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Højby 

En god Mil Syd for Odense ved Landevejen til Svendborg ligger Landsbyen Højby i en 

frugtbar Egn. Navnet kommer af Byens høje Beliggenhed Syd for et Bakkestrøg, det 

saakaldet ”Uglebjerg”. Det er en ældgammel landsby, i hvis Nærhed der blev fundet en 

Del Urner ved Gennemgravningen under Anlæg af ” Sydfynske Jernbane”. 

Selve Højby med de Syd for Byen liggende ”Højby Huse” samt Avlsgaarden 

”Lindeskovgaard” og ”Ellekjær” udgør et Sogn og en Kommune for sig. Oprindeligt talte 

Sognet 21 Gaarde og 51 Huse, af hvilke de 17 var uden Jord. 

Tidligere var Højby Sognes Beboere Fæstere under ”Hollufgaard”, men denne Ejer 

Kammerherre Albrecht Kristoffer v. Heinen opnaaede under 25de Maj 1803 kongelig 

Bevilling til paa visse nærmere Betingelser at bortsælge sit Bøndergods til Sognets 

Beboere, der saaledes blev Ejendomsbesiddere paa billige Vilkaar. Ved Valget til den 

grundlovgivende Rigsdag i 1848 blev Højby Valgstedet for Odense Amts 2. Kreds, hvor 

Gaardejer Cornelius Petersen valgtes ved Kaaring. 

Midt i Byen laa Bystævnet, hvor hver Gaardmand havde sin Sten at sidde paa, naar der 

holdtes Stævne. I Stenene var Forbogstaverne til deres Navne indhugget. 

Da ”Sydfynske Jernbane” blev anlagt, faldt Linien midt i Bystævnet, men Banens 

Bestyrelse opførte til Gengæld ved Siden af Vejen, der danner Hovedgaden, en smuk 

indhegnet Forhøjning med Flagstang i Midten. Vedligeholdelsen af Pladsen er nu 

overtaget af Byens Kvinder. 

I tidligere Tid samledes Bymændene ofte med kort Varsel. Signalet til at møde blev givet 

af Oldermanden derved, at han gik ned af Byens Gade og med korte Mellemrum ”tudede” i 

et Kobberhorn. Byloven er desværre forsvundet; den indeholdt nøjagtige Regler for Mark 

og Vejfred o.l. – Det var selvgivende Lov, men den blev strengt overholdt.  Man kendte 

ikke til Amts eller Sogneraad, men hvert Sogn var som en lille Stat for sig og indrettet efter 

de stedlige Forhold. Byloven dannede Rammer om Beboernes Pligter og Rettigheder. 

Hver St. Poulsdag skiftede Byen Oldermand, og den Dag var en Festdag, hvor alle 

Sognets Beboere, saa snart Byhornet lød, samledes hos den afgaaende Oldermand, for 

med ham i Spidsen at bringe Byloven, Drikkekarrene samt Byhornet m.m. til den Nye, hvor 

der straks valgtes en ”Stovsbroder” hvis Hverv det var at drage Omsorg for, at ”Stovene” 

(Træbægerne) ikke for ofte stod tomme. 

Tidligere valgtes en ”Skuesbroder”, der skulle gaa Oldermanden til Haande og tilsé, at alt 

var i Orden. Han skulle opkræve Bøder af dem, der kom for sent, og i øvrigt vaage over, at 

man holdt Bylauges Sæder og Skikke. 

Naar disse Valg var foretaget, morede man sig nogle Timer med Kortspil, Drik og Snak. 

Man spillede ”Femkort” , ”Femtenstreg”, ”Napoleon”, ”Schevinel”, og ”Polskpas”. – Om 

dette Spil sang Erik Bøgh:  

 



3 
 

  

”Polskpas er nu det politiske Spil, 

 Bonden har Trumfen, og trumfe han vil, 

 Kejsere og Konger nu de skal herut, 

 Og førend Paasken er det hele kaput. 

  Ka-ka.ka-put 

  Ka-ka-ka-put”. 

 

Indtil Aaret 1867 holdt Højby Sogns Beboere deres gamle” St. Knuds Gildeslag” i Hævd 

med de fra Middelalderens nedarvede Skikke, der blev meddelt af en gammel Spillemand, 

der kaldes ”Blinde Anders”.  Naar f.Eks. en ny mand eller et nyt Ægtepar havde overtaget 

en Ejendom i Byen, Maatte Vedkommende senest 8te Dage efter give et Gilde, det 

saakaldte ”Indgangs ” eller ”Igangsgilde” for at blive optaget i Lauget. Ved en saadan Fest 

mødte baade Kvinder og Mænd, ældre og yngre og efter at der var kaldt til Bords, og man 

havde nydt i rigeligt Maal af gammel Øl, Smørrebrød og Brændevin, som ifølge Laugets 

Love var den Kost der skulle serveres, blev der omsider slaaet til Lyd, hvorefter 

Oldermanden rejste sig og holdt følgende udenadlærte Tale, som man kaldte: ”at holde 

Lyd”: 

” I Godtfolk! I forlade mig, at jeg tager Eder saa hastig af med Eders Snak og Tale, men 

med Guds Hjælp skal I snart igen komme til Eders Øl og Glæde uden mindste Hinder af 

mig i nogen Maade. Men det er nu engang saaledes, at hvor Guds Gaver bliver uddelt paa 

Jorden, hvad enten det sker her eller andre Steder, bør vi ikke forglemme at takke Gud 

derfor. Han har selv lovet og sagt os, at hvor to eller flere er forsamlet i hans Navn, vil han 

være midt iblandt dem. Med den Tillid og Fortrøstning, at Gud Fader ogsaa er her til 

Stede, vil vi først og fremmest bede for de Ting, som kunde vorde os mest fornødent, 

nemlig først og fremmest for Guds hellige Ord”: 

” O, Du gode Gud i Himmelen, tag aldrig Dit saliggørende Ord fra os, men lad det stedse 

bo rent og uforfalsket iblandt os fra nu af og indtil Verdens Ende!” 

”Gud har selv befalet os, at vi skulde bede for Konger og Fyrster samt for de Øvrigheder, 

som er anbetroet den verdslige Regering”: 

”O, Du gode Gud! Give dem alle Din Kraft og Bistand, at de maa kunne styre Land og 

Rige, saa at vi Undersaatter maa nyde Fred og Ro. Saa længe vore Dage skal vare.”  

Vi vil ej heller forglemme at bede vor ærede Sognepræst og Degn, som er vore 

Sjælesørgere: 

”O, Du gode Gud! Gid at de maa lære os Dit Ord rent og ret, saa at vi med em os maatte 

blive blandt de Udvalgte paa den yderste Dag! ”Og saa bør vi heller ikke glemme at bede 

for dem, som er paa deres lovlige og retfærdige Rejse: 

” O, Du gode Gud! Lad dem komme. Hvor hen de vilde, med helt Skib og holden Rejse!” 
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Apostlen Paulus har givet os en agtværdig Formaning, idet han siger: ” Lader Kristi Ord bo 

rigelig iblandt Eder, saa I lære hverandre, synge aandelige Salmer og Lovsange for Herren 

i Eders Hjerter!”  

Lader os da skønt i megen Ufuldkommenhed synge en Lovsang, som kan tækkelig for 

Herren.” 

Derefter istemte Forsamlingen denne Salme: 

 

 ”Bo hos os, o Gud i Naade 

 Med Dit rene Frelsens Ord, 

 Lad Din Aand de Hyrder raade, 

 Som skal lede her Din Hjord. 

 Gør vor Konge stærk og stor, 

 Sæt hans Land i Fred og Flor, 

 Lad hans Raad af Visdoms Kilde 

 Øse Kraft og øse Snille. 

 

 Gør vort Land som Zions Bjærge, 

 Fuld af Fedme og af Frugt, 

 Al Ulykke Du afværge, 

 Driv vor Fjende selv paa Flugt 

 Hunger, Pest og Ild og vand 

 Giv ej Herskab i vort land. 

 Du er Herren, Du kan raade, 

 Bo hos os, o Gud i Naade.” 

 

”Aarsagen. Hvorfor vi her er forsamlet i Aften, er jo allerede enhver af Eder bekendt. Det er 
ellers denne, at den gode dannemand, Gaardejer Peder Hansen tillige med hans 
Dannekvinde, Ane Petersen, i Aften giver deres ”Igang” for at blive optaget i Eders Laug, 
hvorfor jeg nu tilspørger Eder, I ærede Dannemænd og Dannekvinder, om I vil optage dem 
i Lauget.” 

Forsamlingen istemte i Kor: ” Ja, ja.” – Hvorefter der forsattes:  ”Her er i denne Anledning 
givet en Tønde Øl, Smørrebrød og nogle Flasker Brændevin. Er det godt godt, som er os 
givet, da lad os nyde det med Glæde,men skulde nogen have forskellige aarsag til at 
sætte Mangel derpaa, da er denne Dannemand Peder Hansen med sin Hustru villig til 
straks at oprette samme, heller dette end høre Klager derover enten nu eller siden, hvor 
faa eller flere af Eder kunde vorde forsamlede. Men for at være desto visere derpaa, saa 
vil jeg tilspørge I ærede dannemænd og Kvinder, om samme kan være Svar værd?” 
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 Fra forsamlingen svarede atter i Kor: 

 

 ” Øllet er godt, Øllet er Godt!” 

 

” Ja, er det godt, som er os givet, da lad os takke Gud derfor. Snak og Tale er ingen 
forbudt, men Kiv og Trætte volder Fortræd., hvad enten I gaar ud eller ind, haver den 
almægtige Gud i Hu og Sind!  Taler hverandre viselig til, thi efter en god Tiltale følger et 
godt Gensvar!  Skulde fremmede Gæstebrødre være her tilstede, da lad den se de Sæder 
og Skikke hos os,som kunne tjene til et godt Eksempel, saa at de hellere maatte ønsker at 
være vore Gildebrødre end vore Gæstebrødre.” 

Jeg haver nu intet videre for Eder at forrette uden det, at jeg beder vor ”Skuebroder” om at 
tage nøje Vare paa de Ting. Som er ham anbetroet, saa at ingen skal have nogen billig 
aarsag til at klage over ham i nogen Maade. 

Til Slutning vil jeg ønske, at Gud Faders Kærlighed og Vor Herre Jesu Kristi Red maa 
være os forblive over Eder alle. Vær hermed i Herrens Fred Amen!” 

Alle de yngre Mænd og Kvinder, i forsamlingen rejser sig derpaa og gav Haanden til den 
nye Mand og hans Hustru med de Ord: ”Velkommen i vort Laug!” 

Derefter gik de rundt i Kredsen, gav hinanden Haanden, idet de sagde: ” Stat i Guds Fred!”  

Men til de gamle og svagelige, der havde Lov til ar blive siddende paa deres Plads, gav 
man Haandslag med de Ord: ” Sid i Guds Fred!”. 

Sidste Gang denne gamle Skik ” at holde Lyd” blev fulgt i Højby, var som sagt i Aaret 
1867, da Gaardejer Hans Mortensen Søn, Peder hansen, var blæevet gift med Gaardejer 
Peder Larsens Datter Ane Peders Datter. 

Det var store Gilder. Der blev holdt i de Tider; nogle varede i flere Dage, men for at 
udgifterne ikke skulde blive for store, var der i Byloven fastsat visse Regler for, hvad hvert 
enkelt Medlem af Lauget i Forhold til sit hartkorn skulde yde af Smør, Kød, Æg, Brød, Øl 
samt Høns og Ænder, der alt sammen gik under Navnet ” Føring” (Fortæring), hvorfor den 
første Gildedag blev kaldt ” Føringsdag”. 

En Skaffer og en Kogekone forestod Ordningen, bistaaet af nogle Koner (” 
Foregangskoner”) og unge Piger, der sørgede for Opvartningen, og en Del Karle, der stod 
for Skænken, og som tillige havde det Hverv et Par Aftener før Gildet skulde staa, at møde 
i Gildegaarden for at skære Tobak. Cigarer var der paa den Tid ikke Tale om pa Landet, 
men derimod blev der indkøbt flere Pund hollandsk Tobak i Ruller, og naar disse Ruller var 
skaaret, blev Indholdet, som kaldes ”Rulletobak”, puttet i smaa Trætønder og fordelt i de 
forskellige Værelser. 

De ældre Mænd mødet som Regel med store sølvbeslaaede Merskumspiber med 
Sølvkæde. Oprindelig blev der drukket Øl og Brændevin, men i sidste Halvdel af det 19de 
Aarhundrere begyndte de mest velhavende Bønder at lade skænke Vin, som dog var af 
tarveligste Slags, skønt Flaskerne var forsynet med store spraglede Etiketter. Alle drak 
paa Omgang af samme Glas. 
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Syltetøjet blev nydt af én og samme Ske, Bordet rundt. ” Skafferen” havde et vanskeligt 
Hverv at røgte, Gæsterne maatte han opsøge én for én og føre til Bords. Det var ofte et 
besværligt Arbejde, der tog over en Time, da Bønderne med en Art falsk Beskedenhed 
opholdt sig i Have, Stald eller i Toften saa langt fra Stuehuset som muligt, men Gud naade 
ham, dersom han tog fejl; thi den, der ikke blev sat paa den Plads, som han efter sit 
Hartkorn havde Ret til, mistede ikke blot sin Appetit, men kom senere i Enerum med ” 
Skafferen” fik denne sit galte Lag. 

Præsten, Læreren og Købmanden samt de nærmeste af Familien var selvskrevne til at 
sidde til Højbords; alle andre rangerede som sagt efter Hartkorn; det var ikke Skik, at 
Kvinder og Mænd sad ved samme Bord, og det var derfor dobbelt besværligt for 
”Skafferen” at faa Kvinderne ordnet efter ”Rang”. 

Naar alle omsider var samlede, og ”Foregangskonerne” havde sat Suppen frem, holdt 
”Skafferen” en kort Bordbøn: 

 

  ”I Jesu Navn gaa vi til Bord 

  At spise, drikke paa dit Ord. 

’  Dig Gud til Ære os til Gavn, 

  Saa faar vi Mad i Jesu navn. 

  Velsign os Gud Fader, 

  Velsign os Guds Søn, 

  Velsign os Gud Helligaand. 

   Amen.”  

 

Ofte opstod der Strid om, hvem der skulde øse Suppen op. Det ansaas i Virkeligheden for 
en Ære at have den Bestilling, og derfor hindrede ”Beskedenheden”, at denne gerning 
straks blev udført. Saa traadte Musikanterne ind og spillede et Par Numre for hver Ret. 

_ I alle Stuer, hvor der sad Gæster. Det var ikke almindeligt, at der blev holdt Taler under 
Maaltidet, kun Præsten, eller Degnen sagde undertiden et Par Ord.  

Ved sidste Ret gik ”Skafferen” rundt til Bordene med en Tallerken for at samle Penge til 
Musikanterne, og naar Maaltidet var til Ende, traadte han ind og spurgte højlydt:  ” Er de 
alle forsynet med, hvad der er frembaaret?” 

Naar Gæsterne svarede ” Ja”, forsatte han: ” Ærede Gæster! Manden og Konen har i 
Gaarden samt deres Slagt og Paarørende lader Dem alle Takke paa det hjerteligste for 
den Ære og Tjeneste, der er vist dem, idet de har fulgt Indbydelsen til dette Gilde og 
deltaget i dette Maaltid.  Hvis nogen har manglet paa Disk eller Dug, saa er det ikke deres 
Skyld, som denne skulde skaffe til Vejen, men det er min og mine Medhjælperes Skyld, 
som dette skulde frembære. Nu er det Værtens og Værtindens Ønske, at De vil forblive 
her i Aften, saa længe De lyster, og tage Del i Dansen eller Kortspillet efter Behag eller 
drikke en Kop Kaffe. Lad os nu til Slutning takke Gud for hans Gaver; 
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 ” Vort Maaltid vil vi slutte nu 

 Og folde vore Hænder. 

 Vi komme Dig vor Gud ihu, 

 Som os alt godt tilsender, 

 At vi med Fred og Munterhed 

 vort Maaltid kunde nyde, 

 vi derfor Dig ret hjertelig 

 vor Tak Gud Fader Yde.”  

 

Derefter sang de: 

  

 ”Hav Tak, o Gud vor Skabermand 

 For Næring ud af Land og Vand, 

 Hav Tak, o Jesu, for Din Død, 

 Hav Tak, Du gav os Livets Brød. 

 

 Tak, Helligaand, oplys vort Sind 

 Og Gud vil vore Hjerter bind. 

 Du tænke paa os arme smaa, 

 Som i Dit Forsyns Øje staa! 

 

Blandt de Gilder, der holdtes i Højby, var Bryllupperne de festligste. Ved disse mødte 
foruden Brudeparrets Slægtninge næsten alle Sognets Beboere. I festlige Optog med 
Musik i Spidsen drog Alle til Kirken. Efter Vielsen gik Følget op til Alteret for at ofre til 
Præsten og Degnen. Hjemkommen fra Kirken satte Brudeparret sig tilligemed Forloverne, 
der kaldes ”Næstemændene” og ”Næstekonerne”, ved et Bord, hvor paa der stod en tom 
Tallerken. Saa raabte ”Skafferen”, at hvis nogen ønskede at hilse paa Brudeparret, kunde 
dette ske nu.   Derpaa gik hel Følget i Gaasegang til Parret; hver enkelt gav dem 
Haanden, ønskede Lykke og lagde derefter deres Gave, som i Reglen bestod af kontante 
Penge, i Tallerkenen.  Efter Middagen og Kaffen, gik Mændene en Tur i Haven, medens 
Kvinderne gik hjem for at klæde sig om, og om Aftenen mødet alle til Dans; Brudedansen 
der begyndte med ”en sagte Vals”,  aabnede ”Skafferen” med Bruden, hvorefter han førte 
hende til Brudgommen, som saa fortsatte Valsen, uden at andre deltog. 

Derefter dansede Forloverne skiftevis med Bruden, og Brudgommen med deres Koner. De 
Nygiftes Dans fulgtes med Opmærksomhed, og den Brudgom, som ikke førte sin Brud 
smukt, fik ikke nogen blid Omtale. 

Ved Begravelser var der ogsaa stor sammenkomster, som i Reglen var ret uhyggelig. I 
Storstuen laa den Døde i aaben Kiste iført hvide Ligklæder, og ved Hovedgærdet brændte 



8 
 

Talglys, medens Vinduerne var blændede med Lagner. Den indestængede Luft, blandet 
med Duften af Buksbom, bidrog til den dystre og trykkende Stemning, der hvilede over 
Forsamlingen.  

Naar Frokosten var forbi, samledes hele Familien og Følget i Ligstuen og de tilstødende 
Værelser.  Efter Afsyngelsen af en Salme og en Tale af Præsten eller Læren, gik hele 
Familien hen og rørte ved den Dødes Hænder, som til et sidste farvel; derpaa traadte den 
Afdødes Ægtefælle hen og kyssede Liget under Graad.  Det hændte ofte, at smaa Børn 
skreg af Frygt og Rædsel for at komme Liget nær.  Uhyggen steg naar Laaget blev lagt 
paa Kisten, og stilheden blev brudt ved Lyden af Skruerne, som Smeden skruede i.  Siden 
bar Slægtninge Kisten ud paa Ligvognen; til Landsbykirkens vemodige Klokkeklang satte 
Følget sig langsomt i Bevægelse til Kirkegaarden, hvor Degnens monotone Salmesang 
modtog det.  Efter Jordefærden samledes alle i Gaarden og spiste Middag, som oftest i 
den Stue, hvor Liget kort forinden havde staaet. 

Barselsgilderne var som Regel usædvanlig muntre. Sjældent holdt Moderen selv sit Barn 
over Daaben, man overdrog dette hverv til den rigeste kvindelige Slægtning, der som 
Gudmoder vilde give den største Faddergave.  Før Moderen fik lov til at gaa ind i Kirken, 
modtoges i Vaabenhuset af Præsten, der holdt en Tale, hvormed han ”indledede” hende i 
Kirken.  Efter Daaben var der stor Maaltid i Gaarden, og dagen sluttede med Dans, 
Lystighed og Kortspil til den lyse Morgen. 

En af Ungdommens største Fornøjelser om Vinteren var Fastelavnsgilderne.  Man kendte 
ikke til Ungdomsforeninger, Skytteforeninger, Aftenskole eller Gymnastikforeninger.  
Fastelavns Mandag var en Fridag, og Sognets Ungdom var paa Støvlerne fra den tidlige 
Morgen. 

Byens Karle laante deres Husbonds Heste, paa hvilke de pyntede i de utroligste 
Kostumer, med en ”Konge” og ”Dronning” i Spidsen, red fra Gaard til Gaard og samlede 
Bidrag til Gildet om Aftenen, hvor det gik lystigt til med Drik og Dans til Dagen brød frem. 
Børnen gik med Maske for Ansigtet og sang for Dørene: 

 ”Somme elsker pigerne, for de er som en Blomme, 

 Men vi elsker Konerne, for de gi´r noget i vor Lomme”. 

 

I det gamle Højby Bylaug fandtes der Spirer til de nu saa kendte Andelsforetagender. 
Bønderne brugte den Gang altid Tjære til Vognsmørelse, men da det var for dyrt og 
besværligt for den enkelte at hente Tjære i Odense, købte Bylauget i Fællig en Tønde, og 
naar Oldermanden havde afhentet den, kaldte Byhornet til Stævnet hvor hver Mand mødte 
med sin Tjærekande og fik sin Part tildelt. Efter uddelingen holdt man om Aftenen en lille 
Sammenkomst, som man kaldes ”Tjæregilde”. 

Bylauget var ogsaa fælles om en Tyr og en Orne, og naar der aarligt ”holdes Skifte” om, 
hvem der skulde opstalde disse Dyr, tog man Anledning til at holde et ”Tyree”, eller 
”Ornegilde”. 

Indtil midten af det 19de Aarhundrede var Beboerne i Højby Sogn saa godt som uberørte 
af alle aandelige Strømninger og selv den stærke fynske Lægmandsbevægelse satte kun 
faa Spor i denne By.  Dog var der fire Mænd, en Væver, en Hørhegler og to Skræddere, 
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samt en Gaardmandsfamilie, der var paavirkede af Lægprædikanternes Vidnesbyrd, men 
de førte en ret stilfærdig Tilværelse.  

Den ene Skrædder havde den fejl, at han blev hidsig, naar han mødte Modsigelse. Naar 
hans Venner bebrejdede ham det, svarede han undskyldende: ” Ja, jeg blev jo nikker” – 
han mente nidkær. 

For disse Lægfolk blev det en glædelig Begivenhed, da den fromme Pastor Agerbek blev 
kaldet til Sognepræst for Espe og Vantinge.  Smaakaarsfolkene gik da næsten hver 
Søndag de mange Mil frem og tilbage for at overvære hans Forkyndelse, og det var en 
Glæde at høre dem synge hans smukke Salme: ” Uforsagt, vær paa Vagt, Jesus haver det 
alt fuldbragt”. – Man fortalte, at denne Salme havde Agerbek skrevet paa en Tid, da hans 
Kone led af Anfægtelser.  Det var denne Præst, om hvem Christen Kold fortalte, at hans 
Mor, der ellers ikke syntes om Præster, udbrød: ” Ja, saadan skulde alle Præster være; 
saa var det værd at gaa i Kirke”. 

Senere bosatte Gaardmændene Lars Jensen og Anders Knudsen sig i Ellekær, Højby 
Sogn. De kom fra Vejstrup Egnen, hvor de var blevet aandelig vakt ved Lægprædikanten 
Johan Nielsen af Skaarupøre, og disse Mænd fik en ret betydelig Indflydelse i Sognet. 

Anders Knudsen blev saaledes medlem af Sogneforstanderskabet; han var en Mand, som 
kunde bruge baade Mund og Pen.  Præsten og Læreren var Rationalister, og det var hele 
den øvrige Befolkning for saa vidt den overhoved havde nogen Mening om aandelige 
Begreber. 

I Sognet var der i økonomisk Henseende almindelig Velstand: de kommunale Udgifter og 
Skatter var Lave. Befolkningen var jævn og arbejdsom. Jorderne var tidlig merglet og 
drænet, og da de var af god” Bonitet”, gav de en rig Høst. Gaarde og Huse var næsten alle 
opførte af Bindingsværk, med rødmalede Stolper og hvidkalkede Vægge.  Ved hver Gaard 
fandtes en smuk Have, hvor der avledes Frugt og Humle. 

Der herskede megen Overtro mellem Bønderne. I Sygdomstilfælde henvendte man sig 
næsten aldrig til en Læge, hverken for Dyr eller Mennesker. 

Den hele Praksis blev besørget af en ”klog” Kone ved Navn Marie Daniels i Odense. Hun 
nærede et grundmuret Had til de ”Hellige” og generede sig ikke for, naar hun blev hente til 
syge Dyr, at komme med Hentydninger til, at Uheldet nok skyldtes en ”hellig” Enke, der 
sad inde med en af de større Gaarde. 

Troen paa Spøgelser var ogsaa meget almindelig, og det hændte ikke sjælden, at man 
efter et Dødsfald hørte fortælle, at ”Kirkelammet” forud havde vist sig. 

Særlig var der én Historie, som satte Skræk i Blodet og borttog Modet fra mange til at gaa 
ene ud om Aftenen.  Den lød saaledes:  Paa den Tid, da Jordene udskiftedes, ejedes 
Herregaarden ” Brandstrup”, hvis Jord grænsede op til Højby Sogn, af Generalinde 
Ahlefeldt.  Gaarden styredes af en Forvalter ved Navn Markus, som gerne vilde, hvad man 
kalder, ” gøre sine Hoser grønne” for Generalinden.  Ikke langt fra Gaarden var der to 
Skove, ”Lunden” og ”Langholmen” der begge indtil Udskiftningen fandt Sted, havde tilhørt 
Bønderne i den nærved liggende By Volderslev. 

Overfor Udskiftningskommissionen paastod Markus, at de to nævnte Skove tilhørte 
Generalinden, medens Bønderne paastod, at deres Fædre i Mand Minde havde ejet dem, 
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og uden Indsigelser fra nogen Side havde holdt deres Ungkvæg og Svin hvert aar i 
Skovene.  Her stod altsaa Paastand modPaastand, men Markus tilbød at stadfæste sit 
Udsagn med Ed. 

Der blev saa fastsat en Dag og Time, da Forvalteren skulde møde paa et bestemt Sted i 
Skoven for at aflægge Eden, men man vidste at han havde Uret, og dette pinte ham, vilde 
han døve sin Samvittighed ved at vælge en Form, under hvilken han med Skin af Ret 
kunde sværge. 

Da Dagen kom, gik han ud i Haven ved ”Bramstrup”, plukkede nogle Grene af et Træ og 
lagde dem i sin Hat; dernæst tog han lidt Jord fra et af Bedene og lagde det i sine Støvler.  
Saa gik han ned i ”Langholmen” til det fastsatte Klokkeslæt, stillede sig under et stort 
Bøgetræ og svor:” Saa sandt som de Grene, der er over mit Hoved, og den Jord, der er 
under mine Fødder, hører til ” Bramstrup”.saa vist hører ”Lunden” og ”Langholmen” ogsaa 
dertil”.  – Han gik derpaa hjem til Generalinden, fortalte hende det skete og ventede baade 
Ros og Løn for sin Nidkærhed i hendes Tjeneste.  Men hun svarede: ” Ja, er ”Lunden” og 
Langholmene” min, saa bliver Helvedes Pine Din”.  

Og saa jog hun ham bort fra hans Plads.  Fortvivlet herover gik han ud i Skoven og 
hængte sig i det Træ, under hvis Grene han havde aflagt falsk Ed; men han fik aldrig Ro i 
sin Grav.  Om Natten fo´r han rundt i Skoven i Skikkelse af en Kalv og udstødte hæslige 
Brøl.  Heraf Navnet ”Markus Kalv” .  Saa hændte det, at to Tjenestekarle en Nat forsynede 
med Økse og sav, gik ned i ”Langholmen” for at stjæle Asketræ til ”Slagvolde”; saaledes 
kaldte man den ene Del af en Plejl, hvormed Bønderne, forinden Tærskemaskinernes 
Opfindelse, tærskede deres Korn.  Set var engang ret almindeligt overalt paa Fyn, at man 
stjal baade Asketræ og Kosteris i Herremændenes Skove, og det blev ikke betragtet som 
en Forbrydelse. 

Da de to Karle var paa Vej hjem med det fældede Asketræ paa Nakken, hørte de pludselig 
uhyggelige Brøl som af en Kalv, og da de var sikre paa, at det var ”Markus Kalv”, de hørte, 
løb de af al Kraft hjem til Gaarden.  Øksen smed de i Porten, thi Spøgelser kunde ikke gaa 
over Staal. -  Siden den Tid turde ingen ærlig Karl i Byen stjæle Ris og Asketræ i ”Lunden” 
eller ”Langholmen”. 

Omsider indtraf der en Begivenhed, som gav Højbyerne andet at tænke paa end Gilder og 
Spøgelser:  Deres Sognepræst H.C.Mule havde i en lang Aarrække prædiket for tomme 
Stole; nu var han gammel og maatte holde Kapellan. 

I nogle Aar havde han en Søn som Hjælpepræst, men kort efter Treaarskrige blev denne 
kaldet til Præst i Sønderjylland, og i 1852 blev Pastor Edvard Vilh. Aug. Rambuch 
Kapellan i hans Sted, hvilket Stilling han beklædte i henved syv Aar – Med denne Mand 
begyndte et nyt Afsnit i Højby Sogns Historie. 

Han var en nidkær og alvorlig Præst, som først under Paavirkning af Pastor Vilhelm 
Birkedal havde fundet Hvile i Kristendommen.  Det var en Mand, som ikke var bange for at 
træde skarpt op, naar han troede, Sandheden krævede det. 

Undertiden gik han ind i Lyndelse og Højby Kroer og talte Stamgæsterne alvorligt til, saa 
de bluedes og lidt efter lidt fjernede sig. I sine glødende Taler revsede han Vantro og 
Synd, og ofte gik han ind til den Enkelte i Sognet eller kaldte flere til sig og talte 
indtrængende med dem, inden han tog den til Alters. Han var ikke bange for at sige fra 
Prædikestolen, at Lyndelse Sogns Beboere var blandt de ugudeligste i hele Verden. 
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Højbyerne tog ham mere lempeligt paa.  Han agtede deres hæderlige Vandel og 
Godgørenhed mod Fattige.  Han priste deres Jævnhed og det gode Forhold, der var 
mellem Gaardmændene og Deres Tjenestefolk, men revsede dog deres Mangel paa Tro 
og deres Selvgodhed. 

 

 

Højby Kro ca. 1875 

Han Talevar i Begyndelsen som en rullende Torden, men efterhaanden klang den mildt 
om Naade og Frelse ved Jesu Kristi Forsoningsdød. 

Lidt efter lidt blev Kirkegangen i de to Sogne større end nogensinde før. Folk maatte hver 
Søndag derhen for at høre den ”hellige” Præst, og selv om de paa Hjemvejen, hvad man 
ofte fik Lejlighed til at høre, bandte og skældte over ham, mødte de dog atter næste 
Søndag. 

Hver Jule- og Helligtrekongersaften holdt han Gudstjeneste, og ved disse Lejligheder blev 
Kirken pyntet med Grantræ og Lys, hvad Menigheden aldrig før havde set.  Vennerne 
hjalp til dermed, og selv var han meget virksom og munter under disse Forberedelser. 

Til Brug ved Gudstjenesten havde man endnu den saakaldte ”Evangeliske Kristelig 
Salmebog”, som udmærkede sig ved at den hverken var evangelisk eller kristelig. 
Rambuch lod derfor flere gode Salmer trykke til Højtiden. 

Senere fik han ”Konvent Salmebogen” indført, og under Præstefruens Ledelse ved 
Klaveret indøvede han med Sognets Ungdom nye Melodier, som først blev lært og sunget 
i den hyggelige Kapellanbolig ”Lillevang”. 

Det varede ikke længe, før disse nye Salmer lød ikke blot i Kirken, men i mange Hjem. 
Selv kunde han ikke synge, derimod var hans Tale meget velklingende, klar og letfattelig, 
selv for den mindst udviklede – uden dog at være trættende for de viderekomne Tilhøre. 
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Skolerne besøgte han jævnlig og formanede Børnene indtrængende til Fromhed og Flid. 
Ved Eksaminerne uddelte han gode Bøger til Opmuntring og Belønning for de flittigste 
Elever, men de dovne var han ikke blid imod. 

Ved forberedelse til Konfirmationen tog han Undervisningen meget alvorligt, sagtens mere 
strengt, end man nu til Dags vilde syntes om; hvert Aar blev flere vist tilbage. 

Mange af hans Konfirmander, der aldrig før havde hørt et levende Ord om Kristendom, har 
fortalt mig, at de blev saa stærkt grebne af hans indtrængende Vidnesbyrd, at de paa 
deres gamle Dage følte sig i dyb Gæld til ham. 

Mellem de ældre fik han dog sine bedste Venner. Højskole og Friskole var endnu den Tid 
ukendt der paa Egnen, men inden Rambuch forlod sin Menighed for at overtage sit nye 
Embede i Sønder omme, stiftede han Bekendtskab med Kristen Kold og fik en af sine 
Konfirmander ud paa hans Skole.  

Denne Elev var Didrik Johansen, som sener blev den første Friskolelærer i Højby, og da 
hans Navn fortjener at faa en Plads i Friskolens Historie, vil jeg bidrage mit til at bevare 
hans Minde ved i faa Træk at fortælle hans Levnedsløb.  
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Højby Friskole   (Et blad af Friskolens Historie) 

 

 

Højby´s første Friskole   1862 – 69  

 

Didrik Johansen fødtes i Nørre Lyndelse den 10. Oktober 1840. Faderen, Johan Kristoffer 
Rasmussen, var en fattig Indsidder, og hans Moder var en velbegavet Kvinde, der gav 
sine Børn en streng, men omhyggelig Opdragelse. Didrik var den yngste af 8 Søskende, 
og fra sit 10de Aar maatte han hver Sommer tjene hos Bønderne, hvorimod han fik Lov at 
være hjemme om Vinteren. 

Som Barn gik han i Almueskolen, som dengang havde en streng Kærer ved Navn 
Kongstad, der ikke forsømte at bruge sin Tamp, og enkelte Drenge, undertiden ogsaa 
Piger, fik ofte Prygl to Gange daglig, og det var ikke Smaaklaps, men en ordentlig 
Overhaling enten af et tykt Touv eller af en Hasselkæp. 

En Dreng der var jævnaldrende med Didrik, slap i de 7 Aar, hvori han gik i Skole, kun én 
eneste Dag for Prygl, men den Dag var han ogsaa saa glad og lykkelig, at han sang og 
dansede paa Legepladsen i Frikvartererne. Naar den Lyndelse Degn slog Drengene, 
lagde han dem ned ad en Bænk og mishandlede dem aldeles barbarisk; det var tilmed 
oftest i Religionstimerne, fordi de ikke kunde ramse udenad af Balles Lærebog. 

Didrik var blandt de faa, der helt slap fri for Prygl; han var lærenem og ”flink til Bogen”, Det 
samme var Tilfældet med hans Ven og Skolekammerat Jørgen Pedersen, den senere 
Redaktør og Rigsdagsmand.  

En saadan Skolegang var jo lidet egnet til at danne Grundlag for en fremtidig Lærers 
Uddannelse, og var der ikke mødt den opvakte Dreng noget bedre i hans Barndom, havde 
han næppe valgt Lærergerningen. 
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Da han var 12 Aar, kom Pastor Rambuch til Sognet, og han fik stor Indflydelse paa Didriks 
fremtidige Udvikling.  Nu begyndte der for ham som for Egnens Befolkning en ny Tid. 

Hver Juleaften opfordrede Rambuch sine Menigheder til at ofre til Fordel for de fattige, og 
Didrik fortalte mig senere om den Glæde, der strømmede ind i hans fattige Hjem 
Julemorgen, naar der kom Hilsen fra den nye Kapellan med Ønsket om en glædelig Fest 
og 7 Mark i Julegaver fra Indsamlingen i Kirken. - Ja, mange Velstaaende véd næppe, 
hvor lidt der skal til for at berede Fest i Fattige Hjem. 

Undertiden lod Rambuch sin Juleprædiken trykke og Didrik fik da Lov at gaa rundt i 
Sognet og sælge den.  I Løbet af en Time solgte han i én By 35 Eksemplarer, hvorover 
Rambuch blev saa glad, at han forærede ham et Par Støvler. 

Det var de første Støvler, Didrik havde ejet, og det var derfor intet Under, at hans Øjne 
straalede, da han viste dem til sin Moder.  Saa blev Didrik konfirmeret og maatte ud at 
tjene for sit Brød. Der var ingen Plads, han syntes om i Lyndelse, men i Højby kom han i 
Huset hos nogle af Rambuch´ Venner, Gaardejer Hans Larsen den ældre og hans 
begavede Hustru Laura, født Langhoff, en Broderdatter af Provst Langhoff.  Her fik han et 
godt Hjem, hvor han blev til sit 18de Aar. 

Naar Overgangsalderens Fristelser var ved at faa Bugt med ham, tog Husbond og 
Madmoder deres Tjenestedreng ind i Stuen, talte kærlig med ham og advarede ham mod 
Syndens Farer.  Hvis alle tog sig saa omsorgsfuldt af deres unge Tjenestefolk, saa´ 
Arbejdsforholdene sikkert bedre ud i vort Land. 

Da Didrik var henved 18 Aar begyndte han at føle stærk Trang til Oplysning; fik han en 
Bog i Haanden, glemte han alt, hvad der foregik omkring ham.  Da han, fattig som han var, 
ikke øjnede nogen Udvej, bad han inderligt Gud om Hjælp.  

Hans brave Madmoder talte med Rambuch om Drengens Følelsesliv, og de blev snart 
enige om, at man skulde forsøge at faa han uddannet til Lærer.  I dette Øjemed tog 
Rambuch hen til Pastor Birkedal for at søge Raad hos ham.  Birkedal foreslog da at sende 
ham til Jellinge Seminarium, hvor Pastor Svendsen dengang var Forstander; men da 
Rambuch fortalte, at Fyren var ludfattig, slog Birkedal en høj Latter op og udbrød: ” naa, 
han har ingen Penge, Kære Rambuch, det har Du og jeg heller ikke; saa maa vi have ham 
ud til Kold, thi han tager imod ham, enten han kan betale eller ej.” 

Birkedal der kendte Kold godt, skrev til ham og bad ham tage mod en Ungersvend, der 
følte Trang til at blive Lærer, men ikke kunde betale for sit Ophold paa Skolen.  – Stor blev 
Glæden, da Kold faa Dage efter svarede: ” Lad ham kun komme, han skal være 
velkommen”.  

Højskole og Friskole var dengang aldeles ukendt i Højby, skønt Kold allerede havde virket 
nogle Aar paa Fyn.  I ”Fyens Stiftstidende”” saa´man vel en enkelt Gang hans Navn 
nævnet, men det var kun, naar Modstanderne angreb ham. 

I November 1858 kom Didrik paa Kolds Skole i Dalby, Hans Husbond kørte for ham derud, 
og Pastor Rambuch ledsagede ham, blandt andet ogsaa for personlig at lære Kold at 
kende.  Den Vinter havde Kold flere Elever end nogensinde før, nemlig 19 fra Fyn og 1 fra 
Møen, næsten alle fra kristeligt vakte Hjem. Poulsen – Dahl var hans Medhjælper: han 
havde det mindre taknemmelige Arbejde ved Siden af den selvbevidste Mester at skulle 
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give Eleverne Smag for praktiske Kundskaber, men hans milde Færd ved Siden af den 
stærke Kold virkede velgørende. 

Den følgende Sommer blev Didrik hos Kold for at hjælpe ham med Friskolen i Dalby. – I 
Ferien rejste han til Højby for at besøge sin Husbond og Madmoder, og fortalte da, 
hvorledes det gik i Kolds Skole, og at hans Lyst nu stod til selv at blive Friskolelærer, 
hvortil han efter Kolds Mening var vel egnet. 

 

 

      Kresten Kold   1816 – 1870 

Hans Husbonds lille datter, Kristiane, der sad og lyttede, udbrød da: ”Hør , Far, saa vil jeg 
ikke i Skole, før Didrik kommer hjem og holder Skole for mig”. 

Det var første Gang, der blev talt om en eventuel Friskole i Højby. Tre a` fire andre 
Familier, der var paavirket af Rambuch, havde hvert et Barn, og da de, særlig af religiøse 
Grunde, nødig vilde lade deres Børn undervise i Almueskolen, talte de senere med Hans 
Larsen og Hustru om, at de gerne vilde være med at oprette en Friskole. 

Da Didrik vendte tilbage til Dalby og fortalte dette til Kold, rejste denne kort Tid efter til 
Højby for at undersøge Forholdene.  Følgende blev, at det ikke blot blev fastslaaet, at 
Didrik i Efteraaret 1859 skulde begynde sin Virksomhed dér, men 8 unge Karle drog i 
Vinteren 1858 -59 fra Højby til Kolds Skole, og dermed var der dannet en fast lille Garde 
om en Friskole i Højby. 

Saa begyndte Didrik da sin Virksomhed, en Gerning, han forsatte i 40 Aar; de første 3 Aar 
i Højby og senere i Lille Egede ved Korsør.  Forholdende i det ellers rige Højby var knebne 
til at begynde med.  – En lille 2 Fags Stue blev lejet i et Hus, som tilhørte Sognefoged 
Niels Rasmussen.  – Gulvet var af Ler; et tarveligt udmalet Bord af Poppeltræ, en Stol og 
to lange Bænke blev Skolens første Bohave.  
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Læreren skulde have Kost og Bolig skiftevis et Aar ad Gangen hos Forældrene, og 25 Rdl. 
I halvaarlig Løn, men ”bliver det for meget”, sagde Kold, ”skaffer jeg det manglende, saa 
Didrik staar ikke til at trænge”.  

Den Dag, Friskolen blev aabnet, var Kold selv tilstede. Han talte om Betydningen af, at 
Forældrene nu selv tog Ansvaret for Børnenes Undervisning; Didrik var kun deres 
Medhjælper.  Dernæst fortalte Kold en Historie om en ”Bjergmand” og spurgte Børnene 
om de havde set en saadan, hvortil de svarede: ”Ja”. – ”Har I virkelig set ham?” spurgte 
Kold. ” Ja”, gentog do. ”Hvad tager han sig da for her? ” -  ”Han gaar om og skader”            
( tilbereder Hør). Svarede en lille Pige. ” Ja, er han saa nærgaaende mod Jeres Forældre”, 
sagde Kold, ” ´Saa er det paa høje Tid, at Friskolen hjælper med til at forjage ham”. 

Til almindelig Morskab for Kold og Tilhørerne løste Didrik Gaaden ved at oplyse, at en Hus 
mand, der boede i Byen og var Hørsvinger, i daglig Tale kaldes ”Bjergmande”, da han 
tidligere havde boet ved ”Uglebjerget”.  

Skolevirksomheden gik godt trods Didriks Ungdom og delvise Umodenhed.  Elevantallet 
var kun ringe, saa der var god Tid for ham til Selvarbejde.  Hjemmene paavirkede 
Bærnene i Skolens Aand; de fulgte derfor Undervisningen med Iver, og snart var alle sikre 
paa, at Mage til Skole fandtes ikke i Danmark.  

Ja, endog Didriks Unoder efterlignede Børnene. Han var saaledes kommen i Vane med at 
svinge Overkroppen fram og tilbage i Takt med Sangene, som han spillede til, og snart 
gjorde Børnene det samme. Det blev set fra Vejen, og Folk morede sig derover. 

En Spasmager ytrede: ” Den Skole falder snart, den rokker allerede svært”: 

Allerede før Højby Friskole kom i Gang, var Pastor Rambuch blevet forflyttet til Præst for 
Sønder Omme. -  Efter ham blev Pastor Benedickt Gudmundsen Scheving kaldet til Nørre 
Lyndelse og Højby, og med ham som Fører rejstes der snart en hidsig Kamp ikke blot mod 
Friskolen, men mod hele den grundtvigske Bevægelse i Sognet.  

Det blev en af de voldsomste Brydninger, der er ført i noget Sogn. Friskolens Venner løste 
Sognebaand til Pastor Kofoed, som i 1857 var blevet udnævnt til Sognepræst for Sønder 
Næraa, en god halv Mil fra Højby, og dette i Forbindelse med Friskolens Stiftelse gav 
Anledning til, at det gamle Bylaug i Højby udviste alle Sognebaandsløsere af Lauget. 

Vovede nogen at indbyde en Grundtvigianer til Gilde, blev ogsaa han udvist. Skete der 
Dødsfald mellem Friskolefolkene, maatte ikke engang den nærmeste Slægt deltage i 
Begravelsen. 

Disse strenge Vedtægter blev godkendt af alle paa én nær, nemlig Gaardejer Niels 
Hansen, der erklærede, at ingen skulde forbyde ham at byde sin Nabo, Gaardejer Hans 
Knudsen, til Gilde hos sig, men denne Opsætsighed førte til, at Niels Hansen, trods det, at 
han var en af Byens mest ansete Gaardmænd, blev udstødt af Bylauget, og da han nogle 
maaneder efter indbød sine gamle Laugsfæller til Barselsgilde, mødte ikke en eneste. 

Et halvt Aar efter, da hans Svigermoder var død og skulde begraves, indbød han paany 
Bylauget, da der i hendes Aftægtskontrakt udtrykkeligt stod skrevet, at ”hun skulde have 
en hæderlig Begravelse efter Egnes Skik og Brug”. 

Denne Indbydelse bragte en Del Forvirring, fordi nogle vilde følge den Afdøde – hun 
skulde dog ikke straffes for Svigersønnens Forseelse, medens andre fandt det stridende 
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mod den trufne Aftale. Byens vise Fædre holdt en Raadslagning paa Kroen og vedtog, at 
Lauget skulde give Møde ved Begravelsen. Samtidig blev der sendt Brev til Niels Hansen, 
at de mødte ikke for hans Skyld, men kun for at hædre den Afdøde. 

Under en saadan Krigstilstand hindredes naturligvis i flere Aar al Tilgang til Friskolen, 
ligesom Paavirkningen fra Grundtvigianernes Side var udelukket. Skolekommissionen 
truede med at lukke den lille Skole, hvis Elever to Gange aarlig maatte møde til 
Overhøring i Sognets offentlige Skole, hvor Præsten eksaminerede dem, Didrik og hans 
Elever blev ved disse Eksaminer altid ledsaget af Børnenes Fædre, som modigt og djærvt 
tog til Orde, naar Præsten eller Skoleforstanderne overfusede Didrik eller stillede urimelige 
Fordringer til de Smaa. 

Ved en saadan Lejlighed paastod en gammel Forstander, Kroejer Vilhelm Petersen, at han 
var en god Lutheraner i Modsætning til de modbydelige Grundtvigianer, og sagde: 

”Ja, det ved jag da, at Morten Luther var en god dansk Mand”.  – Didrik maatte erkende, at 
overfor saadanne Dommere var det ikke let at bestaa Eksamen. 

Provst Hansen fra Fraugde kom en Dag for at holde Visitats. Han var en af de mmest 
reaktionære Statstilsynsmænd, som vel kunde findes.  Efter Tilsigelse var Friskolens Børn 
mødt til Overhøring.  

Da Provsten erfarede, at de ikke havde lært Balslevs Katekismus udenad, lod han dem 
overhøre i Bibelhistorie, og spurgte, om de kendte Lignelsen om Farisæeren og Tolderen. 
Børnene fortalte Historien kvikt og livligt, og Provsten roste dem derfor, men saa spurgte 
han, om de troede, at der ogsaa i vore Dage fandtes Farisæere. Da Børnene svarede ” 
Ja”,  - Det er rigtigt Børn, den Slags vil desværre aldrig uddø, men hvorpaa kan vi kende 
dem”.  Børnene tav.  Provsten forsatte: ” Naar I ikke kan kende dem fra andre Mennesker, 
kan I jo ikke tage Jer i Agt for dem.  Men I kan være forvisset om, at Farisæerne ligner sig 
selv til alle Tider og under alle Himmelegne og det er derfor saare betegnende, hvad I 
fortalte om hin Farisæer at ”han stod for sig selv”., Ser I Børn, det er ogsaa Kendetegnede 
paa Nutidens Farisæer, at de vil staa for sig selv i Skolen; Statens gamle Skole duer ikke; 
og de vil staa for sig selv i Kirken, de gamle Kirkeforhold passer heller ikke for dem”. 

Denne Udlægning af Lignelsen var ikke til at misforstaa.  Intet Under derfor, at Didrik 
Johansen og Børnenes Forældre med Harme gik hjem fra en saadan Overhøring eller 
rettere Overhaling. 

Da Kold havde hørt om den bitre Kamp, der var rejst imod Friskolen i Højby, mente han, 
det var bedst, at Didrik kom et andet Sted hen.  Han havde jo ogsaa for kort Tid siden 
væren en fattig Tjenestedreng dér i Byen, og dette faldt navnlig ikke i de rige Bønders 
Smag. 

Hvor haardt det end var for Didrik at skilles fra sine kære Elever og deres Forældre, og for 
dem at give Afkald paa ham, gav begge Parter dog omsider efter for Kolds Ønske, dog 
kun paa det Vilkaar, at jeg kom i hans Sted. 

Gennem to Møder, jeg havde overværet i Skolen, havde de faaet lidt Kendskab til mig og 
Indtryk af min Kærlighed til Friskolesagen.  -  I November 1861 modtog jeg saa dette Brev 
fra Kold: 
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”Kære Berntsen! 

De bedes beskikke Deres Hus for straks efter Nytaar at overtage Ledelsen af Friskolen i 
Højby, hvor ti vakre Børn og en opvakt Friskolekreds venter paa Dem 

    Deres hengivne 

  C. Kold”.  

 

Jeg ophold mig dengang hos Lærer Appel i Ryslinge og blev ikke lidt overrasket ved at 
modtage Kolds Brev.  – Jeg var baade angst og betænkelig ved at begynde paa egen 
Haand i en saa ung Alder, knap 18 Aar gammel, men Appel, der var en modig Mand, 
opmuntrede mig af al Kraft til at vove Forsøget, uden at nogen af os anede, hvilken 
Kampplads jeg blev stillet paa. 

Jeg raaførte mig dernæst med min Mor og mine Brødre; de mente, at turde Kold betro mig 
Pladsen, turde jeg vel ogsaa modtage den, og Mor føjede trøsterigt til, at ” det jo ikke var 
noget Giftemaal”. 

Nogle Dage efter fik jeg et langt Brev fra Didrik Johansen, der forklarede mig hvorfor han 
skulde flytte, men at han paa ingen Maade vilde forlade Højby, hvis jeg nægtede at afløse 
ham.   

Helligtrekonger 1862 mødte jeg hos Gaardejer Hans Knudsen, hvor jeg det første Aar 
skulde have Kost og Bolig; om Lønnen var der derimod ikke truffet nogen Aftale.  Det blev 
en streng Vinter det Aar; der fandtes ingen Kakkelovn i det Gæsteværelse, som blev 
overladt mig, og da der i det Hus, hvor jeg skulde holde Skole, ikke var noget 
Lærerværelse, maatte jeg om Aftenen forberede mig til min gerning i den Stue hvor 
Familien og Tjenestefolkene sad. 

Da Aaret var omme, flyttede jeg hen i en anden Gaard, og saaledes drog jeg rundt fra 
Gaard til Gaard i syv Aar.  Paa den Maade lærte jeg ganske vist Friskolekredsen godt at 
kende i de daglige Folder.  Hvert Sted blev jeg modtaget med den største Venlighed og 
kom til at staa i et fortroligt Forhold til hver enkelt Familie. 

Skønt det var velstaaende Gaardmænd, der i Forbindelse med nogle Husmænd har 
Skolen økonomisk, gav de mig kun en ringe Løn; i de første 4 Maaneder modtog jeg kun 9 
Rdlr. Maanedlig; for det næste Halvaar blev Lønnen 75 Rdlr., men det var jo heller ikke 
Lønnen som Friskolelærerne saa´ paa i de Tider, nej vi var alle stærkt optaget af de nye 
Ideer om Folkets Selvstyre paa Skolens Omraade. 

Som Eksempel paa, hvor besjælet man kunde være af Troen paa Guds kærlige Omsorg 
for hver den, der turde lægge alt i hans Haand, vil jeg fortælle, hvad jeg har erfaret om 
Friskolelærer Morten Eskesen. 

Han var en vestjysk Bondesøn, udgaaet fra Snedsted Seminarium, hvor den kendte 
Skolemand og Historiker Ludvig Kristian Muller havde haft stærk indflydelse paa hans 
aandelige Syn.  Efter at han i nogen Tid havde været Lærer hos hans Kryger i Bevtoft og 
senere paa Grundtvigs Højskole, kom han i Forbindelse med Kold, der overtalte ham til at 
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modtage Pladsen som Lærer ved Friskolen i Rudme, Herringe Sogn.  Oprindeligt var 
Skolen hos Gaardejer Hans Jørgensen, Rudme, men eftersom Skolekredsen med 
Eskesen som Lærer udvidedes, opførte den særlig Bygning med Bolig for én Familie. 

Nogen Tid efter, at denne Skolebygning var indviet, blev Eskesen indbudt til Friskolelærer 
Lars Frederiksens Bryllup i Asperup.  Lars Frederiksen var eneste Barn af Kolds gode 
Veninde, Frederik Larsens Kone i Ryslinge, og stærkt aandelig interesseret fra sit gode 
Barndomshjem, valgte han at anvende sine Ungdomsaar i Friskolens Tjeneste. 

Morten Eskesen, der under Brylluppet boede hos Præsten Melby, forelskede sig dér i hans 
Stuepige, men da han var ude over de første Ungdomsaar, friede han ikke straks, men 
vendte tilbage til sin Gerning for nøjere at overveje Sagen. 

Da jeg en Tid efter dette kom i Besøg hos min gamle Lærer Appel i Ryslinge, fandt jeg 
ham syg og sengeliggende.  Han anmodede mig om at gaa til Eskesen for at bede ham 
om at lede Sangen i Ryslinge Kirke om Søndagen.  Appel bad mig tillige, om jeg vilde tage 
Eskesen med mig samme Aften, for at han ikke skulde glemme at komme. 

Det lykkes mig at faa ham med, men mod Sædvane sagde han næsten ikke et Ord til mig 
paa den lange Vandring, derimod sang han uafbrudt: 

  ” Er Du den rette Svegder, 

  Gak da kun trøstig frem 

  Til Løver og til Bjørne ind, 

  Du ræddes ej for dem. 

  Du føje Dine Ord vel”.  

 

Efter Kirketid forsvandt han, og ingen vidste, hvorhen han var gaaet, men næste Onsdag 
Morgen bankede han ved Solopgang paa Appels Dør, og da han blev lukket ind, udbrød 
han glædestraalende: ” jeg skal hilse far Pastor Melby og fra min Fæstemø”. – Appel rejste 
sig i Sengen og sagde: ” Vil du ikke sige det sidste en Gang til, for jeg ved ikke om jeg 
drømmer eller er vaagen”. 

Eskesen gentog Hilsenen og lagde yderligere sin Maries Fotografi foran Appel – Kort Tid 
efter holdt de Bryllup hos Pastor Melby.  Om Aftenen førte han sin Brud til Rudme; da hun 
næste Morgen stod op og saa sig om i Køkken og Spisekammer, fandt hun Huset aldeles 
tomt for mad. 

Forfærdet spurgte hun sin Mand, hvad han havde tænkt, de skulde leve af; Eskesen 
svarede fortrøstningsfuldt, at hun blot akulde lægge Dug paa Bordet og overlade Resten til 
Vorherre. 

De satte sig saa ved det tomme bord; han foldende sine Hænder og bad: ”Du, som føder 
Himlens Fugle og klæder Markens Liljer, sørg Du i Din Kærlighed ogsaa for os to og giv os 
i Dag vort daglige Brød”.  

Lidt efter gik Døren op, og ind traadte Hans Jørgensens Kone med en Bryllupsgave – en 
stor Kurv fuld af dejlige Madvarer. – Saaledes hjalp Gud ham gennem gode Mennesker. 
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Det blev en lang Kamptid for mig i Højby baade med de stedlige Myndigheder og med 
Størstedelen af Sognets Beboere, førend Friskoletanken vandt almindelig Anerkendelse. 
Som forannævnt havde Stedets Provst paa en ret forargelig Maade tilkendegivet sin Uvilje 
mod Undervisningen, saa det ikke kunde ventes at opnaa Forstaaelse fra hans Side, men 
til alt Held for mig kom daværende Overskoledirektør, Biskop K.H.With til Fyn for at holde 
Visitats i Ryslinge. 

Birkedal og Appel indbød ham da til at aflægge et Besøg i Friskolen dér. Som Appels 
gamle Elev blev jeg anmodet om at være tilstede; da jeg havde hørt meget godt om With, 
tog jeg med Glæde mod indbydelsen. 

Han var Søn af en fattig Skomager oprindelig Seminarist fra Skaarup og en Tid Huslærer i 
Svinninge Præstegaard, hvor han skrev sit smukke Digt ”Bjerregaarden” i fynsk Mundart.  
Senere blev With Akademiker og arbejdede sig op til at blive en fremragende Skolemand, 
hvis Virksomhed blev saa almindelig skattet, at han ansaas for værdig til at beklæde 
Embedet som Overskoledirektør, en Stilling, som Kulturminister Monrad forud havde 
beklædt. 

Embedet nedlagdes i øvrigt ved Withs Afgang.  Han gjorde den Dag et betydeligt Indtryk 
paa mig ved sin Ro og sin noble Personlighed. 

Efter Visitatsen henvende han nogle Ord til Hjælpelæren ved den offentlige Skole, som var 
Leder den Dag, da den egentlige Lærer var alt andet end Afholdsmand og derfor ude af 
Stand til at fungere.  With anerkendte den Dygtighed, hvormed Hjælpelæren havde 
undervist i flere Fag, men tilføjede:” Jeg har savnet Hjertelighed i Deres 
religionsundervisning”.  Læren rettede sig og svarede lidt bitter: ” Deres Højærværdighed! 
Jeg kan ikke ved enhver Lejlighed, allermindst ved en Eksamen, stille mit Hjerte til offentlig 
Skue”. Hertil bemærkede With: ” Har man Hjerte for en Sag, saa vil det altid skinne 
igennem, uden at man behøver at gøre sig Umage derfor”.  Kort efter visiterede han i 
Kerteminde, og da den derværende Skolekommission spurgte, om han ikke vilde holde 
Eksamen i Friskolen, svarede han, at det havde han ingen Ret til, med mindre der forelaa 
en Indbydelse, da han betragtede Friskolen som et privat Hjem, der kun var undergivet 
Kommissionens Tilsyn 

Da et af dens Medlemmer, Grosserer Prøvensen, beklagede dette og udtalte, at 
Kerteminde Friskole i særlig Grad trængte til at ses paa Fingrene, svarede With: ” Ja, det 
kan jeg jo ikke sige noget til; jeg har kun set en eneste Friskole, og det var den i Ryslinge, 
hvor jeg forleden Dag efter Indbydelse overværede Undervisningen, og af den fik jeg et 
godt Indtryk, at jeg sagde til mig selv: Gud give, at Undervisningen i de offentlige Skoler 
blev ledet paa samme Maade.”. 

Gennem et Referat af denne Samtale i Ugebladet ”Dannebrog” , erfarede jeg, hvorledes 
Friskolerne Ifølge Lovgivningen var stillet overfor Skolemyndighederne.  I den Anledning 
sarældre, hvis Børn jeg underviste.  Vi blev enige om, at dersom Provst Hansen oftere 
kaldte mine Elever til Overhøring, skulde en af Børnenes Fædre spørge Provsten, med 
hvilken Hjemmel han forlangte den. 

Til at stille Forespørgslen valgtes Gaardejer Anders Knudsen, der var den mest veltalende 
blandt dem.  Han var tillige Sognedraadsmedlem og saa lovkyndig, at han kunde skrive 
Dokumenter for Folk. 



21 
 

Hen paa Sommeren kom der Tilsigelse fra Provsten om, at Friskolebørnene skude møde 
en bestemt Dag til Overhøring i Sognets offentlige Skole. Jeg mødte til den fastsatte Tid 
med mine Elever og deres Fædre.  Da vi var kommet til Sæde, traadte Provsten fulgt af 
Skolekommisionen og Sognets Lærere ind i Klassen. 

Provsten spurgte mig straks om, hvilket Afsnit i Lærebogen jeg havde gennemgaaet med 
Børnene i det sidste Halvaar, hvortil jeg svarede, at jeg ikke lagde nogen Lærebog til 
Grund for min Religionsundervisning, men fortalte Bibelhistorie og knyttede dertil nogle 
Skriftsprog. 

Mere blev der ikke talt om den Ting, thi saa rejste Anders Knudsen sig og spurgte 
Provsten, hvor i dansk Lovgivning det var paabudt, at han skulde møde ved en 
ekstraordinær Eksamen som denne.  

Anders Knudsen havde ikke kunnet finde noget Lovbud herom. – Provsten drog Vejret 
dybt og svarede, at han længe havde ventet et saadan Spørgsmaal. – Han hhavde ogsaa 
haft i Sinde at forespørge Ministeriet om, hvad han skulde svare, hvis det blev stillet. 

Nu da Spørgsmaalet endelig var rejst, skulde han lade det gaa videre, men for øvrigt 
maatte han sige, at han hverken i Lovens eller i ministerielle Skrivelser havde fundet 
nogen Hjemmel for sin Optræden. 

Da han imidlertid var Folkekirkens Tilsynsmand, og da Forældrene, der havde Børn i 
Friskolen, ikke var udtraadt af Folkekirken, selv om de havde løst Sognebaand, følte han 
sig moralsk forpligtet til at undersøge, hvorledes Friskolebørnene var undervist, særlig i 
Religion. 

Anders Knudsen takkede for Oplysningen, men tilføjede, at han efter hvad der forrige Aar 
var passeret ved en lignende Lejlighed som denne,ikke mere vilde tillade Provsten at 
eksaminere sine Børn, hvorefter han kaldte paa dem og forlod Skolen. Provsten blev 
øjensynlig hidsig, men han fik ikke Anledning til at udgyde sig, thi de øvrige Fædre kaldte 
nu ogsaa paa deres Rollinger, og alle gik ud af Klassen. 

Jeg blev den sidste paa Skansen, men før jeg naaede Døren, standsede Provsten mig og 
spurgte, hvorledes det gik til at jeg havde flere Børn i Friskolen end det Antal, Præsten 
havde opgivet paa den Liste, der var ham forelagt. 

Hertil svarede jeg, at Præsten ikke havde vist mig den af ham affatede Liste, og at jeg 
saaledes ikke kunde have nogen Ansvar for dens Rigtighed. Provsten vendte sig da til 
Pastor Scheving med de Ord: ” Jeg paalægger Dem, Hr. Pastor, at føre nøje Tilsyn med 
disse Mennesker, thi naar de saa strengt holder sig til Lovens Ord, bør 
Skolekommissionen fremtidig gøre ligesaa  De skal herefter Mulktere ethvert Barn, der 
forlader den offentlige Skole, indtil der for Kommissionen foreligger skriftlig Meddelelse 
om, at Forældre eller Værge i Henhold til Lov af 2den Maj 1853 selv sørger for Barnets 
Undervisning”. 

Provsten vendte sig derefter til mig med de Ord: ” De, som synes at kende Loven, saa 
nøje, bør ogsaa vide, hvad der er deres Pligt i saa Henseende”. 

Jeg gjorde da Provsten opmærksom paa, at han i Overensstemmelse med Loven maatte 
klage til Forældrene, som alene havde Ansvaret for deres Børns Undervisning. 

Jeg stod kun til Ansvar overfor Forældrene, men ikke for Hs. Højærværdighed.  
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Provsten indsendte efter denne Begivenhed til Kulturministeriet en Beretning om det 
passerende og spurgte om, hvorledes han fremtidig havde at forholde sig overfor 
Spørgsmaalet om Visitats i Friskolerne. 

D.G. Monrad svarede, at saalænge der ikke forelaa nogen Klager fra den stedlige 
Skolekommission, havde de overordnede Myndigheder intet Tilsyn at føre med saadanne 
Skoler, kun i de Tilfælde, hvor en Kommission fandt sig foranlediget til at kræve Børnene, 
forsaavidt den ikke fandt dem tilstrækkelig undervist, tilbage til den offentlige Skole, kunde 
de paagældende Børns Forældre indanke et saadant Paalæg for vedkommende 
Skoledirektion, hvis Skøn i saa Tilfælde var afgørende. 

 

 

Nogle Maaneder efter anmeldte Biskop Engeltoft for Kommissionen, at han agtede at 
holde Visitats i Højby, men tilføjede, at de i Friskolen underviste Børn ikke skulde tilsiges til 
at møde, med mindre Forældrene eller Skolens Lærer udtalte Ønske herom. Da jeg fik 
dette at vide, enes jeg med Forældrene om, at vi gerne vilde møde, for at Biskoppen 
kunde faa et personligt Kendskab til vor Virksomhed. Jeg stillede derfor med mine Elever 
og deres Fædre den fastsatte Dag i den offentlige Skole. 

Biskoppen opgav de Fag, som han ønskede, at jeg skulde tale med Børnene om.  Da 
overhøringen var endt, Spurgte han om Forældrene ønskede, at høre, hvilken Indtryk han 
havde faaet af Børnenes Kundskaber, og da Anders Knudsen svarede, at det vilde de 
meget gerne høre, udtalte Biskoppen, at i de allerfleste Fag fandt han Børnene vel 
undervist; kun i Grammatik og Hovedregning stod de mindre godt, og idet han henvende 
sig til mig personlig, sagde han:  

” De er jo en ung Mand og kan let indhente det manglende i disse Fag.  Mit Indtryk af Dem 
er, at De har gode Anlæg for Lærergerningen, og at De sikkert er en fremadstræbende 
mand, men da det herude paa Landet kan være vanskeligt for Dem at faa Adgang til 
Biblioteker og deslige, saa tilbyder jeg Dem at komme ind til mig i Odense. Jeg har et stort 
Bibliotek, og naar De blot vil opgive, hvilken Bøger De ønsker, skal jeg sørge for, at de 
faar dem.  Jeg ønsker Guds velsignelse over Dem og haaber, at de maa faa Glæde af det 
Arbejde, De saa smukt har begyndt”. 



23 
 

Disse Udtalelser af Biskoppen var en lige saa stor Overraskelse for Skolekommissionen, 
som de var Opmuntrende for mig, og fra den Dag turde jeg betragte Biskoppen som en 
Velynder. 

Pastor Scheving var dog stadig generende og ubehagelig i sin Optræden ved 
Eksaminerne.  Naar han overhørte Børnene, vakte han snarere deres Tvivl end styrkede 
deres tro.  Som Eksempel herpaa vil jeg nævne nogle Episoder fra mine første Læreraar. 

En Dag forlangte han, at Børnene skulde nævne et af Jesu Mirakler.  De fortalte da, 
hvorledes det gik til dengang, Jesus stillede Stormen paa Havet. – Præsten spurgte, om 
de nu troede, at det var et virkeligt Mirakel, der skete. Paa dette Spørgsmaal svarede de et 
bestemt Ja. 

Præsten spurgte dernæst, om det dog ikke kunde tænkes, at der foelaa et lignende 
Tilfælde som det, der saa ofte finder Sted paa Norges Fjorde, hvor en Kastevind i et Nu 
kan bringe Vandet i Oprør, men saa snart dennes Virkning er forbi, bliver det blikstille 
paany. 

Hvorledes kunde Apostlene være sikre paa, at et saadant Tilfælde ikke forelaa?  En af 
Drengene svarede, at det kunde de, fordi  flere af Apostlene var Fiskere og derfor var godt 
kendte med Forholdene paa Genezaret Sø. – Præsten var godt tilfreds med Svaret, men 
ved hans Spørgsmaal var der dog maaske for første gang kastet en Tvivl ind i Børnenes 
Sjæle. 

Ved en anden Eksamen skulde Børnene fortælle Lignelsen om den rige og den fattige 
Mand, og derefter lod han en af Drengene fremsige den ”Anden Trosartikel”.   Saa spurgte 
han Børnene, om man skulde tro paa de Ord, hvormed Artiklen slutter, at ”Jesus kommer 
igen for at dømme Levende og Døde”, da de jo nylig havde fortalt, at den rige Mand ved 
sin Død gik til Helvede, medens den fattige Mand fandt Hvile i Abrahams Skød; heraf 
fremgik det jo, at Dommen over et Menneske fuldbyrdes ved Døden, er det da nødvendigt 
at holde Dom en gang til?  - Paa denne teologiske Spidsfingerhed blev Børnene naturligvis 
Svar skyldig, og baade de og jeg blev højlig forundrede over at, Præsten selv gav 
følgende svar: ” Jo, Børn”. Sagde han;:” Paa den yderste Dag skal det ”kundgøres for 
Offentligheden”, hvem der er fordømt, og hvem der er salig”.   

Engang bad Præsten en lille Pige læse de 4de Bud, og derefter spurgte han, hvad der 
kræves af hende for at opfylde dette Bud, og da hun svarede: ” Kærlighed til Far og Mor”, 
ytrede Præsten, at der dog er noget, der maa gaa forud for Kærlighed, og om hun kunde 
sige ham, hvad det var. Pigen tav. – Præsten spurgte da, om ingen af Børnene vidste, 
hvad de allerførst maatte nære til deres Forældre, og da ingen svarede paa dette 
Spørgsmaal sagde han: ”Naar jeg vil gaa herfra til Odense, men tager fejl af Vejen og 
drejer af efter Stenløse, og der saa kommer en Mand og siger til mig, at det er en gal Vej, 
jeg er inde paa, hvad maa jeg saa nære til denne Mand for at tro ham?” En Dreng svarede 
straks: ” Tillid”.  Præsten blev glad for dette Svar og paastod, at Tillid altid maatte gaa 
forud for Kærlighed, ogsaa over for Forældre. –  

Var Pastor Scheving Eksamination af Friskolens Børn saaledes af en noget ejendommelig 
Art, var den det ikke mindre, naar han overhørte Børnene i den offentlige Skole, og herpaa 
skal jeg ogsaa fremdrage nogle Eksempler: Præsten vilde eksaminere om Syndefaldet, og 
han begyndte derfor med at spørge: ”Hvorledes kom Synden ind i Verden?” 
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Børnene tav. 

Præsten: ” Naa Børn, Ved I ikke, hvorledes det gik til, da Adam og Eva 
syndede i Paradis?” 

Efter nogen pinlig Tavshed raabte en Dreng paa sit fynske maal: 

”Jov, der krøv i Dnov enj i Havi”. 

Præsten: ” Aa ja, lad gaa! Manplejer ellers at sige, at der krøb en Slange ind i 
Paradis, men hvorledes gik det videre til; syndede Adam og Eva lige paa en 
Studs, eller gik der en Samtale forud, og hvorledes lød den?” 

Børnene tav. 

Præsten: ” har I glemt, hvad der staar i Eders Bog; der staar jo, at Slangen 
sagde til Eva: ”I skulde – naa, I skulde ikke” –  

En Pige: ” I skulde ikke dø”. 

Præsten: ” Rigtigt. Var det Sandhed?” 

Børnene: ” Nej!”. 

Præsten: ”Hvad var det da?” 

Børnene tav. 

Præsten: ” Naar det ikke var Sandheden, saa var det altsaa - ” 

Børnene: ” Løgn”. 

Præsten: ”Rigtigt, Børn. Det var Løgn. Men var det nu lutter Løgn, alt havd 
Slangen sagde til Eva?” 

Børnene tav. 

Præsten: ” Naa, Børn hvad staar der i Eders Bog om den Ting?  Staar der 
ikke, at Slangen sagde til Eva, at de skulde faa deres  -  at de skulde faa 
deres Øj  - Øjne – ”  

Børnene: ” De skulde faa deres Øjne opladt og kende godt og ondt”. 

Præsten: ” Rigtigt, Børn, men var det ogsaa Løgn?” 

Børnene: ” Nej ”. 

Præsten: ” Hvad var det da?”  

Børnene tier. 

Præsten: ” Ja, Børn, naar det ikke var Løgn, saa var det altsaa  -  ? ” 

Børnene: ” Sandhed”. 

Præsten: ” Ja, ser I Børn, det var jo det farlige ved den Ting, at den onde 
Frister, Slangen der havde sneget sig ind i paradiset, blandede Løgn og 
Sandhed sammen. Han bar sig ad paa en nogen lignende Maade, som Eders 
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Moder derhjemme bære sig ad, naar hun vil forgive Rotter. Hvorledes bærer 
hun sig da ad?”. 

Børnene tav. 

Præsten: ” Jo, saa bager hun en pandekage, men hvad blander hun i den?” 

En Dreng: ” Løgn og Sandhed!” 

Præsten. ” Sludder, Dreng. Du fortjener, at jeg aldrig mere skulde værdige Dig 
med et Spørgsmaal. Nej hun kommer jo Gift i Pandekagen!” 

Saaledes fik Børnene i Almueskolen den Dag grundig Oplysning om Syndefaldet! 

For at Friskolerne kunde blive fritaget for den Slags aandelige Manøvrer, henvendte jeg 
mig sammen med Kristian Appel og andre Friskolelærere til Folketingsmændene Sofus 
Høgsbo, Jens Jensen af Trunderup og fl. Andre Rigsdagsmænd med Anmodning om 
Hjælp til en bedre Ordning, og ved deres Bistand blev der gennemført en Lov der udkom 
20te September 1864, og den gav os ret til at vælge en hvilken som helst af Folkekirkens 
Præster til at foretage Overhøringen i Religion og Bibelhistorie. 

Vedkommende skulde saa bagefter udstede Vidnesbyrd on Resultatet. Loven indeholdt 
tillige den Bestemmelse, at naar der i en Friskole var ti Elever, kunde man kræve 
Eksamen afholdt paa selve Friskolen i Stedet for som hidtil at møde til Overhøring i Byens 
Statsskole, og Friskolens Lærer fik tillige ret til selv at eksaminere Eleverne. 

Henved 14 Dage efter, at Loven var stadfæstet af Kongen, mødte jeg efter Tilsigelse med 
min Elever til Overhøring i Højby offentlige Skole, og da Pastor Scheving kom ind og vilde 
til at begynde at eksaminere Børnene i Religion, overrakte jeg ham en Attest fra Pastor 
Kofoed i Sønder Næraa.  Han havde nogle Dage forud overværet Undervisningen i 
Bibelhistorie hos mig og derefter paa en Navnefortegnelse over Eleverne attesteret, at han 
fandt dem forsvarligt oplyst. 

Pastor Scheving saa med synlig Forbavselse paa Attesten og gav den straks tilbage med 
en Bemærkning om, at han ikke kendte den Lov,i Henhold til hvilken Attesten var udstedt, 
kunde han ikke tage Hensyn til Indholdet. Jeg gemte saa attesten i min Lomme, men tog 
Skolekommissionens Medlemmer og de tilstedværende Forældre til Viden paa, at Præsten 
som Formand havde nægtet at modtage én i Henhold til Lov udstedt Attest, og samtidigt 
nedlagde jeg Indsigelsere mod at Pastor Scheving oftere eksaminerede mine Elever i 
Religion, da jeg endnu aldrig før havde hørt, at man kunde unddrage sig fra at respektere 
en Lov under Paaskud af, at man ikke kendte den. 

Dette fik jeg sagt saa eftertrykkeligt og under Forældrenes Bifald, at Scheving faldt til Føje 
og indskrænkede sig til at overhøre Børnene i de andre Fag. Da han var færdig hermed, 
bad han om af faa Lov til at se Kofoeds Attest endnu engang, og idet han vedlagde den til 
Eksamensprotokollen, ytrede han, at da den var udstedet af en af Folkekirkens Præster, 
maatte den være gyldig, uagtet den Lov, der var citeret, endnu ikke var Højby 
Skolekommission bekendt.  

Da jeg nogle Aar senere havde opført en ny Skole – og Beboelsesbygning i Nærheden af 
den offentlige Skole, bad jeg Kommissionen om fremtidigt at holde Eksamen hos mig, 
hvortil Pastor Scheving svarede, at det kunde vi tale ved om Efteraaret. Da vi nærmede os 
den Tid, og jeg intet Svar havde faaet, talte jeg med et Par af kommissionens Medlemmer 
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derom, men de forsikrede, at Præsten ikke havde nævnt et Ord til Dem. De lovede mig 
imidlertid, at de vilde stemme for at imødekomme mit Ønske. 

Omsider fik jeg dog Meddelt om, hvilken Dag Efteraarseksamen skulde holdes, men ikke 
et Ord om, hvor Friskolebørnene skulde møde.  Jeg havde med Vilje undladt at forlange 
den i Loven fastsatte Frist af tre Maaneder for at se, om Præsten ogsaa her vilde optræde 
som Modstander, og jeg nærede ingen Tvivl om, at kunde han blot faa ét af 
Kommissionens Medlemmer til at nægte at gaa ned i min Skole, vilde han glæde sig 
derover. 

Om Morgenen, den dag Eksamen skulde afholdes, kom Pastor Scheving ridende hen til 
min Bolig og bankede paa Vinduet med sin Pisk.  Jeg gik da udenfor og spurgte hvad han 
vilde. ” Ja”  sagde han, ” De udtalte jo ved Foraarseksamen et Ønske om at faa Eksamen 
afholdt paa Deres Skole. Vil de derfor om ½ Time gaa op i Almueskolen. Dér skal De faa 
Besked, naar Kommissionen har taget sin Beslutning”. 

Jeg udtalte min Forundring over, at jeg ikke før havde faaet Besked om et saa lille 
Spørgsmaal, men Præsten svarede, at han ikke havde villet kalde Kommissionen sammen 
for den Sags Skyld. 

Af dette Svar kunde jeg slutte mig til, at Præsten ikke holdt Møde med Kommissionen 
uden ved de halvaarlige Eksaminer.  

Da den halve Time var omme, gik jeg op i Almueskolen, men Præsten lod mig staa et 
Kvarterstid, medens han eksaminerede nogle Drenge, Omsider løftede han Hovedet, saa´ 
paa mig og sagde: ” Ja, Hr. Berntsen, nu har jeg med Skolekommissionen drøfte den sag, 
som vi talte om for lidt siden, og jeg skal da meddele Dem, at vi er blevet enige om at ville 
føje Dem i Deres forfængelige Ønske”. 

Til denne Uforskammethed svarede jeg, at jeg ikke var mødt for at høre Præstens 
Motivering, men blot for nu i den elvte Time at faa Besked om, hvorvidt jeg skulde møde 
her med mine Elever, eller om jeg maatte vente paa, at Kommissionen kom ned til mig. ” 
Vi kommer til Dem”, svarede Præsten, og med den Besked gik jeg hjem. 

Nogle Dage efter fortalte Medlemmerne mig, at Præsten ganske rigtig, som jeg 
formodede, havde søgt at overtale dem til at nægte at afholde Eksamen i Friskolen, men 
at de havde protesteret derimod. 

Imidlertid - naar Enden er god er alting godt.  Da jeg første gang var blevet valgt til 
Folketinget, sagde Pastor Scheving en Dag til mig: ” Jeg havde aldrig troet, at De skulde 
naa den stilling, De nu indtager. Men – rejs De nu roligt til Deres gerning paa Rigsdagen. 
Jeg skal aldrig mere lægge et Haar i Vejen for Dem eller Deres Skole. Vi har længe 
kæmpet mod hinanden, men jeg haaber, at vi gensidig under Kampen har lært at agte 
hinanden. Jeg beder Dem derfor om at komme ind og drikke et Fredsbæger med mig”.  

Det var ikke alene hos Myndighederne, at jeg mødte Uvilje, men ogsaa en stor Del af 
Befolkningen var mig uvenligt sindet. Gik jeg en Aftenstund op gennem Byens Gade, 
hændte det, at Ungdommen Arm i Arm spærrede mig Vejen, saa jeg maatte ty til 
Vejgrøften for paa fredelig Vis at komme forbi. 
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Kom jeg ind paa Kroen, hvor der var Brevsamlingssted, for at hente min Post og traf 
Kromanden, som var Medlem af Skolekommissionen, fik jeg intet Svar, naar jeg hilste; 
Han svarede heller ikke paa mit Spørgsmaal, om der var Breve til mig. 

Jeg maatte pænt vente, indtil Konen eller Pigen kom og udleverede mig Posten, og naar 
jeg forlod Stuen, hørte jeg undertiden Kromanden brumme: ” Den lange Dreng”. 

Om Vinteren holdt jeg Aftenskole, men dér mødte kun Ungdommen fra de Hjem, der stod 
venligt overfor min Virksomhed.  Der var mange Historier i Omløb om Friskolen.  Nogle 
paastod, at den kaldes saaledes, fordi Børnene kunde skulke. 

Sandheden var den, at de næsten aldrig forsømte, men ofte græd, naar Forældrene havde 
Brug for den hjemme. Andre Paastod, at Friskolen betød et Sted, hvor man kun fortalte 
Historier, sang og talte ”Bragesnak”. Tanken, der laa til Grund fir Kritikken, var jo den, at 
naar Børnene ikke lærte balles Lærebog udenad, lærte de ingen Ting. 

Ingen vidste, vidste hvad ”Bragesnak” var, men netop derfor fandt man, at det maatte 
være noget ganske forfærdeligt. 

En Dag løb et par Heste løbsk fra ” Lindeskovgaard” og Tilfældet vilde, at de blev standset 
af et Par karle lige uden for Friskolen. 

Da Karlene kom tilbage med Hestene, spurgte Ejeren, hvor langt de var løbet, og da han 
hørte, at de var naaet hen til mig, udbrød han: ”Naa saa vilde de ogsaa op at høre 
Historier”.  

Denne mand anede ikke, at en af hans Stedsønner ofte kom og talte med mig om 
aandelige Spørgsmaal, men han turde kun komme om Aftenen, naar Faderen var gaaet i 
Seng, da det var dem strengt forbudt at søge Samkvem med mig. Kløften mellem 
Friskolen og Befolkningen var dyb, og det syntes i Begyndelsen umuligt at slaa bro over 
den.’ 

Som tidligere nævnt var Gaardejer Niels Hansen den eneste Mand i Højby, som ikke vilde 
være med til at sætte Sognebaandsløserene og Friskolefolkene ud af det gamle Bylav, 
hvorfor han til Straf selv blev sat ud.  Han der var en af Byens største og rigeste 
gaardmænd, blev derved ensom mellem de stridende Parter.  Niels Hansen var en from 
og god mand, hvis Hjerte var paa vor Side, men hans Hustru Kirstine, der var noget ældre 
end han, hang længe ved sine gamle Venner, dels paa Grund af Familieforhold, og dels af 
Uvilje mod det Ny. 

Han vilde gerne have sat sine Børn i Friskolen, men Konen vilde ikke være med til et saa 
opsigtsvækkende Skridt. Imidlertid var Sognets gamle Skolelærer N. Larsen og maatte 
holde hjælpelærer. Denne Hjælpelærer var en ejendommelig Fremtoning, lidt kaad og 
pjanket i sin Optræden og med en ubændig Fantasi. 

En Dag kom Niels Hansens Datter Jensine hjem og sagde til sin Mor: ” Nu skal Du bare 
høre, hvad Lærer Drejer har sagt til os i Skolen. Han sagde, at han turde kravle helt op 
paa Toppen af Kirketaarnet og derfra springe lige ned i Lars Kristjans Toft, uden at det 
skulde gøre ham noget”.  

Forbavset over at høre om en saa uhørt Bedrift, udbrød Moderen: ” Ja, har han sagt det, 
saa er han ikke rigtig i Hovedet.  Gaa ned i Loen, kald paa din Far og sig ham, at jeg vil 
tale med ham”.  
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Da Niels Hansen kom ind, fortalte Konen ham, hvad Barnet havde sagt om Lærer Drejers 
Luftspring, og hun tilføjede, at hendes Datter ikke oftere skulde i Skole hos en saadan 
”Galfrans”.  – ” Nu maa Du gaa ned og indmelde Jensine i Friskolen, men Du skal gøre ren 
Aftale med Klaus Berntsen om, hvad Du skal betale ham i Undervisningspenge, for jeg vil 
ikke have ham paa Kost og heller ikke have ham til at bo her som hos de andre Forældre”. 

Paa de vilkaar modtog jeg en ny Elev, der blev en af mine kæreste; senere kom ogsaa 
hendes Broder hans Lavrids Hansen i Skole hos mig. 

En Dag mødte jeg ved Indgangen til Skolen en lille 10aarig Pige ved Navn Marie, Datter af 
Sognefoged Niels Rasmussen, som var en af Friskolens Modstandere. – Hun hilste 
hjemme fra og spurgte til min Forundring, om hun maatte faa Lov til at gaa i Skole hos mig 
hver anden Dag, indtil Efteraarseksamen skulde afholdes, da hendes Far ikke vilde 
udmelde hende af Almueskolen, før han var sikker paa, at hun vilde blive gald ved at gaa i 
min Skole, men sagde hun, det bliver jeg nok: ” Sig bare Ja!”   - Med Glæde aabnede jeg 
Døren for hende, og hun mødte frejdigt hver anden Dag i 6 Uger, medens hun tre Gange 
om Ugen maatte gaa op i den anden Skole. 

Dagen før Eksamen kom Sognedfogeden og bad mig undskylde, at han ikke før var 
kommet til mig og havde givet Forklaring paa, hvorfor han uden videre havde sendt sit 
Barn til Friskolen, tilmed uden først at have udmeldt hende af Almueskolen. 

Han fortalte, at Datteren havde været meget syg i Foraaret, og Lægen, der havde tappet 
hende for Vand i Lungerne, tvivlede paa, at hun vilde overleve det, hvorfor han og hans 
Kone skiftevis havde vaaget over hende i nogen Tid. 

En Nat, da han sad hos hende faldt hun i Søvn; han fulgte hendes Aandedræt med stor 
Angst.  Efter et Par Timers dyb Søvn slog hun pludselig Øjnene op, og det var da kendeligt 
paa hendes Blik, at Sygdommen havde taget en gunstig Vending. 

Han tog hendes Haand i sin og sagde, at nu troede han, at hun snart blev rask igen, saa 
han fik Lov at beholde hende. Barnet havde da spurgt ham, om hun maatte faa et Ønske 
opfyldt, hvis hun blev rask. Sognefogeden, der gik ud fra, at det var et eller andet barnligt 
Ønske, havde straks svaret ja, men blev højlig overrasket, da hun bad om Lov til at 
komme i Friskole.  

Niels Rasmussen tilføjede, at han altid havde fulgt det Princip aldrig paa Forhaand at 
binde sig til Løfter overfor sine Børn, fordi han var bange for at miste deres Tillid, dersom 
han ikke kunne holde dem, men Følgen heraf var den, at naar han endelig gav et Løfte, 
var Børnene trygge for, at han holdt sit Ord. 

Men her var hans Princip imidlertid blevet sat paa en haard Prøve, thi han vidste jo, hvad 
han selv havde været med til at vedtage i Bylauget, og hvis han nu efterkom sit Barns 
Ønske, stod han i Fare for selv at blive ”sat ud”, men i denne alvorlige Stund syntes intet 
Offer ham for stort; dog betingede han sig, at hun først skulde prøve, om hun kunde blive 
tilfreds med at gaa i Friskolen. 

Nu var Prøvetiden omme, og i den Tid havde han selv erfaret, hvilken himmelvid Forskel 
der maatte være mellem de to Skolers Undervisning, thi den Dag, hun skulde i 
Almueskolen, var der altid noget i Vejen, men den dag, hun skulde i Friskolen, gik hun 
glad hjemmefra, og naar hun om Aftenen kom fra Undervisningen, havde hun saa meget 
at fortælle af det, hun havde hørt og oplevet dér. 
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Nu maatte Afgørelsens træffes, og det var ham en virkelig Glæde, hvad der end maatte 
følge efter, næste Dag at gaa op ved Eksamen i den offentlige Skole for personlig at 
udmelde sin datter. 

Jeg blev glædelig overrasket ved, havd jeg her fik at høre, da det derved blev mig klart, at 
jeg stod ved et Vendepunkt.   Muren var nu brudt, thi kunde Sognefogeden sende sit Barn 
i Friskolen, følte jeg mig overtydet om, at flere vilde følge efter. 

Næste Dags Aften kom han og fortalte, hvilket Slag der havde staaet i Almueskolen, efter 
at han havde udmeldt sin Datter. Præster, Degnen og Skolekommissionen var alle faret op 
imod ham og havde søgt baade med det Onde og med et Gode at holde ham fra sit 
Forsæt; selv Degnens Kone var traadt til, da hun hørte Larmen, og da hun erfarede, hvad 
det gjaldt, havde hun skældt Sognefogeden saa læsterlig ud, at degnen maatte tage 
hende i Armen og bede hende gaa ud og se til det ”syge Faar”, -  som naturligvis ikke 
fantes. 

Men Sognefogeden holdt fast ved sin Beslutning. Han lovede mig yderligere, at naar hans 
yngste Datter Rasmine om et halvt Aar var skolepligtig, skulde hun ogsaa indmeldes. 

Sognefogedens Omslag bevirkede, at Friskolen fik stadig voksende Tilgang far de 
omliggende Sogne. Jeg maatte derfor snart i det gamle Hus leje et større og lysere 
Værelse, hvor der tilmed blev lagt Bræddegulv. 

Paa en ejendommelig maade kom jeg ogsaa i Forbindelse med en anden af Friskolens 
Modstandere. Anledningen hertil var den, at en Gaardejer Jørgen Jørgensens Hustru fik 
Lungetuberkulose. Sygdommen tog rivende Fart, og da hun mærkede, at Døden nærmede 
sig, bad hun en Nat Manden, om han vilde lad mig kalde, da hun ikke kunde holde den 
tanke ud at skulle dø uden at være forsonet med mig. 

Det pinte hende, at hun havde været med til at forfølge mig og mine Meningsfæller, som 
aldrig havde gjort hende noget ondt.  – Manden lovede at opfylde hendes Ønske, og 
næste dag sad jeg ved hendes Seng. 

Hun fortalte mig om sin Synd, og den forekom hende saa stor, at hun ikke kunde blive 
frelst.  Jeg havde aldrig før set et Menneske i saa dyb Vaande og blev bange for at hun 
skulde miste sin Forstand. 

Jeg lod hende tale helt ud, inden jeg prøvede pa at vende hendes Tanker bort fra denne 
hjælpeløse Følelse af Synd og bad hende rette sit Blik med Taknemmelighed mod 
Naadens Gud, der havde vist os Mennesker saa stor en Kærlighed.  Hun spurgte mig, om 
jeg kunde tilgive hende, at hub havde været med til at forfølge min Virksomhed, for saa 
kunde hun dog svare Vorherre, at den Fejl havde hun faaet Tilgivelse for. 

Jeg gav hende min Haand og sagde, at hun ingen Skyld havde overfor mig, og lovede at 
komme til hende hver Dag.  Under disse Besøg talte jeg alvorligt med hende og sang de 
Salmer, hun gerne vilde høre, og den sidste Aften, hun levede, takkede hun mig inderlig 
for den Trøst, jeg havde ydet hende i hendes Sjælenød. 

Efter at jeg havde bekendt Troen og sunget” Alt staar i Guds Faderhaand”, tog jeg Afsked 
med hende for sidste Gang, næste Morgen var hun død.  
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Et Par dage før begravelsen bad manden mig komme med til Jordefærden. Jeg takkede 
ham, men svarede, at det vilde jeg ikke, da Bylauget jo havde vedtaget ikke at taale mig 
eller mine Meningsfæller i sin Midte. Men Manden forsikrede, at jeg trygt kunde komme, 
da han havde besøgt de Folk, der var mine værste Modstandere, og fortalt dem, hvad jeg 
havde været for ham og hans Hustru; de havde alle lovet at finde sig i, at jeg kom tilstede. 

Han bad mig tillige om at tale i Hjemmet ved hendes Baare.  – Jeg følte en inderlig Glæde 
ved Bevidstheden om, at her havde Gud lagt alt tilrette for mig, saa at jeg kunde faa 
Anledning til at tale midt i Kredsen af mine Modstandere. 

Sognepræsten var mødt i Ornat og stillede sig op ved kisten med en Holdning, som om 
han ønskede at bringe mig ud af Fatning, men det gjorde mig kun fastere i min Tro paa, at 
her havde jeg et særligt Ærinde at udføre.   Og til al Held virkede mine Ord forsonende. 

Paa Vejen til Kirken hørte jeg flere samtale om, hvor sørgeligt det var med den Strid, der 
havde skilt Sognets Befolkning i to Lejre, og at det var bedst, om den snart kunde ophøre. 
Mange, der aldrig før havde hilst paa mig, gav mig Haanden og takkede mig for min Tale, 
og for hvad jeg havde været for den Afdøde.  

 

H.C. Andersen   Æresborger i Odense 1867 

 Den Aften, Kommunalbestyrelsen i Odense udnævnte Byens berømte Søn H.C. 
Andersen til Æresborger, stod jeg i Menneskemængden udenfor det festligt oplyste 
Raadhus. Jeg holdt meget af hans Eventyr og benyttede den ved Undervisningen, men jeg 
fik desværre aldrig Lejlighed til at takke Digteren for den Glæde og livslærdom, hans 
Værker havde bragt mig. 

Udbytte havde jeg ogsaa af mine Besøg i Odense gamle Teater, naar M.W.Bruns Selskab 
opførte ”Elverhøj ” , ” Niels Ebbesen ” ( af Sander) og ” Svend Dyrings Hus”.  – Jeg 
vandrede gerne den lange Vej far Højby og tilbage igen for at faa Lejlighed til at overværer 
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 En saadan national Komedie.  Jeg var uudviklet til at kunne bedømme Spillet, men blev 
umiddelbart fængslet af Romantikken i disse Skuespil, hvis gæve eller onde Ridder, stolte 
eller blide Frøkener i spraglede Dragter gjorde Folkeviserne levende for mig. – Jeg kunder 
derfor ikke dele mange af de ældre Grundtvigianers Uvilje mod Teateret, men syntes, at 
det -  drevet paa rette Maade – ikke alene havde en oplysende, men en moraliserende 
Opgave. 

Den første Sommer, jeg boede i Højby, saa jeg Kong Frederik den Syvende, der med sin 
Gemalinde, Grevinde Danner, fortog en Køretur ad landevejen mellem Odense og 
Svendborg.  Fra den Tid, Kongen som Kronprins opholdt sig i Odense, gik der mange 
Historier om ham, ikke blot om det Liv, han førte paa Slottet, men især om hans Udflugter 
omkring paa Øen. 

Ved alle Ildebrande i Omegnen af Odense, mødet han ridende eller kørende med sin 
Adjudant, Ritmester Wurtzen. Hans Passion for Flammerne førte han ogsaa engang til 
Højby, hvis Beboer han vandt ved sin jævne og muntre Færd; navnlig morede det dem, at 
han var taget ind i en Bondgaard og havde bedt om et Krus hjemmebrygget Gammeløl, 
der var berømt for sin Velsmag og oplivende Egenskaber. 

Bondens Kone ejede intet Krus, men tog sin trebenede, brune Ølpotte med” Stjært” ( 
haandtag), gik ned i Kælderen og tappede af den bedste Tønde. Kronprinsen tog saa med 
højre Haand om ”Stærten” og med venstre Haand om Pottens ene Ben og drak med 
velbehag, saa det klukkede i ham, hvorefter han gav Potten til sin Adjudant og bød ham 
drikke Resten, hvad denne ikke Lod sig sige to Gange.  

I Anledning af Kongens Køretur til Svendborg, var der bygget Æresporte i alle de Byer, 
han passerede, saaledes ogsaa i Højby ud for den første Gaard, ”Bankegaarden”. Fra 
Sogn til Sogn eskorteredes han af Bønderne, ridende paa deres store, kraftige Heste, 
medens Konerne og Pigerne mødte i Højtidsdragt med Kurve fulde af Blomster, som de 
strøede paa Vejene eller kastede ind i Kongens Vogn. 

I Spidsen for Toget kørte Stiftamtmanden, og da Højby – Pigerne saa ´hans hvide 
Fjerbusk, troede de, at det var Majestæten, og overvældede ham med Blomster, indtil 
Sognefogeden gjorde dem opmærksom paa Fejltagelsen. 

Omsider holdt Kongens Vogn ved Æresporten. – Jeg stod ganske nær ved og kunde 
betragte denne ejendommelige Monark, der fremfor nogen anden var elsket af den jævne 
Befolkning. 

Han var overmaadelig svær med et vejrbidt, blussende Hudfarve. – Han og Grevinden 
fyldet hver Tomme Plads i Vognen. 

Han smilede og nikkede venligt til alle Sider, da hjertelige Hurraraab bruste ham i Møde. 
Sognepræsten Scheving traadte hen til Vognen, for paa Beboernes Vegne, at byde ham 
Velkommen. 

Præsten indledte sin Tale omtrent saaledes: ” Deres Majestæt!  Naar Beboerne paa denne 
Egn i Dag hilser Deres Majestæt med høje Gemalinde hjerteligt Velkommen, gør jeg 
opmærksom paa, at Beboernes Kærlighed til Landets Konge ikke alene er et Udslag af 
dyb Taknemmelighed for den Grundlov, som Kongen gav sit Folk den 5te Juni 1849, men 
den er allerede grundlagt ved en tidligere Begivenhed, nemlig fra den Dag, da Deres 
Majestæt som Kronprins for flere Aar siden var til Stede ved en Ildebrand her i Højby” 
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Ved Mindet herom smilte Kongen og tog Militærisk til Garderhuen, som han den Dag bar. 

Senere forefaldt en munter Begivenhed, da Parret holdt ved Æresporten i Ringe. Her førte 
Sognepræst Bloch Ordet. 

Han var en meget kedelig Taler og midt i hans lange Ordstrøm, indtraf det uheldige 
Tilfælde, at en Ko udstødte et langtrukkent Brøl inde paa Marken.  Kongen raabte da med 
høj Røst: ” Stille! Én ad Gangen! ”.  

 

Frederik den 7.  

 

Paa Gæstgivergaarden i Ringe var der dækket Frokostbord, og da Majestæten traadte ind 
i Salen, stod Kromanden i Døren.  Kongen rakte ham Haanden til et huldsaligt ” God dag”, 
men Kromanden blev saa befippet, at han kun turde stikke Pegefingeren frem. Da udbrød 
Kongen: ” Nej, min gode mand, naar Din Konge byder Dig Haanden, skal Du give hele 
Næven til ærligt dansk Haandslag” – 

I Sommerferien samme Aar spurgte Kold mig, om jeg vilde følge med ham til Kjøbenhavn. 
Dér kunde jeg faa Lejlighed til at høre Grundtvig prædike og til at besøge ham i hans 
Hjem. 

Jeg tog med Glæde mod dette venlig Tilbud, ikke mindst fordi jeg aldrig før havde været i 
Hovedstaden.  En skønne Eftermiddag tog vi Toget til Nyborg, hvor vi maatte vente nogle 
Timer paa Hotel ” Postgaarden” , inden Smakken afgik til Korsør. 

Ifølge med os var fem Bønder fra Højby og Omegn, og da Opvarterne paa Hottelet troede, 
at disse Bønder vilde til Kjøbenhavn for at more sig, slog de en høj Latter op og forsøgte at 
gøre Løjer med dem.   

Da Kold opdagede det, blandende han sig i Samtalen. Det varede naturligvis ikke længe, 
før han fik den drejet saaledes, at Latteren kom paa Bøndernes Side, hvorefter Opvarterne 
trak sig slukørede tilbage. 
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Kold sagde da smilende til os: ” Det morer mig altid, naar saadanne Købstadsfolk anser 
mig for et ”Guds ord fra Landet”, at faa Lejlighed til at vise dem, hvor indskrænkede og 
uvidende de selv er”. 

Da vi kom til Kjøbenhavn, tog vi ind paa det beskedne Hotel ” Knapstedgaard”, der laa 
hvor nu Palads – Hotellet ligger, og næste Morgen, en Søndag gik vi til Vartorv Kirke.  Jeg 
var uhyre spændt paa at se Grundtvig, som gennem Kolds Fortælling stod for mig som en 
Nutids Apostelskikkelse. 

Kirken var stuvende fuld, og det gjorde straks et stærkt Indtryk paa mig, da Salmen ” Gud 
Menighed syng for vor Skaber i Løn” blev sunget med Liv og Kraft, som jeg aldrig havde 
hørt Mage til; jeg følte mig løftet af Lovsangen og tænke, at saaledes vilde den lyde, nar 
den faldne Menneskeslægt i Guds Rige priser Herren. Grundtvigs ydre Personlighed 
fængslede mig i høj Grad, og dette er vel Grunden til, at jeg ikke kan genkalde hans 
Prædiken i min Erindring.  

Om Eftermiddagen besøgte vi ham i hans Hjem paa Gl. Kongevej.  

 

NB: Klaus Berntsens Erindringer fra Barndom og Ungdom kan lånes 
hos Højby Lokalhistoriske arkiv i sin fulde udstrækning.   

 

Kurt Hedemand  

 2018 
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Efterskrift 
 

 
 
Klaus Berntsen, 12.6.1844-27.3.1927, dansk politiker, højskolemand. Berntsen tilhørte en 
fynsk bondeslægt. Hjemmets grundtvigske præg førte til, at han kom på højskole og 
dernæst på Christen Kolds høj- og friskole i Dalby (1860-61), som påvirkede ham dybt. 
Allerede 1862 blev Berntsen friskoleleder i Højby; 1881-89 var han forstander for Særslev 
Højskole, hvorefter han flyttede til København. 
 
Fra 1866 var han aktiv i skyttesagen og gjorde sig snart også gældende i sogne- og 
amtskommunalt arbejde. Han var med i den kreds af politikere, der vandt Fyn for Venstre, 
ligesom han deltog i oprettelsen af Fyns Tidende 1872. Som en slagfærdig og munter taler 
på vælgermøder var han frygtet af modstanderne. 
 
Fra 1873-84 og 1886-1926 var Berntsen medlem af Folketinget. Her var han knyttet til 
Frede Bojsen og hans moderate gruppe, som i 1894 sluttede forlig med Højre og først i 
1908 igen blev taget til nåde af venstrereformpartiet. I 1908-09 var Berntsen 
indenrigsminister i ministerierne Neergaard og Holstein – Ledreborg. Frederik 8. værdsatte 
Berntsen og hans forsvarsinteresse og foreslog ham efter begge ministeriers afgang at 
danne regering. 
 
Først da Venstregrupperne i 1910 havde fået flertal i Folketinget, fulgte Berntsen en 
fornyet opfordring og overtog både konseilspræsident og Forsvarsministeriet. Han førte nu 
forsvarsordningen af 1909 ud i livet og forbedrede de meniges kår. Hovedindsatsen var 
dog et grundlovsforslag, som skulle afskaffe den privilegerede valgret til Landstinget. 
Ministeriet måtte imidlertid gå af, da Venstre i 1913 tabte valget. I 1920-22 var Berntsen 
forsvarsminister i Neergaards andet ministerium og gennemførte i 1922 forsvarsordningen 
af s.å. I 1922-24 var han minister uden portefølje i det tredje ministerium Neergaard. 
 
Berntsens erindringer udkom 1921-25 i tre bind; de er strålende fortalt, men ikke alt for 
præcise. 


