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Fynsk seriøsitet 
Af 
Vincent lind 

Vincent lind (f. 1925) er tidligere biskop i 
Fyns Stift 1984-95. Hans fynske karriere 
begyndte imidlertid tidligere med præsteem
bedet i Vester Åby og Åstrup 1960-70 og i 
Dalum 1970-84. De følgende erindrings
billeder koncentrerer sig om den første tid 
på Fyn. (Fotos ved Edel lind). 

s 

Adkomst og ankomst 

Hvordan går det til, at man kommer til 
Fyen og slår sig ned på Fyen? Med hvil
ken grund og med hvilken ret? 

Man kunne f.eks. blive kaldet til det; 
eller man kunne søge om det. 

Eller begge dele. 
En søger et præstekald. 
Et sogn siger ved sine valgte repræsen

tanter i menighedsrådet til en ansøger: 
Kom, og vær vor præst! 

Så kommer han/hun: Med den ad
komst til sit embede. 

Vi kom som præstefolk til Vester Åby og 
Åstrup sogne ved Nakkebølle Fjord mel
lem Fåborg og Svendborg i Sallinge Her
reds provsti i sommeren 1960. 

»Vi«- Det vil sige Edel og mig. 
Begge født og opvoksede i Sønderjyl

land i Tyrstrup-Christiansfeld lige syd for 
den onde grænse fra 1864 til 1920 mel
lem hertugdømmet Slesvig, som en del 
af kongeriget Preussen, og så kongeriget 
Danmark, hvis konge er hertugdømmets 
rette lensherre. 

Edel er ud af Thinggaard-slægten i Thy, 
- så hun er som thybo fra begyndelsen 
udrustet med forståelse af, at den, som 
bor på Fyn, er fybo, ligesom en, der bor 
på Ly er lybo og ikke lyøbo, og en strybo 
er fra Stryn (Strynø) og Møn er befolket 
med møboer og Ven med veboer. Hun 
har fra begyndelsen vidst sig hjemme på 
Fyn. Bare ved navnet. 

I foråret 1946, købte min bror Erik og jeg 
i København en sejljolle bygget på Henry 
Rasmussens Bådeværft i Svendborg, 
»Svendborgjolle« kaldet. Den var med 
sænkekøl og luggerrig. En rigtig dinghy
jolle. -Vi sejlede den i juni 1946 hjem 
til Sønderjylland til Sandersvig ved Lil
lebælt nedenfor Christiansfeld. Turen gik 
sønden om Sjælland og Fyn. 

Det var en herlig tur, hvor vi på tredje
dagens tidlige morgen stod ud fra vor 
overnatning i telt på Tåsingestranden i 
Svendborgsund og krydsede vest ud af 
sundet for en frisk vestenvind. Vi kryd-
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sede ind i Nakkebølle Fjord og gik over 
stag nedenfor Nakkebølle Sanatorium og 
gik ud mod Svelrnø Trille, som fristede 
os uimodståeligt med sin stille anker
plads og dejlige badestrand. 

Da vi pjaskede rundt der, observerede 
vi en galease for fuld damp vest ud af 
Svendborgsund, udvekslede nogle tanker 
om at kunne tage den på tornmelfinger 
til havs, - roede for fuld kraft og de 4 
årer ud i sejlløbet og vinkede med en tov
ende. De tog os på slæb med højt humør 
og trak os hele vejen til ud for Årø ved 
Haderslev Fjords munding, hvorfra vi for 
en gunstig vind havde en lille time hjem. 

Der var en pige der på stranden. Edel. Hun 
var netop hjemkommet fra Sverige, hvor
til hun var kommet som flygtning i ef
teråret 1944, efter at hun i forbindelse 
med tyskernes aktion mod det danske 
politi den 19. september 1944 havde 
bragt de papirer i skjul, som opbevare
des hos politimesteren i Haderslev og 
indeholdt instrukserne om politiets ak
tioner bag tyskernes linier i tilfælde af 
engelsk landgang i Danmark. 

Edel blev så forelsket i den dejlige jolle 
m.m., at hun har fulgt mig på sejladsen 
siden. 

Vincent Lind 

Svendborgjollen på 
Svelmø Trille 

Efter godt et år som hjælpepræstefolk i 
Helsingør 1953-54 og 6 år i kapellankald 
i Hørsholm sogn, faldt jeg en dag over et 
stillingsopslag i Præsteforeningens Blad 
med en ledig stilling som sognepræst i 
Vester Åby og Åstrup i Fyns stift. Jeg tog 
et kort frem og viste Edel stedet med både 
Svelmø og Nakkebølle Fjord og Svend
borgsund og øhavet og øerne og Fåborg 
og Svendborg og Svanninge Bakker og 
Brahetrolleborg-skovene. 

Og at det altså var Fy'. 
Ansøgningen blev skrevet, og jeg drog 

til Fyn til biskop K. C. Holm i Odense. 
Han fortalte mig om de to »meget gode 
sogne, hvor der er højt til loftet!« - Det 
møde betød ikke blot styrket lyst til ste
det, men også en ny og levende begrun
delse for præstegerningen. 

Så fulgte en tur til de to menigheds
rådsformænd læge Møller Sørensen i Ve
ster Åby og førstelærer Wi.irden Pedersen 
i Åstrup. Begge kompetente folk af direkte 
væsen. De viste mig kirkerne og præste
gården. 

Nu var jeg fynbo for altid! 

Det sker, at de ting, man har medbragt i 
sit sind fra oplevelser langt tilbage, får 
en meget stor betydning. Det skete for 
mig på den tur. 

·. 

• o 
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Da jeg kom kørende ad hovedvej 8 fra 
Nyborg og lige før Brahetrolleborg og 
Korinth svingede til venstre mod Vester 
Åby, mærkede jeg, da vejen begyndte at 
falde ned mod Brændegård Sø, et stød 
op i bilen nede fra hjulene. 

J eg vidste med det samme, hvad det 
var. 

J eg havde oplevet det samme stød, da 
jeg sammen med andre norske og dan
ske fanger fra koncentrationslejren Neu
engamme var med den første svenske 
Røde Kors bus, som fra Neuengamme 
skulle bringe os gennem Danmark til 
Sverige, efter at grev Folke Bernadotte i 
sine forhandlinger med SS-chef Himmler 
havde opnået en aftale om, at Svensk 
Røde Kors kunne føre alle skandinaviske 
fanger fra tysk KZ til sikkerhed og pleje 
og rekreation i Sverige. 

Om morgenen den 10. april1945 kørte 
vi i denne højbenede hurtige svenske bus 
ned gennem Flensborg. Da vi passerede 
den indre del af Flensborg Fjord, vidste 
vi, at vi nu på vej op mod Kruså skulle 
passere grænsen til Danmark. 

Det gav et stød i bilen, da vi passerede 
den smalle tværgående forhøjning af 
vejbanen, som fremkommer ved mødet 

Veste; Aby præstegård 
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mellem to vejvæsener. Det danske og det 
tyske.- »Så er det Danmark!!« lød det som 
med en røst. 

Da jeg mærkede bumpet fra den tværgå
ende forhøjning fra mødet mellem Ko
rinth kommunes og Vester Åby kommu
nes vejvæsener, var jeg lige ved at råbe 
højt: »Så er det Vester Aby!« 

Jeg rundede den spændende og smuk
ke store Brændegårds Sø, kørte videre 
gennem skoven og passerede gårdene og 
husene i Favrshøj og havde pludselig sy
net af Vester Åby nedenfor bakken og 
længere borte Øhavet med en fjern ø: 
Drejø. 

J eg var ankommet! Oplevede en le
vende landsby med industriel udvikling 
i 3 fabrikker. Der var forretninger og 
værksteder. Der var skove, strande, fjor
den, havet, gårde og huse ude på mar
kerne, åen og engene, bakker og udsyn. 

I pastoratets andet sogn lå den histo
riske herregård Nakkebølle og ved fjor
den Nakkebølle Tuberkulosesanatorium 
med overlæge Helms. At være præst i 
disse to sogne indebar også at være sana
toriets præst. 

Begge sogne præget af gamle slægter 
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Kirken set fra haven (»Paradisets Have«) 

og af højskoletradition. Der var musik og 
sang og sport og dans! 

De to menighedsråd havde besøgt os i 
Hørsholm til gudstjeneste og derefter te
kaffe-tår hjemme hos os i kapellanboli
gen i U sserød. 

De medbragte hver en skotøjsæske 
smørrebrød til turen frem og tilbage. De 
havde klare meninger og ytringslyst. De 
fortalte om pastor Krohn og pastor Dahl 
og pastor Andersen og pastor Boas på en 
sådan måde, at Edel og jeg følte os i god 
arvefølge og kunne se frem til et præste
liv i åben dialog mellem læg og lærd. 

Skoleår 

Vi flyttede så. Overnattede på Korinth 
Kro, som om morgenen bød på mælk 
direkte fra koen og stalden. De to ældste 
strålede af eventyr ud af øjnene. Den 
yngste var i vugge og altså vant til den 
kost. 

Vi stødte til flyttefolkene i Vester Åby 

Vincent Lind 

præstegård, hvor i øvrigt håndværkere 
sled til vort bedste. Midt i hurlumhejet 
kunne vi med al tydelighed konstatere, 
at vi med denne flytning havde opnået 
en overordentlig forbedring af boligfor
holdene. Fra kakkelovne til centralvarme 
og til markant forbedrede køkken- og 
badeværelsesfor hold. 

Der var 3 skoler i pastoratet: De to i de to 
kirke byer, hvor førstelæreren var degn og 
kirkesanger. Den tredje i Pejrup, en lands
by uden egen kirke beliggende nordvest 
ud i Vester Åby sogn op mod et landskab 
med store bakker og skove. Førstelæreren 
her var fast vikar for de to første. 

J eg besøgte meget snart de 3 første
lærere. Alle tre underviste mig i salme
bogen. 

De lagde et ark foran mig med en for
tegnelse over alle de salmer, som alle 
kendte, både melodi og tekst. For de hav
de lært dem i skolen. Så både 80-årige og 
14-årige sang, når de kom i kirke. 

»Nu er der også mange meget gode 
salmer, som de ikke kender. Og du kan 

: . 

·-

.· 
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sige noget i din prædiken, som kalder på 
sådan en. Så må du aldrig sætte den på 
tavlen før præk'nen, men helst lige efter 
præk'nen, - så du kan sige: »Det her har 
en digter sagt noget om, og det har vi i 
vores salmebog, det og det nummer. Der 
siger han: » ...... «-Den skal vi prøve at 
synge sammen nu herefter. Først spiller 
organisten melodien. Så spiller hun den 
en gang til, og degnen synger til, og så 
spiller hun tredje gang, og så synger vi 
alle med.« 

Vi var kommet til 2 sogne i Danmark, 
hvor menigheden sang! 

Ikke så få hørte til valgmenigheden i 
Vejstrup: »Vi kommer der gerne. Vi hol
der meget af at høre den præst. Men det 
er nok mest her i vor egen kirke, vi kom
mer«, sagde de. 

Vi var ankommet til Fyns »højskole
grundtvigianisme«. 

»Højt til loftet!« 

Men det var nu i sognene som helhed, 
der var højt tilloftet og vidt til væggene. 
Man havde rum til hinanden. Således 
bød Indre Mission mig ganske ofte til 
bibeltime, for »en præst har brugt man
ge år med at studere Den Hellige Skrift, 
så bør vi også bede vor præst fortælle os, 
hvad han ved.« 

Som det er almindeligt på Fyn var man 
noget kritisk over for Indre Missions 
landsbestyrelse, specielt i spørgsmålet 

Haven -Dammen -
træer 

. . . . . 
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om kvindelige præster. En husmands
kone sad en aften og påviste, at det ikke 
er holdbart at påstå, at der er steder i Bi
belen, som forbyder, at kvinder er præ
ster, f.eks. at Jesus selv har forbudt det. 
Men det har Jesus ikke gjort. Det nær
meste vi kommer det, er hans ord til 
Maria, hans mor, ved brylluppet i Kana: 
»Kvinde, lad mig i fred! Min time er 
endnu ikke kommet!« - Men det hand
ler om noget helt andet, nemlig at man 
ikke skal presse mirakler frem! 

Det var ikke kun fra lærerne, jeg mod
tog undervisning. 

Fra begyndelsen havde vi månedligt 
»ældremøde« i præstegårdens mødelo
kale (opr. »Storstue«) beliggende i byg
ningens østende sammen med konfir
mandstuen og »bispestuen«. I gammel tid 
skulle en præstegård altid have en stue 
rede til ophold og overnatning for stiftets 
biskop, når han kom forbi, eller kom på 
visitats. Nu om dage må biskoppen nø
jes med gæsteværelset- og sin bil! Bispe
stuen var blevet arkivrum og rummede 
bl.a. verdenshistoriens største kaffekande 
til brug ved både menighedsmøder og 
ældremøder. 

De gamle fra Vester Åby og Åstrup 
medbragte et uudtømmeligt lager af sog
nehistorier og præstehistorier og under
holdende personlige erindringer om 
svundne tiders livsstil og vilkår og per-
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Englen i kirken 

sontegninger. Det var virkelig undervis
ning for både præst og præstekone. 

F.eks. om pastor Dahl, hvis grav er i 
stenten op til sydsiden af Vester Åby kir
ketårn. Gravstenen lyder: 

»Der sad en lille fugl på kvist 
så såre, 
Den sang så dejligt om J e sus Kris t. 
Gud give os alle sin nåde.« 

»Den indskrift har han selv bestemt!« 
sagde de gamle. »Han var sådan!« 

Han kørte sognene rundt i en gammel 
gig med hest og beskadiget hjulophæng, 
som gjorde, at denne skæve ekvipage var 
kendelig på lang afstand: »Der kommer 
præsti'!« 

Pastor Dahls tidligere konfirmander 
kunne med lys i øjnene fortælle om, at 
drengene kappedes om at møde tidligt, 
- så blev de sat til at smide et par spande 

Vincent Lind 

koldt vand over præsten ude i brygger
set - hvorefter timen kunne begynde 
»med tørret og frisk præst«. 

Pastor Krohns fulde navn var: Cæsius 
Crinitus Inopinatus Krohn, hvilket betyder: 
Den blåøjede den langhårede den uven
tede Krohn. Man ser den nyfødte for sig! 
Faderen var major i Nyborg. Dengang 
blev børn døbt meget hurtigt efter føds
len. Ofte lå moderen endnu i barsels
sengen. 

Fødslen var Mors sag. Dåben var Fars 
sag. Det fortaltes, at husets tjenestepige i 
utide kom styrtende hjem fra kirken til 
den sengeliggende moder med den højt
råbende melding: »Nu er majoren da ble
vet helt tosset! Han har givet drengen 
navnet: Jesus Kristus Pilatus!« 

Nogle endnu levende børn fra pastor 
Krohns tid bar med løftet ansigt for
navnet Cæsius! 

Vester Åby kirkes altertavle 

•. 
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Pastor Krohn var gift med en pleje
datter hos grev Reventlows på Brahetrol
leborg. Greven var »kirketiende-ejer« i 
Vester Åby, hvilket betød, at han mod
tog sognets kirketiende og til gengæld 
stod for kirkens og præstegårdens vedli
geholdelse og nyanlæg. 

Der blev ikke sparet. Kirken havde gen
nemgået en omfattende restaurering i 
den tid, bl.a. opførelse af en sydfløj, og i 
1844 byggedes en helt ny stor og smuk 
præstebolig i nyklassicistisk stil: gulkal
ket, rødt tegltag og sokkel af store granit
kvadre. Der blev anlagt en ny og stærkt 
udvidet have og park mellem kirkegår
dens høje stensætning og præstegården. 
Grev Reventlow sendte 2 gange sin vogn 
til Hamborg efter »sjældne udenlandske 
træer og vækster til præstens have«. 

Det var en fryd at komme til sådan 
både kunstnerisk og teknisk skønhed: lige 
fra rummenes dimensioner og udstyr til 
vinduers og døres skønhed og havens 
træer og buske: Hasseltræ, rødtjørn, 
Liriodendron Tulipefera (stort tulipan
træ), ægte kastanie, Lindelysthus, sølv
lind, blodbøg, hængebøg, akacie, duf
tende ask, o.a., frugttræer. Midt i haven 
en ganske stor og dyb dam med store 
åkander og grønne frøer og salamandre. 

Da vor nære ven sognepræst Christian 
Lindskrog, Vor Frue Kirke i Odense, pas
sede sognet i en ferie, udbrød hans bar
nebarn ved synet af havens herligheder: 
<<}eg har altid troet, at ingen vidste, hvor 
Paradisets Have lå. Men nu ved jeg det!« 

Denne egn ved Fåborg er på mange må
der i sin historie og f.eks. sine store skove 
og markante bygninger præget af de 3 
herresæder: Brahetrolleborg, Holstenshus 
og Nakkebølle. 

Da jeg i 1965 skulle varetage præste
embedet i Brahetrolleborg og Krarup sog
ne under embedsledighed, fik vi en me
get inspirerende kontakt med familien 
Mourier på Brahetrolleborg. Fru Mourier 
er født Reventlow. I en række år har det 
givet os nogle meget gode oplevelser og 
rig indførelse på åstedet i en vigtig del af 
Danmarkshistorien og egnens historie. 
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Vester Åby kirkes døbefont 

F.eks. var det inspirerende i de revent
lowske arkiver at møde grevinde Sybillas 
ytring i et brev fra omkring år 1800, at 
børnene i Vester Åby er »de bedst oplærte 
i hele herredet«! 

Morsomt var det, da Edel og jeg på en 
ekspedition efter kantareller i skovene 
syd for Nørresø blev taget på fersk ger
ning et sted, som viste sig at være eje
rens udsøgte yndlingskantarelsted. Vi var 
i fuld gang med at høste denne dejlige 
svamp, da vi hørte en bil standse lidt 
borte. Lidt efter hørte vi noget ordveks
ling mellem en dame og en herre, 
sluttende med følgende: »Nu kan du gå 
ind og tale med manden. Så tager jeg mig 
af barnet!« Jeg fik en god og hyggelig 
samtale med godsejer Mourier og Edel det 
samme med fru Mourier. De udtrykte 
begge glæde ved en sådan interesse for 
kvaliteterne i deres skove. Det endte med 
en herlig frokost på slottet. 
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Graver- engel -præst 

Det var lidt af en aha-oplevelse, da jeg 
siden læste om Reventlowernes afgø
rende indsats i arbejdet for bondens fri
gørelse i 1700-tallets slutning, hvor det 
tydeligvis er deres fortjeneste, at et mar
kant resultat blev skoleloven af 1814 med 
begrundelse i Reventlowernes sentens: 
»Skal bonden være fri, skal bonden være 
klog«. 

Nu skal en præst jo også gerne være klog. 
I hvert fald: Klog nok! På sagen, som han 
er der for. Han skal kunne lære fra sig 
om det. At være klog har meget at gøre 
med at ville og at kunne stille spørgsmål. 
En præst, som ikke vil eller kan svare, 
regner bonden ikke. 

Præsten må gerne holde foredrag, sy
nes den kloge bonde. Men det er ikke alt. 
Citat: »Der er mer', viber ham om! « 

En gammel bonde i Åstrup sad i sin 

Vincent Lind 

alder som i en sygdom. Har bad mig kom
me. Så kom jeg, og han fortalte mig, at 
han altid havde tænkt, »at jo ældre jeg 
bliver, jo bedre bliver jeg. Men nu har 
jeg opdaget, at jo ældre, jeg bliver, jo 
værre bliver jeg. Det kan jeg ikke holde 
til«. Jeg sagde til ham, at Gud kun havde 
glæde ved at komme til ham og være hos 
ham. Det ved vi fra Jesus. - »Glæde! « 
sagde han, >>nej, ikke hos mig«. »]eg kø
rer nu hjem efter disk og kalk og brød og 
vin«, sagde jeg, »Så holder vi altergang. 
Din kone og du og jeg«. - »Hun ved, 
hvordan det er", sagde han. 

Så var vi sammen i nadveren. Gud, og 
vi tre dyrt vundne. 

Vi sagde ikke meget. Den gamle sagde: 
»Det var godt, jeg kaldte på dig. Og det 
var godt du kom. -Det, du har givet mig, 
kan kun en præst give. Nu tør jeg godt 
blive gammel«. 

.. . •. 
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Jeg har været lærer, fordi man kaldte mig 
til det. Ikke fordi jeg søgte det. 

Jeg har sådan undervist på Gymnastik
højskolen og Lærerskolen i Ollerup og på 
Svendborg Gymnasium til stor fornøjelse 
for mig både i forhold til lærerkolleger 
og elever. 

En særlig lærerig oplevelse var det at 
undervise i faget DANSK på Lærerskolen, 
hvor der ikke gives karakterer, fordi det 
vigtigste er, at eleven ved, hvad han/hun 
er god til og også dårlig til: »Så kan du 
bedre selv vælge, hvad du skal bruge dig 
selv til i dit liv! « - Det gav en helt ander
ledes levende motivation for flid og op
mærksomhed, end jeg har oplevet i no
get skoleforløb. Og på en eller anden 
måde oplevede jeg det ligesom dialogen 
mellem sogn og præst. 

Mennesket 

Noget af det første, jeg foretog mig, da vi 
kom til Vester Åby, var at gå op i den 

Astrup kirke 
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smukke kirke og gå den igennem fra 
øverst til nederst og fra kor til våbenhus. 

Jeg så styrken i hvælvene over kirke
rummet og murenes dimensioner. Tagets 
tømmer og tårnets tømmer, bjælkerne, 
som bærer den store klokke fra år 1501. 
Da jeg stod og lod hånden glide hen over 
klokken for at høre dens lyd, som da 
kommer fint og spindende fra mødet 
mellem den tunge malm og min hårde 
hud, opdagede jeg, at klokken hed Ma
ria. Navnet er støbt i ophøjede bogsta
ver på klokken. Og pludselig - måske 
fordi jeg med hånden fik den til at klinge, 
begreb jeg, at klokken ikke hedder Ma
ria. Men klokken råber »Maria«! Hver 
gang den råber ud i sognet og hen over 
tagene, råber den mod himlen. Derfor er 
den så stor. Den råber: »Maria! Her er vi! 
Mor! Her er vi! Gå hen og fortæl det til 
ham, vor bror, din søn, Guds søn! Her er 
vi! Det vil vi være! det tør vi være. På 
grund af ham! « 

Da jeg kom ned i våbenhuset oppe fra 
orglet, bemærkede jeg et nøglehul i træ-

... . · 
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Astrup kirkes døbefont 

Fjellebroen Havn. Højvande efter storm 

Vincent Lind 

væggen under trappen op til orglet. Jeg 
så, at det var en dør, gik hen og trak i 
nøglehullet. Døren gik op, og lige inden 
for den i det mørke rum under trappen 
til opbevaring af kost og gulvskrubbe og 
gulvklud og støvekost og gulvspand stod 
en kridhvid engel med gyldent hår og 
rakte armene ud imod mig. J eg veg et par 
skridt tilbage - og gik så hen til hende. I 
Bibelen er engle altid mænd. Ikke kvin
der som i det gamle Grækenland. Men 
med det ansigt, som englen her havde, 
måtte hun være en kvinde. Jeg gik ind i 
mørket og fandt hendes vinger længst 
inde under trappen sammen med et 
hvidt træfad. 

J eg kendte hende godt fra Københavns 
Domkirke, hvor Thorvaldsens dåbsengel 
i marmor holder fadet med vand til dåb 
af de små børn. Thorvaldsen er i al sin 
kunst inspireret af den klassiske græske 
kunst. 

Siden opdagede jeg, at en lignende 
knælende dåbsengel står i Brahetrolle
borg kirke. Og da jeg spurgte mig frem, 
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»Den Fynske Kirke« (Vester Aby) 

fik jeg at vide, at kirketiende-ejer Revent
low havde skænket Vester Åby kirke den
ne stående dåbsengel i træ og med gyldne 
vingefjer og gyldent hår til afløsning af 
kirkens gamle granitfont, som så førtes 
til slotshaven i Brahetrolleborg til blom
sterdekoration. Den blev siden hentet 
hjem igen og brugt igen med al sin styrke 
og tynge og sit stærke billede af verden, 
hvor du synker i verdenshavet i din un
dergang. Men Gud henter dig op derfra 
til evigt liv. Fordi du er hans. Det er hvad 
dåben betyder. 

Englen kom så ud i kosteskabet. 

Vi arbejdede med det i menighedsrådet. 
Vi var enige om, at vor stående dåbsen
gel skulle gøres i stand og anbringes or
dentligt. Vi forstod, at kirken er uden 
engledyrkelse. Mennesket er »Mer end 
engle ved«, (Salmebogen nr. 4,3). 

Engle løber i tjeneste for Gud og men
nesker, går glædesbud og alvorsbud fra 
Gud til mennesker og holder i sine stærke 
hænder det tunge fad med verdenshavet 
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i, fordi: Således skal det lille barn for al
tid vide, at for Jesu Kristi lidelse og død 
og opstandelse hører jeg altid Gud til. 

Er hans barn.- Alt mister jeg. Kun ikke 
det. 

Nu står englen inde i kirken med lyset 
bag sig fra vinduet i kirkens nordre kors
arm. Hun er ikke Thorvaldsens græske 
dåbsengeL Hun er i al sin skønhed og tje
nesteiver et billede på, hvad et menne
ske er: »Mer end engle ved«. 

I Åstrup kirke står en gammel døbefont, 
som også har været under behandling. 
Den var blevet gammel og slidt og især 
fedtet, -hvilket ikke kan undre den, som 
igen og igen oplever det dejlige mylder 
af store søskende og fætre og kusiner og 
nabobørn, som under den lilles dåb står 
omkring fonten og klamrer sig til dens 
runde kant. Sådan er de med og hos den 
lille. Åstrup-fonten fik så i nyere tid hug
get sine gamle klassiske relieffer fint op, 
så de blev at se, også kunstnerens signa
tur: HVICMANNE ME FECIT: H viemanne 
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har lavet mig. Hvicmanne er rimeligvis 
et engelsk navn. 

Man kan se ham for sig: En af trællene, 
som vikingerne tog i England, eller Irland 
eller Normandiet og satte til at ro sig 
hjem om efteråret og satte til groft ar
bejde, f.eks. til det, som store vikinger 
altid har haft svært ved: Passe børnene! 
Især passe drengeneJ 

Men trællen har hjemmefra vidst hvor
dan: Du passer børnene ved at fortælle 
dem de historier, som du selv lever med. 

Det er ligesom når undervisningsmi
nisteriet i efteråret 1994 udsender et ar
bejde fra en arbejdsgruppe om styrkelse 
af fagene kristendomskundskab og reli
gion i skolen med understregning af fa
genes vigtighed med »de bærende fortæl
linger« som »identitetsskabende« og san
gene som det, hvori vi sammen siger et. 

Det er lidt flot, når jellingestenen for
kynder, at Harald Blåtand »Vandt sig alt 
Danmark og Norge og gjorde danerne 
kristne«. Det skete i hans tid, men det 
var »barnepigernes« dåd. Når store børn 

Vincent Lind 

Fyns nye bispepar 
fotograferet i Dalum 
præstegårdshave den 
25. juli 1984- den 
dag resultatet af 
afstemningen til 
bispevalget forelå 
(Fyns Pressefoto). 

i Åstrup har stået der ved de små børns 
dåb har de ikke kunnet andet end lade 
fingrene glide i de store indskårne bog
staver i stenen: HVICMANNE. - Det er 
fra ham, vi fik detl 

Afslutning 

En fortælling må godt slutte med at 
vende tilbage til begyndelsen. Det sker i 
hvert fald her. 

I sommeren 1964 kunne jeg sammen 
med vor ældste søn J ør gen sejle vor 
Svendborgjolle i Sønderjylland hjem til 
Fyn. Siden har vi haft båd liggende i 
Fjellebroen havn og har fået åbnet os en 
adgang til alle slags herligheder i havet 
syd for Fyn. 

Endnu en ting: Engang i 60'erne bad man 
mig i Dreslette sogn om et foredrag med 
titlen: At være Sønderjyde. Det fik de så. 

Bl.a. fortalte jeg om de gamle sønder-
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jyders glæde ved erindringen om lyset fra 
Helnæs Fyr i de onde år. 

Der blev takket for foredraget, og le
deren fortalte så om, hvordan »Vi den
gang igen og igen drog ud til Helnæs Fyr, 
når det blev mørkt, fordi vi derfra kunne 
se helt ned til Pøls Huk Fyr på Als. For i 
dets lys så vi håbet om frihed for sønder
jyderne og glæden for Danmark. Afte
nens gevinst var så i tilgift, at de kunne 
fortælle mig, at klinten, som Helnæs Fyr 
er bygget på, har navnet: »Lindhoved«! 

I 1970 flyttede vi fra Sydfyn til Dalum 
sogn, Odense, til sognepræsteembede og 
provstestilling i det nye »Hjallese Prov
sti«, som fremkom ved, at den nye 
Odense storkommune kirkeligt blev delt 
i to provstier: l) Set. Knuds Provsti, om
fattende den gamle Odense købstad, og 
2) Hjallese Prov ti, omfattende de nye 
yderdistrikter i torkom m unen. 

I 1984 blev jeg opstillet og valgt til bi
skop i Fyn. 

l 1995 ved udgangen af maj, »den 
måned, hvori jeg fyldte 70 år«, gik jeg af 
med pension. 

I al den tid har vi begge kendt glæden 
ved at virke i Fyn og sammen med fyn
boer. AL TID: i samarbejdet og kontak
ten med præster og provster og menig
hedsråd og ikke mindst nyuddannede 
teologer i søgen om præsteembede i Fyn. 
Og hele vejen har vi været i dette ene og 
samme: 

Det forpligtende, lærerige, muntre, bil
ledrige og alvorlige og klare, som er: Kir
ken i Fyn. 

Den ved, hvad den er her for. Tager sit 
kald alvorligt. 

I den ånd, som lever hos både ung og 
gammel, og som vi skylder hver dag, vi 
får givet: Humør og ansvar: Her er jeg 
hver dag med mig selv, hvor du også er. 
Nærvær. Kærlighed, hedder det. 

Seriøsiteten ved at være til. 
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