nabofolk, men ogsaa gode Venner, og ende• 
lig havde han Maj 1848 fæstet sig til den kendte 
og meget fremragende fynske Bonde Kristen Hansen 
i Vejstrup, en af de smukkeste Typer af fynske Bøn• 
der, som jeg har Kendskab til. 

Kristen Hansen i Vejstrup havde ganske samme 
Uvillie imod Statens Almueskole, som Rasmus Han• 
sen havde. Da hans ældste Søn o. 1845 blev skole• 
pligtig, kom det til at staa levende for Faderen, hvor• 
ledes han selv var blevet forkvaklet i Statsskolen med 
dens døde Bogvæsen, dens U denacislæsning efter 
Balles Lærebog og dens rationalistiske Religionsun• 
dervisning. Han havde sluttet sig til den fynske Læg• 
mandsopvækkelse, og · han talte med sine V en n er i 
de gudelige Forsamlinger om at tage en af Staten 
anerkendt, eksamineret Lærer til at undervise deres 
Børn, en Lærer, som de kunde vælge efter deres 
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Hjerte, og som de turde haabe kunde bringe dem 
den Tilfredsstillelse, at Skole og Hjem kunde gaa 
Haand i Haand med hinanden. Men de opvakte paa 
Vejstrupegnen var dengang for største Delen fattige 
Folk, som ikke havde Raad til at afholde de Udgif• 
ter, det medførte at holde en Lærer, og Kristen Han• 
sen maatte da, ihvor ondt det end gjorde ham, sende 
sin Søn i den offentlige Almueskole. Da nu Rasmus 
Hansen Maj 1848 kom i hans Tjeneste, og Kristen 
Hansen snart opdagede, at de havde fælles kristeligt 
Livssyn, og at Rasmus Hansen havde stor Begavelse, 
saa kom han paa den Tanke, at n~ kunde maaske 
hans Tjenestekarl hjælpe ham ud af Forlegenheden 
med at faa sine Børn undervist. Han foreslog Ras• 
mus Hansen at tage til Skaarup Seminarium og ud• 
danne sig til Lærer og lovede at afholde Udgifterne 
derved, naar Rasmus Hansen efter endt Uddannelse 
vilde tage tilbage til sin Husbond og undervise hans 
Børn. Rasmus Hansen sagde imidlertid nej til sin 
Husbonds Forslag, og dermed var Haabet, som lys• 
nede for Kristen Hansen faldet bort. (Lars Frederiksen: 

Friskolebevægelsen i 1852 og de følgende AarS. 56). Den 25 
Maj 1848 blev Rasmus Hansen indkaldt til Soldater• 
tjeneste, og han deltog nu i T re aarskrigen og fik i 
Slaget ved Idsted sit ene Ben skudt over, saa han 
maatte ligge 8 Maaneder paa Lasaret i Aabenraa, før 
han som fuldstændig kassabel kunde sendes hjem. 
Mens Rasmcs Hansen laa paa Lasarettet i Aabenraa, 
havde hans gode Husbond fornyet sit gamle Tilbud, 
han tænkte nemlig, at Rasmus Hansen som Følge af 
sit Saar vilde blive fuldstændig uskikket til Bonde
arbejde, men ogsaa denne Gang svarede Rasmus Han• 
sen nej, han blev dog stærk Karl igen og kom efter 
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Krigens Ende igen i Tjeneste hos sin gamle Hus~ 
band. ))Du er noget sær af dig«, sagde hans Fader, 
>>dog staar det for mig, du bliver Skolelærer, næste 
Gang siger du ikke nej, og Tilbudet kommer nok.« 
(R. H.s Mindebog S. 82.) Der gik dog over 4 Aar hen, 
hvor Rasmus Hansen fortsatte sit gamle Liv som 
Tjenestekarl i sin Husbonds Gaard. Da blev han i 
Høsten 1855 syg af en Forkølelse, og som han laa 
der, drog Livet ham forbi i mange farvede Billeder. 
Han mindedes sine Barnedrømme, hvor han legede 
og drømte i sit Gudhjem, skilt fra det onde >>ved 
dunkle Skove og aaben Strand<<. Dengang svarede 
Gudme for ham til sit Navn, Gudhejm eller Gud~ 
hjem, og kun Gudbjærg, hvor den hvide Himmel~ 
due havde vist Folkene, hvor de skulde bygge Kir~ 
ken, og hvor T roldene havde maattet afgive deres 
G uldbæger til Alteret, og Gjaldbjærg nord for Gudme, 
hvor en Engel efter Farmoders Fortælling skulde 
staa før Dommedag og blæse i et stærkt Horn og 
samle alle Guds Børn, kunde lignes med hans Gud~ 
hjem i Lykke. (Fylla 1870 Nr. 31). Barnedrømmene fra 
Gudhjem om at være Lærer, men Lærer af den rette 
Art, til Liv og ikke til Død, slog igennem hos ham. 
Det var, som en meget kendt Stemme hviskede ham 
i Øret: >>N u er Tiden kommen, du skal holde Skole. 
Men du skal ikke paa Lærerskolen, for der visner 
d u, du skal paa en Højskole, der grønnes du.<< Han 
prøvede, om han kunde mindes, at han havde hørt 
om en Højskole. Jo rigtig, han havde hørt om Hind• 
holm Højskole paa Sjælland. Forkølelsen mærkede 
han ikke mere til, han stod op, klædte sig paa og 
fortalte Kristen Hansen det. >>Jeg vidste nok, at det 
maatte komme, men jeg vidste ikke hvordan,<< svarede 
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Kriste11 Hansen. >>Men det er nu et Ord, du holder 
Skole og rejser til Hindholm med det allerførste.« · 
· · Det blev nu alligevel ikke paa Hindholm, at Ras" 
mus Hansen · kom paa Højskole, derimod paa H inds" 
holm, paa Kolds Højskole i Dalby. Hos sin Veh 
Rigsdagsmand J ens Jensen i Kværndrup havde Kold · 
faaet at vide om Kristen Hansen og hans Tjeneste" 
karl, og han kom nu og besøgte Kristen Hansen i 
Vejstrup. Kold raadede Rasmus Hansen fra at tage 
til Hindholm: )>Der forstaar de dem slet ikke paa 
den Sag at sørge for Børnenes Uddannelse, nej derom 
maa De søge hos mig. J eg har selv en Børneskole, 
De 'kan komme i og gøre Dem kendt med Maaden. 
Vi har alt gjort en Bondekarl i Stand. Han udstod 
Prøven i Ranuro sidste Sommer og holder nu Skole 
i Sanderum ved Odense, og det gaar, og det maa 
kunne gaa med Dem ogsaa.« ( Mindebogen S. 84.) Kold s 
Ord var Rasmus Hansen Borgen for, at det var paa 
hans Skole i Dalby, han skulde søge sin Uddannelse, 
men Prøven paa en Lærerskole gjorde han Indsigelse 
imod. >>De holder selvfølgelig Skole ligegodt,« sagde 
Kold, >>men det giver Dem en Sikkerhed, De ikke 
skulde undvære, og maaske bliver det en Nødven" 
dighed for Myndighedernes Skyld, dog derom kan 
vi tale siden«. Rasmus Hansen kom da altsaa paa 
Dalby Højskole Efteraaret 1855 og var der et Halv" 
aar. Kold prøvede jævnlig at overtale ham til, at han 
efter Opholdet paa Dalby skulde tage paa en Lærer" 
skole, men Rasmus Hansen holdt fast ved, at det 
vilde han ikke. Han vilde gøre Forsøget med at 
holde Skole uden Examen og stole paa, at Himlen 
vilde lade det lykkes. >>Men«, sagde Kold, »om saa en 
Provst eller Bisp kommer og spørger: »Hvor tør De, 
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som ingen Examen har taget, holde Skole? Hvad 
berettiger Dem til en saadan Optræden?« H vad vil 
De saa svare?« Rasmus Hansen grundede nogle Dage 
paa disse Spørgsmaal og sagde saa: »J eg vil svare en 
saadan Spørger: J eg er vis paa, at alle de, jeg hol• 
der Skole for, agter mig for den bedste, det er dem 
muligt at faa, og hvad Dag en bedre er at faa, tager 
de ham. Og denne Sikkerhed er mig nok. Kan Deres 
Højærværdighed nu pukke paa, at Højskolen har 
sagt Dem at være dygtig, at Kongen har udnævnt 
Dem, saa staar De langt tilbage for mig i dette ene 
Stykke, for det kan dog være, at et meget lille Min• 
dretal af dem, Deres Højærværdighed er Risp eller 
Provst .for, agter Dem for den bedste de kunne faa 
til det, og selv om Folk nu var baade led og ked 
af Dem, kunde de jo endda ikke blive Dem fri. A lt• 
saa er jeg saa fri at mene, at jeg har bedre Sikker• 
hed for at være i min gode Ret med Hensyn til min 
Gerning, end Deres Højærværdighed har med Hen• 
syn til Deres.« »Ganske rigtigt«, svarede Kold, >)men 
om nu vedkommende kalder dette grovt og sætter, 
om ikke Himmel og J ord, saa dog hele den eksami• 
nerede Verden med Ministeriet i Spidsen i Røre imod 
Dem, hvad saa ?« >)J a, saa kan de i det høj es te for• 
byde mig at holde Skole; men jeg tror fuldt og fast, 
at T anken om at begynde Skolen er fra Vorherre, 
og saa lader jeg ham ;sørge for Udfaldet. Alt staar 
jo dog tilsidst i hans Haand. Lærerprøven tager jeg 
ikke. Noget nyt skal begyndes. Om det skal lykkes, 
derfor raader kun Gud. J eg vil agte det for langt 
større Held som fri at blegne end leve brændemær• 
ket som Træl«. >)Ja, begynd saa i Guds Navn Deres 
Skole«, svarede Kold, >)og Himlen, De stoler paa, gi• 
ver dem nok Lykke dertil.« (Mindebog S. 92). 
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Rasmus Hansen havde nu faaet Kold til at gaa ind 
paa sit Syn, at han burde tage Lærergerningen op 
uden at have Examen eller offentlig Autorisation der~ 
til. Omvendt hjalp Kold ham, naar Anfægtelserne 
meldte sig, naar han gruede for Kampen og længtes 
tilbage til den roligere Tjenestekarlsgerning. Saa trø~ 
stede Kold ham med Grundtvigs Ord: 

»De høje Bjærge, som vor Hytte 
end true haardt med Undergang 
dem vil ej Aanden fra os Hytte, 
men jævne lig den grønne Vang, 
som Havets Bjærge tit man saa 
sig jævne ud til Bølger blaa ». 

Saadan kom det ogsaa til at gaa med Rasmus Han~ 
sen som Friskolelærer, de store Vanskeligheder, der 
taarnede sig op fra Begyndelsen af, jævnede sig ud 
efterhaanden. Han begyndte med 3 Børn i Kristen 
Hansens Gaard, to, som kort forud havde været til 
Prøve hos Præsten, samt en mindre Dreng, der endnu 
ikke var naaet den skolepligtige Alder. Rasmus Han~ 
sen var meget bly ved at begynde Skolegerningen, 
fortæller Kristen Hansen, (L. Frederiksen: Friskolebevæ, 
gelsen S. 59 f.) ))saa bly, at han ikke havde Børnene i 
den ny indrettede Skolestue den første Dag, men un~ 
derviste dem i sit eget Kammer. Det var jo ogsaa 
en mærkelig og brat Overgang i Løbet af et halvt 
Aar at forandre sin Stilling i den samme Gaard og 
for den samme Husbond, saaledes at han fra at være 
Tjenestekarl, nu var bleven Lærer«. Da han havde 
undervist Børnene den første Dag i sit Kammer, Hyt~ 
tede han næste Dag hen i Skolestuen, og her be~ 
gyndte da Friskolen i Vejstrup. Nu da Kristen Han~ 
sen havde naaet, hvad han i saa mange Aar havde 
sukket for og længtes efter, en Undervisning for sine 
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Børn efter Hjerternes Trang, var det ham kært a : 
tilbyde N a boer og Venner Del i denne U n dervis , 
ning, for saa vidt de ønskede det. Og det vared .: 
ikke længe, før hans N ab o, en Indsidder, sendte sine 
to Srnaadrenge i Friskolen, og snart efter korn en 
lille Pige. I Løbet a( Sommeren korn der fire Bør!l 
til, og Antallet var da vokset til l O. 

Om Eftera;net 1856 var der Exarnen i Friskolen. 
der var kun l O Børn at overhøre, men der var hele 
23 Mænd til Stede som Tilhørere, og iblandt dem vat· 
der en Del, deriblandt Præsten og to af Sognets Læ; 
rere, der ikke saa med milde Øjne paa Friskolen, 
men de blev besk a· m mede, hvis de havde troet ve .l 
denne Lej li ghed at kunne underkende den. Børnene 
lod sig ikke hæmme af, at der var saa mange frem" 
mede til Stede, nej de baade fortalte og hørte og 
spurgte R. Hansen ud og bad ham fortælle, hvad 
der nu faldt dem ind at spørge om, alt som Børn 
kan spørge deres Forældre. Friskolens Venner, som 
var til Stede, var glade over at have overværet denne 
Prøve, hvor baade Børnene og Rasmus Hansen kla" 
rede sig saa godt. Fra Skolekornmissionens Side be" 
mærkedes intet, hverken Misfornøjelse over eller Til" 
fredshed med Skolens Tilstand. Men det heldige U d" 
fald c>.f denne Prøve havde sin store Betydning for 
Skolens Fremtid, thi nu begyndte den ene efter den 
anden at melde sig med deres Børn. 

Om Foraaret 1857 var der igen Examen, men denn e 
Gang havde Præsten kun Skoleforstanderne med. 
Skolens Venner havde som sidst givet Møde. Prøven 
faldt atter godt ud, og skønt Præsten var Skolens 
Modstander, blev han ved det Møde, han her havde 
sammen med glade Mennesker, ligesom revet med i 
Glæden og lod sin Fortrædelighed fare. 
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Den gamle Præst, Pastor Riis, blev afløst af en ny, 
Pastor Regoli, og da han havde været et Aar i Sog• 
net, lod han sin Datter undervise i Friskolen. Der• 
med var jo Kritiken fra den Side faldet bort, og de't 
var jo tilmed en stor Anbefaling, at Præsten lod sin 
Datter gaa den offentlige Almueskole forbi, ud til 
Friskolen paa Vejstrup Mark. Den havde nu bestaae.t 
tre Aar og besøgtes af 40 Børn. N u fik den ogsaa 
Tilgang fra Brudager Sogn, hvor Kristen Hansens 
Søster boede, men da Skolevejen var for lang, dan
nede der sig snart her en særskilt Friskolekreds, som 
rejste Friskolen i Gravvænge. 

I Maj 1860 kom Fyns Biskop, Engelstoft, paa Be• 
søg, og ogsaa denne Prøve faldt særdeles vel ud. 
Bispen sagde til Kristen Hansen, at det glædede ham 
at træffe Bønder, som havde saa megen Kærlighed 
til Børneundervisningen, at de kunde gøre saa store 
Ofre derfor, som her var gjort, og det glædede ham, 
at man havde været saa heldig i Valget af Lærer. I 
Skolens Protokol skrev Bispen: »Efter Anmodning 
besøgte jeg Friskolen paa Vejstrup Mark den 16te 
Maj 1860 og befandt, at den, saavel efter sin Plan 
som efter Lærer Rasmus Hansens Lærergaver og Liw 
lighed og Klarhed maa antages at ville hæderlig til
fredsstille de Fordringer, der kan gøres til Almue
skolen og i enkelte Retninger overskrider samme. 
Gymnastik savnes, men Skoleapparaterne var iøvrigt 
meget gode«. (L. Frederiksen: Friskolebevægelsen S. 81). 

Efter denne sidste Sejr kom der en afgørende For• 
andring i Skolens ydre Stilling. Hidtil i de første 
fire Aar havde Kristen Hansen været den, som havde 
baaret Ansvaret for Skolens ydre Kaar og afholdt 
Skolens Udgifter. Nu var der fire Mand foruden, som 
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i Forening med ham købte et Stykke Jord paa 31/ 2 

Tønde Land, hvorpaa der kunde holdes to Køer. Her 
opførte de Skole og Beboelseslejlighed for Rasmus 
Hansen, og de sluttede den Overenskomst med ham, at 
saa længe han var Lærer for deres Børn, vilde de 
dyrke ham J ordlodden frit, vedligeholde Bygningen, 
og levere ham fornøden Ildebrændsel baade til sit eget 
og til Skolens Brug. Rasmus Hansen skulde da have 
Ejendommens Indtægter og desuden en aarlig Løn 
af 220 Kr. N u kunde Rasmus Hansen gifte sig og 
i Efteraaret 1860 flytte ind i sin nye Lejlighed. »Nu 
havde Friskolen i Vejstrup rigtig sat Bo«, skriver 
Kristen Hansen, (L. Frederiksen: Friskolebevægelsen S. 62), 

»det var en velsignet Tid, og mens Tiden gik, bragte 
den fremdeles Grøde og Frugtbarhed for det be• 
gyndte Værk«, og Rasmus Hansen fortsatte sin Ger• 
ning som Friskolelærer i Vejstrup indtil sin Død i 
1883, altsaa i et Tidsrum af 27 Aar. Hans gamle 
Husbond skriver i sin Redegørelse for Vejstrup Fri• 
skoles Udvikling, som jeg har fulgt: »Minderne om 
de Sejre, som Friskolen vandt, naar man ved Over• 
høringerne vilde den til Livs, samt Minderne om de 
glade Børn, der med straalende Øjne sang Lovsange, 
fordi de var komne i Skolen, hvor Livet var saa friskt, 
og Lyset skinnede saa klart, disse Minder er mig 
saa kære, og disse Oplevelser hører til mit Livs 
gladeste Dage«. (Friskolebevægelsen S. 62 sml. A. Uhr

skov: Friskolefolk I S. 81- 98.) 

Men Kold var ikke den eneste, Rasmus Hansen 
havde været under Indflydelse af under det for ham 
saa lykkebringende og udviklende Ophold paa Dalby 
Højskole i Vinteren 1855-56, Kold havde ogsaa en 
Medlærer A. C. Poulsen•Dal, som fik Betydning for 

12 
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Rasmus Hansen. A. C. Poulsen var blevet grebet <lf 
Svend Grundtvigs Arbejde med Indsamling af dan• 
ske Folkeminder, og han havde selv gjort et stort 
Arbejde for at faa den værdifulde Hindsholmsovw 
levering optegnet, derunder Sagnene om Fynshoved• 

RasmUs Hansen. 

manden, (se "Læreren og Samfundet" 1914 I S. 37 sml. S. 41,43) 

Ogsaa Rasmus Hansen maatte rykke ud med de Folke• 
sagn, som han kendte fra sin Barndom i Gudme og 
Gudbjærg, og de blev sendt ind til Svend Grundt• 
vig i København, og de findes den Dag i Dag i 
Dansk Folkemindesamling paa det kongelige Biblio• 
tek i København. Nogle af disse Optegnelser blev 
ogsaa trykt i Svend Grundtvigs fortrinlige Værk, 
Gamle danske Minder I- III 1854- 61. Vi finder 
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her Optegnelser om Gudbjærgs Kirkelam, om Gud~ 
mes Kirkeso og Besselagers Kirkehest, (II S. 256-57) 

og navnlig nogle fortrinlige Optegnelser om den nat~ 
lige Genfærdspløjning og de Forestillinger, som Gud~ 
meegnens Folk knytter dertil. (III Nr. 114-115) Det 
var Optegnelser efter Svend Grundtvigs Hjerte, men 

Vejstrup Friskole. 

der var en Optegnelse, han var mindre tilfreds med, 
Rasmus Hansens Optegnelse om den berømte fynske 
Helligkilde, Regisse Kilde i Frørup eller som den, 
hedder paa Folkemunde Rise Kilde, (Sml. Svendborg 

Amts Aarsskrift 1927 S. 16 ff, Danske Sagn III Nr. 1139, Fylla 

1872 Nr. 45). 

Rasmus Hansen meddeler, at Ricia prækede Kri• 
stendommen for Bønderne ved en Freiers Fest, der 
blev afholdt hvert Aar, kort efter at de var færdige 

!2• 
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med at saa deres Vaarsæd, men at hun blev ihjel
siaaet med en Økse af en Mand i den rasende Mængde. 
Drabsmanden blev levende opslugt af J orden, men 
en Kilde med det klareste Vand, den nuværende Rise
kilde, vældede frem, hvor Ricias Blod flød, og Bøn
derne antog Kristendommen, betagne af dette Under, 
og fejrede hvert Aar lige før St. Hansdag Ricia som 
en Martyr for Kristendommens Sag. Svend Grundt
vig forholdt sig tvivlende overfor dette · Sagn, hvor 
Ricia opfattedes som udsendt af selve den hellige 
Ansgarius og bad A. C. Poulsen om nærmere at ud
spørge Rasmus Hansen. I et Brev til Grundtvig for• 
tæller A. C. Poulsen, Aug. 1856, at han personlig 
har talt med Rasmus Hansen i Vejstrup og gjort 
ham bekendt med Grundtvigs Mistanke, men R. H. 
forsikrede, at Optegnelsen var god, Fortællingen havde 
han fra sin Bedstemoder eller Moster, om hvem han 
med Sikkerhed vidste, at hun ikke havde læst sig det 
til. N avnen e Ansgarius, Ric i a og Freyers Torp var 
ægte. 

Grundtvigs Mistvivl om Rasmus Hansens Opteg
nelse, der var fuldt berettiget for den. ufolkelige Iklæd,. 
nings Vedkommende, men næppe berettiget for Op• 
tegnelsens folkelige Kærne, havde den uheldige Virk• 
ning, at den fjærnede Rasmus Hansen fra den grundt• 
vigske Folkeminde•Indsamling, saa at han ikke kom 
til at optegne Folkesagn og andre F alkeminder til 
Svend Grundtvig, saaledes som Friskolelærerne Lars 
Frederiksen i Ryslinge, Didrik Johansen fra N ør re 
Lyndelse, Chr. Rasmussen Stenbæk i Ormslev, og 
mange flere Fynboer gjorde det. Men man .maa jo 
ogsaa huske paa, at .Rasmus Hansen i Friskolens før• 
ste Aar, hvor den voksede langt ud over sin Op-
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havsmands dristigste Drømme, maatte have fuldt ·op 
at gøre med at skaffe sig den nødvendige U d dannelse, 
saa det hele ikke skulde blive en March paa Stedet, 
men have Udviklings• og Vækstmuligheder. Først i 
1870 tog han 45 Aar gammel et litterært Arbejde 
op. Morten Eskes en, Rasmus Hansens gode V en, var 
1869 begyndt at udgive sit Tidsskrift >>Folkebladet 
Fylla«, der i 1876 blev afløst af »H~jskolebladet«, 
der jo lever den Dag i Dag i bedste Velgaaende. 
»Fylla« er et Blad, der er berygtet for at være fuldt 
af grundtvigiansk Eftersnak, men der kan med Sand• 
hed siges, at dette Blad, lige som de fleste Menne• 
sker, er bedre end sit Rygte. Der findes andet end 
Bragesnak deri, der findes bl. a. en Mængde gode 
Folkemindeoptegnelser deri, som endnu ikke er al• 
mindelig kendt, deriblandt mangt og meget fra Ras• 
mus Hansens egen Haand. Vi kan med Sikkerhed 
sige, at uden »Fylla« var Rasmus Hansen næppe kom• 
met ind paa sit ikke helt betydningsløse Forfatter• 
skab, som Folkemindesamler og Folkelivsskildrer. Det 
vokser ud af de Tilløb dertil, som Rasmus Hansen 
har kunnet gøre i ))Fylla«, hvor han efterhaanden ud• 
danner sin egen gode folkelige Stil, i det mindste i 
sit F olkemindeforfatterskab; hans Indlæg for Frisko
len kan jo være nok saa lovlig grundtvigianske. 

Vi finder i Fyllas Aargang for 1870 først og fremmest det 
samme Sagn om Frederik den Sjette i Wien, som kendes i en 
saa ypperlig og festlig vestjysk Opskrift fra Fejlbergs Æ Kaargild, 
her fortalt af Faderen, Skræder Hans Hansen, i Gudroe (Nr. 9), 

vi har Fortællinger om Slaget i Kongedybet ( Nr. 101, om de 
fynske Dragoners Indhug ved Sehested (Nr. 17), og Farmoderens 
Fortællinger om Englænderkrigen 1807-14 (Nr. 1M9). Vi har 
Sagn om Svenskekrigen 1658 fortalt af Kristen Hansens Fader i 
Vejstrup, den 88~aarige Hans Kristensen (Nr. 28), og vi har Sagn 
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om kloge Præster fra Skaarup, Oure og Hesselager (Nr. 39, 45, 49, 

50, 51). Desuden begynder Rasmus Hansen i denne Aargang 1870 
sin udmærkede Serie til Kolds Mindekrans, hvor der er en 
Mængde og yderst livfulde Oplysninger om hans Lærer og Ven, 
Kristen Kold. (Nr. 3! ,32,34,36 og 37. sml. R. H . 's Mindebog S. 81 ff.>. I 
tredie Aargang 1871 skriver han om>> Folkeskikke og Folkesagn«, 
der knytter sig til Jordfællesskabets Tid og dettes Ophævelse, 
!Nr. 4 og 5), »Sagn om Kirker og Kirkevarer« (Nr. 22J, og navnlig 
begynder han med at offentliggøre sine »Gamle Minder«, Far~ 

moderens Fortællinger om sin Fader og hans Skæbne (Nr. 4M2, 

IV 1, 3, 5). I 4de Aargang fra 1872 har vi en Mængde Artikler 
vedrørende Friskolens Stilling, men ogsaa en udmærket Artikel 
om St. Hans Aften og Frørup Kilde (Nr. 4M5). I Aargangen 
1873 offentliggør han »Nogle Blade af min Dagbog«, eller Min~ 
det fra 1850 (Nr. 33, 37, 39, 41, 42), og desuden Sagn fra Vejstrup 
Sogn om den onde Herremand Niels Brink paa Tidselhalt 
(Nr. 49, 51). I 1874 fremkommer der en ny Række Artikler om 
Kirker og Kirkevarer (Nr 3·6) og en Folkelivsskildring, »Hans 
og Karen« (Nr. 46, 48, 52). I 1875 har vi foruden en Artikel om 
Spaniolerne paa Fyn (Nr. 16), Prøver af Folketro og Folkesagn 
om Ellefolk og Trolde. (Nr. 24) 

Samme Aar, 1875, udkommer hans første Bog »Min• 
der og Dagbogsblade fra 1848, 1849, 1850«. Denne 
Bog vækker ikke hans V en, Morten Eskesens ube• 
tingede Begejstring, og han skriver en ret advarende 
Artikel om den i »Fylla«, (1875 S. 365), hvor jo en Del 
af denne Bog Minderne fra 1850 allerede havde væ-. 
ret offentliggjort. Sagen er den, at Rasmus Hansens 
Minder og Oplevelser fra Krigsaarene er en mærke• 
lig virkelighedsnær Skildring af Soldaterlivet i Fred 
og Krig uden Retouchering af den Raahed og Smaa
lighed, som ofte klæbede ved baade Menigmand og 
Officerer i denne Krig, men netop derfor betydnings• 
fuldt som Kildeskrift for alle, der vil have et usmin= 
k et Billede af det danske Folk i T reaarskrigen. Det 
er en sjælden livfuld og virkelighedsfyldt Bog; jeg 
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ved ikke noget Sted at have læst en saa virkeligheds• 
nær Skildring af en dansk Landsby, som ganske uven• 
tet bliver overrumplet af Tidenden om den kommende 
Krig, som i Rasmus Hansen Minder og Dagbogs• 
blade fra Treaarskrigen. 

Aaret før Rasmus Hansens Død udkommer hans 
betydningsfuldeste Bog >>Gamle Minder l«. og umid• 
delbart efter hans Død >>Gamle Minder Il<<, en utrykt 
Gamle Minder III har vi i >>Dansk Folkemindesam• 
ling(<. I Gamle Minder I og II samler Rasmus Han.,_ 
sen en stor Del af den Folkeoverlevering, han fra 
sin Barndom kendte fra Gudme og Gudbjærg, man 
kan sige, at første Del af Gamle Minder er en Gudme• 
bog, hidrørende fra hans Moders og hans Svigermo.,_ 
ders Fortællinger, som de kan huske fra deres Olde
moder født o. 1705. 2.den Del er en Gudbjærgbog, 
hvilende hovedsagelig paa hans Farmoders og de 
gamle Gudbjærgfolks Fortællinger. Rasmus Hansen 
siger selv i Forordet til første Samling af de Gamle 
Minder: »Vi har et gammelt Ord som siger: Alt sma• 
ger af Karret. Og det skal indrømmes, at disse fore• 
liggende Træk smager af min Fortælle• og Fremstil
lingsmaade, for ikke at nævne, at jeg har forudskib 
ket Bemærkninger og tilføjet Slutninger her og der. 
Men jeg har intet ændret ved selve Sagnene, og jeg 
har gengivet Sam taler og fremstillet T ankesæt med 
den Troskab, Kærligheden til det menige Folk mel• 
lem Fædrene saa at sige nøder mig til. Hvad Kriti• 
kere end kan ha'!e at sige derom, bedes de at dra• 
ges til Minde, her hverken foreligger historiske Bi• 
drag og endnu mindre poetiske Forsøg, men ~et og 
slet T ræk af Folkets Liv og Tankesæt, gengivne ef
ter mundtlige Fortællinger«. 
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gamle Tro, som særlig hans elskede gamle Parmo• 
der har næret, hvor ærlig gammeldags Kristendom 
og ældgammel nedarvet T ro har indgaaet en næsten 
uløselig Forbindelse med hinanden. Rasmus Hansen 
fremstiller derfor Folketroen ud af Oplevelse, og 
ikke som de fleste Folkemindeforskere af Faget ud 
fra Iagttagelse eller Studium. Til Gengæld kan man 
ikke sige andet end, at Studium af Folkemindelitte• 
ratur fra andre Egne af Danmark eller N orden end 
Østfyn i ret høj Grad savnes, Rasmus Hansen kom= 
mer derved ligesom til at mangle Perspektiv i sin 
egen Opfattelse af Folketroen. Hans Forsøg paa at 
kommentere Folketroen ved · Hjælp af Bibelen, af 
Sagaerne derunder ogsaa Hauchs Torvald Vidførles 
Saga og hans elskede Lærer og Mester Grundtvigs 
Skrifter, er gennemgaaende ikke heldige, naar man 
skal se paa dem ud fra strengt folkemindevidenska• 
beligt Synspunkt. Men naar man saa tænker paa, 
hvorledes store Aander som Grundtvig og Heiberg 
har vaaset paa disse Omraader, Grundtvig saaledes i sin 
store nordiske Mytologi og i Bragesnak, saa finder man 
det i høj Grad anerkendelsesværdigt, hvad Rasmus 
Hansen har naaet uden virkelige Forbilleder og Møn• 
stre og uden de ypperlige Hjælpemidler, vi i vore 
Dage har i Feilbergs Jysk Ordbog og andre lignende 
Værker; sikker og klar er han, naar det gælder om 
at fremstille virkelig østfynsk Folketro, usikker og 
famlende, af og til ogsaa fantastisk, naar det gælder 
at klare samme Folketros Oprindelse og Udvikling. 
J eg tror, at det vil være bedst at give en Prøve af 
dette Værk, hvor det er ypperst, hvor man virkelig 
gennem det faar Kendskab og F orstaaelse af den 
gamle Folketro, og jeg vælger dertil Afsnittet om 
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Marer og Varulve, saa vil ogsaa Tilhørerne faa et 
Indtryk af netop denne Egns Sagnverden, og faa Kund-. 
skab om Rasmus Hansens virkelighedsstærke Frem• 
stillingsævne. Rasmus Hansen tager sit Udgangs-. 
punkt i en Begivenhed, som siges at være gaaet for 
sig i hans Fødeby Gudme, for snart halvandet-. 
hundrede Aar siden, altsaa omkring 1725. 

Rasmus Jensens Søn Jens var Byens dygtigste Karl, men 
han led meget af Mareridt. Længe vidste han ikke Rede paa, 

. hvad der egentlig plagede ham i Søvne, og han vilde helst bilde 
sig selv ind, det hele kun var en Drøm. Men en Nat kom han 
først i Seng imellem Midnat og Hanegal, som netop er Tiden, 
da Marerne driver deres Uvæsen. Han laa da ogsaa vaagen i 
Sengen, da han hørte noget rusle ude i Foderloen foran Karle, 
kammeret. Han kaldte paa sin yngre Broder, der laa i Sengen 
hos ham. Lidt efter aabnedes Døren, og de saa begge en Kvinde
skikkelse komme listende ind i Kammeret. Det var klart Maane' 
skin, og Jens mente tydeligt at kunne kende hende. Han hilste 
derfor og sagde: »God Aften. d u har vist vildet dig i N at, eller 
ogsaa gaar du i Søvne?« Skikkelsen svarede ikke, men gav et 
dybt Suk og gik ud af Døren. >>Hvem var dog det? spurgte 
den yngre Broder. »Saa jeg ret, saa var det Peder Jensens Anne«. 
Næste Morgen fortalte de to Brødre deres Oplevelse ved Davre' 
bordet, der var ogsaa to fremmede Huskoner kommet til Stede 
for at karte Uld. De frittede Karlen ordentlig ud for at faa at 
vide, hvem hun var. »Jeg har kun en Mening«, svarede Jens. 
tilsidst. »J eg saa hende kun i Maaneskin eller, om I vil, i 
Mørke, Jeg vil derfor ikke vedstaa det hverken for Gud eller 
Mennesker, men efter denne min Mening lignede hendes Skib 
kelse Peder J ensens Anne«. »Ha, ha 1« tog' den ene Kone Ordet. 
»Hun er ogsaa en Mare, den Tøs. Havde du holdt din Mund, 
havde du snart bleven mareredet«. »Ja, men jeg laa jo lys~ 

vaagen«, svarede Jens. »Det havde ikke hjulpet dig«, vedblev 
den fremmede Kone meget ivrigt. »Hvor tør du dog sige det 
saa frit, at hun er en Mare«, spurgte Konen i Gaarden. »Hen' 
des Moder er en Heks«, svarede Husmandskonen. »Vel ved jeg, 
at der kan gro en ret Gren paa et kroget Træ, og vi maa ikke 
dømme Pigen haardere, end vi kan forsvare det for Gud og 
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Mennesker. Men at hun er en Mare, kan da snart ethvert Men' 
neske se, ja, en Blind skal være nær ved at føle det med sin 
Kæp, for saa vidt de gamles Paastand er rigtig, at alie, hvis 
Øjenbryn gror sammen, er Marer. Men hvad det ellers ved, 
kommer at dømme Pigen, da er det jo egentlig hendes Moder, 
vi dømmer. Det et hende, der har forsyndet sig!« Den første 
Huskone er ikke for at rykke ud med, hvad det er, at Pigens 
Moder skulde · have gjort, men den anden fortæller, at hun for 
at slippe Fødselssmerte er krøbet gennem en Horseham, d . v. s. 
d~~· Hinde, hvori et Føl er blevet født. "Med en saadan Hinde 
skal de gaa ud i Marken ved den dybeste Midnat, naJr der 
hverken skinner Stjerner eller Maane, de skal nævne Djævelens 
Navn, krybe igennem Hammen, idet de sigt;r nogle Ord, som jeg 
ikke v il nævne, da de gør et Kvindemenneske Skam«. >>Vi vil 
heller ikke høre de Ord«, sagde Konen i Gaarden, .. for hvad 
vi ikke ved, har vi ikke ondt af, og hvad vi ikke forstaar, er 
vi ikke fristet til at gøre. Og Gud fri hver kristen Mø for at 
høre dem.<< >>Men«, vedblev Huskonen, >>naar en gør dette, 
mens hun endnu er Pige, slipper hun som Moder alle Smerter 
ved Børnefødsler. Og det er ikke alene det, at hun kan rejse 
sig og staa op straks, men under hele sit Svangerskab føler hun 
slet ingen Svaghed, men er saa stærk, som kun Mødre ellers er, 
naar de giver deres Børn Bryster.« "Men underligt er det«, si' 
ger den første H uskone, >>at her g a ar aabenbar det gamle Ord 
i Opfyldelse, hvad So fo rbryder, maa Gris bøde for, eftersom 
det jo er saadanne Kvindfolks Børn, der bliver Marer«. »]a«, 
siger den anden Ko~e, >>Vorherre har jo selv sagt, at han vil 
hjemsøge Fædres Misgerninger paa Børn«. "Ja«, svarede den 
første, >>men det kan jeg ikke lide ham for, hver skulde dog 
bøde for sit«. >>Hold dig nu ikke klogere end Vorherre«, af, 
brød Manden i Gaarden, Rasmus Jensen, hende. >>Se hellere 
lidt nøjere til, og du skal se, Vorherre og Mennnesker er enige 
i det Stykke. Siger ikke han: >>Jeg vil hjemsøge Fædres Mis' 
gerninger paa Børn«; og siger Mennesker ikke: »Hvad So forbry' 
der, skal Gris bøde for«. Men mindst af alt skulde vi lade 
Vorherre noget høre, han har bødet for det, vi alle har hrudt.« 
>>Det siger Præsterne, han har«, svarede den ene Huskone, >>men 
skal vi nu ogsaa tro, han har bødet for det, saadanne Kvinder 
har brudt? Hvad Fordel har saa jeg og andre Stakler, fordi vi 
har døjet, hvad han har lagt paa os? Er det dog ikke et Slags 
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Uret mod skikkelige Folk. Havde jeg vidst Rede og Rigtighed 
paa det hele, mens Tid var, jeg tror min sandten ogsaa, jeg 
havde puttet mig gennem en Horseham«. >>Se nu vel til, du ikke 
forivrer dig«, afbrød Rasmus Jensen hende m~d Vægt. Det skal 
staa fast, at Vorherre har lidt for Alverdens Synder, saavel for 
deres, der dristig følger deres onde Lyster, som for deres, der 
gærne vilde, dersom det ikke var bagefte~, men deraf fø lger just 
ikke, det gavner saadanne Kvinder noget, for salig bliver kun 
den, som tror Guds Ord. Men desuden er det ikke saa lige en 
Sag for dem, selv her i Tiden, som føder Børn uden Smerte: 
De har jo gjort dem lige med Fæet i et Stykke, og det siges 
for vist, at de bliver det i alle. J eg har da hørt det af min 
Farmoder, der var en Kone af det Slags, som ikke findes under 
hver Busk, ikke i hver By og knap i hvert Land, at saadanne 
unaturlige Kvinder stod i samme Forhold til deres Børn, som 
ethvert Dyr stod til sine Unger. De kunde ikke elske dem som 
Mennesker, fordi V 01·herre havde givet dem et Dyrehjærte til 
Straf for, de havde gjort dem gemene med Fæet. De kender 
altsaa ikke noget til Moderglæden, der jo efter Vorherres Ord 
rigelig skal kunne opveje Angsten og Smerterne, der er gaaet 
forud «. >>D u er en god Mand at tale med«, svarede den Hus' 
kone, der havde ytret, at hun ikke kunde lide Vorherre, fordi 
han havde lidt for Heksenes Synder, >>hos dig kan vi faa Sand, 
hed at høre. Og Gud forlade mig den slemme Synd, at jeg 
sagde, jeg ogsaa havde krøbet gennem Horsehammen, havde jeg 
vidst det forud«. »Det gør han nok«, svarede Manden, »For 
han er i Sandhed god at bede«. 

Rasmus Hansen fortsætter med at lade den unge 
Karl, J ens, Sønnen i Gaarden, der havde set den 
unge Pige i sit Kammer, spørge de to Huskoner ud 
om Marerne og lade dem fortælle videre derom ved 
Kartegilde, men her vi l det være passende at af~ 

bryde. J eg tror, at Tilhørerne vil have fa?et et Ind' 
tryk af Ejendommeligheden ved Rasmus Han!)ens 
Fremstilling af Folketroen og for Resten ogsaa af : 
Fortidens Historie i gamle Minder, han fører d~~ 
frem i levende Samtale og ildfuld Drøftelse af Fol:: 
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ketroens Problemer. Disse Samtaler er som Goethes 
Levnedsskildring, Digtning og Sandhed. De er 
Digtning ligesom Samtalerne i Snorres Kongesagaer, 
fordi det ikke er muligt Aarhundreder igennem at 
bevare en saadan Samtale eller Drøftelse i dramatisk 
F orm, noget helt andet er det med et Sagn i episk 
Form, men de er Sandhed, fordi de er udsprunget 
af Mindet af ganske lignende Samtaler, som Rasmus 
Hansen selv har oplevet i sin Barndom og Ungdom. 
Derfor er han ogsaa i Stand til med saa fin en Ka• 
rakteriseringsevne at tildele de enkelte optrædende 
Personer netop den Viden om Folkets Tro, som de 
efter deres Alder og Livsforhold virkelig er i Besid• 
delse af. Derfor er Rasmus Hansens Sagnoptegnelse 
i det hele og store saa beundringsværdig. Mens 
T an g Kristensen paa en vis Maade river Sagnene 
ud af deres naturlige Livsforhold for ligesom at 
samle tørrede Planter til sit Herbarium, saa gengiver 
Rasmus Hansen Sagnene og Troen med den Livs• 
friskhed, de har haft for ham fra hans tidligste 
Barndom af, fortalt først og fremmest af hans elskede 
gamle Farmoder. Det personlige spiller tit saa ringe 
Rolle for T an g Kristensen, Folkets personlige F o r• 
hold til den fra Fædrene nedarvede Tro, den større 
eller mindre Inderlighed, hvormed de enkeltte For• 
tællere knytter sig til den gamle Digtning og Tro. 
Desværre dør Rasmus Hansen i forholdsvis ung 
Alder midt i sin sene og dybe Modning, blot 58 
Aar gammel. Om han blot havde levet 20, ja 10 
A ar til, saa havde han været et af vore bedste N avne 
indenfor den danske Folkemindelitteratur. Nu døde 
han, mens han alligevel kun var i sin Vorden. Dy• 
bere og · sandere end nogen anden, selv gamle Feil• 
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berg, hvis Hundredaarsdag det i Overmorgen er, 
vilde han kunne have fremstillet den danske Folke• 
tro, de gamles T ro. 

Lad mig til sidst fremdrage et andet Vidnesbyrd 
fra Rasmus Hansens Forfatterskab, hvor vi paa 
samme Maade, som i F artællingen om Marerne, 
mærker hans Tilslutning til den gamle Folkeoverleve• 
ring, og hvor vi ligesom hører hans fynske Hjærte 
slaa. J eg vælger et Stykke fra Gamle Minder li. 
(S. 220 f.) hvor Farmoderen har fortalt om Forholdet 
mellem Karle og Drenge i gamle Dage, hvorledes 
Karlene, der selv blev mishandlet i Kongens Tjene• 
ste og paa Hovmarken, lod Pryglene videre gaa. 
En Karl, som havde ligget ved Rytteriet flere Aar, 
tvang, naar han kom sent hjem om Aftenen, 
Drengen til at staa op og trække hans lange Ryt= 
terstøvler af. Det maatte ikke ske ved Hjælp af en 
Støvleknægt eller med Hænderne, nej, han skulde 
tage Støvlerne mellem sine bare Laar, klemme dem 
haardt sammen og paa den Maade drage Støvlen af. 
Saaledes havde Karlen selv, sagde han, maattet gøre 
for Underofficeren, mens han laa ved Rytteriet, og 
det maatte jo saa høre med til god Orden. Drengen 
maatte derefter viske hans Støvler og stoppe dem med 
Halm indvendig, hvis de var vaade, og det skulde 
han ogsaa gøre nøgen. Karlen var slet ikke undse• 
elig ved sin Færd, som han tværtimod roste sig af, 
og flere tog Skikken op efter ham. Pigerne og Ko• 
nerne h9Jdt det imidlertid for en gruelig U skik og 
paastod, at Karlene ved saadan Færd gjorde Folks 
egne Huse til et Helvede, og af det Slags var der 
mere end nok, der var jo Skolen og Hovgaarden, 
og der var Soldatertjenesten, saa det var godt, saa 
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længe Folks egne Huse kunde have lidt Lighed med 
Himmerig. Da Karlene ikke lod til at ænse saadan 
Tale, tog K vinderne Sagen fra en anden Side, idet 
Pigerne ligefrem nægtede at lege eller danse med 
Karle, der øvede en saadan Færd. Ja, hvis en af dem 
bejlede, var det en Aftale, at han fik sendt en Kurv 
med nogle Garnnøgler og N aale og saa nogle T eg l• 
stensbrokker. Det skulde sige ham, han kunde lave 
til at sy om sig selv, og mens han gjorde det, tørre 
sine Øjne paa en Teglsten. De fleste Karle gav Køb 
for ~aa megen Modstand, men de gjorde et Rim, 
hvori de udøste deres Harme, og det lød: 

))Er det dog ikke et Helvedes Spil, 
at Manden skal gøre, hvad Kællingen vil!« 

Men Konerne støttede Pigerne, og i Samlag gjorde 
de et Svar til Karlenes Rim. Det lød saaledes: 

))Nej, - det er bare Kærligheds Spil: 
Pigerne kræver, hvad Hjærterne vil!« 

Denne Menneskeligheds• og Frihedsfølelse er saa 
karakteristisk for Østfynboerne, den har i højeste 
Grad præget to af deres bedste Mænd, Gaardmand 
Kristen Hansen i Vejstrup og hans Tjenestekarl Ras• 
mus Hansen. Ved deres offervillige Hævden af Kær• 
lighedens Ret til Børnenes Frigørelse fra legemlig Mis• 
handling og sjælelig Underkuelse i den gamle Almue• 
skole, har Østfynboerne øvet en uudslettelig Indsats 
i dansk folkelig Kultur. De har indpodet deres egen 
F riheds• og Kærligheds Aand i den gamle stivnede 
Soldaterskole, saa vi Landet over har faaet en fri ·· og 
menneskelig Børneskole, hvor Børnene ikke faar deres 
Lærebog indterpet, men hvor de lærer at kende og 
elske Hjemstavn og Fædreland til Guds Ære. Bag · 
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Mændene staar de østfynske K vinder; de har i deres 
Kærlighed til Børnene som de svage og hjælpeløse 
drevet Mændene frem og, naar de var modløse eller 
vrangvillige, hævdet: 

»Nej, det er bare Kærligheds Spil: 
Kvinderne kræver, hvad Hjærterne vil.« 

Denne Frihedstrang, denne Kærlighed, denne Menne~ 
skelighedsfølelse, dette Had til legemlig og sjælelig 
Undertrykkelse af de svage, luer i Rasmus Hansens 
Bøger og gør dem til en Oplevelse for hver den, 
som engang har lært dem at kende. Jeg vil haabe, 
at mange af de her tilstedeværende Tid efter anden 
maa skaffe sig »Gamle Minder« i Hænde og læse dem, 
det er de ærlig og redelig værd. · 

Paa given Foranledning gør jeg opmærksom paa, at der findes 
en Række af Rasmus Hansens Sagnoptegnelser trykt i Fynsk 
Hjemstavn I- IV. Sagn fra Gudbjærg Nr. 1- 15 saaledes i F. Hj. 
Is. 16, 29, 42, 62, 78 , 111, 124, 157 f.; Sagn fra Gudme Nr. 1- 19 
i F. Hj. II s.61, 107,141, 174f.; Sagn fra Veistrup i F.Hj. III 
s. 45 f. 93 f., 142 og 190 f. Sagn fra Oure og flere Steder Nr. 
1-22 f. i F. Hj . IV s. 76 f., 124 f. og 13 8. Desuden er følgende Sagn 
i Tang Kristensens Danske Sagn optegnet eller meddelt af Rasmus 
Hansen : 1ste Række II G. 243 H . 227, 461, 517, III 1139. V 
Nr. 609 og 1576, VII 351, 352, 355, 362, 1112, 1124, 1197; 2den 
Række I Nr. 591, II G. Nr. 246, H 24, 33, 39, 49, 50: Jysk 
Almueliv Tillægsbind I Nr. 1071, III. Nr. 1835. Desuden findes i 
Friskolens Tidende 1894 II s. 318-20 og 322-325 et Uddrag af 
Prøver af Folkesagn og Folketro >>Om Eftervarsler« ved V. Ben' 
nike. I Dansk Folkemindesamling findes foruden Gamle Minder 
III og det lige nævnte store Manuskript Prøver af Folkesagn og 
Folketro et Par Pakker med Manuskripter og Udkast af ret be, 
grænset Værd (DFS 1922 138 r, II), deriblandt dog et ret stort 
Manuskript >>En Danmarkshistorie« og forskellige Folkelivsskild, 
ringer i mere digterisk Form (>>Mads eller et forfejlet Liv«, >>Kjeld 
og Magdalene«, >>En Konemand« o. s. v.). Desværre er Rasmus 
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Hansens værdifulde Dagbogsoptegnelser fra Krigsaarene gaaer 
tabt, det samme gælder ogsaa Manuskriptet til >>Minder fra min 
Barndom«, som Morten Eskesen har trykt i Rasmus Hansens 
Mindebog s. 3-78. Heri er ogsaa trykt >>Til Kolds Mindekrans« 
(S. 81- 143) Sange af Rasmus Hansen skrevne paa Sygelejet 

. (S. 147-152) og endelig Mindetaler og Sange ved Rasmus Han~ 
sens Jordefærd (S. 155-176). 

Svendborg Amt 1932




