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Af 
Erling H ansen 

I denne erindringsartikel møder vi sognepræ
sten Tage Einar Schack. Fortælleren er søn af 
skolelæreren i Birkende, Henrik Jørgen 
Hansen, hvis familie både i det daglige virke 
og privat stod i et nært forhold til præsten. 
Schack var født på Sjælland i 1857. Efter 
nogle år som lærer i København fik han sit 
første præsteembede I 1 888 I Sennels ved 
Thisted. Herfra kom han til Marslev-Birkende 
ni år senere i 1897, hvor han blev til sin 
pensionering i 1928. Han døde I Nyborg i 
1 9 3 1 .  Artiklen giver et fint lille billede af den 
særlige stemning, der kunne være omkring 
et lille præste- og skolelærermiljø ude på 
landet i 1 920'erne. 
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Pastor Scback var 60 år, da jeg blev født, 
og han døde, kort før jeg blev 1 4  år, så 
nedenstående kom mer t i l  at dreje sig om 
»den gamle præst«, som jeg holdt meget 
af - næsten med følelser som et barne
barns over for en bed tefar, han i kke ser 
hver dag. Del le må så være årsagen, hvis 
ski  Id ringen skulle bl ive for lys til  at være 
fuldstændig objekt iv  og neu tral . '  

Lad mig begynde med nogle acljekl i 
ver om sognepræsten: ru iddelhøj, fyldig 
(han vi l le  uden t-vivl med e l  g l i m t  i øjet 
sige: udstyrN med en vis cmbonpoi n L), 
men ret h u r t ig i bevægelserne, meget sir
l ig, måske nok lid l græn ende L i l  forfæn· 
gC'lighed, værdig, men a l t id rned tort,  
m i ld t  g l i m t  i øjet, velmenende - en streg 
af højki rkelighed og konserva t isme, sog
nefaderen, men altid naturl ig,  ja bc ke
den. T »Dansk Præste- og Sognehistorie« 
karakteriseres han sådan: »engang skrev 
han til en ung kand idat, som havde fået 
e n  god eksamen: deus coronat non me
rita tria sed dona sua ! «  (Gud kroner ikke 
dine velgerninger, men giver s ine!) .  

I B i r kene.le klædte h a n  a l t i d  o m  t i l  
præstct jcnesten h jemme i skolen, præ
stekjolen bang fast - fra dag t i l  c lag - i 
vores gang, og mor log de hvide stri m ler 
på a:.•rmernc af, vaskede og s trøg dem, og 
pastoren trak i og af ornatet i »kontoret«, 
dvs. Iwerdagsstuen,  men h a n  ivr igt  
snakkede med os al le. Han vidste præcis, 
hvor ma nge m i n u tters gang der va r fra 
skolen og hen t i l  ki rken, så på uret, reg
nede med balve m i n u t ter, før han og far 
fulgtes ad hyggeligt sna kkende helt  i n d  i 
våbenh uset. 

Far syntes, prædikenerne altid var kla
re og gode, omhygge l igt udarbejdede i 
særdeles god t iet. Oe morede sig l id t  h jem
me en ju leaftensdag, da jeg frimodigt  
sagde t i l  min gode ven:  »DU prædi kede 
i kke så længe i dag, jeg nåede slet i kke a t  
falde i søv n « .  I-fertil kom traks bemærk· 
n i ngen t i l  mor og far: »Jamen når en vok
sen kunne falde i søvn, når Paulus  præ
cl ikede, så må del da være fi nt ,  at det her 
kun var el barn«. 

E n søndag faldt på l .  apri l .  Da vi kom 
hjem i gangen efter gudstjenesten, luk-
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kede far døren op til skolestuen, gik kort 
derind og kom t i l bage: »Det er dog ma
geløst, nu har her været en kunstner eller 
I ignende og tegnet hele tavlen fuld, mens 
vi var i kirke«. Jeg hoppede straks på og 
ville se. »Ja, det vil  jeg da også gerne«, 
sagde pastor Schack. Far lukkede døren 
op: »D'hcrrer må u ndskylde, det er l .  
april ! « .  »Nej, n u  er det da også førsle 
gang, jeg er blevet na rret 1 .  april i fuldt 
ornat«. Sådan havde de to det. 

En gang var sognepræsten heil ulyk
kelig. Han havde glemt kraven i Mars
lev. Men mor fandl på råd. H u n  hentede 
et hvidt tørklæde, bandt del om h a lsen 
og sagde: »De har jo før hafl en byld, nu 
tror de bare, l)c har sådan en«.  Det for
løb vel. 

En anden gang kom far og han (let 
bestyrtet) h jem fra begravelse. De var ved 
graven blevet bedt til  kaffebord. »Men jeg 
har jo kun sorLe bukser på, vest og jakke 
er jo grå!« .  Og sådan kunne man den
gang ikke gå til begravelse, især ikke præ
sten. Mor gik op på loftet, tog m i n  afdø
de morfars d i p l o m atsæt fre m.  Paslor 
Schack prøvede vesten, men var for kr af· 
tig. Mor klippede resolut ryggen op, og 
syede med 1ange sting stykkerne sam
men. Diplomatfrakken hang løs t .  De to 
herrer gik til kaffebord og kom, ærlig Lalt, 
såre fornøjede hjem.  

Schack fulgte nøje sognets folk, snak
kede med dem overalt, også ved kirke
døren. Far sagde al tid, han kender deres 
familie- og slægtsforhold i a11e enkelthe
der, men når det er uddebatteret, så ved 
han ikke, hvad han skal sige, præstesøn
nen fra .København som fynsk la ndsby
præst. Da Rasmus Pedersens, fra gården 
der senere fik navnet Toftegaard, havde 
sølvbryllup, beklagede pastor Schack sig 
t i l  far, han kunne ikke rigtig få talen fa. 
brikcrct. Far kendte hans personalkend
skab og sagde: »Søskende jeg kender fem« 
(der var fem børn). Pastor Schack holdt 
en gl imrende tale o m  personerne. 

Hans kendskab t i l  Danm a rks adels
slægter var fænomenal. »Han ved mere 
om deres slægter end de selv«, var fars 
kommentar. Schacks dattersøn, heraldi-
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kcren og adels h istorikeren Sven Ti to 
Achen, fortalte i et  brev til mig,  at  hans 
morfar engang send le ham et brev, hvor 
han havde skrevet hele kongerækken 
med årstal. Når han gæstede København 
hentede han Sven Tito ved skolen, de gik 
på konditori, og morfar fortalte om Ab
salon, om Niels Ebbesen og mange an
d re. 

Hver søndag enten klokken halv Lolv 
eller klokken t re efter gudstjenesten nød 
pastor Schack mors kaffe af de h0jhan
kede1 m usselm a lede kopper. l i a n  sad 
m idt i ofaen i kontoret, og plumpede 
fire stykker sukker i kaffen, alt l mens han 
fortalte. Især fortalte han levende og læn
ge, når han havde været på rejse, oftest 
på familiebesøg i København. Så begynd
te han: »Jeg forlod Marslcv præstegård. 
".«  (Ma rslev udtalte han »Mærslev«, på 
gammelt bourgeoisi-københavnsk), for 
til  sidste at vende ti lbage t i l  Marslev præ
stegå rd. Med glimt i øjet sluttede han en
gang: ))Det er godt al have fam i l ie, især 
på væggen og på den anden side Store
bælt«. 

Ja, der kom mange hu morist iske be
mærkninger: »Det er nu godt, det Sl)m 
regel kun er den førsle, der bliver født 
for t idl igt«. Eller når han fortalte om clcn 
meget rige fætter, am tsforvalteren i Skan
derborg, den excen triske ungkarl Andræ, 
at han tissede lige på torvet i Skander
borg, » ha n  må jo have t rængt«. Og om, 
hvordan pastor Schack som ung, fattig 
kandidat havde besøgt fætteren, som lige 
havde arvel umådelig mange penge ef
ter broderen, en anclen u ngkarl. Pludse
lig sagd� fætter: »Hvad fanden skal jeg 
med alt det skidt«. Fa l ligfætteren fik ikke 
sagt, han kunne da tænke på ham. En 
del af pengene gik i øvrigt t i l  flere lega
ter, blandt andet med pastor Schacks fa. 
stcrs navn.2 

N< r pastor Schack, som lærte mig at 
slave navnet på melodi (Sch - ack), spi
ste Lil m iddag hos os, snakkede han også 
meget, sendte uden at se brødbakken vi
dere til  min spartanske gam le gud far, for 
vi spis le brød t i l  stegen. Gamle onkel tro
ede, han havde overset brødet, bød ham, 

" .  
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men blev l1øjst forundret over svaret: 
»Nej tak, jeg spiser aldrig brød L i l  kød«. 

En dag sku lle pa tor Schack have no
get vigtigt med h jem fra Oden c, visl nok 
t i l  fru Fa nny tSchacks ll u�tru). Rutebil
chaufføren ,  der hlev kaldt >) Makker« ,  
skulle klare i ndkøbet. Præsten standsede 
rutebilen på h jemturen, men chaufføren 
havde glemt i ndkøbet! Præsten nød i kke 
desto mindre »Makke rs« udla lelse: »Det 
M akker går nok, Ma kker, det går sgu 
nok«. 

Eflcr en gudstjeneste kom pastoren 
både overrasket og l idt  munter i nd hos 
os. Far og mor havde værel oppe i præ
stegården at spise en aflen i ugens løb. 
Læreri nden, fork. Nielsen, var også i nvi
teret, men tog uden grund ikke med. 
Pastor Sthack have.le nu i al leen spu rgt 
Frk. Nielsen, hvorfor hun dog i kke kom 
med. Så kom det mærkel ige svar :  »Åh, 
det er jo ikke for svin at komme i kancel
liet«. Lige så hurtigt reagerede præsten: 
»Nej, del har De gan ke rel i, Frk. Niel
sen«. Sådan kunne den enlige lærerinde 
godt havde det, men få dage efter havde 
begge parter gleml, og a l t  var som før. 

En dag på kontoret gik naturen ovl'r 
optugtelsen for den fine gamle sogne
præst. Han spu rgte, med storl gl imt,  m i n  
bror Benl  og m ig, o m  v i  kendte dC:!n bryl
I L1 pssang om officeren og ham brud'? 
rør te l in je løcl: »Der sidder en officer ved 
sidcr i  af s in brud«.  ,>J skat synge l i njen 
på »Vift stQlt på Kodans bølge<<. Mon det 
var en h istorie, den værdige sognepræst 
huskede fra Herlufsholmsdagene?.1 

1 lvor var han børneven! Han huskede 
a l l  id vore fødselsdage, og gaver kom 
også t i l  j u l .  Engang fik jeg et heil sukker
hus, og giveren sagde i kke nrj  til at sma
ge på det ! r mange år geni te jeg en fødsels
dag gave: Bogen » l"ræncleløs« med h i l se
nen: »Til !- I r. Erling fra en gammel ven« .  

Selv på rn in  dåbsat test glim ler hu mo
ren: » Dåbsattest for I I r. Erl i ng«. M i n  bror 
.lknl ,  alt id af pastor Schack kaldet »Be
nedictus«, og jeg havde den opgave at 
hente jumben eller kanen i anneksgår
den, når præsten om søndagen var fær
dig med at fortælle og skulle h jem.  » l  to, 
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l er som skabt til at hente jumben og gi
ve besked ti l  l<usken, så skal jeg huske 
dig, Benediclus, på d in  bryl lupsdag, og 
dig, Hr. Erl i ng, på din konfirmationsdag«. 
Når jumben så kom, kom præ · Len i tø
jet, trådte med en fod op på tri nnet, og 
Bent gav den korpulente herre et godt 
skub bagi, og præsten sad der, men jum
ben gyngede l idt  bagover. 

Om som meren cyklede han. Jeg øve
de mig  så på hans cykel: et tr in op p<'i 
flyvepinden midt i bagh julet, et sæt frem
ad, og man sa<.l på sadlen. Det gjorde den 
æld re, ikke jusl  s lanke, præsl lige så ele
gant som far. Og så var han i ført hvide 
ha ndsker! Mor spurgte, hvorfor han dog 
havde handskl.!r på om sommeren'? »Jo, 
jeg får å mange kedelige brune plet ter, 
det er ikke pænt, derfo�· køher jeg el pa r 
hvide handsker, og, om Gud vll, og jeg 
lever, agter jeg også næste år at købe m i g  
et par hvide handsker«. Oet forstod m o r  
s å  godt. Hun var selv ked af, h u n  blev så 
h urt igt solbrændt ligesom roepigcrne. Så 
cyklede pastoren ad »Mærslev« t i l .  

E n  gang spurgte pastor Schack m ig, 
hvad jeg børstede tænder i? ! lan havde 
fabrikeret et tandpulver, som kunne kø
bes på Løveapoteket i Odense: »Pastor 
Schacks Tandpulver«. Jeg prøvede det en 
kort tid, men del støvede så meget, og 
var skarpt ved Lænderne. 

Så kom af keden med Marslev-Birken
cle i 1 928. En kunstma ler, som far kend
te, boede hos os en tid . .Han havde den 
opgave at male Marslev og Bi rkende kir
ker som afskedsgave fra beboerne i de to 
sogne. Beboerne mærkede i kke a n det, 
end a t  pastor Schack var glad for gaver
ne. De hang på hans væg, L i l  han døde, 
men så begik de tre børn vjst en fej l :  De 
beholdt i kke malerierne, men gav dem 
til bekendte i Marslcv. Det sku ffede me
n ighederne! 

Til mor kom pastor Schack med en 
vægtig sølvske og -gaffel med indskrif
ten: »Tak«. Mor blev en overrasket og glæ
deck sig over, at far netop havde en ma
gen t i l .  Dette benægtede pastor Schack 
på det kraft igste: »Jeg har  netop lagt 
mærke t i l  Deres mands, for at det ikke 
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skulle bl ive det ·amme«. Mor hentede 
fars, og pastoren ærgrede sig lidt, men 
mor syntes, det netop var så godt. 

Så flyttede den absolut ikke velhaven
de enkemand t i l  Nyborg og lejede en vil
la »l lassa n« lige ud ti l  Storebælt .  T l vor 
var vi velkomne, når vi besøgte ham og 
h usbestyrerinden . Så trak han mig hen 
li! vinduet eller helt udenfor: »Hr . .Erl i ng, 
du skal se færgen vende«. 

Der skete noget frygteligt i Marslev. En 
u ng, velhavende gårdmandsdatter fødte 
i dølgsmål, ombragte barnet og begrave
de det. Det blev opklaret. Det hjem kun
ne pastor Schack absolut ikke l ide. En 
gang ved et selskab i Birkende traf han 
sammen med gårdmandsparret. l-Iøfligt 
bød de ham køre med hjem til Marslev, 
men han u ndskyldte sig med, a t  han 
havde godt af motion og gerne vil le gå 
hjem. »Så følger jeg Dem på vej, jeg har 
godt af  frisk luft«, sagde far. På spadsere
turen forklarede pastor Schack, som el
lers aldrig talte ufordelagtigt om folk, a t  
den kone havde gjort ham alt det slette, 
hun kunne, da de var præstegårdsforpag
tere. I !vad gjorde nu den gamle præst i 
Nyborg? I lan tog toget til  Marslev stati
on, glk de ca. tre kilometer op til  gården 
i Marslcv by. Det lå såre langt fra pastor 
Schack at hovere, han ville tale roligt med 
dem. Det glemte cle folk ham aldrig, og 
næsten aldrig talte vi h jemme om vores 
gode, gamle ven , uden far kom ti lbage 
Ul  dette træk. Selv har pastor Schack al
drig berørt det eller forta l t  om det, men 
det gjorde de ulykkel ige forældre. 

Og så døde pastor Schack og blev be
gravet på Marslev kirkegård ved fru Fan
nys side, under den natursten, hvor han 
ved hustruens død h;:ivde sat den mær
kelige i ndskrift: » Lad mit  støv hvile i fred 
ti l  opstandelsens morgen «. 

Fra børnene kom der til far og mor en 
af disse clage et tobinds værk, som Ragna 
og 13ørgcJ ungersen Schack havde foræret 
Børges far t i l  fødselsdagen i 1 924. Børge 
havde skrevet: »Til lærer Hansen og h u
stru ti l  minde om pastor Tage Schack fra 
hans børn«. De to hjem betød vist noget 
for hinanden. 
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Noter 

1 .  Tage Einar Schack var søn af sogncpræsl 
l I Iersled Øster og Vester, Dr. Ph i l .  
Marcus An dreas Tage Scl1ack o g  H i l le· 
borg Maria Bru u n .  ! lan blev i 1 888 gift 
med Fanny Elisabeth Ju ngcrsen ( 1 857-
1 924. I artiklen møder vi foruden 
hovedpersonen også skolelærerC'n i 
li i r kende med familie. I l en ri k Jørgen 
H<111sen ( 1 877- I 960) virkede som lærer i 
sogn el I perioden 1 9  1 3-46. I lan:> hustru 
var Anne Margrethe, født Henriksen 
( 1 88 1 - 1 966), og sammen havde de 
sønnerne 13cnt ( 1 907-4 1 )  og Erl i n g  
( 1 9 1 7-, denne arli kcls forfatter). Både 
13cnl og Erling fulgte i faderen:. forspor 
og blev lærere. 

2. Cand. j u r., etatsråd Poul Georg Andræ 
( 1 843- 1 928). 

3. Schack lrnvde i 1 877 været på I l e rl ufs
holm. 




