
Fra Ryesgade i København til Lunde på 
Nordfyn 

M Ebbe Thestrup Pedersen, professor, dr. theol. 

Redaktionen vil prøve at skabe tmdition for, at en kendt person, der en kortere eller 
længere tid af sit liv har haft tilknytning til Fyn, fortæller sine erindringer fra denne 
periode. Sidste år vaT det stiftamtmand Jakob H øirup, og i år er turen kommet til professoT 
Thestrup Pedersen. 
Ebbe Thestrup Pedersen blev født i 1914 som søn af skræddermester, senere indremissio
nær Rasmus Pedersen i Ikast. Han blev student fra Ribe Katedralskole i 1933, tog 
teologisk embedseksamen i 1939 og var derefter en årrække præst i København, i Lunde 
på NordfYn og i Søborg på Nordsjælland. I 1962 udnævntes han til professor ved 
Danmarks Lærerhøjskole, hvilket embede han beklædte, indtil han tog sin afsked i 1981. 
Det vakte i 1959 opsigt, at en noTdjynsk sognejn·æst skrev en doktor·disputats. Han skriver 
i artiklen, at der ved fonvaret vankede mere ris end ros, men det er for beskedent udtrykt. 
Det vaT et solidt og grundigt værk om Luther som skriftfortolker, Thestrup Pedersen 
forsvaTede foT det teologiske fakultet, og der foTeligger flere andre værker fra hans hånd, 
bl.a. en række lærebøger. -Årene i det af omfang beskedne pastorat på NordfYn levnede 
ham tid til andre gØTernål end at være sognepTæst, og det var her, grunden blev lagt til et 
større videnskabeligt arbejde. 

Redaktøren har opfordret mig til at fortælle nogle minder om mine år 
som sognepræst i Lunde på Nordfyn 1946-60. Jeg prøver at give e\t 
personligt billede af disse år, som de tegner sig for mig i min hukom
melse i dag. Den hele og fulde sandhed er jeg naturligvis ikke i stand til 
at meddele. 

Opbrud og indgang 

Jeg virkede som hjælpepræst, senere kaldskapellan i Fredens sogn, et 
københavnsk arbejderkvarter, fra september 1940 til foråret 1946. I 
1941 blev jeg gift, og i løbet af kort tid fik vi tre børn. Som præstefolk 
havde vi den fordel fremfor mange andre i sognet, at vi kunne søge ud 
på landet, bl.a. for børnenes skyld. Præsteembedet i Lunde var opslået 
ledigt. M »Kirkelig Håndbog« fremgik, at menighedsrådet bestod af 
fire medlemmer tilhørende Kirkeligt Centrum, en Grundtvigianer og 
en socialdemokrat. Jeg tænkte: Det passer lige for mig! Gennem mit 
studium havde jeg udviklet mig på afstand af Indre Mission. Vaskeægte 
Grundtvigianer kan man vist kun være i kraft af fødsel, miljø og op-
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dragelse. Selv følte jeg mig centralt kirkeligt indstillet, på linie med 
flertallet i Lunde menighedsråd. De to former for central indstilling 
dækkede nu ikke helt hinanden. Oplysningen i håndbogen var en 
kirkelig forskønnelse af en politisk konstellation: to venstre, to konser
vative, en radikal og en socialdemokrat. 

I min ansøgning havde jeg meddelt, at jeg var søn af en indremissio
nær, hvorfor jeg blev kasseret i første omgang. Men takket være biskop 
Øllgaard blev jeg halet op af kassationsbunken og udvalgt til at holde 
prøveprædiken. Man ønskede ikke en missionsmand og gik derfor 
grundigt frem. Jeg måtte holde hele to prøveprædikener i nabokirker 
til Lunde. I forbindelse med den sidste ønskede man også at se den evt. 
kommende præstekone. Da vidste jeg: Nu er sejren i hus! For hvem 
kunne stille med en bedre præstekone end jeg? Jeg blev indstillet som 
nr. l ud af 40 ansøgere og følte mig som en lykkens Pamfilius. 

Installation 

Indsættelse af en præst i et lille landsogn er for begge parter, præst og 
menighed, en stor begivenhed. En præst installeres i embedet under 
anderledes højtidelige former end næsten nogen anden. Han møder 
med sin embedseksamen i bagagen, efter sin ordination iført en sær
præget dragt og får ved indsættelsen under menighedens nærvær ved 
gudstienesten, som regel i en fuld kirke, af provsten udleveret kongens 
kaldsbrev med »allernådigst« beskikkelse (dengang) og biskoppens 
kollats. Med udnævnelsen følger en nøje beskrevet lønningsansættelse, 
i mit tilfælde fra 28.marts 1946, sålydende: 

Grundløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 780 kr. 
Alderstillæg ............................. . . . ... . .. . .. . 
Reguleringstillæg (2.424 kr.+ tillæg 384 kr.) .... .. .. . .. .. . 
Befordringsgodtgørelse ................... . .. .. . . ..... . 
Kontor- og konfirmandstuegodtgørelse ........... ... ... . 

300 kr. 
2.808 kr. 

225 kr. 
300 kr. 

Ialt .. . . . . .. ... . . .. . .. . ........ . ... . .. . .. . . . .. ..... . .. 7.473 kr. 

Fradrag for bolig...... . ........................ . ... . .. 472 kr. 
Fradrag til pensionering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 kr. 

Nettoindtægt årlig .. . ... . ............ .. ..... . .. .. .. . .. 6.793 kr. 
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Endvidere hedder det i denne ansættelse: Uden for reguleringen op
pebærer sognepræsten som refusion for brød og vin 6 tønder byg efter 
kapitelstakst.- Sognepræsten i Lunde havde altså et »frynsegode <<. Man 
kunne næsten fristes til at ønske en lav altergangsprocent Men i så 
henseende var der ingen »fare<<. Der var altid et lille overskud. 

En stor overgang 

Overgangen fra et bysagn med ca. 5.000 mennesker i et københavnsk 
arbejderkvarter til et landsogn på Nordfyn med kun omkring 800 
mennesker var virkelig mærkbar. Et af menighedsrådets medlemmer, 
gdjr. Knud Knudsen fra Fremmelev, spurgte mig efter første prøvepræ
diken, om jeg- en københavner- mon kwme finde mig til rette blandt 
en landbefolkning. Det brød ud af mig: »Tror De ikke, at jeg kan tale 
med folk?« Men der lå mere i den erfarne fynbos spørgsmål, end jeg til 
at begynde med var klar over. - Fuldblodskøbenhavner var jeg nu ikke. 
Min far blev født påJersore mark ved Bogense og nedstammede fra en 
gårdmandsslægt i Nørreby, d er kan føres tilbage til 1600-tallet. 

Men lad os nu først se på præsteembedets ydre ramme. Folkekirken 
er i hvert fald også >>en borgerlig indretning<<. 
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De ydre forhold 

Det var herligt at ombytte den treværelses lejlighed i Ryesgade, den
gang den tættestbefolkede gade i København, med en rummelig bolig 
på landet med jordtilliggende, en stor have på knap to tønder land 
samt en lille skov med store, flotte træer. Boligen var opført i 1929 
formedelst 15.000 kr. efter den gamle præstegårds brand. Stedet var et 
eldorado for børnene at lege og klatre i. En begivenhed var det f.eks., 
når vi engang om året, ved vintertide, fældede et stort træ eller to. 
Kvashuggeren blev betjent af flere mand med præsten som klodsmajor 
bag i sjakket. 

Hovedvejen op til kirken gik tæt forbi køkkenhaven, så folk kunne 
bedømme præstens evner til at avle grønsager. Kun ved et stendige var 
haven skilt fra kirken og kirkegården. 

Lunde kirke er en gammel »herredskirke<<, en romansk kvaderstens
bygning fra 1200-tallet med tårn af munkesten fra 1500-tallet. Den 
rummer ca. 200 siddepladser, har ret lave hvælvinger og er lidt dunkel 
indvendig. 

Ved den østlige ende af haven lå forpagterboligen med stald og lade. 
Jordtilliggendet var på ca. 25 tønder land. Ifølge kontrakten skulle 
forpagteren levere 3 l mælk til stalddørspris, nemlig 25 øre literen, en 
eminent hjælp i husholdningen med efterhånden fem børn, forældre 
og en ung pige til hushjælp. Desuden skulle forpagteren levere to svin 
til slagteripris, et par læs møg til køkkenhaven samt foretage sneryd
ning ved indkørslen til præsteboligen. -Jo mere vi lærte forpagter 
Peter Rasmussen og hans kone Rigmor at kende, desto større pris kom 
vi til at sætte på de to mennesker som naboer og venner. 

Ifølge stedets tradition blev præsten straks valgt til formand for 
menighedsrådet. Ved et besøg hos sognerådsformand, gdjr. Carl Bendt
sen, lidt af en sogne konge, fik jeg meddelelse om, at sognerådet havde 
valgt mig til medlem af skolekommissionen og straks ophøjet mig til 
formand for samme. En landsbypræst må indøve sig efter evne i funk
tioner, som han ingen uddannelse får i ved studium på universitetet.
Alt i alt: en appelsin var faldet i vor turban! En præst i et lille sogn med 
kun en kirke og 800 sjæle er en privilegeret person. 

Præst i et fynsk landsogn 

Lad os nu se på indholdet i rammen, selv om det ikke er let at adskille 
det ydre og det indre i præstetjenesten. De to parter - menigheden og 
præsten - har nok for en del forskellig opfattelse af, hvad man kan og 
bør vente af en præsts virke i sogn og menighed. Hvad vil det sige at 
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Luftfoto af Lunde kh·ke og jn æstegå,-d. 

være »en god præst«? En fordel vil det være, om han har kreative evner, 
f.eks. som fortæller, sangskriver, klaverspiller, selskabsmand. Endvidere 
om han er venlig, omgængelig, samarbejdsvillig osv. Men præsten selv 
ved, at han først og sidst er kaldet til at være Guds ords forkynder. 
Derpå skal han bestå sin prøve. Skulle han glemme det, må han op
friske, hvad der står i hans præsteløfte. Heri lover han: »Først, at jeg vil 
beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og purt ... <<. Præsteløftet gør 
ham dybt afhængig, men samtidig er det hans frihedsbrev. Jeg tror, at 
medlemmerne af menighedsrådet i Lunde sogn og andre med dem 
inderst inde ønskede at dømme den ny præst efter det kriterium. Men 
på den anden side ønskede man nok, at han skulle være tilbagehol
dende med at overskride folks >>urørlighedstærskek Menighedsrådets 
formand, gdjr. Niels Marius Madsen, skrev til mig før vor ankomst: Vi 
bærer troen som et smykke indvendig og tager det frem ved højtidelige 
lejligheder. -Nu skal man udlægge alt i bedste mening. Man måtte tage 
en sådan erklæring som et udtryk for, at fynboer gennemgående er 
religiøst blufærdige og ikke ønsker at udstille deres indre følelser ved 
fromme talemåder. Heri følte jeg mig selv beslægtet, men var samtidig 
overbevist om, at jeg som præst var kaldet til at lade troen få skikkelse i 
ordets klare forkyndelse og bekendelse. 
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Ved min indsættelse sagde jeg bl.a.: »Jeg vil bestræbe mig på at være 
præst for alle i sognet, ikke for nogen afgrænset gruppe, men jeg vil 
samtidig holde fast ved det at være præst, ikke i den forstand, at en præst 
er noget andet end et ganske almindeligt menneske, selvfølgelig ikke. 
Det er i grunden tåbeligt at sige det, for det er en ren selvfølgelighed. 
Min kone og jeg vil stræbe efter at leve med jer i menneskelig færd, i 
glæde og sorg, så det kommer til at gælde: Vi er ikke herrer over jeres 
tro, men sat til at være medarbejdere på jeres glæde«. 

En præst kan i et lille landsogn med nedarvede traditioner og fast
groede skikke let komme til at føle sig fremmed. Han er i reglen en 
tilflytter, ikke indfødt eller gift med en hjemmefødning. Han kan blive 
ensom, hvis han ikke allierer sig med en klike, en kortklub eller en lille 
samtalekreds. De få missionsfolk ventede måske i begyndelsen, at vi i 
særlig grad sluttede os til dem. Men pietist var jeg ikke og kunne ikke 
stille mig tilfreds med den tanke, at jeg efterhånden skulle indfanges i 
den ene eller anden kreds. Jesu budskab er for alle. Kirken må være 
som en stor, rummelig skov, med plads til mennesker af forskellig 
natur, gemyt og temperament. Derfor skulle kaldet til bod og om
vendelse ikke undertrykkes eller forties, men det gælder verdensman
den såvel som den fromme pietist plus præsten selv. 

På grund af min herkomst havde jeg et handicap, der nok var ret så 
alvorligt, set med nogles øjne. J eg havde ikke lært at spille kort eller at 
danse. Også i den sammenhæng følte jeg, at jeg ville sætte min frihed til 
som præst og forkynder, hvis jeg fulgte skikken at deltage i kortspillet i 
hjemmene, bl.a. ved de såkaldte »pølsegilder<<, som vi i begyndelsen 
blev indbudt til. Men dels kunne vi ikke gøre gengæld, dels tabte 
værten snart interessen, når han var forpligtet til at underholde mig i 
stedet for at være med ved kortene. Jeg var bange for åndeligt talt at 
blive »kvalt i pølser«. Som præst i sognet måtte man bestræbe sig for at 
være sig selv, både på prædikestolen og i ens adfærd uden at skele til 
højre eller venstre, men så meget som muligt tage del i sognets liv til 
hverdag og fest og hele tiden søge at komme folk i møde og vinde deres 
fortrolighed. 

Livet i sognet 

Hovederhvervet i Lunde var landbruget med en samling gårde i Vester
og Østerlunde, Fremmelev, Tåstrup og Beldringe. I Kronborg var op
rettet en række husmandsbrug. Den sydlige del af sognet blev besat af 
tyskerne under krigen og indrettet til flyveplads. Efter krigen blev en 
del af jorden drevet som statsbrug. Det gav underskud, for gårdmæn
dene et bevis på kommunismens praktiske fallit. Lundejorden havde -
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og har fortsat - høj bonitet. Avlen var gennemgående givtig og god. 
Driften blev ledet af gårdmanden selv, assisteret af mindst en karl og en 
fodermester til varetagelse af kreatur- og svineavlen. Hverdagene var 
præget af flid og hårdt arbejde. 

Men Lunde-boerne var også glimrende til at holde fest ved for
skellige lejligheder, såsom fødselsdage, dåb, konfirmation og bryllup 
enten i lejet telt eller i forsamlingshuset. Ved næsten alle sådanne dage 
var præsteparret indbudt til at deltage. Bortset fra mændenes fødsels
dage bestod middagen gerne af fem retter, altid med suppe som 
indledning. Dertil blev drukket dansk >>rødvin<<, købt i Brugsen for 4 kr. 
pr. flaske. Faktisk var indholdet nærmest hyldebærsaft, men med et par 
stykker sukker i smagte den glimrende. 

Det var et fast ritual, at præsten indledte talerækken. Man tænker 
med taknemmelighed på, at disse lejlighedstaler ikke blev optaget på 
bånd. Ofte blev der sunget sange, digtet til lejligheden. Også de gik 
som regel kødets gang, men kunne være morsomme og give festen 
stemning og opløftelse. Efter en 3-4 timers spisning blev bordene og 
bænkene ryddet. Et orkester på mindst to musikere spillede op til dans, 
der gik lystigt ud på de små timer .Jeg fortryder i dag, at jeg ikke lærte at 
tage del deri. En uskyldig dans er et godt luthersk fænomen. I stedet gik 
jeg rundt og talte med folk, der gerne var fordelt efter stand i hver sin 
side af salen. Også i sådanne situationer måtte man bestræbe sig for at 
være hævet over sociale skel, at være ens over for fattige og rige, små og 
store. Præsten er sat til at være de fattiges talsmand, men det betyder 
ikke, at han skal spænde kristendom for en klikes, en ides, et partis 
vogn. Det er lettere sagt end gjort. Præstens adfærd i sognet bemærkes 
nok mere end hans forkyndelse i kirken. Men han ønsker selv, at det er 
den, han først og fremmest dømmes efter. 

Kirkegangen 

For en præst er det et afgørende spørgsmål, om han kan være sammen 
med sine sognebørn i fællesskab om evangeliet, først og fremmest ved 
søndagsguds~enesterne. Kirkegangen spillede en stor rolle i min be
vidsthed. Ofte syntes jeg, at der kom få i kirke. Var årsagen til min 
vurdering deraf nu en bekymring over, at få blev nået af Jesu livgivende 
og befriende budskab? Eller var den snarere udtryk for en fortrydelse 
over, at jeg skulle tale til en lille flok? Momenter af det sidste var 
utvivlsomt indblandet. Men jeg var overbevist om, at det kristne bud
skab virkelig er for alle. »Det er stort, hvad Herren byder, del i alt, hvad 
der er hans«. Jeg ønskede, at mine medkristne måtte opleve søndags
guds~enestens herlighed, som den får udtryk navnlig i Grundtvigs 
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storslåede og mægtige salmer. Men jeg evnede ikke at opfYlde en 
kirkesangers ønske i et nabosogn, hvor jeg havde vakance: ••De skal tale 
jævnt om alt det høje<<. Mine prædikener var nok for lange og tunge, 
belæsset med for megen problematik. Men i folkelighedens navn at 
afsvække lovens absolutte krav eller evangeliets ubetingede gave var nu 
ikke opgaven, som jeg så den. 

Målt med en anden målestok, en sociologisk-folkekirkelig, var kirke
gangen i Lunde ikke ringe. De fleste kirkegængere kom fra gårdmands
standen. I min tid var gennemsnittet ca. 50, ifølge organist Valborg 
Hansens tælling, i procent et ganske pænt tal. Det skal tilføjes, at man i 
Guds rige ikke bøjer sig for talmajestæten. Jesus kunne glædes med 
hyrden over fundet af det ene tabte får. Og man kan under ingen 
omstændigheder dømme forkyndelsens evangeliske kvalitet efter kirke
gængernes antal. Folks kriterier ved bedømmelsen af en forkyndelses 
lødighed er forskellige, ofte usaglige. Og der er da også lykkeligvis 
kristne, der går i kirke, ikke på grund af, men på trods af præsten. 

Husbesøg 

En betydelig del af præste~enesten var husbesøgene, der kunne gen
nemføres i alle hjem i det lille pastorat. Næsten hver eftermiddag tog 
jeg rundt i sognet for at lære folk nærmere at kende. Særlig vigtigt var 
det at aflægge besøg hos gamle og syge. Trods min snakkesalighed 
prøvede jeg at lægge vægt på at lytte til, hvad folk havde at fortælle, om 
deres tilstand, familie, erfaringer, problemer og livssyn. 

Opgaven var at lade den besøgte være centrum. Langt fra altid holdt 
jeg andagt med salmesang og bøn; kun når jeg blev bedt derom, gjorde 
jeg det. Det kneb med tilstrækkelig fromhed dertil hos mig selv. Jeg 
ville nødigt give mig ud for mere, end jeg var og sad inde med. I kirken 
optrådte jeg som en ældre, livserfaren mand, trods min ret unge alder! 
Hvad tænkte mon de ældre i menigheden derom? Det fik jeg ikke at 
vide. 

Ofte gik turen på cykel til Odense Sygehus for at besøge indlagte 
bysbørn. Her mindes jeg bl.a. følgende episode. En af egnens dygtigste 
landmænd, gdjr. Rasmus Rasmussen, var indlagt med en alvorlig hjerte
sygdom; han døde snart efter det pågældende besøg. Jeg bad >>Fader
vor<< ved hans seng, men holdt inde midt i bønnen, da en sygeplejerske 
trådte ind. Da sagde han med fast stemme: »Fortsæt>>. Jeg skal ikke 
glemme dette »fortsæt<<. Da var det ham, der ikke just havde været 
særlig flittig kirkegænger, der i den situation var kristen, ikke jeg. Når vi 
taler til Gud, bør vi ikke lade os distrahere af mennesker. Den »Fader«, 
vi henvender os til i Jesu bøn, er dog tilværelsens inderste virkelighed, 
når alt i vor verden ramler. 
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Menighedsrådet og medarbejderne 

Rådet var sammensat af medlemmer, der gennemgående ikke tilhørte 
noget kirkeligt parti. Vækkelserne var nærmest gået sporløst hen over 
Nordfyn. En kollega sagde til mig kort efter vor ankomst, at jeg måtte 
regne med, at »Ansgar gik let hen over Nordfyn«. Lunde ligger på den 
fynske »slette<<, så vi med kraftig røst kunne synge: »Skænk os, skønt vi 
bo på sletten, i det høje indfødsretten<<. Den situation passede mig 
udmærket. 

Samarbejdet i rådet var godt. Politik blev aldrig drøftet og spillede 
ingen rolle trods den politisk betonede sammensætning. Rådet blan
dede sig aldrig i >>indre<< forhold i præste~enesten: forkyndelsen, litur
gien, salmevalget, kun vistnok enkelte gange i melodivalget. Selv lagde 
jeg vægt på at følge de autoriserede ritualer nøje. Al præstelig >>Besser
machen<< var mig imod. Hvis en præst selv mener, at han er visere end 
fædrene, er der rig lejlighed til at bevise det i hans prædikener og 
undervisning. 

Nu er det som sagt ikke helt let at skelne mellem >>ydre<< og >>indre<< 
forhold i kirken. Et eksempel: Er spørgsmål om indsamlinger ved 
guds~enesten en ydre eller indre sag? Skal vi takke Gud >>med hjerte, 
mund og hænder>>, så er indsamlinger også en slags >>indre<< sag. Menig
hedsrådet forbeholdt sig ret til her at være medbestemmende. Der var 
tradition for kun fire indsamlingsdage i kirkeårets forløb (bortset fra 
>>fattigblokken<<, der stod tavs ved udgangen). Lunde sogn kunne i 
indsamlinger til kirkelige formål ikke klare sig for den fattige menig
hed i Fredens sogn i København. Jeg fik, med betænkelighed i rådet, 
indført et par ekstra indsamlingsdage. Jeg brugte al min overtalelses
kraft på de få indsamlingsdage, men i regelen med små virkninger. En 
nidkær kollega i Hjadstrup var mere pågående og modig end jeg. Han 
fortalte, at han ved en høstguds~eneste havde sagt på prædikestolen, at 
man som gårdmand ikke kunne nøjes med at give 2 kroner i >>offer«; 
man burde give 10 kroner, men han føjede til: >>Det skal jeg jo ikke 
bestemme<<. Hertillød fra en af kirkebænkene et højlydt >>NEJ!«. 

Lunde kirke blev holdt i god stand, ligeså præsteboligen. Vi var 
tilbageholdende med at bede om forandringer eller forbedringer. På 
præstdønningskassen afsattes hvert år 500 kr. til vedligeholdelse. Vi var 
selv vante til sparsommelighed og taknemmelige for den gode bolig, 
sammenlignet med husmænds og arbejdsmænds. 

Også samarbejdet med kirkens øvrige ansatte medarbejdere var godt. 
To af dem må jeg her tænke på med megen anerkendelse. Lærer 
Holger Moesgaard (nu fhv. skoleinspektør) blev ansat ved skolen i 1949 
og virker endnu i dag (1993) som kirkesanger, som han blev valgt til 
kort efter sin tiltrædelse ved skolen. Endvidere organist Valborg Han-
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Valborg Hansen var organist ved Lunde kirke i 52 år. I 1958 kunne hun fejre 25-års jubilæum som 
organist ved kirken, og hun er i den anledning fotograferet sammen med sognepræsten (nr. 5 i 
forreste række fra venstre), førstelærer J Lauridsen (nr. l i forreste række fra venstre) og medlemmer af 
menighedsrådet med ægtefæller. 

sen, der formodentlig er den person, som - i alt fald i nyere tid- har 
tjent længst ved Lunde kirke, hele 52 år! Hun var sikker ved det gamle 
orgel, der kunne stå »til evige tider«, som orgelbyggeren udtalte i 
forbindelse med en nødvendig reparation. Det ydede usvigeligt sin 
tjeneste som >>ancilla domini<< (Herrens tjenerinde), men særlig op
løftende var det nu ikke. 

Salmemelodier er et kært emne blandt kirkegængere. Uden at gå alt 
for meget på akkord med min samvittighed brugte jeg et ret bredt 
udvalg af »Den Danske Salmebog<<, som vi indførte hurtigt efter dens 
autorisering i 1953. Dermed opstod også spørgsmålet om »nye<< melo
dier. Uden at være fanatiker i den sag var jeg nærmest »Laubianer<<. 
Men Thomas Laub var nok lidt flot, når han ironiserede over den 
romantiske melodi til »Kom regn af det høje<< og spurgte, om den ikke 
nok så godt ville passe til linien: »Kom søde Sofie, sid ned hos din 
Ludvig og giv ham et kys<<. Det er efter mit skøn uforstand at fare hårdt 
frem i sådanne sager. For mange i menigheden kan en kær salme være 
så tæt forbundet med en hidtil benyttet melodi, at de føler det næsten 
som helligbrøde at indføre ændringer. Syn og holdninger vedrørende 
musik i kirken er ved at ændre sig i vore tider. I dag er Laub ved at blive 
forkætret af en del yngre kirkemusikere, og den romantiske tone hales 
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atter op af mølposen for ikke at tale om tyrkertroen på, at rytmisk 
musik skulle få ungdommen til at strømme i kirke. Ved menigheds
møderne lærte vi en del nye melodier. 

Portrætter kan der ikke blive plads til i denne artikel. Mange ligger 
nu i gravene; vi mindes dem med tak og glæde. Men en lille mindemne 
må jeg riste over graveren Johannes (Nielsen). Vor fortræffelige kirke
værge, Knud Knudsen, måtte af og til holde ham i ørerne. Men hvem 
kunne blive vred på Johannes, selv om han i sidste øjeblik før gudstjene
stens begyndelse løb rask med tæpperenseren over kirkens midtergang 
med piben i munden! Højkirkelig var han visselig ikke. Men trofast sad 
han i fYrkælderen om natten og passede med tørv ovnen i røg og damp, 
mens vi andre sov på vort grønne øre til søndag morgen. Han fik 
desværre alt for lidt i løn. - Nævnes må også socialdemokraten i 
menighedsrådet, Viggo Madsen, der gang på gang hjalp os med træ
fældning og brændehugning til en billig penge. Han var bomstærk og 
virkede ofte som udsmider ved gymnastikforeningens baller i forsam
lingshuset. 

Møder i præsteboligen 

Vi ønskede at være sammen med folk i sognet under friere former, end 
det var muligt ved gudstjenesterne. Ganske vist var boligen ikke vel
egnet dertil. Den havde ingen konfirmandstue. Men jeg følte, at jeg 
gennem mit teologiske studium havde fået en indsigt i dybder i den 
kristne tro, som havde betydet meget for mig selv, og som jeg måtte 
prøve at dele med mine medmennesker i sognet. Ved de fem årlige 
menighedsmøder i efterårets og vinterens løb holdt jeg selv gennem 
alle 14 år foredrag over et i kirkebladet meddelt emne, f.eks. gennem
gang af Trosbekendelsen led for led, kirkeåret, gudstjenestenog-især 
-udvalgte salmer og salmedigtere. Det sidste var det mest foretrukne af 
deltagerne. Senere gik jeg i gang med at behandle etiske emner og 
dristede mig til at sætte følgende emne på programmet: »Kristen
dommens syn på den sexuelle drift«. Efter mødet sagde den forstan
dige og mig velmenende Knud Knudsen: >>Vi vil gerne høre om salmer. 
Men det andet skal De ikke tale om til os!«- Her svigtede min situa
tionsfornemmelse. Jeg trak følehornene til mig og vendte tilbage til 
salmestoffet! 

Efter foredraget var der kaffedrikning og fri samtale, men ikke over 
emnet. Det opgav vi efter et par forsøg. Det var som regel de samme, 
der ymtede et eller andet. Og presse noget mere eller mindre kunstlet 
og unaturligt frem ville jeg ikke. Men slæbet med at bære bænke ud og 
ind af garagen blev rigeligt belønnet. Gennemsnitlig var vi gennem alle 
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Møde for Lunde sogns ældre ved sommertid i præstegårdshaven, ca. 1955. 

årene en 35-40 deltagere. I dag kunne det ikke lade sig gøre. Ind
førelsen af TV i næsten aJle hjem i by og på land har ændret den 
kulturelle situation. At sidde i lænestolen og lade sig underholde foran 
skærmen er nærmest skadelig for et menneskes udvikling. 

Et par gange om året, ved sommertid og juletid, holdt vi møder for 
gamle, ofte indledet med altergangsgudstjeneste i kirken med efter
følgende hyggeligt samvær i præsteboligen. 

Skolen 

Der var et lige så tæt samarbejde mellem kirke og skole, som de to 
bygninger lå ganske nær ved hinanden, kun adskilt ved en lille vej. 
Skolen blev ledet af førstelærer J .Lauridsen, assisteret af forskolelærer
inde frk. Poulsen, senere frk. Hunderup. I min tid oprettedes yderli
gere en stilling som andenlærer. Skolen havde fire klasser med syv 
årgange, så børnenes skolegang kunne afsluttes i Lunde. 

Visse skærmydsler kunne opstå, men skolekommissionen søgte i så 
fald at gyde olie på bølgerne. En festdag for børnene, lærerne og 
skolekommissionen var den årlige eksamen, hvor vi i skolekommissio
nen viste, hvor rare vi var ved at honorere børnenes skriftlige og 
mundtlige præstationer en tak højere end lærerne. Midt under det 
hele blev vi opmuntret ved en af sognerådet bevilget middag i for
samlingshuset. - løvrigt var arbejdet på skolen et helt kapitel for sig, 
som ikke kan beskrives nærmere her. 
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Sommermøde for børn i præstegårdshaven, ca. 1950. 

Foredragsforeningen 

Sognet havde en foredragsforening, som man kunne blive betalende 
medlem af. Den havde en bestyrelse, der valgte emner og indkaldte 
foredragsholdere. I løbet af min tid blev jeg valgt til formand, et tegn 
på, hvor stor vægt man lagde på præstestillingen, også i mere folkeop
dragende henseende. De populæreste aftener var rejsebeskrivelser, 
ledsaget af film. Hvert år fik vi besøg af en højskolemand, f.eks. højsko
leforstander DamgaardNielsen, Ryslinge, der skildrede menneskelivets 
hemmeligheder ved hjælp af den nordiske mytologi, bl.a. med for
tælling om Odins to ravne, Hugin og Munin. Litterære aftener bestod 
af foredrag om Karen Blixen, Henrik Pontoppidan og andre. En fast 
årlig taler var højskolelærer Juul Andersen, Askov. Under medrivende 
veltalenhed og stort kendskab behandlede han aktuelle udenrigspoliti
ske forhold og satte tingene på plads. En aften med Anna Sofie Seidelin 
var næsten obligatorisk. Hun genfortalte Sigrid Undsets Kristin Lau- . 
ransclatter levende og spændende og holdt os i ånde i et uafbrudt 
foredrag på ca. tre timer. Alene hendes fremtoning var et særsyn. -
Spørgsmålet om honorar blev aftalt i forvejen. Rejsebeskriveren var 
ikke billig, men folk ville have ham. Gennemgående var der god til
slutning til møderne. 

19 

Fynske Årbøger 1993



I sommeren 1947 formidlede "Red Barnet a, at polske børn fik et tremåneders ophold i Dan mm-k. I 
Lunde sogn skaffede sognejJræsten ophold for en række af dem, og de er herfotograferet sammen med 
deres væ1ter foran præstegården. 

De polske børn 

Efter krigens afslutning lå Polen hen som et af de mest hærgede lande i 
Europa. Warszawa var næsten totalt ødelagt. Foreningen >>Red Barnet<< 
formidlede i 194 7, at en del børn fra Polen fik bevilget et ferieophold i 
tre sommermåneder her i landet. Også Lunde modtog et antal af disse 
børn. Jeg fik henvendelse derom fra >>Red Barnet<< og gik til forskellige 
hjem med forespørgsel om, hvorvidt man var villig til at tage et barn i 
pleje i omtalte tidsrum. Her mødte jeg megen velvilje. Børnene var ca. 
8-10 år gamle. Vi gjorde os knap nok forestilling om den for børnene 
helt utrolige forskel mellem de frygtelige forhold, de kom fra i Polen, 
og den herlighed, de oplevede hos os i vort fynske land. Vi havde selv 
en dreng på 8 år. Den sproglige barriere føltes stærkt hindrende for 
kommunikation. Ofte tænkte vi, når vi så ham gå stille omkring: Han 
længes hjem! Hvor overraskede blev vi ikke siden hen under et besøg i 
Polen, som han indbød os til, at erfare, at de tre måneder havde været 
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de bedste i hans liv. Disse måneder fik også betydning for de hjem, der 
åbnede sig før børnene. Fællesskabet om opgaven knyttede os stærkere 
sammen. 

Præstekonventer 

En præstegerning er noget specielt. Præsten må arbejde med ting og 
sager i forbindelse med tjenesten, som han vanskeligt kan drøfte med 
menighedens medlemmer. I samvær med præstekolleger og deres hu
struer holdtes såkaldte præstekonventer. I Lunde, Skam og Skovby 
herreders provsti (sådan betitlet dengang) var der to konventer, et 
nordligt og et sydligt, hvortil Lunde hørte. Konventets møder havde i 
reglen et fast forløb. Man samledes på en hverdag til fælles kaffebord, 
hvorunder der blev snakket meget og ofte røget tæt. Efter afsyngelse af 
en salme holdt en af kollegerne foredrag til belysning af et emne, der 
kunne varieres meget, såsom prædikenen, dens forhold til teksten og til 
tidens menneske, konfirmationsforberedelsen, lejlighedstaler ved bryl
lupper og begravelser, salmebogssager, liturgiske emner, litterære em
ner, nye strømninger inden for teologi, kirke, kultur m.v. Efter fore
draget fulgte drøftelse, der kunne få vidt forskellige forløb. Forud
sætningerne i vort konvent for at få en debat i gang var udmærkede. 
Som helhed var to forskellige holdninger repræsenterede: en mere 
grundtvigiansk indstilling, ret tolerant (Tidehverv havde ingen tilhæn
gere hos os) og en af mere luthersk observans. Deciderede indremis
sionske præster var der ikke i vort konvent. Konventerne, der gik på 
skift mellem præstegårdene, afsluttedes med fælles spisning af med
bragte madpakker, der blev blandet i køkkenet, til nogles tilfredshed, 
til andres ærgrelse, eventuelt suppleret med lidt godt af den pågæl
dende værtindes køkken. Til sidst fulgte frit samvær med genoptagelse 
af dagens emne. Dog var gassen i reglen gået af os, og konventet kunne 
afsluttes i samme hygge, som det begyndte. -Ved siden af disse almin
delige konventer blev der også holdt arbejdskonventer for færre delta
gere med gennemgang af mere specielle teologiske problemer. 

Ved skrivebordet 

At være præst i Lunde sogn var (dengang) en ønskestilling, fordi man 
kunne varetage embedets pligter nogenlunde ordentligt (herunder 
også husbesøg) og samtidig få god tid til og mulighed for at foretage 
indgående studier. Groft sagt: Enten bestilte man i et lille ensagns
pastorat virkelig noget ved læsning og skrivning flere timer dagligt, 
eller også plejede man tendens til personligt dovenskab. I al beskeden
hed: Jeg valgte det sidste i en sådan grad, at jeg i stor udstrækning 
overlod vore børns opdragelse og pasning af haven til min kone. 
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Vel, ingen præst kommer sovende til sin forkyndelse eller den plig
tige konfirmandundervisning. I Præsteløftet lover jeg bl.a., at jeg vil 
»stræbe efter, ved flittig og alvorlig granskning af Guds ord og troens 
hellige lærdomme, altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig til 
dette hellige embede ... << At studere er altså en embedspligt. Man skal 
ikke tro, at en præst med sin teologiske embedseksamen er eller har 
gjort sig færdig med sine teologiske studier. De kan være meget om
fattende. >>Al god læsning passer i en gejstlig mands kram<<, hævdede 
biskop Mynster. Som student blev jeg stærkt optaget af teologiske 
problemer. Ingen videnskab (om man kan kalde teologi en >>viden
skab<< er mig ligegyldigt) er så dybtgående, så væsentlig, så omfattende 
og så eksistentielt udfordrende som teologien. Der er mange slags 
teologi, men den, der for mig var retningsgivende og inspirerende, 
udgik fra kirkens reformator, Martin Luther, og dette århundredes 
største teolog, Karl Barth. Begges teologi udspringer af kirkens nød og 
sigter mod at vejlede til en ægte evangelisk forkyndelse. Hvorfor skal 
der drives teologi? Svar: Fordi der skal prædikes i kirken på søndag. At 
forstå en bibelsk tekst ret er en krævende sag. Og kravet bliver ikke 
mindre, når denne bestemte teksts budskab i søndagens prædiken 
uden at ændres i sit indhold skal omadresseres til mennesker, der lever 
2000 år efter, at det første gang lød, så det kommer til at blive virkelig 
tiltale til os i dag. At løse disse to spørgsmål i sammenhæng bliver en 
præst aldrig færdig med. 

Derudover var jeg i hele min tid i Lunde fast anmelder af teologisk 
litteratur ved >>Præsteforeningens Blad« og af kirkelig litteratur ved 
»Berlingske Aftenavis<< 1956-60. Men det meste af min studietid gik 
med forsøg på at udforske Martin Luthers bibelsyn og bibelfortolkning. 
Efter mere end ti års arbejde dermed indleverede jeg en større af
handling for den teologiske doktorgrad. Den kom til at omfatte 499 
tryksider. Forsvaret for afhandlingen fandt sted ved Københavns Uni
versitet i september 1959. Det blev en barsk holmgang med liden ros og 
en masse ris. To fremtrædende medlemmer af Lunde menighedsråd 
var indbudt til at overvære handlingen. Jeg gad vide, hvad de tænkte. 
Mon ikke de har rystet på hovedet og sagt til hinanden: Hvad de dog 
kan finde på, de teologer! 

Lunde-tiden gav mig også lejlighed til at udarbejde et par andre 
bøger, bl.a. en »Bibelhåndbog<< med forklaring af bibelske hovedord og 
begreber. Aldrig mødte jeg kritik i sognet af denne side af mit virke der. 

En taknemmeligbedsytring 

Skal jeg sammenfatte og bedømme de 14 års oplevelser i Lunde sogn 
og menighed kort, må det ske i form af en ytring af stor taknemmelig-
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hed. Min kone og jeg betragter disse år som de væsentligste og mest 
betydningsfulde i vort voksenliv. Her voksede fem børn op. Her op
levede vi et nært samliv og venskab med mange af sognets beboere. 
Deres ansigter træder frem for mit indre blik. De ligger nu næsten alle i 
gravene omkring den kirkebygning, hvori de blev døbt, konfirmeret, 
viet og hvorfra de blev stedet til hvile. Jeg fik lov til at yde min tjeneste 
der i årene 1946-60. Virkninger og resultater kender jeg ikke noget til, 
men det skal en præst også overlade til en højere magt. Det er godt, om 
en præst kan sige med Martin Luther: Jeg har virket med Guds ord 
alene, prædiket og skrevet, ellers har jeg intet gjort, kun drukket øl 
med mine kolleger. 
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