Fynske Årbøger 1965

PRÆSTER OG DEGNE
I ALLESTED OG VEJLE SOGNE
Af Franz Polk.
Omkring reformationstiden m~ Allested Sogn have været et selvstændigt pastorat, medens Vejle Sogn sandsynligvis var anneks til
Sønder Broby. Sognepræsten der beklagede ved bispevisirats 1589
"at haffue mist en Anneks og fik saa 3 Ort Korn aff Allested,
men Herligheden borte."
Den første lutherske præst i Allested hed Stephan Jensen og fik
formentlig kaldet 1538.
Den næste bar navnet Simon. I hans tid m~ det være blevet
besluttet, at Vejle Sogn skulle lægges til præsteembedet i Allested,
og da afstanden til Allested kirke var s~ kort, skulle Vejle kirke
nedbrydes, hvilket blev bestemt ved klemmebrev 1555. Men beboerne gik i forbøn for deres gudshus, og det er s~ trukket ud med
afgørelsen.
Men da den halvtreds~rige Laurits Madsen 1584 fik kaldet, blev
han formodentlig sognepræst til Allesred-Vejle Sogne.
Der var i befolkningen sikkert nogen uvilje mod denne afgørelse,
for sognene havde hidtil intet haft med hinanden at gøre. De hørte
hver under sin herreg~rd. H vor sognene mødtes i nord, l~ to huse
eller sm~gårde. Stedet kaldtes "Tøv lide", og der var nok en bom
tværs over vejen, så man rtl~tte tøve lidt for at betale bompenge til
den ene eller den anden herremand. Navnet hæfter den dag i dag ved
gården på Vejlesiden.
1589 5 juli og igen 1 juli 1598 visiterede biskop, mester Jacob
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Madsen i begge kirker og fandt alt tilfredsstillende. Der var ingen
skjult katolicisme. Altertavlerne fandt nåde for hans øjne, og der
var ingen skarnsbilleder (af Jomfru Maria og helgener.) Laurits
Madsen prædikede om bøn og havde opdelt sin prædiken i 3 punkter: Hvad bøn er. Hvad der vil hindre den. Om betingelserne for
den sande bøn.
Han og sognedegnen førgen Knudsen (for begge sogne. Der
var ingen degn i Vejle) fik god omtale af sognets beboere. Biskoppen tegnede begge kirker i sin bog og noterede, i hvilken tilstand
de var, og hvad der fandtes i dem.
Herregården Vejlegård beboedes dengang af Laurids Oldeland,
som måske var enkemand. Biskoppen skriver, at "hand holder en
Quinde hos sig og haffuer smucke Børn med hende. Hand holder
en Scolemester till". Dette forargelige forhold havde sognepræsten
forgæves påtalt. Biskoppen havde heller ikke held med sig. Han
skrev: "sed non" - Der var noget med "litteris regi is". Kongen
ville øjensynligt ikke give tilladelse til, at adelsmanden giftede sig
under sin stand. Længere nede står (også på latin) "han lovede mig
noget brænde til køkkenet."
Og så gav biskoppen Sorteper tilbage til præsten og pålagde ham
at tale herremanden alvorligt til. Vejlegård skal på Christoffer af Bayerens tid være flyttet fra
Fangel til Vejle- sikkert ikke ret langt. Den var en borg på en firkantet banke ca. 400 m fra den nuværende proprietærgård. Indtil
for få år siden var der tydelige spor af den. Nationalmuseet påtænker at tage luftfotografier for at finde dem igen. Terrænet omkring var vandfyldt, med vejler, hvoraf vel sognets navn. Caspar
Markdanner, som, 58 år gammel, i 1592 blev gift med en broderdatter til Laurids Oldeland, byggede en ny borg 300 m sydvest for
den første. Det var en bindingsværksbygning med munkesten på
granitsokkel. Den lå på en holm med voldgrave omkring. De er der
stadig, og en lille bro fører over fra det nuværende Vejlegårds have.
Omkring 1940 kom ved dybdepløjning en stenlagt vej til syne nord
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for den lille dam ved vejen i Vejlegårds have. Den udgik fra holmen
og førte tilsyneladende tværs over den nuværende gårdsplads med
retning mod den nu nedlagte Vejle vandmølle. Herfra gik der en
vej skråt over markerne op til landsbyen.
Laurits Madsen var gift med Dorothea, en søster til Jørgen Nielsen, formentlig ham, som var borgmester i Odense, og havde med
hende 2 sønner og 1 datter. 1604 afstod han, 70 år gammel, embedet til sin søn, Mads Lauritsen, som havde været kapellan pro
loco hos ham fra 1590. Den gamle præst rejste bort "for sønnekonens hårdheds skyld" og døde i Svendborg. Sønnen døde allerede
1616, vistnok af pest. Denne frygtelige sygdom hærgede i de år
Faaborgegnen.
Den næste præst hed Christen Melchiorsen. Han havde været
rektor i Bogense og siden personel kapellan i Kjøng. Inden der var
gået et år, var han død.
1617 kom Christen Nielsen Mand, som havde været residerende
kapellan i Kerteminde-Dalby. Han var sognepræst i 41 år, men var
vist svagelig. Han havde kapellan fra 1643. Måske var han med
til præstekonventet i Nr. Broby 1653, sammenkaldt i anledning af
en strid om, hvem der skulle være provst i Herredet. I følge Kirkeordinamen skulle provsten vælges af Herredets præster, men biskoppen, dr. theol. Laurits Jacobsen Hindsholm, meddelte de vrede præster, at han simpelthen tog den bedst egnede.
Efter Caspar Markdanners død kom Vejlegård i Claus Brockenhuus' eje. Han solgte den 1625 til fru Ellen Marsvin, som også
ejede Lundegård i Nr. Broby Sogn. Hun var først gift med Ludvig
Munk, som var statholder i Norge, død 1602, siden i 1607 med
lensmand på Odensegård Knud Rud, som døde 1611. Hendes datter
Kirstine Munk, født 1598, blev 1615 på Lundegård viet til Christian IV. Deres børn nævntes i kirkebønnen sammen med kongehuset. Eleonora Christines navn blev indskrevet i historien. En anden kongedatter, Christiane, blev gift med Hannibal Sehested. Efter hans død solgte hun Vejlegård til købmand Peiter Hansen, Ham-
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borg. Så var der ingen adelige på herregården mere. Siden nævnes
Niels Hansen Schmidt, hvis enke Else ægtede Peder Klingenberg,
som 1678 købte Allested og Vejle kirker.
Peder Baltharsarsen Bokkelmand, ordineret 2 november 1643,
som i 15 år havde været kapellan hos Christen Mand, efterfulgte
ham som sognepræst 1658. Han var gift med Sara Hansdatter, hvis
fader var sognepræst i Brahetrolleborg. Han døde 1661.
Samme år i december måned flyttede den 30årige Jacob H anse n
Must ind i Allested præstegård. Han var blevet ordineret 4 december. Han blev her til sin død 1702. Han giftede sig med Bakkelmands enke. Ægtebskabet var uden børn. Han fik heller ingen
med sin anden kone, Karen Andersdatter Lundt, datter af sognepræsten i Nr. Søby-Heden, som han giftede sig med 5 oktober
1697.
Han var fattig, da han kom, og måtte tilmed indløse den brøstfældige præstegård dyrt. 1666 var sommeren ualmindelig tør, som
også berettes andetstedsfra. London brændte det år. Must sendte et
bønskrift til kongen, hvori han bad om at få den del af tienden,
som tilfaldt kronen. Denne særlig nåde havde Laurits Madsen i sin
tid nydt. Must kalder sig "den fattige Sognepræst til Allested og
Vejle." Han oplyser, at "Egnen er maffuer og bar", og at der ikke
kan skaffes græsning til kreaturerne, som må sendes udensogns. Måske har hjulploven ikke kunnet behandle Allesteds frugtbare lerjord,
og hvis fælleden efterhånden mest lå hen med ukrudt og det græs,
som såede sig selv, blev der vel ingenting i tørre somre. Biskoppen
anbefalede i de sædvanlige underdanige vendinger, men resultatet
kendes ikke.
Den "brøstfældige", sikkert ældgamle præstegård har muligt været af beskeden størrelse. Hvis en svær egebjælke, som 1959 blev
fundet ca 65 cm under gårdspladsens niveau, 6- 7 m nord for den
nuværende præstebolig liggende solret øst-vest, er fodstykket til den
første præstegård, og hvis ligeledes nogle mørnede trærester, som
lå nord-syd tæt op mod kirkegårdsmuren ind mod gårdspladsen, vi-
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Den første skole i Allested.

ser, hvor den ene længe lå, har Musts præstegård kun været lille.
Tager man i betragtning, at præstegårdens forpagterbolig, oprindelig Allested-Vejle Skole, måske en udvidelse og ombygning af den
gamle degnebolig, som i hvert fald havde sin plads her, ligger betydeligt under kirkegårdens niveau, og man må formode, at det høje
stendige her er meget gammelt, kan man forestille sig, at kirkegården
oprindeligt lå ca. 1 m over det omkringliggende jordsmon. Den dannede en afrundet trekant, hvis grundlinie gik syd-nord, der hvor
stendiget endnu er ind mod forpagterboligen, og hvis spids lå mod
øst 6-7 m indenfor den nuværende kirkegårdslåge. Det ældste matrikulskort viser her en afvigning fra den naturlige linie. Har kirkeladen ligget her? Kirken må have synet højere, medens præstegården og degneboligen ydmygt har gemt sig under stendigerne. Skal
man forstå Jacob Madsen efter hans ord, har der oven i købet
været en lille mur af munkesten oven på stendiget.
Denne præstegård, hvor de nævnte 8 præster havde haft bolig,
brændte 19 oktober 1688, og Must byggede en ny på samme sted.
Den kom nok til at ligge noget højere.
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I den overtroiske befolkning omtales denne præst - som så mange
andre præster andetsteds - som en, der kunne mere end sit Fadervor.
En tidligere gårdmandskone, Marie Hansen, fra Allested, fik
1928 trykt et digt, 'hvori hun fortæller "Lidt om gammel tid i Allested." Hun skriver, at der
"fortaltes eventyr i alvor og i skæmt
om kloge mænd, der vidste råd for alt, hvad der var slemt.
At dølle blod og stille brod var deres mindste kunst,
at læse over buldne fingre gjordes ej omsonst.
Der blev fortalt om anelser, om hvad der i tiden sker,
om varsler og om spøgelser, som man ved midnat ser.
Hvem der i livet her var ond, fik ej i døden fred.
Men præsten var en kyndig mand, han manede ham ned.
Da præstegården brændte, vandred præsten rundt i ring,
og ildens luer rakte sig og strakte sig omkring;
men præsten manede og spåede, og ordet havde magt.
Ved præstens ord blev ilden slukket, og han skal ha' sagt:
I Allested i hundred år b lir ingen ildebrand."

Ifølge overleveringen begrænsede præsten ilden til præstegården,
så bøndergårdene, der lå tæt mod syd og øst, ikke blev antændt.
Sognedegnen til Allested og Vejle hed dengang Ebbe Lauridsen
Gorm. Han fik 1682 på grund af alder bevilget en substitut. Det
var formodentlig Hans Rasmttssen, som ved patronen Peder Klingenbergs mellemkomst 1694 af biskop Thomas Kingo blev ansat
som sognedegn og underskrev eller aflagde degneeden:
Jeg lover, at jeg med al gudelig flid vil lære ungdommen Martin
Luthers lille katekismus ved sine ord og forklaringer efter kgl. majestæts ordonants, og som det mig efter Guds bud og rette mening
bliver anbefalet og forelagt. For det andet: at jeg vil så være på
mit embede ude og inde udi sand gudsfrygt med bøn og påkaldelse
og så leve mit liv og levnet fremtidig, at ingen med Guds hjælp
nogetsteds skal tage forargelse af mig eller have årsag at tvivle
om denne (tro) for min skyld. For det tredie: at jeg vil finde min
sognepræst, provst og bisp og min gejstlige øvrighed hørig og lydig i alt det, de af mig begærer og forlanger som kristeligt og ret.
I Musts tid blev Kirkeordinansen afløst af Forordnet Alterbog.
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Herremændene fik mere magt og dermed hovedindflydelse på besættelse af præste- og formodentlig også degneembederne. De forlangte som regel, at en ny præst eller degn skulle gifte sig med formandens enke.
Den herregård i Nr. Søby, som Allestedgårdene hørte under, det
senere Søbysøgård og som fra ca. 1450 havde tilhørt Urnerne, var
o. 1642 gået i arv til rigskansler Christian Urne, som døde 1669,
hvorefter hans søn af samme navn ejede den. Hans enke solgte den
til kaptajn Iver Krabbe, og dennes enke Anne Christence Rosenkrantz gik fallit 1722, hvorefter gården kom i kaptajn P. O. v.
Garnrus eje. Han solgte den 1730 til Fr. v. Holsten, og herregården
fik navnet Holstensgår d.
Den næste sognepræst Henrich Pedersen Zeuthen, præstesøn fra
Ollerup, giftede sig med Musts enke. Han var 27-30 år. Ægteskabet
var uden børn, men "ikke uden bedrøvelse." Efter hendes død blev
han lykkeligt gift med Birgitte Cathrine Mathiasdatter Thestrup,
datter af sognepræst Mathias Olufsen Thestrup, Dalby-Stubberup.
Hun var født 1685. De fik 4 sønner og en datter.
1733 visiterede biskop Christian Rarnus i Allested kirke, hvor
også menigheden fra Vejle var til stede. Sognedegnen hed Jacob
Faber. Der var intet klagemål hverken over præst eller degn, og
ungdommen fandtes forsvarligt oplyst. Faber døde 1735 og efterfulgtes af Abraham Boye; født 1709. Han aflagde degneeden 26 august
1735 og virkede her til1787.
1734 25 maj brændte præstegården igen, og Zeuthen var nær indebrændt. Han opførte en ny, statelig og betydeligt større firelænget
præstegård, med to porte, den ene omtrent, hvor kirkelågen er,
og med en længe, som lå helt inde på den nuværende kirkeghd.
Der var mødding udenfor, mod kirkegården, og syd om den gik
en markvej ned forbi kirken, hvor ligkapellet nu ligger, og langs
skellet mod forpagterens have, hvor den drejede mod nord til byvejen lige over for den vestligste gård (Dyndgården).
På en meget svær egebjælke over hovedporten lod Zeuthen med
6
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latinske bogstaver indhugge: Denne Gaard er 2 gange afbrændt.
Første Gang udi s. H. Jacob Mustis Tid 19 Oktober 1688. Anden
Gang udi H. Henric Zeuthens Tid 1734 den 25 Maj.
Af Ildens Grusomhed
er denne Gaard lagt ned

H. Zeuthen

B. C. Thestrup

To Gange vil du see
Gud, lad det mer ej skee

1736 blev konfirmationen påbudt. 1742 er der skolestue i degneboligen. Provsten kom på visitats. Pontoppidans lærebog var
nu obligatorisk. Provsten skrev, at skolens inventar bestod i 1) en
bibel2) to linealer 3) en stentavle.
1743 kom biskop Rarnus atter på visitats. Befolkningen fandtes
at være veloplyst. Zeuthen skrev selv med tynd, snirklet skrift under
i visitatsprotokollen.
Samme år hærgede en epidemi på egnen, og en del børn døde.
Ridefogden på Vejlegård, S. Ronager, skrev 14 juli 1743: "Sygdommen er ikke ulig Sprinkelsyge og udslaar med brune Pletter
af Størrelse som en Vikke." Zeuthen kalder den i kirkebogen for
"Blodsott". Ridefogden oplyser, at der findes en del koldfeber, men
ellers er egnen ikke usund. Hvad folk angår, er de ikke almindeligvis skarnagtige, men kan her som andre steder "nok iblandt være
tilbøjelige hver til sit, især, om noget skal nævnes, til Brændeviins
Drick og Tobak."
1744 døde Henrich Zeuthen "meget hastigt". Hans søn Jens, som
i 5 år havde været kapellan hos ham, skrev i kirkebogen: "1744 23
Juni blev min Hr. Fader Hr Henrich Zeuthen begraven. Han havde
været Sognepræst her i 42 Aar. Anno ætatis: 70."
Jens Henriksen Zeuthen, ordineret 1739 13 marts, var 32 år, da
han efterfulgte faderen. Han var student fra Odense 1732 og blev
kandidat 1734. Den 29 oktober 1744 giftede han sig med Dorthea
Margrethe Seerup, datter af sognepræst Niels Terpager Sørensen
Seerup og hustru Dorothea Cathrine Hedvig Jørgensdatter Pougdal,
Horne. Med hende fik han 2 sønner og 2 døtre.
Et morsomt optrin fandt sted, da præsteparret efter vielsen muligt dagen efter - kom kørende fra Horne. Alle bymændene
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stod for at modtage dem. Bystævnet lå forøvrigt lige uden for præstegården mod nordøst. Oldermanden, sognefoged Hans Dynd, havde
på bymændenes vegne forfattet "En Cantate i Landsbyestil til en
Trome, toe Byhorn og en Langeleg ved de unge Præstefolks Hjemkomst fra Brøllup". Han kalder sig "Præstens gavmilde Tjener."
Måske var han en barndomslegekammerat til Jens Zeuthen. Eller
den lille præstedreng havde haft sin daglige gang i gården. Visen
er skrevet i fynsk mundart. Sognefogden har lært at læse og skrive,
men ikke "rigsdansk." Synge kunne han også. Han overrakte sagtens
visen til præsten og havde skrevet nedenunder: Noderne findes
hos Autor.
Præsten var jo også gårdmand. Præstegården var på ca 85 tdr.
land, den største i Sognet. Men skulle han optages i bylauget, kunne
han ikke - skønt det var lige i Pietismens år - slippe for at give
en tønde øl og brændevin til sine laugsfæller. - Sognefogden sang:
Valkommen molille til Allested (hen?)
Valkommen her Jens med sin Kone.
De ønsker alle vi Bymæn vær een
i heste o faureste Tone.
Vi tænte, Hr. Jens for Quindfolk var sky
for ded han tøved saa lænne,
men no kaan vi see han er itte saa bly
han tør gaa med Peier i Sænge.
Per Haan, du maa tro den Bru er so giev.
No kommer di alle fraa Gile.
So mant et Krys Øl le venter vi faar
o Brendvin a hene Hænder.
Vor goe Hr. Jens. I glømer val ey
ler !gangs Øl en Tønde at give?
At gi vos at dreke er eneste Vey
i Lauet at komme o blive.
Gi I staa læne paa vor Prædikestod
med Hænder som Trorostikker banke.
I Prædiken exnobel I staar som en Soel.
Ole len, er du ikke o den Tanke?
Vi ener vor Vise seier Amen dertel
enver som er med o eje.
Alt ho vi har i vor Gaar stemmer i med jer Spe!
Høns, Gies, Grise, Ener o Stue
Kykle Ky, kek ko, vin, vin, bø, bue.
6•
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Af kirkebogen fremgår, at præsteparret holdt fine dåbsfester, således 1746 17 september, da datteren Birgitta Dorthea Zeuthen,
født 7 september, blev døbt. Dåben fandt sted om aftenen kl. 21
(altså i hjemmet). Faddere var: Hr. Niels Seerup, Hornøe, hr.
Jørgen Lund, Ringe, hr. Thomas Amager, Synder Brobye og "min
Broder, Hr. Niels Zeuthen og hustru e, Scambye." Lutter præstefolk.
Ved en anden dåb var oberstlieutenant Matthias Leth og frue
Catharine Hedevig Leth, født Løbenhjelm, faddere. Deres datter,
Adolphine Leth, havde arvet Vejlegård efter sin gudfader, generallieutenant v. Neuberg.
En søn, Niels Seerup Zeuthen, blev øjensynlig 1779 degn i Hundstrup (Krogsbølle sogn). Han tog afsked 1805 på grund af "alder
og svagelighed."
Jens Zeuthen underskrev 28 august 1754 som medlem af den
første bestyrelse fundatsen for Lundegaards Stiftelse. Han var en
meget påpasselig revisor. Han døde i efteråret 17 63, 51 år gammel.
Den ny sognepræst blev allerede udnævnt 14 oktober. Han hed
Bertel Nielsen Holm og var præstesøn fra Lyø, født 23 august
1729. Han var blevet student ved privat dimission 1748 og blev
kandidat 7 juni 1752. 17 december samme år blev han uordineret
kapellan hos sin fader. Hans ordination fandt sted 23 marts 1763.
Han blev Zeuthens efterfølger i Lundegaards Stiftelses bestyrelse,
hvorfra han trak sig tilbage 1795.
Han var 34 år, da han kom til Allested, og Zeuthens enke fyldte
40 i januar 1764. Den 29 februar dette år trolovedes de i præstegården. Vidner var hr. Niels Holm på Lyø og hr. Niels Seerup,
Horne. Vielsen fandt sted i kirken 22 marts. Biskop Jacob Rarnus
visiterede samme ,år. Der var ingen klager, og kirken var i god
stand.
Præstekonen var afholdt i sognet. Ofte står det anført i kirkebogen, at præstens hustru bar barnet.
På en bjælke over den nordvestre port, som dengang var hovedporten, stod indhugget
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D XXXIV

Herrens Engle lejre sig trindtomkring dem, som hannem frygte
B. Holm

D. M . Seerup

Præsten og sognedegnen Abraham Boye underskrev som vidner
den 23 marts 1779 et testamente, som lieutenant Piischel, der boede
i Allested, havde oprettet til fordel for sin hustru Catharina Hedevig Obenhausen, "eftersom det ikke har behaget den Gode Gud at
velsigne mig med Livs Arvinger, og jeg ingen nær paarørende Slægtninger haver."
Løjtnanten, som var født i Halle og blev 72 år, døde 1779 16
april og begravedes "her i Allested Kirkegaard d. 24 april. Her
ved den østre Ende af Kirken." Enken døde 1805 1 maj "af Brystvattersot i hendes Alders 86 Aar og blev begraven d. 7 Maj."
Den trapezformede gravsten ligger stadig ved kirken, omend den
har været flyttet nogle gange. Muligt er det en middelalder-ligsten,
hvor den oprindelige inskription er hugget bort. På stenen er indhugget: HER HVILER LIEUTENANT JOH HENRICH PUSCHELS ASKE 1780 OG FRUES CATHRINE HEDVIG OBENHUUSES 1805.
Piichels danske officerssabel hænger nu i kirken.
1786 var biskop Tønne Bloch "meget vel fornøjet." "Præsten,
Hr. Bertel Holm prædikede ganske vel over 2 Thim 2,8 Kom Jesus
Kristus i Hu, oprejst fra de døde. Degnen, Boye, katekiserede ret
vel."
Han døde året efter. Og Axel Frederik Brechling var fra 10
juni til 1O oktober sognedegn i Allested-Vejle. Så blev han sognepræst i Nørre Broby.
1789 var kirkerne fulde under visitatsen. Pastor Holm prædikede
over dagens evangelium. Degnen, Niels Steensen Knub katekiserede
nogenledes. Der var 94 unge til stede. Ingen klager.
Atter 1792 er der visitats i Vejle kirke. "Men Folk fra Allested
skikkede Afbud formedelst en i Allested Sogn og Byer grasserende
smitsom Sygdom." Knub blev 1794 forflyttet til Nr. Søby-Heden,
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hvor han iøvrigt "katekiserede maadeligen." Da han afleverede degneboligen, oplyste han, at den var på 11 fag, de 4 fag bygget af
ham, samt et nyt udhus på 6 fag. "Stuehuset behøver Reparation,
især Overdelen og Skorstenen, der er brøstfældig." Han opgav, at
udvidelsen havde kostet ham 180 rigsdaler, hvoraf han andrager
om at få 50 tilbagebetalt, hvilket blev ham bevilget. I årlig løn
som degn har han haft 6 rigsdaler 4 mark og i begge Sogne for
skolen 3 rigsdaler 2 mark, i alt l O rigsdaler, "hvilke forfalder til
Paaske."
Udvidelsen af degneboligen skete mod vest. Siden må bindingsværket være blevet skjult under skalmuring. Skolestuen var mod
øst, tæt ind til kirkegården.
Den næste degn hed Anders Fuglebjerg. Biskop Bloch var 1795
overmåde velfornøjet. Præsten prædikede "ret opbyggeligt." 1798
står der dog om Fuglebjerg: nogenledes. "Han er den første, der
kaldes "lærer" af biskoppen. Han døde 1799, vistnok af Sprinkler
(plettyfus) kun 35 år gammel.
1787 døde fru Holm, og hendes mand skrev i kirkebogen: "Torsdag Morgen 18 Oktober kl S1/2 behagede det den alene vise Gud at
skille mig fra den i Livet hæderlige Ægtemage Madame D. M. Seerup. Hun havde boet her i Allested i 43 Aar og var 64 Aar gl."
Den 25 oktober blev hun begravet i kirken, i skibets nordvestre
hjørne. Og 1793 opsattes på væggen ovenover en sandstenstavle,
hvorpå læses:
Her viler Støvet det dødelige af den i Livet dydige nu hos Gud salige
velædle Madarne Dorthe Margrethe Seerup, født i Hornøe Anno 1724 den
12 Januar. Var toe Gange gift, først med Hr Jens Zeuthen 19 Aar Moder
til 4 Børn, dernæst med Hr Bertel Holm, begge Sognepræster til Allested og
Vejle Sogner. 2den Gang gift 24 Aar uden Børn. Død d. 18 October Anno
1787.
Støvet venter Dagens Komme
som Gud lovet har de Fromme
Basunens Lyd i Gravens Vraa
Nu Tiden er, du skal opstaa

Fra 1658 havde Allestedpræsterne været i familie med hinanden.
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Holm opsatte en skifertavle i kirken over sin kones broderkone,
velædle Madame Christine Lusie nat: Classen, som havde været
gift med præsten Hr. Jørgen Pougdal i Dyllefeld og Musse i Lolland. Hun boede i Allested præstegård 1779-1794 og blev 86 år.
1788 13 juni blev Bertel Holm, som nu var nær 59 år - uden
forudgående trolovelse- gift i Allested Kirke med sin husbestyrerinde
og slægtning, den ganske unge Nicoline Holm, datter af sognepræst
Knud Tommerup Vulfsen Holm og hustru Charlotte Amalie Hansdatter Landorph, Korup-Ubberud.
Og 1790 skriver Holm i sin kirkebog: 4 December blev min Hustru forløst med en liden Datter.
Dagen efter blev hun hjemmedøbt over et messingfad, som derefter blev båret over i kirken og lagt over døbefonten. På fadet
er med en nål indridset Marcus 16, 16 og, at præsten og hans kone
havde skænket dette døbefad til Allested kirke.
Den lille pige fik samme navn som præstens første hustru.
Adolphine Leth på Vejlegård blev gift med løjtnant Mikael de
Tengnagel, som var reformert, ligesom vist Leth'erne var. De fik
10 børn, hvoraf den bedst kendte er Constance Leth, som siden blev
frue på Egelykke, hvor Grundtvig blev huslærer. Hun blev konfirmeret i Vejle kirke Quasimodo søndag 1793, i hvilken anledning
hendes fader lod kirkeklokken omsmelte til en større.
Bertel Holm døde 1797.
En 29 årig, ugift, velbegavet og arbejdsivrig præst flyttede nu
marts 1798 ind i Allested præstegård. Han hed Carsten Friis.
Han var født i Marslev 1768 22 september, søn af sognepræst Morits Trap Friis og hustru Johanne Margrethe (som blev blind 3 år
senere). Han blev student fra Odense Katedralskole 1786, hører i
Nyborg 1790 og kandidat 16 januar 1797.
På ordinationsdagen, 2 marts, prædikede han over A ab. 19,1 O
"jeg faldt ned for hans fødder og tilbad ham." Midfastesøndag, d.
18 marts, blev han af pastor Pingel, Nr. Søby, indsat i embedet.
Provsten var syg.
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Biskop dr. theol. Tønne Bloch, som visiterede 1798 og 1801, fandt,
at Carsten Friis katekiserede "herligt."
Med denne præst holdt Rationalismen i sin bedste og mest
positive skikkelse sit stormende indtog i Allested-Vejle. Præsten
gik med ildhu i gang med ungdommens oplæring. Og han fik udmærket hjælp af den ny lærer, student Schack Idum Møller, som
tiltrådte 1799 og giftede sig med Fuglebjergs unge enke.
1800 26 februar blev præsten gift i Nyborg. Hans kones navn
var Elisabeth Dresing. Hun var enke efter Claus Schoning.
1800 var der 76 børn i Allested Skole, 49 fra Allested, 27 fra
Vejle. Da der ikke var skoletvang, havde det været en sjældenhed
at se børn fra Vejle i skolen. Men "ved at gøre skolegangen til et
glædesarbejde for børnene, ved at opvække æresfølelse hos dem, ja,
ved undertiden i ondt vej og vejr at lade dem ved min befordring
hjemkøre fra skolen, har jeg naaet det, jeg ønskede, nemlig: at
børnene ej med god vilje bliver hjemme, og at forældrene i ondt
vejr enten til vogns eller hest befordrer deres børn til og fra skolen."
Sognepræsten underviste 15 1/2 time ugentlig. Skolen var delt i
5 klasser. Desuden underviste han for egen regning om eftermiddagen i et lokale i præstegården. Hver fredag formiddag boldt han
eksamen, og han uddelte som flidspræmier bibelhistoriebøger, læsebøger, A.B.C.-er, billedbøger og salmebøger (den "ny Salmebog.")
Som belønning for flittig sommerskolegang drog han med 14
drenge på tur til Tåsinge, hvor de overnattede. Den foregik i to
vogne. Præsten kørte den ene, karlen den anden. Præstens væltede -.
I vintermånederne gav han sognets karle undervisning to aftener
om ugen. Om sommeren hver søndag eftermiddag.
Konfirmanderne gik tirsdag, torsdag og lørdag til undervisning
13.30-18. De fik 2 timers religionsundervisning, 1 time i jordbeskrivelse og l 1/2 i skrivning og regning. "Jeg nød mange glade timer
i disse lærvillige børns selskab, og jeg indviede dem med de gladeste
anelser til medlemmer af den kristelige menighed."
Biskoppen var dog ked af, at begge køn gik sammen. "Den skade,
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som deres samling altid forårsager, bliver endnu større· på landet,
formedelst konfirmationsvejens længde, især når man i de korte
vinterdage skal gå hjem efter kl. 6."
Carsten Friis skriver også i sin indberetning til biskoppen om:
"Det af mig i præstegården til mine sognefolks brug bekostede laanebibliotek."
Straks ved sin embedstiltræden anskaffede han 20 almueskrifter,
og da mange var "begærlige efter at læse dem," besluttede han at
udvide biblioteket, der gratis skulle stå åbent for alle. 1804 var der
67 bøger og hver søndag eftermiddag og aften udlån og vejledning.
Det år var der 199 udlån.
For at komme de mange kvaksalvere, "de i bondesproget saakaldte kloge mænd og koner" til livs, oprettede han et husapotek.
Da Allested lå 3 mil fra distriktskirurgens bolig, købte Friis forråd af lægemidler og indsamlede medicinske urter og rødder. "Den
gode Gud velsignede ogsaa heri mine bestræbelser. Nogle heldige
kure og lægemidlers uddeling uden betaling skaffede mig snart tiltro.
- Jeg har haft og har daglig den glæde at helbrede mange, dels ved
brugen af tjænlige midler, dels ved at forskaffe dem paa min bekostning og fra mit hus en tjænlig diæt." Var der tvivlsomme tilfælde, sendte han patienterne til regimentsfeltskær Jørgensen eller
konsulterede ham desangående.
Da han af denne havde lært at vakcinere mod kokopper, begyndte
han selv at indskrive vakcine. Det var 1804 om efteråret, og inden
årets udgang havde han vakcineret alle børn fra sognene. Nu kom
de også fra nabosognene. "Under vinterens barske kulde strømmede
fra alle kanter ømme mødre med deres børn til mig. Hver niende
dag vrimlede alle mit huses værelser. Mangen gang vakcinerede jeg
over l 00 børn." Han oplyste, at han havde vakcineret 1971 børn
og ført nøjagtig bog over dem.
Carsten Friis katekiserede hver søndag ved sidsttjenesten, og ved
konfirmationen udleverede han hvert barn en "konfirmationspagt."
Den blev af adskillige opbevaret som et klenodie.
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S pnuar 1809 døde han - slidt op. Provsten, M. T. Bredsdorff
skrev i kirkebogen om "disse menigheders sjælden værdige lærer"
som havde "stiftet overordentlig megen gavn og gjort sig uforglæmmelig for sine menigheder."
Biskoppen, professor, dr. theol. Peter Hansen indfandt sig ved
begravelsen og holdt ligtalen over Johs 5,17 "Min fader arbejder
indtil nu. Også jeg arbejder."
Lærer Idum Møller skrev i skolens embedsbog: I ham mistede
jeg en ven og velgører.
Carsten Friis blev begravet i Marslev.
Ud over de tørre data vides intet om den næste præst Jacob
Severin Pingel. Han var født i Helsingør 1747 4 april, søn af den
senere stiftsprovst i Odense Jacob Christian Pingel og hustru Marie
Elisabeth f. Winding. 1770 blev han kandidat med haud illaud,
men for sin dimisprædiken fik han laud. Før og efter den tid
underviste han i adelige huse. 19 april 1782 blev han sognepræst i
Nr. Søby-Heden, og biskop Tønne Blochs visitatsbog oplyser, at
han talte vel og katekiserede ret vel, til tider overmåde vel.
Han var 62 år, da han kom til Allested i maj 1809. Han var
gift med Elisabeth Kiihl en datter af den tidligere Nr. Søbypræst
Claus Frederiksen Kiihl. Hun døde 1816. De havde 6 børn, men de
fleste var voksne inden Allestedtiden.
1820 18 maj tog Pingel sin afsked, men han blev året ud, ja, helt
til næste forår. 1821 22 marts er han indskrevet som fadder for to
små, faderløse drenge, sønner af afdøde districts Chirurg i Ringkjøbing Mogens Pingel og hustru Eugenie Marie Joseph Bartholin
fra Bouchain. De var hjemmedøbt, måske af en reformert præst.
Nu blev de fremstillet i Allested kirke, og det blev Pingels sidste
kirkelige handling her. I følge kirkebogen rejste han til Kullerup,
men han tilbragte sine sidste år - han blev 84 - hos sin datter,
Axeline Sophie, gift med sognepræst Rasmus Aagaard i Farum.
I årene 1820-26 var Nicolai Faber sognepræst.
Han var født i Odense 1789 19 juni, søn af underretsprocurator,
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senere grosserer i København Rasmus Faber og hustru Anna Kirstine
Henneberg. Han blev student 1807 og kandidat 1811. Den 5 maj
1813 blev han i Set. Hans Kirke i Odense viet til Christiane Kaarup,
datter af forvalter Søren Kaarup og hustru Martha Hyllerup, Næsbyhoved Mølle. De fik 3 sønner og 3 døtre.
Samme :\l.r blev han adjunkt ved Metropolitanskolen, men tog allerede afsked 1814, da han ikke kunne leve af de 400 rigsdaler,
han fik i løn. Pengenes værdi var dalet stærkt, og han kunne ikke
f:\l. den hjælp, hans fader havde lovet ham, på grund af dennes
forringede økonomiske forhold. Det så fortvivlet ud for det unge
hjem, men en udvej åbnede sig. Fabers yngre broder havde påbegyndt en forretning med huder og skind i København, og teologen
fik ansættelse på kontoret, hvor han hurtigt tilegnede sig det handelsmæssige. Samtidig studerede han videre -vistnok også musik og tog den filosofiske doktorgrad 1817. Emnet var: de origine idearum. Det år rejste broderen til Hamborg for at starte en større
forretning, og den unge videnskabsmand fik nok at gøre på kontoret.
Men indtægterne var små, og det lykkedes ham ikke at blive kaldet
til et embede. 1820 ville han rejse til Filadelfia i Nordamerika, hvor
en svoger, franskmanden Weber, drev en stor kommissionsforretning med silkevarer. Kufferterne stod pakkede. Men så blev Fabers
ældste dreng syg og døde, og rejsen blev opgivet. Faber søgte igen
og blev kaldet til Allested-Vejle og ordineret 8 november 1820.
Det var ikke noget fedt embede. Friis enke var vel stadig "på
kaldet." Kornpriserne var minimale. Familien i præsteg:\l.rden kunne
simpelthen ikke leve af indtægterne, men måtte stifte gæld. I Sognene mødte han en del modstand. De konservative og overtroiske
bønder var ikke tilfredse med den lærde og selvsikre sognepræst,
som tilbød undervisning i græsk og latin. Det gik så vidt, at han
en mørk aften på vejen blev antastet af to mænd med knipler.
Men Faber satte sig efterhånden i respekt. Han var nok lærd, men
yderst veltalende og snakkende, en ægte fynbo, livlig og ivrig, tilsyneladende - trods dybe sorger og modgang - altid veloplagt og
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meget flittig, selv om fliden nok mest fik udløsning i studerekammeret.
Nogle af børnene blev født i Allested, således sønnen Christian
Gottfred Weber Faber, født 1822 28 januar. Han blev adjunkt ved
Odense Katedralskole, og datteren Seline Ariinde Constanze Faber,
født 27 juni 1823. Moderen døde samme dag, og barnet blev døbt
ved kisten på begravelsesdagen 2 juli. Seline blev gift med naturhistorikeren, overlærer ved Odense Katedralskole Vincens Strøm. Hun
døde 3 februar 1901.
To år sad Faber som enkemand. Så blev han 21 august 1825 i
Vejle Kirke gift med jomfru Jacobine Kaarup, en søster til den afdøde. Hun blev en god stedmoder og fik selv 2 børn, hvoraf det
ældste, en datter, blev født i Allested 18 juni 1826 og ved hjemmedåb fik navnet Elfriede Tarquinia Faber. I kirkebogen underskrev
hendes fader sig for første gang som dr. theol. Den 29 maj havde
han forsvaret sin disputats: de recta methodo fidem religiosam
construendi.
To dage før pigens fremstilling i kirken, døbte Faber en 24årig
jødinde Mariane Constanze Salomon. Hun "blev efter foretagen
Underviisning og offentligt aflagt Prøve døbt og confirmeret i Allested Kirke." Fadderne var: fru Faber, jomfru Kaarup, inspektør
Faber, hr. R. Ø. Kaarup fra Odense og proprietær Egeløkke, Vejlegård.
Faber ville nu andetsteds hen og tænkte på at blive lektor i filosofi ved Sorø Akademi, men 17 december 1826 blev han udnævnt
til sognepræst i Middelfart og Kauslunde. Han er den første lutherske præst, som blev forflyttet fra Allested-Vejle. Nu bedredes hans
økonomiske forhold. Allerede 1830 blev han stiftsprovst i Odense
og 1834 biskop over Fyns Stift.
På sine senere visitatser viste han altid stor velvilje mod Allestedlæreren, Schack !dum Møller, som efterhånden var blevet temmelig
tunghør. Men i øvrigt skrev Faber om sin tid her: "Disse trange
Aar i Allested."
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Biskop Faber.

Han døde 15 maj 1848 efter en hjerneblødning, kun 58 år gammel. Bispinden var død 1846. Et portræt af ham er ophængt i
Set. Knuds Kirke, Odense.
Skønt der vist ikke ret ofte holdtes "gudelige Forsamlinger" i Allested-Vejle, ivrede Faber, statskirkemand til fingerspidserne og
med en udpræget akademisk Vi-alene-vide-indstilling, imod denne
fare og begyndte at holde bibellæsninger og særlige gudstjenester for
at oplyse sine menigheder.
1825 udkom "Tolv Prædikener" trykt og forlagt hos Hempel,
Odense. "Et Forsøg til sand Christendoms Bestyrkelse mod Tvivl
og Vildfarelser."
Han skriver i en fortale, at det, der satte ham i gang, var "nogle
skjønne ord, der, ligesom skrevne ud af mit eget Hjerte, findes i
Litteraturtidende no 11 af 1824 p ag 173: At væbne sig til den
sværere Kamp mod de mystisk gøglende Skikkelser af Fordomme,
Overtroe og alskens Andægtigbeds Spil, som begunstiges ved Aandernes Gjæring og true med at forkogle det nys gjenfødte religiøse
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Liv, synes nu at være Christendommens Opfordring til sine Lærere
hvis Sag det er at skue ind i Fremtiden, og med Sindighed og Kraft
at styre den vaklende Hob, førend Faren bliver synlig for Alle og
Enhver."
Den "moralske Sygdom," som han finder mest udbredt "i det
Land, hvor han som Præst lever og virker, er Overtroen med dens
utallige og forskjellige Ytringer." "Grunden hertil synes at ligge i, at
den bedre Aand, som unegtelig begynder at røre sig i mange før
vantroende Hjerter, forenet med Uvidenhed, nu med eet foragter
Forstandens Lys, som om dette kun førte til Vantroe, og derimod
griber en opflammet Indbildningskrafts let fremtryllede Billeder,
hvilke nu udgives for det sande, umiddelbare, uden Grandskning
erholdte og derfor i Sandhed guddommelige Lys."
Med overtro sigter han ikke til folketroens fantasifulde katekismus, men til den vildtvoksende tro, som skyder op uden for Kirken,
næret af følelser alene, som prædikes i de gudelige forsamlinger,
hvor den enfoldigste tror at kende langt mere end den, der har
taget forstanden til hjælp. Den rette forståelse af den hellige skrift
evner alene de dertil uddannede præster at give.
De 12 prædikener har overskrifterne: Lyset, Kundskab. Vantroe og Overtroe. Troens Forhold til Forstanden. Hvad hører der
til at prædike? Hvor bør en god Christen holde sin offentlige
Andagt? Den huuslige Andagts Værd og Forhold til den offentlige.
Hvad skal være Maalestokken for vore Domme over vore Medmennesker? Troe og gode Gjeminger. Forsoning og Syndsforladelse.
Syndsforladelse og Aflad. Bør Frygt for evig Straf og Fordømmelse være eller bruges som Hovedbevæggrund til Menneskets Handlinger?
"Lyset" er dels det "indre Lys" eller "Fornuften", dels det "udvortes Lys", som er Jesus, det lys, der blev åbenbaret for verden.
Kundskaben er den viden om Guds åbenbaring, som den hellige
skrift giver. Men kundskaben skal have "Følelsen for det sande"
med, for uden den bliver kundskaben død og kold.
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Han indleder som regel med "Dyrekjøbte Medchristne".
Sproget er letflydende, men han er meget vidtløftig. Bogen fylder
366 tættrykte sider. Han slutter altid med direkte og meget indtrængende ord til menigheden.
Prædikenerne er dog mest afhandlinger pædagogisk anlagt, så
menigheden ved hjælp af mange billeder fra det daglige liv skal
kunne forstå det religiøse.
Man har på fornemmelsen, at Faber i sin ungdom har kæmpet
sig igennem en periode af tvivl og har ordnet sine tanker for sin
egen skyld, og det bevirker, at man trods hans omstændelighed, synes at høre et levende og ivrigt menneske prædike.
Grundtvig kritiserede de 12 prædikener, hvorfor Faber skrev "Fem
Breve til Hr. Pastor N. F. S. Grundtvig" og en undersøgelse: Har
Trosbekjendelsen Eneret til at bestemme, hvad der er sand Christendorn og ægte Christeligt?" Det var i 1827. Han forblev hele sit liv
uden forståelse af Grundtvigs tanker.
Både som præst og biskop blev han let begejstret for en opgave,
så han måtte skrive, altid skrive. Han satte ikke sit lys under en
skæppe. Men hans energiske indsats gav på visse punkter gode resultater: Han korn til at betyde meget for skolens forbedring og indførelse af bibellæsninger i Sognene. Præsterne fik han samlet til
præstekonventer. Han kunne være storsindet, tilbød således at betale 400 rigsdaler, som hans amanuensis havde besveget Lundegaard
for. Tilbudet blev ikke modtaget, og Faber døde kort efter. Men
hans løfte var ført til protokols, og hans bo måtte betale 300 rigsdaler.
Den 13 december 1826 blev Thomas Hvalsøe Thomsen kaldet
til sognepræst i Allested-Vejle. Han var 40 år, altså ældre end Faber, født i Allerup præstegård 31 marts 1786, søn af sognepræst
Hans Thomsen og hustru Sara Hvalsøe. Faderen blev 1788 forflyttet til Vejlby, hvor han 1793 blev provst.
Thomsen blev med egregie privat dimitteret til universitetet 1803,
men fik haud illaud til embedseksamen 1807.
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I hans vita, da han blev ordineret 8 november 1811 for ved kongens gunst at blive kapellan hos sin fader i Vejlby, står, at han fra
sin eksamen" i sin faders hus indtil denne dag har søgt at perfektionere sig ved homiletiske og kateketiske Øvelser."
Imidlertid døde faderen 1818, og det er uklart, om Thomsen stadig forblev som kapellan i Vejlby.
Han var ugift, da han kom til Allested, og først 1828 27 april
blev han gift med Adamine Frederikke Schaumborg, født i Kerteminde 28 december 1798, datter af Captajn Joachim Heinrich
Schaumborg og hustru Anna Elisabeth Meyer.
Hun fødte fra 1829 til 1835 7 børn, hvoraf den sidste, en dreng,
døde, da han var halvanden måned gammel. 1836 forflyttedes
Thomsen til Gamtofte.
Biskop Faber visiterede 1835 12 juli, men anførte kun datoen i
kirkebogen.
I Gamtofte visiterede Faber 1842. Han skrev da: "En Del Indvendinger mod Kirkebøgernes Førelse. - Messe kan Thomsen ej;
han dels synger, dels taler, prædiker meget godt og med god Stemme.
Ungdommen svarer næppe, især hvor det kommer til Udenadsramsen, de store dog opvakte; men man mærker nok, at de mere ere
drevne i Udenadslæsen end i Begrebsudvikling."
Denne anmærkning må dog også gælde læreren.
Den næste biskop, Peter Christian Stenersen Gad, nåede i sm
korte embedstid også til Gamtofte. Det var 1850, da Thomsen var
64 år. Biskoppen var ikke tilfreds: "Sognepræst Thomsen prædikede
over Prædikerens Bog Kp 6,2: "Mennesket veed ikke, hvad der er
ham tjenligst i Livets forfængelige Dage." En maadelig Prædiken,
lidet skikket til at opbygge. - - - og det vidner om, at Sognepræsten
ikke besidder ønskelig Kraft og Sands for sit Kald."
Måske var Thomsen allerede senil. Han fik i hvert fald kapellan.
Han bosatte sig siden i Assens og døde der 1857 12 februar, 70
år gammel. Hans hustru døde først 1870 28 december, på sin 71
års fødselsdag.
Efterfølgeren hed Thomas Potter.
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Han var født i København 17 november 1800, søn af grosserer
Thomas Potter og dennes tredie hustru Inger Dorthea Hertz. Faderen, der var indvandret fra Skotland, drev en forretning på Christianshavn, Ovengaden neden Vandet nr. 10. Han døde 1811, og
hans kone giftede sig igen 1813.
1820 blev Potter privatstudent og synes ikke straks at have taget fat på studierne. Han blev gift 1821 med Ane Margrethe Christophine Budde, som var født 16 oktober 1799, datter af sognepræst Robert Budde og hustru Petronelle Kirstine. Hendes broder
blev sognepræst i Sengeløse.
Potter fik 2 børn. Ingen af dem synes at være blevet konfirmeret
i Allested. 1827 blev Potter kandidat med haud illaud og blev samme år 19 september kaldet til "missionær", som det dengang hed,
i Egedesminde på Grønland. Han blev ordineret 5 oktober. Han
blev på Grønland til 1834. I Allested-Vejle var han fra 1836 til
1867.
En dengang 74årig enke på Vejle Mark, Ane Marie Hansen, født
Pedersen, har fortalt mig om en barndomserindring. Hun var 12 år,
da Potter, det sidste år han var i embedet, en dag kom på besøg i
hendes hjem, et husmandssted på Vejle Mark. Præsten gik en del
rundt i sognet, også uden ærinde. Hendes moder bød på kaffe,
men det ville han ikke have. Så bød hun præsten på et stykke brød
med skørost og en dram. Og det tog han imod. Pigen sad på
gulvet og var meget optaget af den fine mands besøg. Han bar
Chenille og havde høj hat. Hun vidste fra skolen (i Vejle) at præsten
først mønstrede det sandstrøede gulv, hvorefter han satte sin hat
fra sig, lod hanskerne glide ned i den - og bagefter skråen. - Nu
kom Potter i snak med hendes forældre, som vist var gammeldags,
fromme folk, og han sagde da: "Om Gud har jeg aldrig tvivlet.
Men den tømmermandssøn fra N azareth, ham tror jeg ikke på."
Pastor Potter var efter hendes udsagn en venlig mand. Men folk
havde dengang stor ærbødighed for præsten, og børn blev aldeles
stumme, hvis han talte til dem.
Hans søn, Robert, var øjensynlig noget til en side. Han hjalp til i
7 Fynske Aarbøger
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bedriften. Og da han blev voksen, fik han et stykke jord, en lille
toft vest for præstegårdshaven, hvor der dengang lå en staklade.
Jordstykket adskiltes fra den øvrige præstegårdsjord ved en åben
rende med en bro over, flankeret af to piletræer. Han dyrkede
kål, som han kørte til Odense med for at stå på torvet og tjene en
skilling. Efter faderens afsked gik Robert som kreaturtrækker på
markedsdage i Odense og hilste glad på de Allestedmænd han mødte.
Toften hedder den dag i dag "Roberts Have."
Datteren, Adolphine Susanne Thomasine, antagelig født 1822, blev
gift med en søn af lærer Schack Idum Møller. Han hed Christian
Møller og blev 1842 på grund af faderens tunghørighed hjælpelærer
i Allested. Den 4 oktober 1851 efterfulgte han ham som lærer og
kirkesanger, skønt han vistnok var ganske umusikalsk. De fik, såvidt
ses, 3 børn. Men præsteparret har ikke stået faddere til dem. Og
ældre folk har fortalt, at pastor Potter vist ikke var rigtig glad
for den svigersøn, men at fru Potter listede ned gennem haven og
smuttede ind i skolen til sin datter.
Lærer Møller - "gamle Møller" - som han siden blev kaldt,
havde sine egne vaner. Han kunne nok lære børnene, hvad de skulle
kunne, men var ellers meget optaget af sin skolelod - og boede for
sig selv i et kammer i skolens staldlænge ud mod "Ekcercerpladsen",
som nu er inddraget under kirkegården.
Allerede 1799 var Vejlegårdmændene blevet selvejere. Vejlegård
var blevet en proprietærgård og købtes sammen med Vejle kirke af
Rarnus af Egeløkke 1805.
Søbysøgård var 1844 overgået til admiral J. K. de Falsen, død
1849. Han solgte på gode vilkår gårdene til fæsterne. Alle Allestedgårdene havde tilhørt denne herregård. Nu voksede Radby i Allested
Sogn op, ligesom der også kom mange småhuse på Vejle Mark til
folk, som arbejdede på Søbysøgård eller som husmænd hos bønderne.
I Vejle oprettedes 1849 selvstændig skole. 18 oktober 1850 beskikkedes R. Hørliick, som var dimitteret fra Skaarup, med en løn
af 130 rigsdaler. Han rejste året efter, og lærer Vildt blev indstillet
1851. Han fik 30 rigsdaler i lønforhøjelse, men forflyttedes 1854
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21 oktober til Norup. Og embedet stod atter vakant. 1855 kom
hsulærer Radoor fra Gudme, født 1828 30 august. På grund af en
strid med pastor Potter og sogneforstanderne Hans Madsen og Niels
Henriksen søgte han bort.
Så kom i oktober 1858 lærer Jesper Jensen. Han var født 1836
30 juli og var dimitteret fra Ranum. 1860 deltes Allesteds skolelod
(matr 2 og 3) lige over mellem lærerne, og embedet i Vejle opnåede
reglementeret løn: 6 tdr rug, 35 tdr byg, skolepenge: 1 kr for hvert
skolesøgende barn, kirkesangerløn 20 kr, som kirkebylærer 20 kr,
offer og accidenser af Vejle Sogns beboere, samt brugen af den
6 tdr 2 skp store skolelod.
Lærer Jensen virkede i 15 år og blev meget afholdt af befolk~
ningen. Han døde (af tuberkulose?) 30 juni 1874, knap 38 år gammel,
og begravedes på Vejle Kirkegård, fulgt af samtlige skolens elever og
en meget talrig skare af venner fra fjern og nær. Skønt kirkesanger
i Vejle var han sognebåndsløser til Ryslinge Valgmenighed, hvilket
nok kan have afstedkommet nogle gnidninger med pastor Potter
og hans efterfølger.
Lærer Jensen var en betydelig lærer, som satte sig kendelige spor
i Vejle Sogn.
Pastor Potter var muligvis noget egenrådig. Måske blev han me~
re stivsindet med årene. Og befolkningen var samtidig blevet mere
frigjort, så man turde rette kritik mod præsten.
I biskoppens protokol står: "1866 i November kom Anders Hansen og Hans Pedersen hos mig. 1867 i Avisen (udklippet er vedføjet) for 2 Jan indrykkede 12 andre dette Avertissement":
Spørgsmaal, der ønskes besvaret af Sognepræst Th. Potter i Allested-Vejle.
Agter Hr Pastoren ikke at fralægge Dem den Beskyldning, som Gaardmand
og Sogneforstander Anders Hansen af Vejle i Sogneforstanderskabets Møde
d. 6 Dec. fremsatte imod Dem om, at De ved Uddelingen af Nadverens
Sakramente skal have forglemt at uddele Vin til nogle af Communicanterne?
Jens Hansen
Hans Jensen
Andreas Pedersen
Hans Rasmussen

Hans Rasmussen
Christian Jespersen
Poul Hansen
Jørgen Hansen
Allested og Vejle

Niels Christensen
J ør gen Jørgensen
Johannes Christoffersen
Hans Christian Hansen
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Det sandsynligste er, at Potter var blevet senil. Han tog sin afsked 1 maj 1867 og døde i Odense 8 maj 1879. Hans hustru døde
sammesteds 23 februar 1875.
Henrik Anton Bay var 51 år, da han blev sognepræst i AllestedVejle. Han var født i Rudkøbing 9 september 1815, søn af købmand Hans Henrik Bay og hustru Sidsel Kristine Hansen, blev
student fra Odense 1836 og kandidat 1843. Mens han var sognepræst i Kliplev i Sønderjylland, blev han 1851 30 maj gift med
Junia Vilhelmine Pilegaard, født i Rudkøbing 1822 16 juni, datter
af købmand Jeppe Krogsgaard Pilegaard og hustru Johanne Hansen.
Hendes fader ejede Skovsbo i Fuglsbølle.
1864 17 september blev pastor Bay afsat af tyskerne. Og han
måtte vente to et halvt år på nyt embede. Han blev i Allested til
13 december 1889 og var da 74 år.
En slægtning af Bay, forfatterinden fru Thyra Jensen, som i 5
år som ung pige opholdt sig hos præsteparret, skildrer "den straalende Idyl, som Allested Præstegaard var, en verden for sig selv,
hvor Bay og hans Hustru var et gammelt Herskerpa:r i et vidunderligt, mægtigt Rige. Alt skulde gaa efter en Snor. Deres Ønsker
og Fornødenheder var en Grundlov i Rang med, hvad ellers kun
Gud krævede gennem Samvittigheden."
Men det var et aflukket rige, endog med et højt palisadehegn ud
mod øst og syd. Porten var altid fast tillukket, og "Turen over
Gaarden med de toppede Brosten var en sand Spidsrodsgang for
enhver, der vilde ind."
"Hvordan var de nu som Præstefolk? Jeg er bange for, at man
med Nutids Maalestok vil sige, at det var de slet ikke. Saa vidt
jeg erindrer, var Kirkegangen ikke egentlig daarlig. Hver Søndag
under Prædikenen brugte jeg som Middel mod Søvnighed at tælle,
hvor mange Gange Bay sagde: Mine kristelige Tilhørere! Gæstfrihed
og Gavmildhed var der meget lidt af over for Sognets Folk. Om
Bay paa sine Spadsereture saa ind til de syge, ved jeg ikke, men
Fru Bay har kun een Gang i de fem Aar, jeg var hos dem, besøgt
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en syg Pige. Og dog stod der, tror jeg, en vis Festivitas om dem,
og de blev, Børn som de var af en svunden Tid, ingen Skam for
vor gamle, taalmodige Folkekirke."
"At han var gift med en formuende Herremandsdatter gjorde
ikke Respekten mindre. Naar hans straalende Landauer med smukke Heste og med livreklædt Kusk kørte til Vejle, fulgtes den ærværdige Præst med mange velvillige Blikke."
"I Præstegaard en, hvor der hver Morgen blev holdt Andagt for
Husstanden, som bestod af Husjomfruen, 3 Piger (foruden mig
selv) og 2 Karle, (der var ogsaa en formodentlig gift Røgter og en
ældre Havemand) var Mørkningsstunden det bedste. Da blev der
lukket op for den gamle Porcellænsovn, og de store Brændestykker
var et glødende Ildhav. Pastor Bay sad midt iblandt os, og lige saa
kedeligt han talte i Kirken, hvor Bibelens dejligste Ord blev som
Stok og Sten i hans Mund, ligesaa livfuldt, pudsigt malende, kunde
han sidde og smaafortælle (om Fætteren Mads Lange, "Kongen paa
Bali") og om Fødeøen, Langeland, Constance Leth og den unge
Grundtvig."
"Der var noget forunderligt vennesælt over Bay, og han maatte
altid standse, naar han mødte et Barn, smile og tale til det."
Der var ingen børn i ægteskabet, og Bay forstod sig ikke på
børn. Gamle folk, som er konfirmeret af ham, har fortalt, at de
ikke turde fortrække en mine under forberedelsen. Han var en tør
prædikant og meget afmålt. Deltog præsteparret i landsbyens gilder, hvilket forøvrigt så godt som aldrig skete, sad de og spiste
noget medbragt smørrebrød.
Pastor Bay tog sig dygtigt af præstegårdens drift og fik jorden
drænet og merglet og et drænskort udarbejdet. Han ansås for at være
Sognets vel nok dygtigste landmand. Det gav rygrad. Og han måtte
sammen med alle andre igennem firsernes langvarige landbrugskrise.
Han blev valgt til medlem af Lundegaards Stiftelses bestyrelse
1883.
Hans kirkebogsføring var lidt knap. Han indførte ikke så sjældent
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Sognepræst H . A . Bay.

under "døde Kvindekøn" konens navn og skrev blot: gift med husmand.
Han var uden forståelse for "rebellerne", mest fra Vejle Sogn,
som sluttede sig til Vilhelm Birkedal i Ryslinge, og var modstander af, at de unge tog på højskole.
1874 11 september blev lærer Peder Valentin Winther fra Vittinge
Skole kaldet til Vejle, født 1844 4 december i Mullerød Skole, søn
af læreren der. Han var dimitteret fra Skaarup 1865. Ryslingefolkene havde ikke tillid til ham og oprettede en Friskole i Vejle.
Den fik husly på Vejlegård og fik siden sin egen bygning. Friskolelæreren hed Simon Overgaard Sørensen. Han kom senere til Rudme.
Men Friskolen gik snart ind.
I Allested sad stadig lærer Møller. 1884 kom der skole i Radby,
rettere sagt Vejle Mark, og lærer Christian Frederik Nissen Ahnholm
blev 1 januar s.å. enelærer der. Han var født 3 januar 1851 i Drigstrup, søn af lærer Matz Nissen Ahnholm og hustru Hanne Emilie
Schønberg.
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Pastor Bay døde 11 januar 1892, to år efter at han havde taget
afsked. Fru Bay levede til16 januar 1899.
Ialt 10 præster boede i præstegården fra 1734.
Den sidste var Peter Diderik I bsen, som blev udnævnt 1 marts
1890. Han var født i København 1854 5 oktober, søn af isenkræmmer Peter Johannes Ferdinand Ibsen og hustru Eckardine Jacobine
Olavie Prior, blev student 1872 og kandidat januar 1879, kom 19
januar 1880 som personel kapellan til Øster Ulslev-Godsted og blev
27 august 1883 sognepræst i Snejbjerg-Tjørring.
Han var ugift, da Allested-gårdmændene til hest hentede ham
ved Fangel Kro og ledsagede hans vogn til den gamle præstegård.
Allested var storkenes by. Der var 32 reder på præstegården, og
på skolen og gårdene en snes stykker.
Om efteråret blev Ibsen gift med Dagmar Agnes Norden Sølling,
som var født i København 21 januar 1853, datter af justitsråd, toldkontrollør, cand. jur. Erik Norden Sølling og hustru Mathilde
Erasmine Henriette Amnitzbøll.
Præsteparret var altså i trediverne. De fik ingen børn, men havde
det dog sjældent ensomt, da hendes to søstre - den ene hed Larisse opholdt sig meget i præstegården.
Ibsen var en venlig og retsindig mand, som inderligt gerne ville
gøre noget for sine menigheder, men ikke rigtig magtede det. Man
mente, han. måtte have forlæst sig. Han holdt trofast bibellæsninger
i skolerne og samlede folk i præstegården, som i hans tid ikke var
et lukket rige for folk. Men han blev gerne nervøs og læste stakåndet op af en bog, så ikke mange fik noget ud af det. På prædikestolen var han øjensynligt så betaget af sit høje hverv, at han ustandselig hostede og rømmede sig. Foran alteret var det bedre. Han var
musikalsk og messede og sang smukt.
Hans febrilskhed gav sig også det udslag, at han ikke så sig for,
så han snublede over dørtrin, og på sygebesøg kunne han i sin ubetænksomhed tage sine to hunde med ind i stuen.
Hans distraktion bevirkede, at han gik lige forbi folk uden at be-
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mærke dem og uden at hilse igen. Så kunne han undertiden pludselig
genkende en, f. eks. efter kirketid, hvorfor han styrede direkte hen
til ham og hilste hjerteligt.
Han var en stor børneven, og hans konfirmander holdt meget af
ham. Selv om Sognets folk nok vidste, at han var noget naiv, omtalte de ham med stor venlighed og agtelse.
Han var en stor, kraftig mand og spiste meget. Der gik frasagn
om hans appetit, og gårdmandskonerne kunne nok være bange for,
at der ikke var nok, når præsten skulle komme på besøg. Han smurte
et vældigt lag smør på brødet og lagde rigeligt med kød på. V ed et
kaffebord lod en eller anden skælm hans tallerken byde rundt som
kagefad. Men folk undte ham gerne at spise sig mæt. I præstegården
blev man altid modtaget med venlighed og gæstfrihed, og trak det
op til selv den uskyldigste sladder ved kaffebordet der, tyssede Ibsen straks på sin kone eller Larisse.
Man måtte jo finde sig i hans omstændelighed. Under eksamen i
skolen og til overhøring og konfirmation i kirken kunne han helt
glemme tiden, så det trak ud til langt hen på eftermiddagen. Da det
første menighedsråd kom, skrev han side op og side ned i forhandlingsprotokollen - og slog ikke så sjældent store blækklatter. Han
og medlemmerne kunne, uvant med det ny ansvar, i timevis forhandle om ganske ubetydelige sager og små udgifter, så det blev
midnat, og man måtte fortsætte mødet næste dag.
De gamle skikke overholdtes. Fra prædikestolen bekendtgjorde
han, at der Nytårsdag og Store Bededag var "tavleombæring"
kirken.
Nyt kom også til. Salmebog for Kirke og Hjem blev indført, og
Ibsen holdt en juleaftengudstjeneste hvert år, idet han skiftede mellem kirkerne.
Ibsen drev ikke sin jord selv, men forpagtede præstegården ud til
skiftende gårdmænd i byen. Men heste og vogn havde han. Kusken
var havemand til daglig.
Den 14 april 1908 var der en vielse i Vejle Kirke. Det blev
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Sognepræst P. D. Ibsen foran den gamle præstegård ca. 1902.

skimlernes sidste tur med præsten. Om aftenen udbrød der pludselig
ild i præstegården, og den nedbrændte totalt i løbet af kort tid. Folk
styrtede til og fik reddet en del af indboet, og den helt forvildede
pastor Ibsen blev anbragt på sin stol ude på græsplænen, hvor den
sank i på grund af hans vægt. Han var trøstesløs. Selv om præstegården var meget fugtig, havde han dog haft mange lykkelige år
under dens tag. Storkene var lige kommet. Nu sad de på kirketaget
og betragtede ødelæggelsen.
Branden var påsat, og snart efter brændte 4 andre gårde. Befolkningen blev opskræmt, og man skiftedes til at gå vagt om natten.
Ibsen fik midlertidigt en lejlighed i Stationsbyen. Han ville have
præstegården flyttet. Men da sognefoged Peder Mortensen en morgen tog en mistænkt karl på sengen, og han gik til bekendelse, blev
Ibsen beroliget. Præsteboligen blev så opført på samme sted som det
gamle stuehus. Den er tegnet af arkitekt N. Jakobsen og kostede

106

Fynskeog
Årbøger
1965
Franz Polk: Præster og degne i Allested
Vejle sogne

ca. 26000 kr. Brandforsikringssummen for den gamle androg 15605
kr. Pastor Ibsen fik bevilget et embedslån på 9895 kr at afdrage og
forrente på 41 år.
Den 29 maj 1909 blev grundstenen til den ny præstebolig nedlagt
i dens vestlige ende. Et dokument med oplysninger om branden, den
gamle og den ny præstegård, samt om bortsalg af størsteparten af
præstegårdsjorden blev sammen med en æske med gangbare mønter
lagt ind i et kobberrør, som derefter blev tilloddet. Det var pinselørdag. Ibsen havde sluttet sin skrivelse således: "Herren holde sin
Haand over den nye Præstegaard, at den ikke mere skal hjemsøges
af en saadan Ulykke, og han lade sin Naade og Fred og sin Velsignelse hvile over dem, som skulle bo og bygge den og virke som
hans Tjenere for Allested og Vejle Menigheder.
Af Ildens Grusomhed tre Gange vil du se er denne Gaard lagt
ned, Gud, lad det mer ej ske."
Den gamle inskription fra 1734, blev ikke luernes bytte, men solgtes til en fodermester, som straks savede den til brænde.
Præstegardsjorden blev solgt ned til ca. 18 tdr. land, hvortil der
blev opført ny avlsbygninger nord for præsteboligen. Kirkegården
blev udvidet mod syd med et stykke af haven, som enkebaronesse
Zyttphen-Adeler, Søbysøgård, købte af pastor Ibsen og derefter
lod indhegne, hvorefter kirken overgik til selveje fra 1 januar 1910.
Ibsen flyttede ind "under højelofte" i den ny præstebolig som
aldrig opnåede den festivitas og ærværdighed som den gamle. Han
følte sig ikke mere hjemme i Allested. Sukkersyge svækkede ham.
Og det pinte ham, at Grundtvigianerne indkaldte fremmede præster, som hele menigheden gik hen for at høre.
To gamge havde han visitats. 1894 8 juli af biskop Stein og 1907
12 maj af biskop Balslev. Denne skrev i kaldsbogen: Pastor Ibsen
har nu i en lang årrækk!": virket i Allested og Vejle Menigheder
ærligt og retsindigt og forkyndt Ordet rent og ret. Menighedslivet
er ikke stærkt udviklet. Gud velsigne Præstens Gerning, at han maa
virke til et kraftigere Menighedsliv i disse Sogne."
Lærer Møller, Allested, tog afsked 31 december 1893, og lærer
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Ahnholm fra Radby Skole efterfulgte ham. Det fortælles, at han
og hans kone havde besluttet, at de ikke ville servere punch, når
landmændene afleverede tiende-kornet. Så forlangte bønderne et
skæppemåL Skolelæreren skulle have, hvad der tilkom ham og ikke
et korn mere.- Næste år serveredes der atter punch.
Lærer Winther i Vejle var vellidt af befolkningen, hvilket kunne
ses af offerets størrelse. Han fik mere end Ahnholm. I 22 år var
han sekretær for sognerådet. Han tog afsked l december 1914 og
døde i Odense 23 marts 1927.
I Radby Skole sad 12 marts 1894-17 september 1899 lærer Hans
Larsen, og 28 februar 1899-1 august 1908 lærer C. Clausen. 1 december 1908 kom lærer S. Bak. Han flyttede 25 oktober 1914.
Den 28 juli 1914 tog Ibsen afsked og flyttede til Odense, hvor
han boede i Vindegade. Under rationeringen sendte Allestedfolk af
og til en pakke smør ind til ham. Han hjalp undertiden præsterne
ved Set. Hans Kirke ved altergang. Af og til kom han også på
besøg i sine gamle Sogne, men genkendte ikke ret mange. Han mistede sin hustru 1925. Selv døde han 29 juni 1930, 75 år gammel.
Mathias Peder Madsen, var 38 år, da han 11 december 1914 blev
kaldet til embedet. Han var født i Bred, Vissenbjerg Sogn 1876
26 september, søn af gårdejer Hans Madsen og hustru Margrethe
Nielsen.
Han blev student fra Odense 1895 og kandidat 1901. Efter at
have været huslærer i Dresden og uordineret medhjælper i sit fødesogn blev han 1904 kaldskapellan for to sognepræster i Vendsyssel
i Ingstrup-Hjermitslev og Alstrup. 1908 blev han sognepræst i
Alling-Tulstrup. 1905 21 september blev han gift med Marie Sofie
Frederikke Borch, født i Kolding 1880 31 august, datter af overlærer, cand. theol Andreas Geert Gelmeyden Borch og hustru Mathilde
Jordan.
Præsteparret havde 5 drenge, og en datter blev født i Allested.
Det var en begivenhed, for i 80 år havde præsterne ingen børn fået
her.
Pastor Madsen gik næsten dagligt fra dør til dør i begge sine
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Provst M. P. Madsen.

Sogne, hvorved han kom til at kende alles glæder, sorger og problemer, og han sparede ingen anstrengelse for at hjælpe, hvor han
kunne.
Efter visitatsen 28 april 1917 skrev biskop Balslev: "Pastoratets
nye Sognepræst har i Løbet af et Par Aar vundet god Indgang ved
sin venlige og nidkære Færd og varmhjertede Forkyndelse."
Pastor Madsen ville gerne have gjort kirkerne i stand og fik indsamlet ret betydelige beløb dertil.
Han drev selv jorden, dog kvægløst - til bøndernes misfornøjelse.
Markerne lejede han oftest ud til en gårdmand. Landmandssøn, som
han var, fik han godt udbytte. Man fik respekt for hans praktiske
dygtighed. Det var også særligt her, hans evner lå, og han fik fuld
udnyttelse for dem, da han 1921-1926 blev medlem af og kasserer for
Præsteforeningen. Dette arbejde interesserede ham meget. Han blev
konsulent i forpagtningssager. Fik han en god ide, helmede han ikke,
før den var bragt ud i livet.
1925 blev Madsen udnævnt til provst for Sallinge Herred og
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viste stor dygtighed og ordensans. Han blev tillige direktør for
Lundegaards Stiftelse.
Lærer Ahnholm tog afsked 1917 og efterfulgtes året efter af lærer
Martin Luther Poulsen, født 1 april 1890. Han skulle være førstelærer ved en eventuel centralskole i stationsbyen. Men planen kunne
ikke gennemføres, og 9 :h senere byggedes ny skoler i Allested og
Vejle, og Radby skole udvidedes et par år senere med en ny forskole.
Holger Bentzen blev 1918 kaldet til førstelærer i Vejle, og Johannes Damsgaard, der som ganske ung begyndte som vikar i Radby, blev førstelærer der, da kommunens skoleordning var vedtaget.
I Allested blev den ny skole bygget på præstegårdsjorden ved et
mageskifte, hvorved præsteembedet overtog den gamle skole. Det
var provst Madsens ide, og det var fordelagtigt for begge parter.
Den 10 marts 1928 blev Madsen forflyttet til Faaborg-Diernisse,
hvorfra han tog afsked 1946. Samme år, 4 april, havde han mistet
sin dygtige og energiske hustru. Han bosatte sig i Skodsborg og
døde der 1959 19 november.
Allested, den engang så lille og tætsammenbyggede landsby med
ældgamle, faldefærdige bindingsværksbygninger er blevet stor og
åben. Enkelte gårde blev før århundredskiftet flyttet ud på marken.
De andre er efter brand eller ved nybygning trukket tilbage fra
vejen og ligger med fine haver foran.
Den smalle byvej med svinget nordvest for kirken, hvor den
faldt ned mod et bundløst sted ved den åbne rende, er 1939-40
rettet op og forlagt i en lige linie nord for kirkegården, som samtidig blev udvidet dertil. Opkørslen blev gjort vinkelret med præstegården. Det gav stor forandring i bybilledet.
Men kommer man fra vest, ser man stadig den gamle skole og
lærerbygning, begge stråtækte. Den sidste er nok bygget på den oprindelige degneboligs sokkel. Lige bag ved rejser kirken sig, i det
ydre uforandret fra Reformationstiden.
Storkene er forsvundet. De vandlidende jorder omkring Fredsko-
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ven blev drænet. Et enkelt storkepar holdt trofast ud på præstegårdens avlsbygning. Men da de tyske flyvemaskiner 9 april 1940 og
i dagene derefter fløj lavt over landsbyen, blev den ene stork en
morgen fundet hængende i antennen med brækket vinge. Den blev
forbundet af dyrlægen og holdtes i fangenskab nogle dage, men
sultestrejkede og blev til sidst fuldstændig afkræftet. Præsten bar
den da ud på gårdspladsen, viklede bandagen af og prøvede at få
den store fugl på benene. Så gik den gravitetisk nogle skridt, men
vendte - som for at understrege sin frihed - tilbage og huggede med
sit lange, røde næb efter velærværdigheden. Bagefter spankulerede
den med hængende vinge ned gennem opkørslen, gik over vejen og
op mellem to gårde og bag dem ned til en dam. Men der var den
for let et bytte for en skydelysten knøs.
Dens enke sørgede sommeren igennem i reden og vendte næste
forår tilbage til normal tid. Den fandt ingen ny mage og fløj tidligt mod syd. Reden stod tom og faldt til sidst sammen og blev
fjernet.
I præstegårdshaven, den samme gennem disse århundreder, knejser endnu to firehundredårige kandelaberlinde, hvis tætte kroner
har tvunget Fyns største vejseltræ til en forvreden vækst.
Og dybest nede mod "Roberts Have", hvor jorden er sort og moseagtig med rød myremalm et spadestik nede, kan man finde sorte
potteskår fra svunden tid.
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