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Niels Peder 
Madsens 
jordefærd 

Af 
Claus Schou 

Den unge hjælpepræst Herman Koch I 
Humble sogn på Sydlangeland holdt to taler 
i forbindelse med en gårdmands begravelse I 
foråret 1890 - ved kisten i hjemmet og siden 
hen i kirken.1 Først og fremmest med citater 
fra talerne og oplysninger af generel karak
ter fra Birgitte Kraghs bog ))Til jord skal du 
blive . . . « forsøges det her at genfortælle 
begivenhederne og med eksemplet at 
anskueliggøre nogle af tidens religiøse og 
mere alment menneskelige holdninger.2 

C/a11 Schou 

ErLer lang tids sygdom døde gårdmand 
Niels Peder Madsen Skov, Kædcby !l aver 
den 26. april J 890. lian blev ku

·
n 57 år 

gammcL 
Enken Ane Dorthea Klausen og Niels 

Peder havde været jævnaldrene.le. Deres 
ni børn var i alderen fra 1 2  til 27 år. 

Begravelsen fandt sted fem dage efter 
dødsfaldet. 

Indtil begravelsen stod clen åbne kiste 
på to skamler i husets bedste stue. De fle
ste fra den nære fami l ie var samlede,1 og 
folk fra nabogårdene var også til stede. 
At le var klædl i mørkt tøj. Fami l ien stod 
nærmest kisten. 

Tak og tunge dage 

Den unge h jælpepræst Herman Koch 
trådte frem: 
»Ja venner, hvad mi ndeord der skal tales 
over Niels Skov, har jeg tænkt over at ta
le, når vi om en kort stund for sidste gang 
skul le være samlede om hans båre i Guds 
Hus. Men et ord er der dog, som skal ta
les her, hvor vi for sidste gang er samle
de om ham i hans h jem, her hvor han 
har haft sin gerning og vi rkekreds, her 
hvor hans hustru og børn står samlede 
om hans kiste, her hvor vi, der har stået 
i forhold til ham, nærmere el ler fjernere 
er mødte ror at sige ham farvel, og del 
ord skal være en tak, en tak til ham,  som 
nu er vandret bort fra os, en tak for a lt, 
hvad han har været for os. Og det er en 
tak, som kan bri nges med sandhed, thi 
hvor vi se rundt her, hvor hans daglige 
gerning har været, i hus og gård, i mark 
og stald, overalt er der så meget som 
bærer vid neshyrd om, at den gerning og 
virksomhed, som var ham betroet, den 
passede han med troskab og fl id således, 
a t  del skal nævnes t i l  hans ære og være 
L i l  et godt eksempel for alle, om ser det. «  

Koch mente, )>at takken skulle bringes 
i deres navn, som havde stået h a m  nær
mest«, nem lig enken, »hvem han havde 
været en trofast og kærlig husbond«, og 
børnene, »for hvem han havde arbejdet, 
og for hvem han ikke havde holdt noget 
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Ane Dorthea og Nicis 
Perler merl otte af 
deres ni bøm i 1876 
eller 1 877. Det yngste 
bam, Marte var 
endnu ikke født på 
dette tidspunkt. (Fotu 
i privateje). 

for godt, når det kunne gavne og glæde 
dem. «  

»Men se, også a l le  vi ,  som stod i fjer
nere forhold til ham, også vi er jo samle
de her i denne stund, i kke blot fordi det 
således er skik og brug, men også fordi v i  
føle, a t  vi har  den ne mand at  takke for 
meget, th i  det vide vi dog, at hans dør 
og hånd var åben for dem, der trængte 
t i l  h jælp, hvad enten det var med råd 
el ler dåd. Jeg har let ved at udtale det, 
fordi også jeg skylder ham lak for ven l ig 
i mødekommen hed, for gæstfr i hed og 
velvi l l ig h jælpsomhed, som han har vist  
m ig.« 

Præsten nævnte også, hvorledes den 
afdødes sidste dage havde været »tunge«, 
fordi han længe havde været fængslet t i l  
s i t  sygeleje. »All igevel var han i kke ble
vet bitter under sine l idelser, men st i l le 
og tå l mocligt havde han båret dem, så det 
i kke havde været nogen tung byrde at 
h jælpe og pleje h a m ,  men snarere en 
pligt, som hans mi ldhed havde gjort let .«  

Ane Dorthea og børnene 

Præsten så på Ane Dorthea: 
»Dig påhviler det at  bevare hans minde i 
kærl ig og trofast i hu ko mmelse, og jeg 
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Herman Koch. E�er at hnve været kapella// 
i f-Iutnble fik han et par cir senere end de her 
beskrevne begivenheder et præsteembede i 
Herri11ge/Gestelev på Midtfyn og senere i Glo
strup ved København. Som pensionist besøgte 
han engang i 1 9201emene forskellige fra sin 
tidligere menighed i 1 Jumble sogn, bl.n. Niels 
Perlers søn Theodor, der mange iir tidligere 
havde overtaget gården fra sin mur. På fa
miliebilledet er han den tvilling, der sidder 
hos sin far. 
(Foto: Ringe lokalhistoriske Arkiv). 
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Hjemmet. l 184 1  var »fæstegnrrle11 «  blevet udf1yttet fra Kædeby til Kædeby Haver. 
1 85 1  blev l10verifu1pligtelse11 i (orliold til herregårde11 Hjortholm afløst med e11 årlig beta
ling af en pe11ges11m 11dreg11et efter kapitelstaksten. 1 1 865 blev gc1rde11 købt til selveje. 1 
1 870 havde Niels Peder overtaget den efter sin far. (Fulu i pri11ateje/fotoma11ip11lation verf Bo 
Møllegaarc/ Ho11sen1 Rudkøbing byliistoriske Arkiv). 10 

ved, at du vil gøre dette, thi  de mange 
år, som du har delt med ham, i medgang 
og modgang, i gode og onde dage, og ikke 
mindst i dygtigt arbejde, de har lært dig 
at  kende det bedste, som boede i ham, så 
at savnet af ham hver dag vil blive dig 
føleligt. Ofte vil du komme til at mærke, 
hvad du i ham har m istet. Dog se, har 
du tabt meget, m eget har Gud ladet dig 
beholde, og i den børneflok, som er vok
set op om dig, skal du finde den hjælp 
du behøver.« 

Så henvendte Koch sig til børnene: 
»Thi dette skal siges som F.ders forplig

telse, al le I børn, som nu er samlede her: 
en god fader har I mistet, og et godt navn 
har han givet Eder i arv, så vis Eders tak i 
gerningen, idet I stræbe a t  bevare hans 
navn agtet rent, som han har efterladt 
Eder det, og vis Eders moder, som nu er 

stil let på en vanskelig plads, den kærlig
hed og ærbødighed, som tilkommer hen
de. flold sammen i enighed, som Eders 
fader endnu gik imel lem Eder og viste 
Eder til rette!« 

Vejen bort fra det jordiske hjem 

Talen blev afsluttet: 
»Meget er der at  takke for ved delle livs 

afslutn i ng, men skulle vi ikke tabe os i 
tomme ord, da skal takken først og sidst 
vendes Lil I Lam, fra hvem al god gave er, 
og frem bæres for den Gud, som gav den
ne vor ven kraft til at føre et smukt og 
godt og nyttigt l iv, så at vi kunne hædre 
hans minde, den Gud som gav hans ar
bejde velsignelse og fremgang, og hans 
hjem lykke, og som også, da de sidste ti-
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der kom, hvor døden var nær, gav ham 
tålmodighed og mi ldhed i sindet, og som 
så lod ham sove hen i fred. Dig, vor h i m
melske fader, siger vi tak  herfor, i d in  
varetægt befaler v i  ham,  som vi  n u  fører 
bort fra det jordiske hjem, og dem, som 
fremdeles skulle færdes heri nde. I d i n  
varetægt befa ler vi  os al le, d e m ,  som dø, 
og dem som leve, velsign og bevar du os, 
lad di l  ansigt lyse over os, og vær os nå
dig, løft d i t  åsyn på os, og giv os fred, 
d i n  fred være med os a l le i vor herre Jesu 
navn! Amen.« 

Låget blev sat på kisten, og fulgt af  sal
mesang blev den døde båret ud.4 

Udenfor havde mæn dene stadig blot
tede hoveder. På gårdspladsen blev kisten 
placeret på l igvog nen.  Der var forment
lig tale om den fæl les rustvogn, der t i l  
dagligt var placeret i » l igvognsporten« i 
Kædeby, som man så betalte et beløb for 
a t  låne. ! Jet var en sortmalet vogn byg
get specielt t i l  formålet, formentl ig  med 
søjlebåren h i m m el, sorte gard i ner med 
frynser og med staffe ringer i hvidt eller 
sølv. De to heste skulle selvsagt være skik
kelige og have cl r imel igt ensartet, mørkt 
og a n dægt igt udseende. På l igvognen 
blev de grøn ne kranse, der tidl igere hav
de været ved kisten i stuen også an bragt. 

Så kørte m a n  ned t i l  den offentl ige vej 
i langsomt tempo med fam i l ien og Koch 
i vognene lige efter l igvognen og videre 
mod H u mblc kirke næsten tre fjerding
vej borte.s På vejen foran gårde og h use 
var der pyn let med gra n og b u ksbom . 
Ligtoget blev længere på den la nge færd, 
medens and1e - og nogle af begrnvelsens 
del tagere sluttede sig først t i l  ved selve 
kirke n .  

D a  l igtoget blev sy nl igt fra kirketårnet, 
begyndte l< lokkeri ngni ngen, og <.la clct 
n åede frem og sta ndsede, blev kisten løf
tet ned rra vognen og placeret på de to 
medbragte skam ler for dernæst af de seks 
bærere a t  blive båret i sine h å ndtag det 
sidste stykke op ad den stejle bakke og 
i rld i kirken.6 

6 1  

I Guds hus 

»Så ofte som v.i her i Guds Hus er samle
de om en afdød broders båre, da er der 
tre pun kter, som I h a r  ret t i l  at vente at 
jeg ska l drage frem, «  sagde Koch. D isse 
var: 

For det første hvilket eftermæle fik den 
afdøde'? 

For del a ndel h vi l ket håb va r der for 
h a m  i det h insides? 

For det tredje hvad kun n e  de levende 
lære af situat ionen? 

Angående det første sagde præsten, at 
N iels Peder havde været en st i l færdig og 
besindig mand, og sammenl ignede n1ed 
det, der foreg i k  i sam fundet i a l m i nde
l i ghed: »derved var h a n  på så m a nge 
måder en modsætn i n g  t i l  vor tid, hvori 
h a n  levede, t h i  dette er dog et af vor t ids 

T-Iumble kirke. Den ellers arkitekto11isk 
harmoniske kirke fik nwligvis ved e11 
restaurering i 1898 forsynet' våbenhuset 
med kanrtakker. (Foto i privateje). 
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mærker, al  hvad der sker, det kan ikke få 
lov ti l  at ske i stil hed, nej, mecl høj røst, 
med brask og bram råbes det op, og ofte 
er det jo således, at det som der råbes 
højest om, er det som der C'r mindst ved. 
Men således var det ikke med denne vor 
ven, st i l le  gik han i den gerning som var 
ham betroet, og j eg tror ikke, at nogen 
kan sige, at den derfor blev m i ndre godt 
passet. Hvad han har udrettet, bl iver dog 
efter ham, og skal lale t i l  hans ære.« 

»I Ian  var ikke en af dem, som er be
gærlig efter at  gribe efter alt nyt, begær
lig efter at kom m e  frem i huj og hast, 
nej, sindigt og betænksomt Lraf han sit 
valg og holdt fast vell, hvad han havde 
valgt, og forstod at føre det igennem mecl 
troskab. Dette tror jeg, vil blive dommen 
om ham hos enhver, som har set ham i 
hans livs gerning.�� 

Bekendelsen i gerning 

Koch ville gerne tale om den mere ånde
lige side af sagen og samtidigt drage pa
ralleller t i l  det, som også på dette områ
de foregik i samfundet, og ti I sit andel 
spørgsmål sagde han: 

»Det er l a ngt vanskeligere for menne
sker al  dømme om det, som har rørt sig i 
hans hjerte og i hans samvittighed. I den
ne henseende var han forskell ig fra så 
mange i vor lid; L h i  som der overalt kom
mer meget nyt frem, således går clet også 
på kristenlivets o mråder. Mange nye rø
ster lader sig høre, og mange løbe efter 
dem, og ofte er det nye ikke af det gode. 
Men således var det i kke med denne 
mand. Del er min fulde overbevisni ng, 
al han var på den rette ve j,  og at den nu 
har  ført ham frem t i l  fred. Vel ved jeg, at  
det  her er  vanskeJigt at tale med si kker
hed, så sandt som det ikke er givet os a l  
læse i h jerterne, o g  særlig skal det her 
mi ndes, at han var en stilfærdig mand, 
han var ikke af  dem hvem h jertet a ltid lå 
på tungen, var ikke af dem hvem det er 
givet at tale meget om hvad der rører sig 
i h jertets inderste, og jeg ved også, a l  
dette k a n  blive miskendt og dadlel af  

Claus Scho11 

mange; også blandt hans nærmeste var 
der jo dem, som sladig ventede at høre 
en klarere, en mere højtlydende Beken
delse fra ham, og soin derfor stadig søgte 
l igesom at drive ham frem i et spor, som 
var ham fremmed. Det er jo også sandt, 
at det hedder: »med munden bekendes 
der t i l  sal iggørelse«; men dette skal dog 
heller ikke glem mes, at som der så ofte i 
læbernes Bekendelse k a n  være både 
usand og overdreven tale, således kan der 
også være et l iv i det skjulte, hvor Be
kendelsen kun er svagmælet og stilfær
dig. En Bekendelse er der, som dog vel 
står på lige højde med 13ekendclscn i ord, 
og d!!t er Bekendelsen J gerning.« 

Niels Peders bekendelse i ord 

»Og spørges der, hvor denne mand også 
har aflagt Bekendelsen, da vil jeg sige: »på 
hans sidste sygeleje<<, da han lå der med 
døden for øje, så træt, så mat, og dog så 
tålmodig og mild og frygtløs. Foran Dø
dens port der svinder den falske ro bort, 
men hvor et menneske som denne vor 
ven går Døden roligt i møde, hvor han i 
sti l le bøn søger møde med sin fader og 
selv begærer at styrkes med Hans nåde
midler til den sidste rejse, der mener jeg, 
at vi tør nære et godt håb om, at I lan, 
som ser dybere end noget menneske, I Ian 
har også fundet, at den Bekendelse, der 
blev aflagt i simple og enfoldige ord, den 
har været ægte. 

Derfor siger jeg t i l  Eder, som stod ham 
nærmest, en trøst er det for Eder, at han 
havde godt rygte blandt mennesker, men 
den slørste trøst skal være for Eder, at I 
tør tro G ud har ant aget sig ham og vil 
gemme ham med fred, der, hvor der er 
så megeL bedre at være end her, og når 
I lan på »Sin Dag« kalder ham frem, da 
skal I lan kalde ham frem til  drn evige 
salighed. 

Og dette skal være Eders lrøst, at  G ud, 
som våger over døde og over levende, 
han vil også våge over Eder. At sige Ham 
Lak for alle ting er svært, dog, h usk det
te, at om det også er menneskeligt og ret, 
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Den urigi11ale gravsten til venstre. Gravstedet blev allerede i begy11clelsen af 1 900-tallet 
ændret til et familiegravsted. Den 11uværende grottesten af cernent er fm den lejlighed, de11 
ses til højre. Grottestenens nwrmorplade flar oprindeligt været dækket af en glasplade os 
/Jogstaveme har været trukket op i sort eller guld. Man brugte ug.så at 11clh11gge sdda1111e 
gravsten a(sn11dste11. (Foto i privateje). 

at I græde over, hvad l har  m istet, så har  
T dog også grund t i l  at  takke G ud, fordi 
han lod Eder beholde Eders h usbond og 
fader så længe. 

Hvad kan vi så lære af det? 

Kochs tredje  spørgsmål  blev henvendt t i l  
a l le de ti Jstcdcværcndc i ki rken:  

»Og spørge v i  så  t i  I sidst: hvad er der 
nu for os at lære ved den ne båre, hvad 
vil Gud her lægge os på sinde? Så er det
te jo i kke svært at se, th i  denne båre t i l 
råber også enhver a f  os :  menneske bered 
dig, th i  også for dig kommer den stund, 
som skal være den sidste, også dig er det 
beskikket at dø. Er du da rede t i l  a t  møde 
for Dommen? 

Se, også her påm indes vi om, at i n tet 

er så usikkert som vort l iv. Denne mand 
var dog langt fra støvets år. Kunne dog 
efter menneskelig beregning have levet 
mange dage endnu, og selv da han blev 
lagt på sygesengen, hvem af os var der 
da, som ventede, at han i k ke skul le rejse 
sig fra den igen, og hvem af os skal vel 
b l ive den næste Dødsenglen peger på. 
Om du står i manddoms- ell.er i u ngdoms 
kraft, Døden er dog stærkere end du .  

G ud give os  da nåde t i l ,  a t  vi  ikke for
gæves målte høre Hans formaning. Lad 
os bruge den kostbare tid L i l  a t  t jene I Ier
ren med al vor fl id, så skal vi nok kom
me h jem.«7  

Der blev sunget sal mer og lyst velsig
nelser - fulgt af det uundgåelige »Amen«. 

Så blev kisten harmoniseret og atter bå
ret ud - fulgt af orglets toner. 
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Af jord er vi kommet .. .  

Et stykke nede ad ki rkebakkens sydside 
placerede følget sig rundt om den opka
stede grav,K og kisten blev sænket i sit hul .  
Koch foretog j ordpåkastelsen. Afslut
n i ngsvis blev der su nget endnu en sal
me, og et medlem af fam i l ie n  - sikkert 
den ældste søn Mads - takkede for delta
gelsen. 

Følget tog formodentlig t i l  h jemmel i 
Kædeby T l aver for at afslutte med kaffe 
og kage. Da de var taget af sted, fy ldte 
graveren h u l let. De første jordklu m per 
ban kede h u l t  mod kislens låg, men snart 
var graven fyldt - godt og vel . "  

Noter 

I .  Nie ls l'eder Madsen Skov var en af 111 ine 
o lclcfædre, og min bror havde en afskrift 
af talerne fra december 1 890 l lggende. 

2. Med velslandsstigning og tendens til at 
k i rken fik mindre betydn ing for slat og 
øvrige magthavere, blev 1 800-talkt på 
dette om råde præget af de gudelige 
vække lsers fremkomst, baptisme, mor
moner, grundtvigianisme, Indre Mission 
og sik kert en btd de l andre religiø�e 
retninger. Flerta l let af gårdmænd på 
Langeland var clog i sidste l ia lvdel af 
1 800-Lallct re l igiøst ri mel igt bchcrskedc. 

3. Den ældste da tter Karentine var fravæ
rende. Hun var b levet gifL med en 
bornholmer og var flyttet til kl ippeøen . 
Karentine og hendes mand var »religiøst 
vakle«, og det må bl.a. være dem, der 
efterfølgende hentydes ti  I .  

4. I hjemmet blev/bliver kisten båret med 
l i gets ben først. Delle er en rest a f  
owfattende gammel overtro, der skul le 
sikre mod gengangeri . Ligel kunne på 
den m5de ikke finde ti lbage og pine de 
ti  I bagcb levne. Op lysn ingen sta m rncr fra 
l3irgi ttc Kraghs (BK) bog Til iorrl �ker/ du 
blive . . . Døde11s os begravelsens k11Jt11r/1isto
rie i Dnumnrk 1780- 1 990, 2003, s. 72. 

S. I hen ho ldsvis 1 88:� og 1 885 va r der 
l1levct byggel små kirker i sognet hen
holdsvis på Rislinge og netop i Kædel)y 
Haver, men disse var » kape l ler" uden 
kirkegård. 

6. Af Kochs taler fremgår det, at kisten korn 
ind i ki rken . Tid ligere var ckt blt'WI 

Cla11s Sclwu 

l)rugt, a t  k istc>n l)lev bårc>l t re gange 
rundt om k irken for derefter at bl ive 
hejset i graven med en efterfølgc•nde Lale 
af præsten " " .præsten gi k  syngende 
foran. Des ude n skete del, al  mon for en 
si kkerheds skyld også bar kisten o m  
graven. ror at virke rigt igt sku l le  ornbæ· 
l'ingen foregå med sol en ", 13K s. 84. 

7.  Jeg er helt enig I præstens lloldning ti l 
del levede livs beLyclning - også i for
hold t i l  døden . Men for en ordens sky ld 
vil  jeg sige, at denne enighed hører 01)1 
når snakken drejer sig orn »Gucl « og »det 
hi ns ides« .  Efter mln mening har »ger
ningerne<' det bedst uden rel igionen , 
lværlimod ser jeg rel igion såvel h istorisk 
som rundt om i verclen i <lag soJ!I et 
prob lem , fordi fundamentalisme og 
a l m i ndelig forstokkethed u u ndgåeligt ti l 
a l le t icler er [)levet og IJ l lver en del af 
religionen. 

8. I BK1s bog s ide 1 :r� er l)eskrevet, hvilken 
betydning gravenes placering på k i rke
gå rden havde. Det var populært at l igge 
mod øst, vest og særl igt på ki rkegå rdens 
syclside - så der kom de bedrest i l l ede 
hen, mens nordsiden forlrinsvls var 
tiltænkt de fatt igste - en specielt god 
udsigt kunne f.eks. betyde en ll nd tage l
se. Ejeren af nabogården i Kæcleby Haver 
blev også Niels reclers 11abo på ki rkegår
den. 

9. Af 13K s. 87 fremgår clet, at· på det pågtel· 
elende lidspunkl er a l l overve jende 
sa11dsy111 igl1  at �elve jord fæstelse 1 1  e r  
fore�åel som beskrevet med e n  fast 
graver, og u t  fø lget ikke længere overv•�
rede t i lkas1 n i ngen af graven. 

1 0. Bi l lede t var oprindeligt et af den slags, 
hvor fa l l l i l ie, tyeude og heste er opst i l let 
L i l  fotografering foran huset. En ken var 
blevet en ældre matrone, og sønnen, der 
nys sa<l som sp�d på s i n  fars kr1<1:, va1 
b levet en voksen mand. For al undgå 
enhver forvirri 11g i forlJittclelse llertned 
har Bo Møl legaard I l ansen fra Rudkø
bing byhistoriske Arkiv behæmli�t 
fjernet såvel mennesker som dyr. 


