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^4in ferste bestemmelse var at udarbejde en lille historisk 
skildring af vor slægt, der skulde være et mindeskrift for 
moder og udgives som manuscript; men efter som jeg sys
lede dermed, voksede dens omfang, så det blev større end 
jeg havde råd til at bekoste som manuscript, og da enkelte 
mente, at andre end slægten også kunde have glæde af at 
læse den, tog jeg ikke i betænkning at lade den komme i 
boghandelen.

Så overgiver jeg denne skildring til offentligheden; at 
der er mangler ved den, skal jeg villig indrømme; bestemtere, 
smukkere og fyldigere kunde den have bleven, hvis jeg havde 
haft mere tid at ofre på den, men en skælm giver mere end 
han har, og jeg havde ikke mere tid til at ofre dertil, og 
når jeg så alligevel har udgiven den, så er det fordi, jeg 
gærne vilde sætte min moder et minde og yde min slægt 
en tak.

Forfatte ren.



Ølgod sogn.

Når man rejser mod vest fra Vejle af, vil 

man lægge mærke til en overmåde stor for
andring i landets udseende og overfladeforhold. 
Rundt Vejle findes høje, tildels skovklædte bakker 
og dybe dale; formerne er her kraftige og^ 
afvesklende; men rejser man imod vest, bliver 
egnen fladere, det er, som bakkerne synkef i 
jorden, dalene udviskes, og snart står vi på en 
stor slette med fri synskreds til alle sider; det 
er en af de > flader«, der findes i midten af Jyl
land, og som i reglen er lyngheder med alunder
lag. De er^ meget ufrugtbare og i reglen kun 
dyrket, langs åerne, hvor agerbruget støttes ved 
engene. Rejser man længere mod vest endnu,, 
ser man bakker hæve sig i det fjærne, man når 
dem, og nu er man atter i en bakket egn, om 
end formerne her ligne^ mere langagtige døn
ninger end kraftige bølger. Fede enge gåX her 
umærkeligt over i frugtbart agerland, menneske-
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boligerne ligger tættere, og naturen er i det 
hele mere frodig og livlig i det Det er Varde- 
Åddum bakkeø, vi er på.

Det nordøstligste sogn på denne bakkeø er 
JØlgod. Det ligger 3’/4 mil n. n. ø. for Varde; 
der er 15,728 td. land til sognet, og derpå er 
31872 td. hartkorn. Skal man dømme derefter, 
må jorderne være dårlige, og der er ganske vist 
også store strækninger i sognet, der er sandede 
og magre, og en del af det ligger i heder, men 
andre strækninger, der før har været hede, og 
altså kun har lidt hartkorn, er nu forvandlet 
til frugtbare marker, så man kan træffe det sær
syn, at en mand kan have 10 til 15 kreaturer på 
hver 4 skp. hartkorn. Sognet er skovløs, men 
sagnet fortæller om de rige og store skove, der 
har været her — tømret i kirken skal være 
groet der, hvor nu Havlund mose er — byernes 
navne vidner derom, de store træstammer, der 
findes i moserne, stadfæster det, og lundene og 
krattene, der fandtes i sognet for en 20 til 30 år 
siden, bragte så at sige levende bud derom. 
Flere bække udspringe i sognet, én i det syd
vestlige hjørne, en anden i det sydøstlige; begge 
disse forene sig til en å i det nordøstlige hjørne. 
Et par mindre bække udspringe noget inde i 
sognet og forener sig i det nordvestlige hjørne. 
Alle disse bække flyder gennem frugtbare enge, 
<ier ikke alene er en rigdomskilde for sognet, 
men også en pryd og en fornøjelig tumleplads 
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for de unge. Når våren kommer og iklæder 
engen sin frodiggrønne kåbe og strøer den med 
utallige blomster, da er den skøn. Med sommeren 
kommer høsletten, græsset slås, høstakkene rejse 
sig’ °g engen er fuld af folk i søndagshumør; 
ti høsletten er en fornøjelig tid, er arbejdet 
strængt, så er det rent og pent, og der er lejlig
hed for folk til at komme sammen, Såsnart 
græsset kommer noget frem igen, kommer krea
turerne ofte ad engene, og nu ser man dem fulde 
af kreaturer, der fryder sig ved tilværelsen der, 
hvor græsset er fedt og lejet er blødt. Drengene 
tumle sig i blandt dem, snart går det ud på 
at finde honning i humlebiernes reder, snart 
gælder det om at fange fisk i bækken, og snart 
om, hvem der kan svømme og dukke bedst i 
den. Lørdag eller søndag aften ser man ofte 
blus langs bækkene; det er de unge — både 
karle og piger — der er ude >o blohs«, det er: 
fiske ved blus, og det skal nu være det aller- 
morsomste.

Folkelivet der er friskt og kraftigt, sådan som 
det nu engang leves af vestjyder. Børnene op
drages på gammel vis >i tugt og herrens for
maning«, tidligt blive de vænnet til arbejde, 
selv de rige gårdmands døtre må gå på »ud
arbejde«, og det ikke alene i høst og slet, men 
om foråret må de sprede gødning, jævne muld
varpeskud, gå i tørvemoserne, om efteråret tage 
kartofler op; ja det var ikke hel sjælden at se en 

i* 
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kvinde kere harven, læsse gødning eller arbejde 
i mergelgraven. De seks dage gik med 
arbejde, med strængt arbejde, det gik måske 
nok ikke så hurtigt — vestjyden har ord for at 
ynde det langsomme — men de blev ved hele 
dagen igennem, og når aftenen kom, var der 
udrettet et godt dagsarbejde. Søndagen var en 
fridag, da strømmede folk til kirke — naturlig
vis for at komme til kirke; men det forstår 
sig, her kunde også så mange andre ting afgøres. 
Havde man en hest, man vilde sælge, eller man 
manglede et par grise, eller man havde en stud, 
man vilde have byttet bort og have en kvie for, 
så kunde det ordnes ved kirken, hvor folk kom 
sammen. Her kunde man spørge til slægtninger 
og gode venner, eller måske få en passiar med 
dem og få høre, hvorvidt de var kommen med 
deres arbejder, og hvordan de havde det. Ved 
kirken bode købmanden, skrædderen, skomageren, 
bageren, kort: alle de folk, som man så tidt har 
ærende til, disse kunde man så fa forrettet sam
tidig. Ganske vist, lovgivningen siger, at der 
må ikke handles i boderne om søndagen; men 
man ved at gå uden om, man synes, at det er 
urimeligt, når en mand, der har en mil eller 
længere til kirke, skal gå denne vej to gange; om 
søndagen til kirke og måske om mandagen til 
købmanden efter en smule kaffe sager, medens 
han dog godt kunde ende det hele på en gang. 
Ofte ser man folk med handelsvarer på kirke
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bakken, hvor de sælge ud til kirkegængerne, så 
det næsten ligner en torvedag. I foråret kom
mer rebslageren, han ved, at kotøjrene skal nu 
gøres i stand, jævnlig navnlig i fisketiden holder 
der en eller anden vogn med fisk, det kunde 
dog være morsomt med en ret fersk fisk, og 
så tager man nogle stykker med hjem sådan 
lige til en mundsmag. Hen på sommeren mod
nes stikkelsbærrene, og nu mødes der frem med 
dem, de sælges ud i pægle eller potvis, karlene 
»spenderer< dem på pigerne, slægtninger forærer 
dem til hinandens børn. I høstens tid kommer 
det ene læs frugt syd og øst fra efter det andet, 
og så er det rigtignok morsomt at komme til 
kirke. Og er der ikke andet, så står dog kage
konen ved siden af kroen; hende er man lige 
så vis på at træffe der, som at høre amen i 
kirken.

Når sommer arbejdet er endt, og kornet 
bragt i hus, kommer »bojlernes« (gildernes) tid; 
der skal holdes »opskywer« eller høstgilde, bryl
lupper henlægges så vidt muligt til denne tid, 
et eller to markeder skal man også til, og 
markedsdagene, da navnlig dem om efteråret, 
er rene højtids dage; tiden regnes ofte efter 
dem. Endelig kommer julen, og den er en 
rigtig festtid for vestjyden, den varer fra lille 
juledag — dagen før jul — til hellig tre kong
ers dag, og i disse dage bliver kun de aller- 
nødvendigste arbejder udført; tiden er helliget 
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til hvile og glæde. Julegilderne blomstrer rigtig 
i denne tid, ja de breder sig endog ud over 
tiden til begge sider. Gildelaget eller naboerne 
og slægtningerne skal med til gildet, men hver, 
der har været med, ger naturligvis gengæld; det 
bliver alt for mange gilder til juledagene, derfor 
begynder man så småt på dem, når høstgilderne 
er endt, og bliver ved med dem til fastelavn. 
Vi ser således, at vestjyderne er selskabelige i 
det, og som natur børn giver de sig hen til 
glæden, de giver latteren frit løb, skæmten kom
mer, som kærven giver den, ofte kan den blive 
ubændig og kraftig, sjældnere rå. Ved høst
gilderne ser man mændene ude på strøstedet*). 
Ved forskellige kraftprøver søger de at vise 
deres kræfter og smidighed, ingen er for at stå 
tilbage, og stor kappestrid kan således udvikles. 
Når aftenen kommer, begynder dansen, der ved 
julegilderne er hovedsagen. I førstningen danses 
der endnu ganske jævnt, men snart begynder 
sveden at piple frem, frakkerne kastes, og folk 
danser nu, som om de fik betaling for det, og 
det ofte hele natten igennem. Blandt de dans
ende ser man børn på 8 a 10 år og gamle folk

*) Det er en græs plet, der ligger lige op til gården. 
Engene ligger ofte langt borte fra gårdene, høet køres 
derfor hjem, når man bedst har lejlighed, og det hvad 
enten det er terl eller ej, i sidste tilfælde strtes det 
på græspletten, og tørres der, deraf navnet. 
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på 60 a 70 år. Ingen under derfor, at vest
jyderne anses for gode dansere.

De lange vinteraftener bruges til husflids 
arbejde. Mandfolkene snor simer af havrehalm, 
binder kurve, karter uld for kvinderne o. s. v. 
Kvinderne spinder og strikker, der skal laves 
vadmel til mandfolkeklæder og finere uldtøjer 
til kvinderne, og omend lagener og undertøj ofte 
er af uldent, så skal der dog også laves en hel 
del lærred til finere undertøj og dække tøj» 
Dog bliver lyset ikke tændt og aften arbejdet 
ikke begyndt, såsnart mørket falder på. Alle 
husets folk samler sig i mørkningen i daglig
stuen, hvor tiden så går på bedste måde. Somme 
tider kan der blive sungen viser, andre tider for
tælles der æventyr, spøgelsehistorier, sagn og 
overtro, og det bedste er, når det bliver knyttet 
til bestemte steder eller personer, som er kendt» 
Flere sagn, fortællinger og spøgelsehistorier er 
således knyttet til Ølgod sogn. Pertou, der var 
præst i Ølgod fra 1782 til 1801, gik der således 
mange historier om, og han skal nu have været 
så meget sikker i de sorte kunster. >En gang 
— fortælles der — skoldede han en heks fra 
Strelluf ihjel. Det var nemlig en tid, at de ikke 
kunde få smør i præstegården, og madammen 
klagede da sin nød for præsten. Han vidste 
gode råd for det og spurgte, om de ikke havde 
en rød potte, der aldrig havde været i brug» 
Jo det havde de da. Så jog han alle folkene 
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ud og låsede dørene, kun en gammel pige, der 
skulde gå ham til hånde, fik lov at blive inde; der
næst fyldte han potten med vand, satte den på 
ilden og sagde så til pigen, at hun skulde fyre 
dygtig under den og ikke bryde sig om, hvis der 
kom nogen, eller hvad de sagde, men blot passe 
at holde vandet i kog, og det gjorde ikke noget, 
om det også kogte over. Han gik så op i sit 
studere kammer og læste, mens pigen gjorde, 
hvad hun skulde gøre. Da vandet begyndte at 
koge, kom der en gammel kælling til vinduet, 
som jamrede og skreg i en grov tid, og hun 
råbte til pigen, at hun dog endelig skulde tage 
potten af ilden, for ellers blev hun skoldet helt 
ihjæl. Men pigen lod, som hun ikke hørte det. 
Da vandet var kogt halvt bort, kom præsten 
og spurgte kællingen, hvad hun vilde, men hun 
blev ved med sit klagemål, og de skulde da 
endelig tage potten af ilden. »Du har nok taget 
noget af vort smøre, sagde præsten. Ja, det 
kunde hun ikke nægte; »men tag dog endelig 
potten af ilden c. Det vilde præsten ikke, han 
sagde, at nu skulde hun ikke komme tiere og 
tage smør fra dem, og lod vandet koge bort. 
Dagen efter lå heksen i Strelluf og var død, og 
det var at se til, ligesom hun var skoldet ihjæl«. 
Havde en nu fortalt denne historie, kunde en 
anden træffe at fortælle følgende: »Denne Per- 
tou havde en gang en karl, der hed Thomas 
Tyv, og han havde tyvmærket i panden. I 
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gamle dage blev der nemlig brændt et mærke i 
panden på dem, der var bleven overbevist om 
tyveri, og om også alt det andet i den her 
historie er løgn, så skal det nok sæde. De 
vidste altså nok, at Thomas var en tyv, men han 
fik dog tjeneste der alligevel, for de troede ikke, 
at han turde stjæle fra præsten. En aften fik 
han dog en flæskboste listet ned af skorstenen 
og ind under de lange frakkeskøder, og dette 
uden at nogen mærkede det. Pigerne savnede 
omsider bøsten og fortalte det til madammen, 
og hun fortalte det igen til præsten. Da folkene 
næste morgen sad ved davrebordet, kom Thomas 
ind med flæskbøsten. Folkene lo ad ham, men 
han blev stående, til præsten kom der ud. Så 
siger han til Thomas: »Hvad vil du med den 
skinke? Vil du kanske forære mig den?« Tho
mas sagde ikke et ord. »Ja, læg den fra 
dig, det er da ikke værd, du står og forbærer 
dig på den.< Men karlen kunde ikke lægge 
den fra sig. »Hvor er du kommen ved den?« 
spørger præsten så. Han vilde nødig til at ud 
med sproget men måtte jo til det, og så sagde 
præsten: »Hæng den, hvor du tog den, og vov 
så ikke at stjæle fra mig tiere!« Nu var det 
først, karlen kunde blive skilt ved den. Ja, 
den Pertou var en farlig karl; det er også ham, 
der har manet det spøgelse ned, der er manet 
ned hernede ved Ekknud bro. Har I ikke lagt 
mærke til en sten, der ligger i den nordre side af
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vejen? det er der under, det sidder, men det 
havde nok ellers nær bleven ham for stærkt.« 
En ny kunde nu tage fat og fortælle: »Kapellet 
her oppe ved Ølgod kirke er bygget af Hejbøl 
Bonde, der i sin tid boede i Store-Hejbol. Det 
var en grumme stor gård den gang, og der 
var meget skov til den. Hejbøl Bonde ejede 
også kirken i Ølgod. En aften, han kom 
kørende forbi kirken vester fra, så han, at der 
var lys der inde, og i den tro, at præsten havde 
glemt at slukke lysene, gik han der ind. De 
brændte også godt, og han slukkede dem da, 
men da han var kommen uden for, var de 
tændte igen. Så kunde han ikke tro andet, end 
at de ikke var bievne rigtig slukkede, og gik 
atter der ind. Men i det han nu anden gang 
kom ned til kirkedøren og vilde gå ud, lå der 
et stort grimt dyr, som han blev meget ræd for, 
og han lovede, at dersom han slap godt fra 
denne fare og kom velbeholden hjem, så vilde 
han bygge et kapel til kirken, der skulde stå, 
sålænge verden stod. Dernæst bad han vor 
Herre bevare ham selv, hans heste og hans vogn, 
drog så sin kårde og stak igennem dyret, idet 
han sprang over det. »Drej og stik igen!« 
sagde dyret. »Nej, det skal Gud forbyde!« sagde 
Hejbøl Bonde og gik ned til sin vogn, hvor alt 
var i god behold undtagen et føløg, han havde 
for, det lå og var død, fordi han havde ikke bedet 
for andet end for sig selv, sine heste og sin vogn.
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Så skulde han jo have sit løfte indfriet, og det 
gjorde han så, idet han byggede kapellet (ap- 
sisen), der endnu står. Det har kostet en hel 
skæppe penge, og skæppen er udhugget i 
muren i kapellet. Der oven over er udhugget 
et mandehoved, det er Hejbøl Bonde. Det 
grimme dyr, der lå i kirkedøren, er udhugget 
på kirkens mur, og kården, som han stak igen
nem det, hænger inde i kirken, og hvem der 
ikke vil tro det, de kan selv se ad.« Og sådan 
bliver man ved. Så fortælles der om, at dens 
fader eller oldefader kunde se >wårstånd« eller 
varsel. En karl havde en aften set en ligskare 
og fortalte da, at der vilde komme en ligskare 
fra denne gård, som han betegnede» og en gård
mand, som han nævnede, vilde køre med sin 
røde hest, der vilde blive uregerlig i li^skaren. 
Vedkommende gårdmand sagde, at det skulde 
blive løgn, den røde hest skulde aldrig komme 
i ligskare. Kort efter døde der en i den be
tegnede gård, og da gårdmanden skal til be
gravelse, bliver en af hans heste syg, den røde 
kommer for og gør sig ud til bens på det betegnede 
sted. En anden mand, der også kunde se sligt 
og fortalte ofte derom, kom en aften hjem og 
sagde, at han havde mødt en ligskare uden for 
gården, og at det var hans egne heste, der var 
for ligvognen >så enten må jeg ligge hjemme 
og være fuld, eller også det var min egen lig
skare.« Kort efter døde manden. Denne slags
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kunde jeg blive ved længe med; dette blot som 
en prøve på disse sagn, der er groet op på 
selve stedet.

Det var en smule om naturen og enkelte 
træk af livet i Ølgod sogn, dette sogn, hvor 
Maren Hungebjergs forældre levede, hvor hun 
selv er bleven født, hvor hun blev opdraget, og 
hvor hun opdrog sine børn; der levede hun, og 
der findes hendes grav. Det var også i dette 
sogn, at den familie fandtes, som hun senere 
blev knyttet til.

Maren Hungebjergs forfædre.

Når Maren talte om sine forfædre, så var 
det med en ærbødighed for dem, som hun vilde 
sige, at hun stod langt tilbage for dem, både i 
dyd og i dygtighed, men hun vilde arbejde hen 
til at blive som de, og i alle fald: alle kræfter 
måtte sættes ind på, at de ikke fik skam af 
hende. I ydmyghed kunde hun takke Gud for, 
at han ha/de ladet hende fødes i sådanne slægter, 
som dem hun var født af.

På fædrene side stammede hun ned fra Hans 
Bank, der egentlig hed Hans Kristensen. Han 
var kommen langt nord fra, nogle har ment, at 
det var fra Himmerland. Først eller måske lidt
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hen i forrige hundred år kom han til ølgod ;og 
købte Nør-Tarp, der ligger på et bakkedrag 
syd for kirken og er omgivet af enge og lave 
strækninger, derfor kaldes stedet Banken, og så 
gav folk Hans navn efter stedet og kaldte ham 
Hans Bank. Med sin hustru Karen havde han 
fem børn: fire sønner og en datter. Der blev 
hæderlige og velstående folk af dem alle. Iblandt 
dem var der tvillinger, den ene af disse drog 
oster på og blev der, den anden fæstede Vester
gård i Agersnap, senere købte han den. Han 
hed Kristen, men fik snart tilnavnet Agersnap, 
og dette tilnavn blev senere hængende ved fa
milien, en enkelt gren har taget det som stamme- 
navn. Kristen Agersnap blev gift med en pige, 
der — om jeg ikke tager fejl — var opdraget 
på Hungebjerg; i alle fald hed hun Maren Hunge- 
bjerg. De havde 7 børn, der alle blev gård- 
mænd eller gårdkoner, og hver af demerstamme- 
fader eller moder til temmelig talrige slægter. 
Den ældste af børnene var Hans Peter, der kom 
til Grimlund. Han havde rigtignok kun to børn, 
og på deres alder var der en forskæl af 21 år, men 
så er slægten bleven så meget talrigere siden. 
Den næste var Hans Agersnap, der fik fædre- 
gården.

Hans Agersnap eller Hans Kristensen, som 
han hed, var født 1782. Han voksede op i 
fædrenegården, og blev7 siden ejer af den. Den 
23. jan. 1811 fik han den tilskødet. Den 23. maj
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s. å. holdt han bryllup med Elisabeth Mortensen, 
fodt i Klabtoft i Velling sogn. Pastor Esmann 
viede dem i Ølgod kirke. Elisabeth var en dat
ter af Morten Pedersen, i almindelighed kaldet 
Morten Vestkjær.

Morten Vestkjær var fra Han-herred. Hans 
fader hed Peder og var så fattig, at han kunde 
ikke nære sin familie, derfor drog han ned i 
denne egn, hvor han kunde tjene mere. Sin for
tjeneste sendte han så hjem til sin familie, men 
småt var det for dem alligevel. Jens Strandby- 
gård på Tranmosegård i Velling drev stude
handel og kom på sine handelsrejser til Himmer
land. Her traf han engang på Bjørnholms mark 
en arm, pjaltet og forsulten dreng, det var Pe
ders son Morten. Jens Tranmose tog ham med 
sig; Morten blev hos ham og fandt sig som et 
andet hjem her. Jens Tranmose må have været 
en dygtig og driftig mand. Han havde Skrums
ager, Lundenæs og Rybjerg*) i forpagtning til 
forskellige tider, og Tranmosegård havde han 
også. Når man dertil lægger hans omfattende 
studehandel, ser man hans overordentlige driftig
hed. Morten, der var født 1759 eller der om
kring, voksede nu op hos denne mand. Her 
blev han vænnet til orden og dygtighed. Jens 
Tranmose fik også glæde af den fattige dreng; 
ti han artede sig vel. Da han blev voksen, gif-

*) Forskellige små herregårde i Vest-Jylland.
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tede han sig med en pige i Klabtoft, der hed 
Ane Marie, og han fik sig en lille gård der, 
siden blev han møller sammesteds, dog også 
den blev ham for lille; han solgte den og købte 
Rekkergård iHanning sogn. Rekkergård havde 
herregårds rettigheder, og derfor blev de af 
Mortens sønner, der var født her, fri for kongens 
tjeneste. Senere købte han Vestkjær gård i øl
god. På den blev han boende til sin død, og 
det er efter den, han fik sit navn. Når man 
tænker på den pjaltede, fattige og forsultne 
dreng, der lå nede på Bjørnsholms mark, og nu ser 
den samme som en større gårdejer, så har man 
bevis nok før hans dygtighed. Nok giftede han 
sig noget til dernede i Klabtoft, men efter hvad 
folk dernede fra siger, så var det kun lidt, så 
det er hovedsagelig ved egen dygtighed, at han 
arbejdede sig frem. Der var altid god orden 
og skik i hans gård, og hvad arbejde, der 
skulde gøres, det skulde gøres godt, og når folk 
iagttog dette, så var der godt at være der, 
men var de skødesløse eller uefterrettelige, 
hvad enten det var med deres arbejde eller i 
deres færd, så var han stræng. En, der har 
tjent ham, har sagt, at det var et godt sted at 
være, man blev godt behandlet der, men gjorde 
man ikke, hvad man skulde, så var hanstræng; 
dog ikke mer end til ordentlighed. Han var 
ikke alene dygtig i håndens verden; han var en 
oplyst mand, der ejede en stor bogsamling, en
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sjældenhed blandt bønder i disse tider. Bog
samlingen blev delt mellem børnene, og den er 
således blevet splittet ad over hele familien, og 
skønt en del må være gået til grunde, så vilde 
de endnu samlet danne en køn bogsamling- 
Han blev agtet som en af sognets bedste mænd, 
blev også afholdt af folk, navnlig var han og 
præsten i Ølgod, Palludan, meget gode venner. 
Palludan kaldte ham: >min gamle, ærværdige 
ven«, og da han blev forflyttet til Sælland, 
skrev han et brev til ham, der begynder: >Gode, 
gamle Morten! Ved vor sidste samtale lovede 
jeg Dig, at jeg — såsnart vi vare komne lidt i 
rolighed — skulde underrette Dig om, hvorledes 
vi havde det, og dette løvte vil jeg nu opfylde, 
skønt tiden er knap, og jeg endnu ikke har 
skrevet til nogen af mine venner og bekjendtc i 
den egn, siden jeg kom hertil • men Du er den 
ældste, derfor skal Du have fortrinnet; desuden 
ved jeg, at Du holdt af mig, som jeg af Dig, 
og at det altså ret vil fornøje Dig at høre, at 
det Gud ske lov går os godt.« Efter at have 
talt om sin rejse og flytning slutter han således: 
>Se her har Du, min kære Morten! omtrent 
hvad jeg nu kan fortælle Dig, nu skulde det 
inderlig glæde mig, hvis dette måtte træffe Dig 
i god stand ved tilfreds sind og så god helbred, 
som Du kan vente af din alder. Hils nu ret 
hjærtelig din kone og dine børn, tak dem for 
den velvilje, de viste mig og har altid vist mig
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fra først til sidst. Hils Din svigersøn Hans 
Agersnap og kone — ja hils kærligen alle, som 
tænke på mig med kærlighed, og gid det gå 
Dig og dem alle så vel, som af et oprigtig 
hjærte ønskes af din ven F. H. Pallu dan. <

Hans hustru Ane Marie omtales også som 
en dygtig og rask kvinde, og om hun end 
mistede sit syn, så hun i de sidste 22 år af sit 
liv ikke kunde se, så blev hun dog ved at være 
ved godt mod. Deres børnekuld bestod af 5, 4 
sønner og en datter. Alle disse børn voksede 
op under faderens øjne og moderens omsorg. 
Tidlig blev de vænnet til arbejde, orden og ret
sindighed, tidlig blev der sørget for deres op
lysning og uddannelse. Palludan taler om disse 
børn og deres opdragelse i en brudevielse, han 
holder for den yngste søn og hans brud, på 
følgende vis: >Hvor megen årsag har ikke I, 
min gamle, ærværdige ven med eders hustru! i 
dag at glæde eder over eders fornuftige opdrag
elses heldige frugter. Selv hævet eder ved for
stand og virksomhed fra simple kår til en hæd
ret og utrængt stilling i samfundet, har I med 
den forstandige mands klogskab og den kærlige 
faders omhyggelighed våget over eders børns 
dannelse. I sørgede for deres oplysning, at de 
bleve underviste i det, der menneskeligt kunde 
fremme deres vel på den bane, de skulde be
træde. I holdt dem til flid og orden i deres 
arbejde og til retsindighed i deres forhold, og

2
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se nu frugterne af eders faderlige omhu! de tre 
ældste af eders sønner se I som hædrede mænd, 
vel gifte og i god forfatning, og — hvad der 
vil sige mere — tilfredse og lykkelige i deres 
stilling. Eders datter — en af sognets vakreste 
kvinder — se I gift med en forstandig og agtet 
mand og i heldige omstændigheder, og nu eders 
yngste søn — en retskaffen ung mand — der 
stedse troligen har fulgt eders faderlige råd og 
vejledning, se I i dag forbunden med en — 
brave forældre — ikke mindre brav og retskaf
fen datter, som I selv kender således fra den 
længere tid, hun tjente i eders hus; I se ham i 
en forfatning, hvor han under Guds velsignelse 
ikke med ængstelighed behøver at frygte for de 
kommende dage, og i en ligeså hæderlig stilling 
som hans ældre brødre. Skulde I da ikke 
inderlig glæde eder og takke Gud, at han har 
skænket eder den fryd, der så sjælden bliver 
forældre til del herneden, at se alle eders børn 
vel forsørgede og lykkelige. Så bærer da med 
desto større tålmod og hengivenhed i Guds 
villie den tunge byrde, han har pålagt en elsket 
hustru og derved også eder selv, da han så 
kærligen letter eder denne byrde ved den glæde, 
han lader eder opleve af eders børn. < Den 
ældste af sønnerne, Peder, fik fædrenegården 
men solgte den senere. Han er bleven omtalt 
af manden, der købte hans gård, som det bedste 
— det vil sige i betydning af god og fredsom-
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melig — og retsindigste menneske, han kendte. 
Den tredie ældste var Anders, der fik Gammel
gård. Blandt hans elleve børn er den ikke 
ubekendte Bolderup Andersen*). Datteren hed 
Elisabeth, og det var netop hende, der blev gift 
med Hans Agersnap, og som af Palludan om
taltes som >en af sognets vakreste kvinder.«

I lykkelige kår levede Hans Agersnap og 
Elisabeth sammen på Vestergården i Agersnap. 
Livet i gården var som livet i en vest-jysk 
bondegård i almindelighed er. Skulde der være 
en forskel, så var det den, at der var som en lysere 
fred over livet der, det var Elisabeth, der voldte 
det. Begge var de fodt i forrige hundredår; 
hele deres barndom og en del af deres ungdom 
lå hinsides 1800-tallet, så det var både kirkeligt 
og folkeligt taget en ligegyldig tid, de levede i. 
Bevægelserne i literaturen nåde ikke ud til Vest
jylland. Napoleons sejre og Napoleons fald gav 
derimod anledning til mange samtaler blandt 
vestjydste bønder, dog tror jeg ikke, at de har 
været så overmåde begejstret for ham i Ager
snap. Deres liv og færd var mere i det stille. 
Om end slægten i Agersnap altid har været 
anset som en af sognets hæderligste slægter, så 
har den aldrig haft sønderlig indflydelse på

*) Hans livsskildring findes i D. E. Rugård : Fremragende 
Danske Bender før og nu, s. 471 f. f. og i J. Scher- 
ring: Til Minde om Mænd og Kvinder i Vestjylland 
s. 5 f. f., hvor der tegnes et godt billede af ham.

2*
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communens sager, endmindre på dem, der lå der 
ud over. Det var, som deres meste stræben gik 
ud på at passe deres egne sager, dog må det 
tilfejes, at det ikke var snæversynet egenkærlig
hed, der voldte det, ti der er få gårde, hvor de 
fattige i sognet hellere søgte til, end til Vestergård 
i Agersnap; men det var en ulyst til at sætte 
sig ud for hver mands dom, måske også mangel 
på tiltro til egen dygtighed, idet de syntes, de 
havde nok med at passe deres egne sager. Da 
1849 kom og med den friheden, var Hans Ager
snap heller ikke den, der så på dette som en 
forstyrrelse i det gamle, rolige forhold. Når 
valgdagen kom, snolrede han af med sin vogn og 
så mange af naboerne, som der kunde være på 
-den. Han var ikke i vildrede med, hvem han 
skulde give sin stemme, altid stemte han på sin 
venstremand, men det var ikke værd at gøre 
noget væsen ad dette, stemte nogen af de andre 
på en højremand, ja det kunde være kedeligt 
nok, men derfor kunde de jo være lige gode 
venner.

Hans Agersnap var en ægte jysk bonde, 
næsten en type på en sådan, han var således 
meget forsigtig, aldrig slog han større brød op, 
^nd han var vis på at kunne bage; han var 
noget indesluttet, ikke så meget i betydning af, 
at han talte lidt, som i, at hjærtet ikke lå ham 
på tungen. Den poetiske verden var han ikke 
bleven ført ind i, og af naturens skønheder havde
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han mest eje for dem, der stod i forbindelse 
med det frugtbare. Græsrige enge, frodige 
kløveragre, bølgende kornmarker og æbletræer,, 
hvis grene bugnede af frugt, det var skønt. 
Den rige vryller af blomster, som der om for
året kunde være i engene, på markerne eller ude 
i hederne, de kunde være nette nok, men de 
var da ingen nytte til, og derfor brød han sig 
ikke videre om dem, og vovede de at komme i 
det velsignede korn, så var det noget rigtig pak. 
Han var alvorlig i det, dog faldt hvad jyden 
kalder »tørre lejere i hans smag, og tugtig skæmt 
tog han gærne del i. Han kunde have held til 
ved en vittig bemærkning at ende en strid, der 
var ved at opstå mellem nogen, eller ved et 
løjerligt indfald komme over en ubehagelighed. 
Han var jævn i sin færd, ligefrem mod alle, og 
det ærgrede ham, når han så andre gårdmænd 
sætte pris på, at husmændene stod på pindefor 
dem; der er fortællinger om, hvorledes han i 
løjer søgte at give dem næser derfor. Om han 
end var ejer af en større gård og sad godt ved 
den, så arbejdede han som en daglejer, klædte 
sig i hjemmegjort vadmel, og når han kørte 
til staden, var han sparsom med udgivter, 
aldrig satte han pris på at vise sig som gård
mand, snarere var der noget undseligt og til
bageholdende hos ham; men det var, som man 
alligevel af hans ansigt kunde læse, at han sad 
som fri og utrængt mand, ukendt med over-
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mænds tryk og dårlige samfundsforhold. Signe 
Læsso skriver om bønderne i Ølgod og om 
livet iblandt dem således:*) »Her er det et 
ganske nyt optrin af livet, der rulles op for 
mig; jeg har nok kendt bønder, men det har 
stedse været fæstebønder; disse her have i flere 
generationer (slægtled) været fri, forfædrene have 
købt kirkerne og herregårdene; de sidste have 
de udstykket og sidde tusinder af familier som 
frie mænd med gode ejendomme og er selv 
ejere af deres kirker. Ikke alene følelsen af at 
være ejere af deres gårde, men også, at de eje 
deres kirker, selv bestemme over deres skoler, 
deres fattigskat, selv dele udgifterne mellem sig 
— alt dette giver dem en ligevægt, en værdig
hed, en selvbevidsthed, der, da den er forenet 
med beskedenhed, forekommer mig som den 
sande dannelse.« Hvem, der kendte Hans Ager
snap, vil uvilkårlig komme til at tænke på ham, 
når man læser dette**). Elisabeth, hans hustru,

*) Nicolaj Begh. Signe Læsse, fedt Abrahamsen. S. 122. 
**) Som en yderligere oplysning om bønderne i Ølgod, 

skal jeg anføre, hvad Signe Læsse mere har skrevet 
om dem i anførte skrift. S. 120 fl. »Alt imellem kerer 
jeg med Viggo (hendes sen, der var præst i Ølgod 
fra 1858—69) til en eller anden bondefamilie, og vi 
vende aldrig hjem fra dem uden med lovtaler over det vid
underlige trin af sand cultur, de stå på. Igår besegte vi en 
gammel mand på. 86 år; tro ikke, han var affældig, 
hverken på sjæl eller legeme, kun kunde han ikke godt 
gå ude omkring; derfor havde han for to år siden af-
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var en stille kvinde, rigtig skikket til at stå ved 
hans side, elskelig var hun i hele sin færd, gud
hengiven som få. Kvinden er livet i huset, siger 
ordsproget; Elisabeth gav livet sit præg i dette 
hus. Begge var de arbejdsomme, nøjsomme og 
sparsomme, begge var de alvorlige og gudfryg
tige folk; alt kunde de dele sammen. Om 
vinteraftenen, når alle folk, karle og piger var 
samlet i dagligstuen, tog Hans Agersnap sin 
salmebog, læste aftenbønnen, bad et fadervor

stået gården til sin sen. Nu levede han i en lille lej
lighed i enden af bygningen med kone og pige. Han 
havde et stort og prægtigt hoved, dejlige levende øjne, 
en bøjet næse og en aldeles frisk kolorit. Han havde 
haft 17 børn; 3 vare døde som små, 8 sønner havde 
han sparet sammen til, så de hver havde fået en gård ; 
6 døtre var bievne godt gifte. Adskillige af dem vare 
døde men havde efterladt flere børn. På mit spørgs
mål om antallet af børnebørnene svarede han: »Der er 
så mange børnebørn, børnebørnsbørn og børnebørns- 
børnebørn, at jeg ikke husker det; kan Du, moer?« 
»A, når jeg tænkte mig lidt om, så kom jeg nok efter 
det.« Men nu blev vi afbrudte ved, at en madonna, 
skønnere end Rafaels, kom ind med et barn på armen; 
det var sønnekonen. Hvor blev jeg dog indtaget! 
Hvor var dog denne levende skønhed noget sandere 
end skønheden på det malede lærred! I dette øjeblik 
tænkte jeg med hån på alle hovedstadens gallerier; 
hvilket af dem kunde vise sådanne øjne, pande, næse, 
mund, form af kinden, og så hovedets dannelse og frie 
bevægelse på den skønne hals; tænk dem dertil en 
Hebes fine, dog fyldige bygning, og de vil ikke undres, 
at jeg ikke kunde vende øjnene fra hende.
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og sang en salme, og mens dette stod på, var 
der højtidelig stilhed i stuen. Om aftenen, når 
de var kommen i seng, bad de ikke alene et 
fadervor men store lange bønner og salmer 
kunde de ifgge og læse udenad med hinanden. 
En af deres børnebørn fortæller følgende: >Jeg 
var tilfældigvis i Agersnap, da en af mine farbrødre 
blev offentlig forlovet, jeg kom ligeledes tilfældig
vis ind i storstuen, hvor den højtidelige hand
ling udførtes; alle de ældre i familien stod i en 
kreds, farbroder og hans fæstemø havde lagt 
hænderne i hinanden, og alle de ældre havde 
lagt deres ovenpå, og der taltes alvorlige og 
gudfrygtige ord, hvilke husker jeg ikke. Da 
bedstemoder blev jordet, kom bedstefader, som 
jo da var en meget gammel mand, hen til liget, 
lagde sin hånd på ansigtet og aflagde et alvor
ligt vidnesbyrd, jævnt og ligefremt, om hvad 
hun havde været for ham og familien, om det 
eksempel, hun havde efterladt sig, og jeg skulde 
tage meget fejl, om han ikke også på en egen 
sanddru måde aflagde et vidnesbyrd om håbet, 
om herligheden hos herren. Det var ligesom et 
ord fra hjærtet, hvorfor det gjorde så godt — 
ellers kan man jo ingenlunde sige, at hjærtet tit 
løb af med ham.c De troede begge i al enfol
dighed på vor Herre, stolede på ham og for
ventede at komme til at leve sammen i herlig
hed hos ham. Men det var en tale, der sjælden 
kom på deres læber, det var kun om aftenen i
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deres sovekammer, at det kom frem, eller i en 
sluttet kreds i dagligstuen, eller ved en eller 
anden meget højtidelig lejlighed. For at forstå 
dette, må man huske på, at indesluttethed er et 
særpræg hos jyden, hvad der rører sig dybest 
hos ham, taler han ikke gærne om. Dertil kom
mer, at det nu engang var ble ven sædvane, at 
når man kom sammen, talte man om alle mulige 
andre ting, kun ikke om det religiøse, eller hvad 
der lå folk rigtig på hjærtet.

Maren Hungebjergs barndom og ungdom.

Den 16de april 1811 fødtes dem deres første 
barn, en datter, der kom til at hedde Maren 
Hungebjerg efter sin farmoer. Et par sønner 
døde meget unge, så den næste i denne søskende
flok er Morten, født den 5. decbr. 1819. Han 
var ikke alene den, der efter alder stod Maren 
nærmest men søskende kærligheds båndet, der så 
kønt slyngede sig om dette børnekuld, knyttede 
dog måske de ældste nærmest sammen. I alt 
fald, Morten var den, som Maren siden betrag
tede som sin hjælper og rådgiver, som den, hun 
turde give sin fortrolighed til. Det blev taget 
alvorlig med børnenes opdragelse, husandagten 
i sovekamret om aftenen gjorde et stærkt ind-
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tryk på dem, og derved kom de tidlig i forhold 
til Gud, fik tidlig følelsen af, at han var deres 
kærlige fader, der kunde og vilde hjælpe dem i 
alle forlegenheder. Sandhed og redelighed var 
dyder, som børnene blev vænnet til at leve og 
ånde i, der kunde ikke være tale om at gå uden 
for dem. Tidlig blev de vænnet til orden og 
arbejdsomhed. Det kan ofte være strængt nok 
for den vestjyske hyrdedreng eller hyrdepige at 
komme op om morgenen kl. 4 a 5 og komme 
ud til sine koer, og vel at mærke, det er ikke 
blot fattigmands børn, der må vænnes til det, 
selv de rigeste gårdmænds børn bliver der ingen 
undtagelse gjort med. Tidligt om morgenen 
kaldte Hans Agersnap på sine børn, og var det 
så en enkelt gang, at de atter faldt i søvn 
i stedet for at stå op, så var det ikke på nogen 
blid måde, de blev vækket anden gang; tvært
imod, de blev robbet op sådan, at de ikke så 
snart igen skulde glemme at stå op, når der 
blev kaldt Som voksne måtte døtrene arbejde 
som tjenestepiger og sønnerne som karlene, der 
blev ingen forskæl gjort. Maren havde en meget 
svag lænd, arbejdet faldt hende derfor strængt, 
men det kunde ikke hjælpe; Hans Agersnap 
sagde: >Havde du været en fattigmands datter, 
havde du været nødt til at arbejde, derfor skal 
du også gøre det nu,< og så gjorde hun det, 
om end det sved. Når de opdrog deres børn 
så strængt, så var det slet ikke fordi de af
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naturen var så strænge i det, men de så på det, 
som om det var den eneste rigtige måde at tage 
dette på, det var en velgerning mod dem ikke 
at give efter for deres svagheder, men hærde 
dem og vænne dem til arbejde.

Da Maren var det pas 7 år, skulde hun til at 
gå i skole. Det var den almindelige almueskole, 
sådan som den var bleven efter 1814. Hun havde 
et let næmme, det var som en leg for hende at 
lære, hvad der skulde læres, dog det var heller 
ikke store ting; nok skulde der læres en del 
uden ad, nogen ulejlighed skulde der til, men 
så havde man også den store fordel, at når man 
kunde det, så var alt i orden. Pontoppidans 
forklaring var for længere tid siden afskaffet, og 
det var den så kaldte Balles lærebog, der var 
trådt i steden, og den måtte læres uden ad. 
Den hellige historie: historien om verdens skab
else, om patriarkerne, om Josef, om Guds førelse 
med israels-folket, om Jesus og hans færd her 
på jorden, blev de kendt med på den måde, at 
de hk >H. J. Birchs bibelske historie i kort udtog 
for børn, især på landet, med ringe evner og 
liden skolegang« i hænde, fik for »derfra 
og dertil«, og når de så kunde det til næste 
dag ordret udenad, så var det godt Det var 
ikke så sært, at folk kom på de tanker, at når 
man kunde sine boger og kunde gøre efter, 
hvad der stod i dem, så var man en god kristen 
og kunde være temmelig vis på at blive evig



28

salig. Det var også et lavmål af færdighed, de 
fik i læsning, skrivning og regning. De lærte 
at læse mere eller mindre flydende efter som 
deres næmme var til, men altid var det på denne 
monotone eller syngende måde, som har været 
almindelig i skolerne, og udtalen var altid efter 
bogstaverne. De lærte skønskrivning efter for
skrift, retskrivning var der ikke tale om, så 
Maren lærte nok at skrive en smuk hånd i 
skolen, men når hun tillige skrev et smukt sprog, 
så skyldes det hendes senere udvikling. Hun 
kunde tænke og tale klart, og hvem der kan 
det, kan i reglen også skrive klart. Regningen 
strakte sig til »reguladetri«, og når det kom højt 
til brøk. Skolebørn har altid en hel del små 
historier, der foregår mellem dem indbyrdes. 
Hvo har ikke små fornøjelige begivenheder fra 
sin skoletid at tænke på og tale om? Maren 
kunde fortælle mange, her skal kun fortælles en, 
der er oplysende med hensyn til ordningen i 
skolen. Når børnene vare uartige, fik de bank, 
men det værste var, at de skulde selv lægge ris 
til; vedkommende skulde selv gå hen til naboens 
for at bede om et ris eller en kæp, og det var 
mindre behageligt, ti folk vidste nok, hvad det 
betød. Ordsproget: »forberedelsen en den værste, 
sagde drengen, han skulde have ris«, passede 
altså fuldtud her. Men der var også enkelte, der 
forstod at afvinde sådan en begivenhed en for
nøjelig side. Da således en dreng en gang
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skulde hen og bede om et ris, tog han en 
ganske lille bitte kvist, men han blev jaget til
bage efter en større. Nu tog han et træ, der lå 
og var omhugget, og kom pustende slæbende 
med det. Begge dele vakte overordentlig munter
hed. 14 år gammel blev hun forberedt til kon
firmation af Palludan, præsten i Ølgod, og derpå 
konfirmeret af ham. Hun har ikke talt meget 
om sin konfirmation eller om forberedelsen der
til; det indtryk, hun har fået deraf, var nærmest 
dette, at det var en afslutning på hendes skole
gang.

Nu var hun altså ved at blive en voksen 
pige, der måtte tage del i arbejdet i gården, 
både inde og ude, men så til gengæld havde 
hun også lov til at tage del i glæden; til gilderne 
om efteråret og i julen kunde hun nu blive svungen 
i dansen, og hvilken fornøjelse var ikke dette? 
Og hvor herligt var det ikke også at komme 
sammen med de andre unge om sommeren i slæt 
og høst. Der var endelig en ting, der glædede 
hende overmåde meget og bidrog meget til 
hendes udvikling, det var læsningen af Inge- 
manns historiske romaner. I sognet var der et 
lejebibliothek, hvor der foruden en del kedelige 
landøkonomiske bøger, som kun få læste, var en 
del som blev læst og atter læst, og det således, 
så de næsten blev slidt op ved det. Blandt 
disse stod Ingemanns skrifter højest på listen, 
dem sled det mest på, og det var en hel hen-
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rykkelse for Maren at følge Valdemar og Dag
mar, Karl af Rise og hans lille Rigmor. Det 
var navne, der kunde få ungdommens ild til at 
blusse i hendes gamle øjne, selv da de blev 
over de 70. Maren sang godt, og hun efskede 
sangen. Flere viser gik der blandt de unge i 
denne tid, en del af dem handlede om kærlighed, 
og de endte ofte »bedrøwle«, andre handlede 
om skønhed og venskab og priste livets glæder, 
Københavns gadeviser bredte sig endogså helt 
her ud. Men foruden disse var der også andre 
viser blandt de unge; den af dem der gjorde 
mest indtryk på Maren, var Johannes Evalds 
sang: »Kong Kristjan stod ved højen mastc. 
Som gammel kunde hun kun stumper af de 
andre viser, men Kong Kristjan kunde hun helt 
igennem, der var ingen stumper af den gået i 
forglemmelse ; den havde hun sungen som ung 
pige, den sang hun for sine børns vugge, om 
end somme tider med nogen ængstelse over, at 
det dog måske var galt, ti vor Herre var dog 
ikke omtalt i den; da hun blev gammel, kunde 
hun med ungdommelig liv atter synge den, og 
det var, som hendes gamle, krumbøjede legeme 
rejste sig mere og mere derved.

Da Maren Hungebjerg gik til præst, kom 
hun ofte til at følges med en lille stille dreng, 
der hed Peder Povlsen. De kunde gå lange 
strækninger af vejen, uden at der blev skiftet ret 
mange ord mellem dem; men hvordan det var, 
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fandt sig vel i hendes selskab og søgte derfor 
at komme til at felges med hende, og Maren 
syntes også godt om drengen og holdt meget 
af ham, men når de kom til legepladsen, så var 
der så mangen anden, der var bedre til at lege, 
og som rigtig kunde give sig hen i legen, og 
det var ulige morsommere i deres selskab, dog 
lå der noget mildt, varmt og tiltrækkende i 
Peders øjne, som gjorde, at hun gerne fulgtes 
med ham hjem, og om han end ikke deltog i 
de støjende lege, så lå der så meget skælmeri 
bag det stille væsen hos ham, som nu og da 
tittede frem, så han ikke alene var afholdt af 
hende, men af dem alle. Det var denne dreng, 
der som voksen hjemførte Maren som sin brud.

Peder Tarps forfædre.

Peder Povlsen var født i Tarp af den så 
kaldte Tarpfamilie. Dens forfædre kan vi følge 
tilbage til begyndelsen af forrige hundredår, og 
da finder vi dem i Viborg. I Søndresogns 
kirkebog står følgende: »Torsdag den 4de Julii 
1726 blev Anders Søfrensens Barn Døbt i Grå
brødre Kirche af Magister Høyer og Kaldet 
Povel Rhich ; Barnet bar Maren Harch. Fad-
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derne vare: Rådmand Merck; Byefoged Barlach; 
Mathias Lassen.« Sortebrødre kirke er søndre 
sogns sognekirke, men da denne var gået 
i løbet i den store ildebrand, der hærgede Vi
borg fra 25. til 27. juni 1726, blev barnedåben 
forrettet i gråbrødrekirke. Wiberg siger, at 
denne Anders Søfrensen var købmand. Hans 
hustru hed Dorthea Mouritzdatter og var — såvidt 
det kan skønnes af ovennævnte kirkebog — en 
datter at Mouritz Pedersen Gråe, som »blef ned
sat i Begravelsen i Kirchen den 21. Mai 1731, 70 
År gi.« Efter en optegnelse i samme kirkebog 
har Peder Mouritzen Gråe barn i kirke den 8. 
septbr. 1827, hvilket barn også fik navnet Povl 
Rhich, rådmand Mørcks hustru, Mouritz Gråes 
datter Anna bar barnet. Disse to, Peder Mou
ritzen og Anna, må altså have været Dortheas 
søskende. Når man staver og lægger sammen 
på alt dette, skønnes det, at det må have været 
en temmelig velstillet familie, og navnlig må 
moderens slægt vel regnes mellem de mere for
nemme. Sønnen Povl Andersen Rhich vokste op 
i Viborg, gik i latin skole der i byen og blev 
student 1745. Den nittenårige student drog nu 
til København til universitetet, hvor han efter 
tre års forløb fik haud — det vil sige: anden 
karakter — til embedseksamen. Den 9. novbr. 
1753 blev han kaldet til sognepræst for Hodde 
og Tirstrup menigheder i Ribe stift, og den 4. 
jan. 1754 blev han ordineret til samme embede.
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Her var han så præst til sin død 1787. Han er 
bleven omtalt som en mild og omgængelig mand. 
Han må have været i besiddelse af et praktisk 
blik og en temmelig udviklet skønhedssans. 
Præstegården lå den gang længere oppe i marken, 
udsat for alle vinde. 1777 brændte den, og han 
lod så en ny gård opbygge nede ved åen og 
engen, tæt op til skoven, så nu kom præste
gården til at ligge lunt og hyggeligt dernede. 
Selve bygningerne var rummelige og solide efter 
den tids fordringer, og stuehuset står der endnu 
og er stuehus. Han må have været en mand, 
der ikke havde lyst til at flytte, eller også han 
er særlig kommen til at holde af den plet 
og de folk derude, ti det var hertil han blev 
ordineret, det var her han døde 34 år efter. 
Kaldet har ikke været særligt stort eller mage
ligt, så det har ikke været dette, der har holdt 
ham tilbage. Vejen til annekskirken var lang 
og dårlig, broer varder ingen af; under alminde
lige forhold korte man igennem bækkene, men var 
det tøbrud, eller der ellers var oversvømmelse, 
måtte der køres en lang omvej*).

Hans Hustru Marie Munch var en datter af

*) En af hans eftermænd indgav følgende ansøgning: 
»Min ydmygste begæring er, 
at få en bro opslagen her 
ved mægtig foranstaltning 
til embedets forvaltning, 
ti degn til præst ej komme kan, 
ej præst til Tirstrup uden vand.

3
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Andreas Munch, præst i Simested, der igen var 
en søn af en urtegårdsmand fra Hobro. Hende 
vides der intet om, formodentlig er hun død en 
tid før hendes mand. Flere børn havde de, men 
så vidt vides, var der ingen af dem, der blev 
præster. 2 eller måske tre sønner blev skole
lærere. Af døtre havde de mindst to, den 
ældste af dem hed Povline; den 29. marts 1780 
blev hun gift med Kristen, der havde været 
præstens avlskarl i længere tid og siden blev 
forpagter af præstegården. Det var ikke hver
dagsting den gang, at en præstedatter blev gift 
med en bonde, og den gamle præst var nok 
heller ikke så meget godt fornøjet dermed i 
førstningen, men efterhånden, som børnebørnene 
vokste op rundt ham, kom han til at synes 
bedre om det. Kristen og Povlines førstefødte 
var en søn, der blev kaldt op efter morfaderen, 
idet han blev kaldt Povl Rhich, og han blev 
rigtig sin morfaders kæledægge. En ustyrlig 
tamp var han som barn, men når andre næsten 
havde opgivet ævret med ham, kunde den gamle 
præst komme og sige på sin milde vis: >Å, I øde
lægger mig også denne dreng helt; lad mig fa 
fat på ham c, tog ham derpå i sine arme, og så

Må gå og rejse rundt omkring, 
det råder bod på denne ting. 
Sognene med præst anråbe, 
at vi dog en bro tor håbe.«

Dette hjalp; nu fik man straks en bro.
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var lille Povl fornejet, så var han nem at styre. 
Der blev ikke spart på nogen ting, når det 
gjaldt den unge Povl Rhich; han havde en lille 
barnevogn, der blev trukken af to bukke, som 
han blev kørt omkring med i haven. Den unge 
Povl fik brødre og søstre, den ene efter den 
anden, der blev tre af den første slags og to 
af den sidste.

1787 døde den gi. Povl Rhich, og nu måtte 
hans børn se sig om efter et nyt hjem. Kristen 
og Povline købte Sønder-Tarp i Ølgod, alminde
lig kaldet Tarpgård. Det var en større gård, 
god og frugtbar; nu er den udstykket i flere 
mindre. Dengang de købte den, lå den syd for 
Nør-Tarp eller Banken, som Hans Bank havde, 
men de flyttede den ud midt i marken, derved 
kom Sønder-Tarp til at ligge en god del norden 
og vesten Nør-Tarp.

Kristen må vistnok have været en dygtig 
mand, ti ellers havde det været vanskeligt for 
ham at købe sådan en gård som Tarp. Povline 
var dygtig i huset, var fingernem og oekonomisk, 
så om hun end var opdraget i en præstegård, 
blev hun en dygtig gårdmandskone. Her i 
denne gård vokste deres børn op. Den ældste 
af dem kan ikke have været mere* end 7 til 8 
år, den yngste var måske endnu ikke født,# da 
de kom hertil, så det er kun de ældste, der har 
haft intryk af livet i præstegården, det er blot 
dem, der har kunnet huske den gamle præst,, 

3*
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“husket, hvorledes de red til hest på hans knæ. 
Den yngste af sønnerne, Peder, døde i krigen, 
man ved ikke hvilken krig ; den yngste af 
datrene kom langt syd på, mere ved man ikke 
om hende; tre af de andre fik mindre gårde, 
men kun en af dem efterlod sig børn; Povl 
Rhich fik Tarpgård efter faderen og fik Navn 
efter gården, så han blev kaldt Povl Tarp.

Povl larp var lidt over middelhøjde med 
rødt stærkt krøllet hår og noget rødladen i 
ansigtet. Han holdt meget af løjer og tugtig 
skæmt, mangen pudsighed kom der fra ham, 
men alligevel var han ikke af de meget talende. 
Han var en støt og karakterfast mand; hvad 
han havde besluttet for alvor, det førte han 
igennem, og det uden nogen lang snak. Der 
fortælles, at han forelskede sig i en fattig pige; 
faderen, der nok havde glemt sin egen forelskelse, 
blev vred og vilde ikke høre noget om dette. 
Povl vilde ikke opgive sin kæreste, vilde heller 
ikke strides med faderen om det og under
kastede sig derfor tilsyneladende faderens vilje. 
En tid gik, faderen troede, den historie var 
glemt, men nej, en skøn dag kommer Povl og 
fortæller ham, at det er nødvendigt, han gifter 
sig med den fattige pige. Faderen var ikke 
bedre fornøjet med det end før, men nu var 
han nødt til at give efter. Ser man efter i kirke
bogen, udviser den, at der var bleven løst 
kongebrev for Povl Rhich og Maren Pedersen
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Ballund den 24. juli 1809, at de blev kopulerede 
den 26. juli, samt at en sen blev fedt dem den 
9. novbr. samme år. Dette stadfæster altså for
tællingen.

Med sin hustru levede han så i Tarp gård 
fra 1809 til sin død 29. juli 1826. En af hans 
børn fortæller om livet i gården på følgende 
vis: >Der var ingen, der den gang talte om 
opvakte eller hellige folk; men dog var det 
sådan, at fader ikke tålte banden eller noget 
slet i sit hus, aldrig hørte vi en ed i vores hjem. 
Han holdt bøn før og efter middagsbordet, men 
det hindrede ikke, at han var den fornøjelige 
mand ved bordet, der kunde komme med løjer 
og pudsige Indfald. Moder talte så overmåde 
lidt, stille gik hun omkring i huset og gjorde 
sin gerning, god var hun imod os, men sjælden 
talte hun til nogen«. Tidlig døde Povl og tre 
år efter hans hustru; det var, som det skortede 
på livskraft i slægten, to af hans søskende havde 
ingen børn, selv døde han i sin kraftigste alder 
— nogle og fyrretyve år gammel — flere af 
hans børn døde ligeledes i deres bedste år.

De efterlod sig 6 sønner. Den ældste var 
kun 17 år, da faderen døde, så han var ung til 
at blive ejer og styrer af en gård, som Tarp men 
han blev det alligevel. De øvrige brødre kom 
efterhånden ud blandt fremmede, og livet her 
var ofte ikke som i hjemmet; eder og løs tale 
hørte de en del af, i førstningen hørte de det, 
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men om de end ikke tog det for gode varer 
siden, så sløvedes ørene dog mere derfor. Et 
let og fornøjeligt sindelag arvede de efter faderen, 
nogle af dem arvede også en del af moderens 
indesluttethed, men hvor de kom, blev de af
holdte og skattede, hvad enten det var som 
drenge, som karle eller som gifte mænd. En 
mand, der ellers ikke roser folk i flæng, har 
sagt om dem: >Det er forunderligt med de 
Tarp børn, for det er dog sjælden at træffe en 
slægt, der alle tilsammen er så gode borgere i 
en stat, som de er. Jeg har gået i skole med 
dem, har gået til præst sammen med en af dem 
og levet meget af min ungdom med dem, så 
jeg kender dem. Begavede og lærvillige var 
de i skolen; flittige, trofaste og grundskikkelige 
var de, da de kom til at tjene, dertil var de 
venlige og godsindede mod alle, der var ingen, 
der kunde blive vrede på dem; og nu som 
gårdmænd er de arbrjdsomme og dygtige, lige 
venlige og hjælpsomme over for fattig som for 
rig, og dertil kommer, at jeg ved ingen, der har 
sådan en kommando over sin mund, som de 
har, der skal rigtignok ikke komme noget slud
der fra dem, og altid er de modtagelige for 
fornuftgrunde«. En anden tilføjede, >ja, og de 
er alvorlige og gudfrygtige folk.« Den ene af 
sønnerne døde, da han var to og tyve år, de 
øvrige fem blev alle gårdmænd, de fire af dem 
i Ølgod, den femte i nabosognet. Den næst
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ældste af disse born var Peder, sædvanlig kaldet 
Per Tarp. Han var født den ute oktober 1811, 
havde arvet faderens lyst til skælmeri og moderens 
indesluttethed. Når han var i selskaber, og sam
talen ikke fængslede ham, kunde han sidde 
ganske tavs hele aftenen igennem, og selv om 
han blev tiltrukken af samtalen, holdt han mere 
af at være den lyttende end den deltagende. 
Det var ham, der var glad ved Maren Hunge- 
bjerg, det var ham, hun godt kunde lide, og da 
han blev 29 år og fik sig et sted, friede han til 
hende t>g fik ja.

Peders og Marens giftermål og Marens 
sjælekamp.

Den 6. juni 1841 blev de ægteviet i Ølgod 
kirke, og straks efter flyttede Maren op til Bjerge, 
som den gang var et mindre sted til omtrent 5 
skp. hartkorn. Peder havde fået det af sin 
faster og hendes mand for 480 rigsbankdaler og 
en aftægt. Det var kun et tarveligt sted; jord
erne var for en del sandede og med alunderlag; 
bygningerne gamle og snævre, nok havde Jens 
Knudsen bygget stuehuset, men han var også en 
gammel mand nu, og huset var bleven gammel 
med ham, noget, han slet ikke kunde forstå, 
han talte altid om de gode ny bygninger. Det 
var en forandring for Maren at gå ind til dette;
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i steden for den større gård var her det tarve
lige sted, i steden for fa’r og mo’r havde hun 
nok sin mand, men i steden for søskendeflokken 
og pigerne og karlene på fædregården var der 
kun en pige; dertil kom, at den gamle faster 
ofte talte om, hvilken herlig forfatning stedet nu 
var i, det var ikke sådan, da de — hun og 
hendes mand — tog imod det, da var alt for
faldent og i uorden, men de havde bragt det 
forfaldne på fode, faet orden i det hele, jo nu 
var det redt at gå ind i, — alt dette tilsammeu 
gjorde, at Maren længtes meget hjem efter Ager
snap. Bjerge ligger lige ost for kirken med 
lyngbakker i nord og nordvest, men med vid 
udsigt mod syd og øst ud over de frodige enge 
og den frugtbare del af sognet på den anden 
side dem, og derovre en halv mils vej mod syd
ost ligger hendes fødegård; man kan ikke gå 
uden for døren i Bjerge, uden at den falder en 
i øjnene, faldt navnlig hende i øjnene, tårerne 
vældede frem, det var, som hun aldrig mere 
kunde få en glad time, nu da hun var udelukket 
fra dette sit hjem. Maren var af naturen en 
glad og fornøjelig pige, der, når hun var sam
men med unge, kunde give sig hen til glæden; 
men sommetider kunde hun også være meget 
forknyt i det, der kunde lægge sig en tunghed 
over hendes sind, som kunde trykke hende svært. 
Dette var tilfældet nu. Dertil kom, at synds
bevidstheden blev levende hos hende. Du er en
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synder! Hvordan vil det gå dig for din dom
mer ? Kan sådan en synder som du vente frelse 
af Guds forbarmende nåde? Det var spørgsmål, 
der kom ind på hende og lagde sig med centner 
vægt på hende. Om dagen, når hun gik ved sit 
arbejde, var sindet nogenlunde i ligevægt, om nat
ten når hun søvnløs lå på sit leje, led hun forfærde
lig, klagende suk afbrød da nattens stilhed. Til- 
sidst kom det så vidt, at hun syntes, hun kunde ikke 
være hos sin mand, han kunde ikke være tjent 
med at have en så stor synder og en så elendig 
skabning til hustru; han var alt for god og 
dygtig og kærlig til hende, det var hendes pligt 
at rejse fra ham, og hun lod sig ikke trøste 
eller berolige, der blev endogså en dag bestemt, 
da sagerne skulde ordnes til hendes afrejse. 
Peder var af de mere rolige og lidenskabsløse 
naturer, han kendte ikke til disse voldsomme 
brud i menneskelivet, og han forstod vel knap 
denne sjælekamp hos Maren, dog derfor var han 
lige kærlig mod hende; stille gik han — man 
husker, han var af de lidet talende — ventende 
på, at Gud skulde mage det til det gode, men 
det så næsten ikke ud til det, dagen var jo be
stemt, at hendes afrejse skulde ordnes; dog når 
nøden er størst, er hjælpen nærmest. Hun kom 
til at læse i P. O. Bojsens andagtsbog, og deri 
var et stykke, egentlig to stykker, der var, som 
de var skrevet til hende. Det ene stykke var: 
>Et venligt råd til ulykkelige ægtefolk, som
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attrå ægteskabs skilsmisse«, og det andet: Æt 
trøstens ord til dem, der er ængstelige i deres 
saligheds sag og mistvivler om Guds nåde«, og 
det var, som læsningen deraf gav hende nyt mod. 
Det, der i det første stykke hjalp hende, var vist 
nok dette, at der helt igennem hævdes, at selv 
om der er uenighed mellem ægtefolk, så er det 
deres pligt at blive sammen. Her var ikke spor 
af uenighed, men på grund af hendes egen ussel
hed, syntes hun, at det var hendes pligt at rejse 
fra den mand, hun holdt meget af, og nu ser 
hun en hævde det modsåtte. Hun kom nu rig
tig til at tale med sin mand derom, og de talte 
ud med hinanden, og da den bestemte dag kom, 
erklærede Maren med glædestrålende ansigt, at 
hun vilde ikke rejse, hun blev. Det blev en 
glæde for slægtningerne, der knap turde tro på 
denne forandring, der var sket med hende. 
Hendes vækkelse som levende kristen har sit 
udspring fra denne tid, men førend der fortælles 
videre derom, så en lille udsigt over de kirke
lige forhold i egnen.

Det kirkelige liv i Ølgod og Peders og 
Marens forhold dertil.

Hans Pertou — en malersøn fra Horsens — 
var præst i Ølgod og Strelluf, der er anneks
sognet, fra 1782 til 1801. Det var ham, der, efter



43

hvad folk fortæller, var så forfaren i >de sorte 
kunster», og det var en, folk havde respekt for. 
Han er den ferste præst, hvem folk ved noget at 
fortælle om, måske det også er af den grund, at så 
mange Fortællinger tillægges ham. Den, der kom 
efter ham, var Herman Esmann — sen af en fæn
drik ved det slesvigske kyradser-regiment —. Han 
var en gammel skikkelig mand, der var afholdt af 
folk; noget svagelig var han, og den 24. maj 
1824 døde han meget pludselig, der fortælles ved 
et slagtilfælde, som han fik af forskrækkelse, da 
han skulde have bispevisitats. I kirkebogen står 
der: »Han var en god mand, en utrættelig 
arbejder i ordets tjeneste og en duelig religions
lærer«.

Derefter blev Fr. Holmstedt Palludan præst. 
Han var fedt i Oddernæs i Norge 1782*) Da 
slægten ikke ønsker kans person eller virksom
hed omtalt her, bliver der ingen skildring givet 
deraf, kun dette skal bemærkes, at det var ham 
og Morten Vestkjær, der var fortrolige venner, 
det var ham, der konfirmerede Maren, samt at 
han var agtet og afholdt af sine sognefolk. 
Der var ro i de kirkelige tilstande i hans tid, 
der var ingen religiøse spørgsmål fremme blandt 
folk. I nogle familiekredse bekendte man troen 
på den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd, 
og det gjorde man vistnok flere steder, end man

*) Om hans slægt se Personalhistorisk tidsskrift, b. I, r. 
161—92.
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nu aner; men det var, som den ene vilde skjule 
det for den anden, det var noget, man ikke vilde 
have måtte komme ud blandt fremmede. En 
undtagelse var der dog fra reglen; det var Mar
grethe i Hedager, en gammel fornøjelig og livs
glad kvinde. Hun stak ikke sin kristendom 
under stolen, når der kom fremmede, hun vilde 
være den bekendt og talte om den åbenlyst. 
Folk agtede hende, hendes ord gjaldt meget, 
men ene stod hun på sin vis alligevel.

Den næste i præsterækken i Ølgod var Jens 
Henrik Brandt, søn af en farver i Odense, født 
1803, præst her fra 1836—51, altså i den tid, den 
folkelige vækkelse gik for sig. Wiberg siger 
om ham i sin danske præstehistorie, at han >var 
en sand polyhistor (kyndig i mange videnskaber) 
som, når han fik fat i en bog, lige meget hvilken, 
ikke hvilede forinden den var gennemlæst; retskaf
fen og velvillig, men blev distrait( tankeløs) og 
glemsom, tilsidst sindssvag«, og hvad der fortælles 
om ham, stadiæster dette. Hans hustru gav ham 
afmålt lys om aftenen, for at han skulde være 
nød til at gå i seng til ordentlig tid, men han 
søgte at fa lysstumper i køkkenet uden hendes 
vidende. I mangel af andet kunde han pirre 
op i kakkelovnsilden, øge den med avispapir 
og så ligge på gulvet og læse derved. Det 
kunde også træffe, at han til sidst prædiken 
ikke kom på prædikestolen, før solen var gået 
i jorden. >Det er ikke sket en men flere
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ganget, fortæller en af hans sognefolk ; > vi kunde 
gå og vente på ham i timevis, vrede blev vi, 
men ligemeget hjalp det; talte vi til ham om det, 
lovede han nok så flink, at det skulde blive 
bedre, men det blev det ikke. Havde man så 
ventet på ham en tre til fire timer, for han kom 
til kirken, så kunde han endda godt lade os vente 
endnu en halv times tid, før han gik i den, og 
det var nu det mest ærgerlige. Når han så først 
kom på stolen, kunde han endda nok tilfreds
stille os; noget godt var der i hans prædikener, 
men der var også en mangel ved dem«. Så vidt 
en af hans soçnefolk. Man husker på, at han 
var lærd i mange ting, og havde hovedet fuld 
af de mest forskællige videnskaber: dette kunde 
måske have indflydelse på hans prædikener, så 
om de end kunde være meget rare, så manglede 
de et holdepunkt, hvorom det hele kunde samle 
sig, og at det måske var dette, folk følte som 
mangelen. Dog det er kun en gætning. I hans 
tid kom der bevægelse i de kirkelige tilstande 
i sognet, flere blev vakt både i Ølgod og Strel- 
luf, men om det var ved hans prædiken, eller 
det var ved lægprædikanterne, der nu begyndte 
at komme nord fra, kan ikke afgøres, rimeligst 
er det, at begge dele har hjulpen til. Det var 
i hans tid, at Maren Hungebjerg kæmpede sin 
sjælekamp.

Den, der blev præst efter ham, var Jakob 
Henrik Ferdinand Michael Stilling, søn af en
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guldsmed i Viborg, fodt 1815. Han havde været 
lærer først, senere præst tillige i København fra 
1841—1851, og derinde må han være bleven på
virket af Grundtvig, ti da han kom til Ølgod 
gik hans forkyndelse i samme retning som de 
kirkelige præsters nu om dage. Han var også 
folkelig vakt og var en ivrig forkæmper for fri
heden. På valgdagene var han lutter liv og 
bevægelse; han opmuntrede sine sognefolk til at 
møde ved sådanne lejligheder, og de mødte. 
Borgerne i Varde var vrede på ham, fordi han 
kom til byen med alle disse bønder, så at de 
blev overstemt. En gang gik det endogså så 
vidt, at de peb i fingrene og begyndte at puffe 
Stilling i siderne, og stenene lå nok heller ikke rig
tig stille den dag. Ølgodsognerne forstod 
måske ikke tilfulde deres præsts tanker, men det 
forstod de, at det nu var deres ære, det gjaldt; 
ikke skulde nogen komme og rive dem i næsen, 
at deres præst havde fået bank af nogle bod
svende; de samlede sig om ham, nogle af de 
mest nærgående vardensere blev sat til vægs af 
bøndernes kraftige næver, og som en æresvagt 
fulgte ølgodsognerne nu deres præst hjem.

Lægprædikanterne blev fremdeles ved at 
komme, gudelige forsamlinger blev holdt både i 
Ølgod og Strelluf. Kr. Sørensen fra Salling 
nævnes som en af disse lægprædikanter. Peder 
Larsen Skræppenborg — den bekendte læg
prædikant — omtaler en mand fra Salling,
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>som der var nogen gudsfrygt hos, men som 
holdt det mere hemmeligt; han stod i forbindelse 
med dem i Kristiansfeld.« L. Schrøder mener, 
at det er sognefoged Kr. Sørensen i Håsum ved 
Skive*), og det må være den samme som den 
Kr. Sørensen, der holder forsamlinger i Ølgod 
og der omkring. Han fortæller om sin egen 
opvækkelse i et brev af 28. febr. 1836 således: 
>Det er omtrent 9 år siden, her begyndtes 
offentlig at tales om sandhedens ord, og jeg var 
vel den ferste her i egnen; men jeg må tilstå 
for den alvidende Gud, med hjærtets bøjelse, at 
der er andre, som er gået foran mig i tro og 
kristen frimodighed. Ti det koster mer, end 
man fra først af betænker, at være tro i det, 
som man er skænket — i kærlighedens første 
brand at stå, til man os ser fra kampens plads 
at gå —; ja jeg må tilstå, at min tro ofte har 
været så svag, at den lignede den rygende 
hørtande. Jeg har vel fra ungdommen af haft 
kundskab om Gud og hans ord og nogen ær
bødighed for ham; men jeg tog også del i alle 
verdens forfængelig heder, indtil jeg kom i be
kendtskab med en mand fra østerlandet, der hedte 
Jeppe Johansen Sinding, og ved hans omgang, 
siden med disse kære venner fra Fyn. — Siden 
gav Gud mig nåde til at vidne offentlig om 
Jesu kærlighed til syndere og være hans nåde

*) L. Schrøder: Ole Peder Holm Larsen, s. 36.
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bekendt både for høje og lave. Siden har Guds 
ånd opvakt en efter en anden, at vi nu ved Guds 
nåde er mange«*). Om end det er Jeppe Johansen 
fra Sinding — en af de opvakte i Silkeborg
egnen — Kr. Sørensen nævner, som den, hvor
ved han havde fået sin vækkelse, s& nævner han 
dog også »de kære venner fra Fyn« — og 
blandt dem er Peder Larsen — som dem, hvis 
omgang har haft stor indflydelse på ham. Sam
men med Peder Larsen og Anders Larsen Garn
borg — en anden lægprædikant fra Fyn — 
udgav han opbyggelses bøger og arbejdede for 
deres udbredelse, så vi ser ham ivrig arbejde på 
Guds riges fremme både ved mundtlig tale og 
ved udbredelse af god læsning. Også Peder 
Larsen kom til Ølgod og holdt forsamlinger. 
Præsten Stilling var med til disse gudelige for
samlinger og talte gærne et ord der. Når Kr. 
Sørensen talte om, at man skulde omvende sig 
og afstå fra syndens lyst og dårlighed og lagde 
hovedvægten derpå, så talte Stilling bagefter på 
en sindig måde om, at det, det gjaldt om, det 
var at slutte sig sammen om dåben og nad
veren, herrens sakramenter, det var kun ved 
dem, vi kom i forhold til Gud fader og hans 
menighed, det var ved troen på ordet, som det lød 
ved dåben, at vi fik del i Guds forbarmende nåde. 
Ved sådan en lejlighed stod Kr. Sørensen en

* L. Schreder: Ole Peder Holm Larsen, s. 159, anm.
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gang op og sagde: >Ja, jeg mærker nok, hvor
dan det hænger sammen; det er Grundtvig, der 
lægger æggene, men det er jer, der ruger dem 
ud.c >Rigtig« svarede Stilling, >det er ham, 
der lægger æggene, det er ham, der har fået 
nåde til at se dette, at det er ved troen på dette 
ord, som lyder ved dåben, at vi får vore > ynders 
forladelse, og det er ved nadverbordet, at denne 
tro styrkes og får kraft til at skyde frem. < 
Peder Larsen og Stilling forstod bedre hinanden, 
kunde bedre dele hinandens tanker, og de skat
tede også gensidig hinanden hojt. Under disse 
forskælliges virksomhed blev flere og flere vakt, 
der var grøde i det kirkelige liv, men grøden 
gik i pietistisk retning. Stilling prædikede i 
kirkerne søndag efter søndag i 7 år, sommetider 
talte han i forsamlingerne, folk hørte ham flittig, 
men få forstode ham, det var kun enkelte, der 
blev greben af hans forkyndelse. Blandt disse 
kan nævnes Anker, en dygtig, hæderlig og alvor
lig håndværker, Bolderup Andersen og nogle få 
flere. Navnlig var Anker hans gode ven og 
den, der forstod ham bedst. Da Stilling holdt 
ligtalen over ham, mærkede man det så tydeligt, 
at det var hans ven og hjærtes fortrolige, der 
blev lagt under mulde. Men om end det til
syneladende så og ser ud, som hans virksomhed 
var lidet frugtbringende, så var der alligevel 
mange, der var glade ved hans prædikener og 
fik en del ud af dem. Maren Hungebjerg talte

4
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altid med stor ærbødighed og kærlighed om 
ham, men, tilføjede hun ofte, jeg forstod ham 
ikke rigtig denne gang. Til oplysning om for
holdet mellem ham og de opvakte tjener folg
ende lille ordskifte i en af Peder Larsens for
samlinger. Da han havde talt, var der en ældre 
kone, der sagde: »Havde man blot haft det 
sådan, at man jævnligt kunde få sådan noget at 
horet, men så svarede Peder Larsen hende tem
melig kort. >1 er allerede bleven mætte!« Den 
ældre opvakte mand, som har fortalt det, til
føjede: >Jeg blev helt forbavset derover, jeg 
forstod det ikke og vidste ikke, hvor han vilde 
hen med dette. Nu bagefter kan jeg forstå 
dette.« Udtrykket, som Peder Larsen brugte, 
findes i Pavli første brev til korintierne*). De 
er nemlig bleven noget kæphøje i det, den ene 
nævner sig efter den ene, den anden efter den 
anden, der er bleven partier iblandt dem, den 
ene vil ikke vide af de andre at sige; de har 
glemt, at alle de, der forkynder ordet iblandt 
dem, kun har et ord at forkynde. Pavlus taler 
så til dem som til de store og ærede, idet han 
siger: »I er allerede bleven mætte, I er bleveti 
rige, I er bleven konger uden vor hjælp.« Samtidig 
taler han om sig selv som den svage og for
agtede, som den, der var tt udskud i verden, som 
alles skovisk, og det var han bleven for at gøre

*) i Kor. 4, 8.
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korintierne dehgtige i evangeliet, for at gøre 
dem rige, og sådan taler han for at trække dem 
ned fra deres indbildte høje stade. Når nu 
Peder Larsen bruger udtrykket til de opvakte i 
Ølgod, så vil han dermed sige, at der er noget 
lignende blandt dem som blandt korintierne; når 
korintierne nævner sig efter Pavlus eller Apolios 
eller Kefas og kun bryder sig om den, som de 
holdt for deres mand, så er det ligeledes med 
de opvakte der i egnen, de kaldte sig måske 
ikke efter nogen, men de vilde blot høre efter 
lægprædikanter og regnede kun dem for noget, 
deres gode præst vilde de ikke høre, de var 
kommen alt for højt på strå til at bryde sig 
om ham, endda han talte af samme ånd som 
de andre. Dette turde måske være en af grund
ene, hvorfor Stillings indflydelse på de opvakte 
blev mindre, end man kunde have tænkt. En 
anden grund er den, at hans ophold her var 
noget kort. 1851 kom han her, og den 8. maj 
1858 døde han. Men så megen indgang fik han 
dog blandt folk, så han blev meget savnet.

Maren Hungebjerg hørte lægprædikanterne, og 
hun hørte Brandt først og siden Stilling, men 
hun kunde ikke finde hvilen og trøsten i deres 
forkyndelse. Hun havde funden sit stade, i det 
hun var kommen til at se dette, at hvor ussel 
en kvinde hun end tyktes sig selv at være, så 
var det vor Herres vilje, at hun blev sin mand 
så god en hustru som muligt og sine børn så.

4*
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god en moder, som hun kunde være; det var 
den gerning, der lå til hende, og den tog hun 
op. Men hendes synder hvilede endnu soms en 
knugende vægt på hende. Den for så livsglade 
pige så mørkt på alt; når >fjolen< ved gilderne 
hortes, gik Maren hjem, hun kunde ikke tåle at 
hore den. Den livsglæde, hun elskede før, turde 
hun nu ikke betragte som andet end noget ondt, 
selv Ingemanns herlige historiske romaner var 
jo legn og tant. Birkedal var præst i Sønder- 
Omme og Hoven fra 1840—49. Hun horte om 
ham som den præst, der havde et lægende ord 
for det sårede hjærte, og hun gik den lange 
vej over hederne derop, ikke en men flere gange 
gik hun den, og havde det ikke været fordi det 
vakte så megen opsigt og ond tale, havde hun 
gået den meget tiere; ti skønt vejen var to mil 
frem over heden og lige så langt tilbage, så 
regnede hun det dog for intet at gå denne vej, 
selv når hun snart ventede at blive moder, når 
hun blot kunde finde et ord, der kunde trøste 
det sorgtunge hjærte. Da Birkedal holdt sin 
afskedsprædiken i Hoven, delte han sin trykte 
prædiken ud iblandt folk; Maren fik en af hans 
egen hånd, hun gemte den siden som et kært 
minde om ham og hans forkyndelse. Hun blev 
altid ved at følge ham og hans virksomhed med 
stor kærlighed. Hans prædikensbog og hus
andagtsbog — navnlig den sidste — hørte til 
hendes kæreste søndagslæsning. Da senere parti-
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hadet mod grundtvigianerne kom frem i Vest
jylland, og der taltes om det forfærdelige, at 
Birkedal var grundtvigianer, så sagde hun ganske 
rolig: >Er Birkedal grundtvigianer, så må der 
være noget godt ved dette, for ellers giver han 
sig ikke af med det, det kan I være sikker på. c 
Da de så endelig fortalte, at nu havde han gjort 
det så galt, så nu var han bleven afsat, sagde 
hun atter på sin rolige måde: >Jeg forstår mig 
ikke på det, men det er jeg vis på, at Birke
dal ikke har gjort andet, end hvad han har 
berådt sig med Gud fader om.<

1858 blev Rambusch præst i S. Omme og 
Hoven, og nu begyndte Maren atter at soge 
derop til kirke, og det var, som om hun for 
hver gang, hun havde været der oppe, vandt 
en lille smule mere klarhed over menneske
livet. Hun var bleven vakt ved den mørke 
pietisme, og den blev ved at hænge ved hende 
i lang tid; ikke således, at den blev \ed at 
ligge med hele sin tunghed og mørkhed over 
hende, nej lyset og livsglæden faldt lidt efter 
lidt ind i hendes sjæl. I førstningen kunde hun 
ikke tåle at høre musik og dans, det var syndig. 
Da hendes børn begyudte at gå til dans, gjorde 
det hende meget ondt, men hun satte sig ikke 
imod det, senere sagde hun til dem, når de 
spurgte om forlov til det: >Gå I kun med Gud, 
når I har ham med Jer, så kan I gå, hvor L 
vil.« .Den, der først hjdp hende til at se lidt
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lysere på menneskelivet, var Birkedal, han 
stod — som allerede sagt — for hende som nr. 
i, ikke blot med hensyn til tiden, men han var 
også den, der hjalp hende bedst Siden var det 
Rambusdh. Hun havde nu en gang funden vej 
til Hoven, og hun blev ved at søge der op, så 
længe hendes gamle ben kunde bære hende. 
Senere (1864) kom J. Schjorring til Hodde og 
Tirstrup. Han var ung, han var fyr og flamme; 
snart blev hans virksomhed kendelig her ude. 
Forsamlinger blev nu holdt, hvor Rambusch, 
Schjorring og Peder Larsen var ordførere, det 
var den gamle lægprædikant, der kom sammen 
med de yngre præster, og nu var det ikke det 
mork-tunge ord om omvendelse fra denne verden, 
om bod og bedring, og h/is man ikke gjorde 
det, så evig helved straffe, der var grundordet 
i forkyndelsen; nu hed det: »Således elskede 
Gud verden, at han hengav sin enbårne søn, at 
hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men 
have evigt liv<*). I 1867 oprettedes der en høj
skole i Ølgod, og moder blev holdt der, folke
lige moder og kirkelige møder, ja det var her
lige tider nu, det var ikke sådan som i hundred
årets første halvdel, da var Guds ord dyrt i 
landet. Der var udvikling i livet der i egnen, 
og Maren var helt med deri, snarere forud end 
bagefter. Da højskolen kom, og med den de

*) Joh. 3, 16.
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folkelige møder, hvor glædede hun sig så ikke 
også ved dem, det var, som hendes ungdoms 
tid kom tilbage, hendes kæreste• ungdoms læs
ning: Ingemanns historiske romaner, dukkede op 
med fornyet friskhed i hendes sjæl. Da pigerne 
i egnen syede en fane og overrakte skyttekredsen 
i Ølgod den, var der en fest ved samme lejlig
hed. Tre af sognets smukkeste og stateligste 
karle blev udvalgt til fanevagt, den smukkeste 
af dem igen til fanebærer. Da den gamle Maren 
Hungebjerg så dem komme med den smukke 
vajende fane, strålede hendes øjne af ungdomme
ligt liv og hun tænkte: »Der har vi jo Karl af 
Rise«, og, tilfejede hun, jeg tænkte også på: 
»Hvor mon hans lille Rigmor er«.

Men hvordan stillede Peder Tarp sig så til 
denne kamp, som Maren kæmpede, og til dette liv, 
som hun levede ? Menneskene er nu så forskæl- 
lige. Nogles vækkelse kommer som et gennem
brud, en sjælekamp, andre er mere rolige naturer, 
der er ingen gennembrud, ingen kamp, alt går 
jævnt og let, det er en stille udvikling, og de 
kan egentlig ikke sige, når troen på en alråd
ende Gud og på deres synders forladelse er 
bleven levende i deres hjærter; de kan heller 
ikke sige, når følelsen af, at de har et fædreland 
og harer til et folk, er bleven dem klar. Maren 
hørte til de første, Peder til de sidste. Den 
alvorlige grundtone, der gik gennem huset i 
Tarp, havde altid funden genklang hos ham;
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fra barn af troede han på sin Gud og frelser, 
og denne tro goede jævnt frem til hans død i 
den kraftige alder. Maren har vidnet om ham, 
hvorledes han altid slog sin lid til Jesus, og da 
den sygdom, hvoraf han døde, lagde sig nærmere 
og nærmere omkring hans hjærte, og folk rådede 
ham til at bruge læge gang efter gang, svarede 
han: »Nej, nu vil jeg kun bruge én læge, og 
det er vor Herre Jesus; ti det er den eneste, 
der kan hjælpe mig«. — Heller ikke stod han 
fremmed over for det folkelige. Da 1848 kom, 
blev folk i sognet enige om at skaffe sig våben; 
smedene kom i arbejde, og man så tropper øve 
sig her og der. Peder var en af dem der 
sagde mindst ved disse øvelser, men arbejdede 
ivrig. »Fløjmanden i læderbukserne var sikker«, 
har hans tropslærer sagt om ham. Men 1856 
døde han, midt i sin kraftige alder — han var 
45 år — og midt i sin udvikling, så han nåede 
ikke den klarhed og modenhed, som Maren nåede.

Hjemmet i Bjerge.

Det var 1841. at Maren flyttede til Bjerge, 
det var da, at Peder og hun i forening søgte 
at danne et hjem. Han tog fat på gårdens for
bedring, ikke just så meget med kraft som med
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en jævn soliditet. Heder blev købte og op
dyrket, enge købt og forbedret, og førend han 
døde, var gårdens hartkorn næsten vokset til 
det dobbelte, og dens værdi var vokset endnu 
mer. Maren var den, der ikke blot opmuntrede 
til fremskridt men tog også selv fat; ofte så 
man hende på marken ved strængere arbejder; 
det sved til hendes svage lænd, men det fik 
ikke hjælpe, hun vilde ikke give efter derfor. 
Sit husvæsen passede hun, så ingen skulde pege 
fingre ad det. Hun fik 2 skilling mere for 
pundet af smørret end andre kvinder, og 2 skil
ling var meget i de tider, da pundet kun 
kostede 12—14 eller 16 skilling, og tilmed var 
det ganske uhørt, at der kunde være forskæl på 
smør. Lagde man mærke til hendes hus, så 
man straks, at det ikke alene var ordentlig og 
pent, men man så også, at hun hørte til de 
kvinder, der kan udrette lidt med små midler, 
og det er netop deri, husligheden består; ti at 
indrette det hyggeligt og pent, når man har nok 
at gribe i, det er ingen sag, men at gøre det, når 
man kun har lidt mellem hænderne og meget 
at bruge dem til, det er en kunst, dog den 
havde hun lært. Med hensyn til at bøde først 
om sin mand og siden om sine børn, da var 
hun næsten uden lige. Når folk i andre hjem 
havde slidt hul på deres tøj, og det atter blev 
gjort i stand, så kunde det ofte se ud sådan, at 
man vilde skamme sig ved at gå med det.
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Anderledes når Maren gjorde gammelt tøj i stand; 
det blev så ordentlig og pent, så man kunde 
være stolt af at gå med det, og her kommer 
det samme igen: At sy nyt tøj pent, kan ethvert 
nogenlunde begavet menneske lære, men at bøde 
ved det gamle, så at dette kan blive pent, det 
er en kunst, men også den kunde Maren øve.

Peder gjorde selv arbejdet i marken og 
Maren i huset, forså vidt de ikke hjalp hinanden; 
så af tjenestefolk havde de ingen, uden en enkelt 
i dagetal; men da der begyndte at komme børn 
i huset, måtte de have en pige. At de også 
forstod at gøre det hjemligt for dem, ses deraf, 
at de siden blev ved at besøge Maren og be
tragtede sig som halvvejs i familie med hende.

Da de havde været gift i tre år, fødtts deres 
første barn, det var en datter; to år efter fik de 
en søn og med tre års mellemrum fik de nok 
en datter og nok en søn. Det var alle fire 
bedsteforældre, der blev opnævnet. Den op
dragelse, som de gav deres børn, var stræng for 
de ældstes vedkommende. Der blev brugt ris, 
uartigheder straffedes altid strængt, og så snart 
børnene kunde arbejde, blev de xænnet dertil. 
Om høstaftenerne, når det var mørkt, kunde de 
få det hværv, at gå op i heden efter studene. 
Et 7 til 8 års barn med sagn og eventyr i 
hovedet skal ud på heden i den mørke nat og 
lede efter stude eller får og tør ikke komme 
hjem, før han har funden dem; den, som har
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prøvet det, ved, hvor ubehageligt det er, andre 
kan knap forestille sig det. De to yngste af 
børnene blev betydelig mildere opdraget, og 
Maren har sagt derom: >Dersom de to yngste 
bliver lige så gode og dygtige som de ældste, 
så kan man sige med sandhed, at strænghed er 
unødvendig ved opdragelsen«. Maren klagede 
ofte selv over, hvilken dårlig opdragelse hun 
gav sine børn, og, tilføjede hun, »når jeg nu ser 
dem som voksne folk, der arter sig nogenlunde 
vel, er godt lidte og afholdt, hvor de kommer, 
så må jeg rigtig prise Guds barmhjærtighed mod 
mig, prise ham, der hjalp mig arme kvinde 
således, at endskønt jeg forstod mig slet ikke 
på opdragelse, så blev mine børn dog lige så 
skikkelige som andre børn, der er opdragen af 
kloge og dygtige folk«. Maren s# på opdragelsen 
som noget overmåde stort, og hun så sig selv 
så ubetydelig i forhold til dette store arbejde. 
Dette var grunden til, at hun så på sit eget 
arbejde i opdragelsens tjeneste som på noget 
makværk. Målet sad så højt, hun stræbte nok 
efter at nå det, men nå det kunde hun ikke, 
syntes hun. Vil man tale med andre eller med 
hendes egne børn om hendes opdragelse, vil 
dommen der over blive en hel anden. Ved hendes 
jordefærd talte hendes yngste søn således: »Det 
første minde om moder, der dukker frem i min 
sjæl i dag, er, når hun i min tidligste barndom 
om aftenen, når jeg var kommen i seng, lagde
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min kind til sin og bad mig bede mit > fader 
vor«. Når jeg havde gjort dette, spurgte hun 
mig »hvem har skabt dig?« Jegsvarede: »Gud 
fader!« »Hvem har genløst dig?« »Gud sen!« 
»Hvem har helliggjort dig?« »Gud den hellig 
ånd!« »Hvor blev du et Guds barn?« »I 
dåben!« Det var i denne tro og det var i denne 
bøn, at moder levede, det var deri, hun opdrog 
sine børn, og det var deri hun døde.-------»Far
vel, og Gud være med dig, min dreng«, sagde 
moder gærne til mig, når jeg rejste hjemme fra, 
og den forunderlige klang, der var i disse ord, 
den bærekraft, som der var i dem, voldte, at 
de altid tonede for mig, når jeg var ude blandt 
fremmede, at de altid var som en støtte for 
mig. Troen og bønnen var den båd, hvorpå 
hun sejlede gennem livets se, og det var den 
sejlads, hun vilde gere os, sine børn, fortrolige 
med. 'Hun talte til os derom, bad os så minde
lig at holde fast ved vorherre, og når vi gjorde 
det, så valgte vi det bedste, og så fik vi det 
bedst, og når hun sagde det til os, så havde 
det vægt, ti man følte, at hun talte med erfaringens 
sikkerhed. Men hun talte ikke alene med os om 
Gud fader, hun talte også med ham om os — 
ja hvor hun kunde bede, og det hvad enten 
hun gik ved sit arbejde, eller hun bad til morgen 
eller aften. Hvilken bærekraft var der ikke 
også for mig i at vide dette, at hvor jeg end 
færdedes, en var der dog, hvis bønner for mig
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daglig steg op for Guds trone.« Det er den 
samme son, der fortæller: »Hun havde et for
underlig godt greb på at bortluge spirerne til 
de ukrudtsplanter af uartigheder, der var ved at 
vokse frem hos os — hos mig, for her kan jeg 
bedst tale blot af egen erfaring. Jeg tænker på 
et bestemt tilfælde. Jeg havde gjort noget galt, 
moder opdagede det straks men vidste ikke, 
hvem der havde gjort det, og talte derfor ikke 
om det, ti hun var overmåde bange for at kaste 
ugrundet mistanke på nogen; hun vidste, hvor 
farligt det var. Men jeg gentog den gale streg 
flere gange, og endelig var hun vis i sin sag. 
Hun tog mig så ene for sig, lagde sin arm om 
min hals, så mig så kærligt ind i ej nene og 
spurgte: »Jeg spørger, fordi jeg gærne vil vide 
det, og ikke fordi, at du skal have nogen ulempe 
deraf, og jeg stoler sikkert på, at du vil svare 
oprigtig. Har du gjort dette?« I det samme 
stod det klart for mig, at det var en forbrydelse, 
jeg havde gjort, at min moder og hele min 
slægt gik skam over, ved hvad jeg havde gjort, 
og det var for mig, som jeg ikke kunde være 
bekendt at lade mig se for noget menneske 
mer. Jeg faldt ind til hendes bryst og hulkede 
»Ja!« »Jeg er vis på, du gør det aldrig mere, 
du vil ikke, at din moder skal have sorg og 
skam af dig, men lov mig det alligevel, lov 
mig, at du aldrig vil give dig af med sådan 
noget mere!« »Jeg lover det!« — Jeg er vis
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på, at netop den måde, moder tog det på. var 
den der gjorde mest virkning. Om jeg end
også var bleven pisket blå og fået forestillinger 
om, hvor dette kunde fore hen, vilde det ikke 
sådan have bragt mig til at samle mine kræfter 
til denne faste bestemmelse: Hvordan siden det 
skal gå dig i verden, en ting må du have for 
øje: Din moder cg din familie må ikke få sorg 
eller skam af dig.c

Bjerge blev et sted, der jævnlig blev besøgt af 
de fattige. Altid havde Maren lidt tilovers til dem, 
og hvad hun gav dem, gav hun altid med et 
glad hjærte; og et venligt ord fulgte der gærne 
med. Det var hende en stor glæde at hjælpe, 
og, sagde hun: Jeg kan da ikke noksom takke 
vor Herre, fordi han har stillet mig sådan, at 
jeg behøver ikke at tigge af andre, men at jeg 
derimod kan hjælpe dem. Hun var kendt af 
de fattige, og afholdt af dem, og hun kendte 
dem ud og ind og vidste, hvorledes hver enkelt 
skulde have det. Nogen skulde have det gamle 
tøj, fordi de forstod at gøre det i stand, andre 
skulde have det, akkurat som de kunde trække i 
det, for de forstod ikke at bøde ved det. En 
gang kom der en fattig kone til hende i en 
klædning så ussel og laset, så den ene pjalt 
neppe kunde nå at slå på den anden, og bad 
om noget gammelt tøj. »Jeg har virkelig ikke 
noget«, sagde Maren, »men du kan jo ikke gå 
sådan, som du ser ud, så du kommer til at have
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cn kjole, skønt jeg har ondt ved at undvære 
den, og den er næsten også for ny og god.c 
Hun fik kjolen, trak den straks på og var nu 
så pen, som hun måske ikke havde været, siden 
hun stod brud, dertil var hun så glad som to 
talerkener i en pose. Hun takkede og løb hur
tigt bort. Maren var nær ved at fortryde det, 
ti nu manglede hun egentlig selv sin kjole, og 
måske løb den fattige kone nu og tænkte som 
så: Der fik jeg den gamle godt snydt. Kort 
efter kom den fattige kone igen med noget uld, 
hun havde syntest, at det var dog for meget, at 
Maren gav hende en hel god kjole, men hun 
havde jo ingen ting at give for den, i det samme 
kommer hun i tanker om, at hun har dog et 
lam der hjemme, og så springer hun hjem, 
klipper lammet og kommer og giver Maren 
ulden til hjælp til en ny kjole. >Siden — for
tæller Maren — så jeg hende ofte både pen og 
glad i kjolen, og jeg har aldrig haft en kjole, 
som jeg har fået så godt stedt og fået så megen 
glæde af.< En anden kone kom en anden gang 
og bad ligeledes om gammelt tøj. >Nej, ved du 
hvad — sagde Maren til hende — nu skal du 
virkelig skåne mi' lidt og gå hen til andre, det 
er jo ikke ret længe siden, du fik en del hos 
mig.« Men konen svarede ganske åbenhjærtig: 
>Du skal ellers ikke lære mig noget; nu har 
jeg gået så længe her i sognet, så jeg ved nok, 
hvor det kan hjælpe at komme om noget.«
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Peder var medgørlig overalt, hans hjærte 
var lige så åbent for andres nød som Marens, 
og det var i fuld overensstemmelse med ham, 
når hun var god mod de fattige. Stille gik 
han og passede sin dont, men hans milde øje 
sagde lige så meget som mange ord. Han var 
kærlig mod alle, han var uegennyttig, troede 
folk godt, var redelig og retsindig i hele sin 
færd. Med sine brødre havde han ingen mellem
regning; havde den ene noget at undvære, som 
den anden manglede, så fik den det uden videre. 
Navnlig var dette tilfældet mellem Peder og 
Jakob Peder i Havlund. Havde denne et krea
tur til overs, som Peder manglede, fik han det, 
og der blev ikke talt om nogen pris; havde 
Peder noget, Jakob Peder manglede, så fik han 
det ligeledes, uden at der nævntes et ord om 
betalingen. Så en gang om året eller hver 
andet år blev regnskabet gjort op efter hukom
melsen, der var ingen ting skreven, skønt de 
ellers førte regnskab. Maren vilde have, de 
skulde bestemme priserne, når den ene fik ting
ene af den anden, for der kunde jo nemt komme 
dem noget imellem, men det vilde de ikke; 
hvad skulde der kunde komme dem imellem? 
Peder var fredsommelig, tålte hellere uret end 
gjorde vrøvl. Han havde part i en fælles mose 
sammen med flere større gårdmænd. Denne 
part havde hørt til stedet i umindelige tider, og 
d?r var bleven gjort brug af det hvert år, og



65

ingen vidste andet, end at det var så lovforme
ligt og sikkert, som det kunde være. Men et 
forår, da Peder arbejder i mosen, kommer der 
en af de større gårdmænd til ham, gør sig 
meget tyk og spørger, med hvad ret han graver 
tørv i deres mose, om han har noget skrift
lig at vise for det. »Jeg tænkte ved mig selv 
— sagde Peder —: det er nok bedst, du tager 
dit tøj og pillerer af hjem ad, for du har jo 
ikke noget skriftlig at vise, og lægge sig ud 
med naboerne for nogle tørvs skyld, det er dog 
ikke værd«. Peder havde ingen stærk natur, dertil 
kom, at han arbejdede stærkt og ihærdigt, somme
tider vel også over evne. Han blev svagere 
efterhånden, sygdommen fik mere magt; han 
vilde nødig give efter for den, men det hjalp 
ikke, han måtte gå til sengs, og den 21. oktober 
1856 døde han.

I 15 år havde altså han og Maren boet og 
bygget sammen, delt sorger og glæder med 
hinanden og hjulpet hinanden med at opdrage 
deres børn. Nu stod Maren ene med sine fire 
børn — den ældste på 12 år, den yngste på 3 — 
hun stod ene med sine sorger og ene med sin 
gård. Det var et hårdt slag for hende, men 
hun tog sig i det: Han var gået ind til vor 
Herres glæde, og hun stod heller ikke ene, ti 
han, der er faderløses fader og enkers for
sørger, levede jo endnu. Og om end der kom 
til at hvile mere på hende nu, så tog hun sig

5
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dog om muligt endnu mere af sine børns op
dragelse, nu skulde hun både være fader og 
moder for dem. Den yngste søn kan knap 
huske faderen, kun hans sygdom og død 
står levende for ham, men — fortæller han — 
»moder fortalte mig senere om fader således, at 
hans billede kom til at stå tydeligt for mig; 
hvorledes han færdedes i gård og mark, med 
hvilken dygtighed og akurathed han forrettede 
de forskællige arbejder, hvor god, hvor, kærlig 
og hvor hæderlig han var, og, sluttede hun ofte : 
»Ja, du har en god fader at slægte på, min 
dreng, kunde du blot blive lige så god og hæder
lig og dygtig, som han var.cc

Marens andet giftermål og senere leveår.

Hendes yngste broder Kristjan kom nu til 
Bjerge for at styre og dyrke gården. Da godt 
et årstid var gået, kom Peder Møil og bad om 
hendes hånd og fik den. Den 13. decbr. 1857 
blev de ægteviet i Ølgod kirke. Da der er flere, 
der taler med hån om enkers tidlige giftermål 
på landet, så skal her ikke gives et forsvar der
for men gøres opmærksom på, at når en enke 
sidder med en lille gård og med en større eller 
mindre børneflok, så er det en meget vanskelig
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stilling; selv kan hun ikke drive gården, og skal 
hun drive den ved fremmede, æder den ofte sig 
selv op, og hvad skal enken og børnene så leve 
af? Når nu Maren og Peder giftede sig, så var 
det ikke af ovennævnte grund; hvad der bandt 
dem sammen, det var dette: de vilde hjælpe 
hinanden ved at udføre det arbejde, som Gud 
havde givet dem at gøre, de vilde hjælpes ad 
at leve et liv til Guds ære, at leve et liv, som 
kunde ende med en salig død. Om Peder kunde 
forstå og følge Maren fuldtud, da de blev gift, 
tør jeg ikke påstå, men længe varede det ikke, 
før han kunde det; man så dem følges ad til 
forsamlinger og til Hoven til kirke, og da Maren 
blev svagere og ikke kunde udholde at gå, så 
man ham alene med sin yngste stifsøn gå til 
Hoven (Rambusch) eller til Tirstrup (Schørring).

Livet i Bjerge blev omtrent ved at gå som 
før, der var ingen synderlig forandring. Peder 
Møli eller Peder Bjerge, som han nu kaldtes, 
var lige så dygtig og påpasselig som Peder 
Tarp, og tilvisse lige så driftig. Han havde før 
været gift med en enke, der havde bragt ham 
flere stifbørn, og nu blev han stiffader til andre 
fire, så det var slet ikke en så hel let stilling, 
han var i; men der kan ikke siges andet, end 
at han var en overmåde brav og god stiffader 
både for det ene og det andet kuld. Det første 
kuld var ældre, de var gifte, men sad småt i 
det. Peder hjalp dem trolig. Det andet kuld 

5*
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var han også god imod; da han var død, viste 
det sig, at han havde testamenteret dem hele sin 
formue. Selv havde han ingen barn, hverken af 
første eller andet ægteskab.

1862 solgte de gården til Povl, Jakob Peders 
søn, og Kristine, Marens søster, og fik aftægt af 
den. I den ene ende af stuehuset blev ind
rettet bolig for dem, og der boede de så 
senere. Peder arbejdede på gården som før og 
Maren for den sags skyld med, for så vidt 
hendes Kræfter strakte til. Da 1864 kom, bkv 
Povl kaldt til fanen, og nu drev Peder gården 
alene. For hver gang en gård skifter ejer, skifter 
den også gerne driftsmåde, og arbejdet bliver 
taget lidt anderledes. Povl indførte også ny 
forbedring, han anskaffede heste isteden for stude. 
Peder var altid vant til at arbejde med stude, 
hestene gik ham for rask, han kunde ikke holde 
ud at følge dem. Lidt efter lidt trak han sig 
tilbage fra arbejdet i gården, men derfor var 
han langtfra ledig. Han var >småkræng<, det 
vil sige: han var fingernem og havde et godt 
håndelav på alt arbejde. Han lagde sig efter 
at tække og tækkede så for folk om sommeren, 
om efteråret hjalp han dem at slagte, om vin
teren bandt han halmløb, og han var en lille 
mester, i hvad han tog sig for.

Men efter som årene gik, tog kræfterne af 
både hos den ene og hos den anden af de to 
gamle. Der var ikke længer tale om, at de
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kunde gå til udensogns kirker, >men så var vor 
Herre også så god imod os — som Maren selv
udtrykker sig — at han gav os Buchholtz*) til 
præst, og bedre præst kunde jeg i alle fald ikke 
have ønsket mig; ja for det .var, som han 
kunde gætte mine lønlige tanker og netop tale 
det ord, som jeg trængte til.< Hvor var det nu 
ikke en glæde for hende og for Peder med at 
sidde i den kirke, hvor de var døbt, hvor de 
var konfirmeret, og som var deres lovlige sogne
kirke, og høre det ord, som kunde tilfredsstille 
deres hjærter. 1874 døde Elisabeth, den næst- 
yngste af Marens børn, meget pludseligt. Det 
var et hårdt slag for Maren, sorgen lagde sig 
tungt paa hende, sindet blev mørkt og trist; 
tanken om, hvilken dårlig moder hun tyktes sig 
selv at have været over for sin Elisabeth, der 
altid havde haft et svageligt helbred, kom op 
hos hende og gjorde sindet endnu mere tungt. 
Hendes legeme, der før havde været svagt og 
ikke havde meget at stå imod med, blev endnu 
svagere, og hendes nærmeste var næsten bange

*) Fra 1857 til 69 var Læsse — en broder til helten, der 
faldt ved Isted — præst i Ølgod. Det er en mand, 
om hvem der kan siges meget godt, men han kunde ikke 
sidan tiltale Maren, som Buchholtz, der var præst i Øl
god fra */, 69 til sin død w/10 75. Buchholtz øvede en 
gavnlig indflydelse i sine menigheder, var meget afholdt 
og blev meget savnet. En mindesten er indsat for ham 
både i Ølgod og Strelluf kirke.
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for, at hun skulde have gået bort til sin Elisa
beth. Hun fandt dog atter trest hos sin him
melske fader, eller rettere han salvede ejet på 
sin syge veninde, så hun kunde se Gudshaven. 
Det var gennem Ingemanns dejlige salme: >Til 
himlene rækker din miskundhed, Gud«, hun fandt 
tresten, den tonede hende i mede en sendag i 
kirken, den blev ved at tone for hende senere, 
og for hver gang hun sang:

»Du kvæger i ørken den tørstende sjæl, 
du bjærger den bævende due;
hos dig er livets det evige væld, 
og lys i dit lys skal vi skue«,

da var det, som vor Herre sagde til hende: 
>Jeg har bjærget den bævende due, jeg har taget 
din lille Elisabeth ind til mig>. Og da hendes 
Sind atter blev lettere, blev hun også råskere 
på legemet. Dog de var begge over de 60, de 
følte begge, det gik ned ad bakke med de legem
lige kræfter. Peder, der i sin manddoms dage 
var en stærkbygget mand, kraftig som få, holdt 
sig længst, men da så kræfterne begyndte at 
mindskes, gik det med stærk fart. I sommeren 
1878 blev han svagere næsten for hver dag. 
Gensidigt havde de to gamle plejet hinanden på 
det omhyggeligste, men nu kunde kræfterne ikke 
slå til længere; Marens søster og svoger ydede 
dem al den kærlige pleje, de kunde; men allige
vel, da Peder blev overmåde svag, ønskede Maren
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at en af hendes børn måtte komme hjem og 
hjælpe hende. Den eneste, der var i en sådan stil
ling, at han kunde, var hendes yngste sen; han 
drog så hjem. Få Dage efter udåndede Peder 
i hans arme; stille og gudhengiven gik han over 
i evigheden, man mærkede ikke til nogen døds
kamp.

To mænd og en datter havde Maren fulgt 
til deres sidste hvilesteder. De øvrige tre børn 
var fløjen ud, ene sad hun tilbage i reden nu. 
En tid gik, hun blev mere skrøbelig, ene kunde 
hun ikke være, og hendes ældste og eneste dat
ter flyttede så hjem til hende; hun skriver selv 
om, hvilken overordentlig glæde det var for 
hende at have sin datter hjemme. Hendes børn 
var nu oppe i ungdoms-årene, de to var forbi 
de 30, den tredje nærmede sig dem med stærke 
skridt. Hun længtes efter at se dem hver i sit 
hjem, og hvor glædede hun sig ikke, da dagen 
kom, at hendes datter holdt bryllup med Thomas 
Jensen i Heibøl; og da hendes ældste søn næste 
år holdt bryllup med Hansine fra Vestermark, 
blev glæden dobbelt, og den blev fordob
let en gang endnu, da hun-fik en datter
datter og en sønnesøn. Men nu sad hun ene 
igen i Bjerge. De to af børnene var vel gifte, 
den tredje flaksede omkring langt fra fædrene
hjemmet, og længslerf lagde sig om hendes hjærte, 
længslen efter hendes børn her, og længslen 
efter hendes kære hisset. Med hvilken følelse
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kunde hun ikke synge Brorsons underlige ve- 
modig-skønne salme:

»Tænk, når en gang den tåge er forsvunden, 
som her sig sænker over livet ned«;

det var, som hendes længsel efter at fa sorgen 
slukket og vunden lægt og sukket kvalt i kær
lighedens favn tonede gennem salmen, og når 
hun så kom til verset:

»Tænk, når en gang i himlens gyldne sale 
jeg med den ven, jeg her på jorden fandt, 
i lyset om et evigt liv skal tale 
og om det liv, der som en drøm forsvandt«,

var det næsten som hele hendes sjæl var i sangen. 
Men atter tog hun sig i det: Det er den alkær
lige og algode Gud, der råder og styrer alt. og 
så sang hun Ingemanns fortrøstningsfulde salme:

»Jeg lever — og ved hvor længe fuldtrøst;
jeg lever, til Herren mig kalder«

der slutter således:

»Jeg lever et saligt liv alt i Gud,
jeg dør kun for evigt at leve;
jeg rejser med glædens det evige bud —
hvi ånder jeg ikke den glæde ud 
hver stund, jeg i verden mon leve!«

Det var troen og bønnen, der hjalp hende 
over længslen og de mere mørke timer, det var 
dem — som før er sagt -- der bar hende livet
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igennem, det var dem der holdt hende oppe i mod
gang, det var dem, der gav hendes liv farve i 
medgang. Hun havde et meget skrøbeligt 
legeme, men det var som man rent glemte dette, 
når man mærkede troen på og tilliden til Gud 
varme gennem hendes tale og sang. Det er ikke 
alene hendes børn — som vi så før, der kan 
vidne om, hvilken bærekraft der var i hendes 
ord og i hendes bøn. Flere: hendes talrige 
slægt og venner navnlig dem fra ungomsårene, 
kan vidne, at om end de er kommen modfaldne 
til hende og hun måske også har været det, så 
skiltes de sjælden ad, før de begge var bleven 
mere frimodige og glade; thi sådan var Maren, 
at selv om hun end kunde være sørgmodig og 
tung i sindet, så glemte hun det helt, når nogen 
kom og betroede hende sin sorg og modgang, 
og så søgte hun at trøste dem og hjælpe dem 
til rette, som hun kunde bedst. En af hendes 
veninder skriver efter hendes død: >Hele vin
teren havde jeg gået og tænkt på, at jeg vilde 
ud og besøge gamle Maren, men vejen var lang, 
jeg måtte være borte om natten, og når man 
er ene kvinde i Huset, er det ikke så let, der 
kan nemt komme noget i vejen, dog i marts, 
når dagene blev lidt længere, vilde jeg tage det 
over tvært og rejse. Jeg gik og forestillede 
mig, hvor rart vi så skulde have det, hvor meget 
vi så skulde tale sammen; vi vilde ligge i et 
værelse, og var der kun en seng, kunde jeg
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godt ligge på gulvet, for vi vilde tale sammen 
den halve nat. Da det så blev mig fortalt, at hun 
var død, græd jeg som et barn, skønt Du ved, 
jeg ikke hører til grædekvinderne; havde jeg 
blot talt med hende, vilde jeg have jublet, og 
det gjorde jeg alligevel, da jeg hørte om hendes 
rolige og salige hensoven i Herren; ja vi kan 
være vis på, hun sov hen i Herren; Gud ske 
evig lov og tak! Hun var mig så kær, så kær 
som få. Skønt jeg ikke havde kendt hende så 
længe, var der dog ingen, jeg satte så højt som 
hende. Hendes ærlige, trofaste, jævne Gudsfrygt, 
hendes seenbort fra sig selv og hendes seenmildt 
på andre gjorde, at man kom til at holde af 
hende og sætte hende højt. Hvor vi — hun og 
jeg — havde meget at tale om; ti vi delte alle 
vore småbekymringer med hinanden, ja vi delte 
også vore glæder. Når jeg kom fra Hoven eller 
fra østbæk højskole, så skulde jeg gærne ind og se 
til hende; jeg listede mig gennem stuen tor at 
overraske hende med at overfalde hende på sin 
stol i kakkelovnskrogen. Så meddelte jeg hende 
lidt af hvad jeg havde hørt, og altid havde hun 
et ord at stadfæste det med, så man gik styrket 
fra hende. Træt og tørstig var jeg, når jeg kom 
der, men vederkvæg et på legem og ånd blev 
jeg hos hende; ja, hvor det var et yndigt hvilested. 
Lang var vejen dertil, og sjælden kom jeg der, 
dog var hun en støtte for mig alligevel.«

Det var ikke få, der kom til Maren. Bjerge 
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og op til alfar vej. Mange, der skulde rejse 
videre, vilde dog gerne ind og se til gamle 
Maren og tale et par ord med hende. Det var 
ikke blot hendes talrige slægt, hendes ungdoms 
bekendte og venner, også de unge, som hun var 
kommen i berøring med gennem sine børn, 
fandt, at det var hyggeligt at se inden for hos 
hende. Ved disse besøg blev der ofte talt liv
ligt, der blev talt om gammelt og nyt, selv
oplevede minder blev dragen frem og levedes 
om på ny. Det ny i tiden blev heller ikke 
glemt, hun vilde gerne tale om det, særligt om
fattede hun højskolen med kærlighed; alle hendes 
børn havde været på højskole, og hvor glædede 
det hende ikke, da de tre af dem i længere tid 
havde fast ophold på Østbæk højskole: den 
ene forestod gårdens udvendige drift, den anden 
køkkenet, den tredje mejeriet, og hun glædede 
sig også, da den fjerde blev højskolelærer, og 
og når nogen talte om, at det var en dårlig 
levevej, han havde valgt sig, han burde da i alle 
tilfælde tage en eller anden eksamen først, så 
gjorde det ingen indtryk på hende, ja selv når 
han til sine tider kunde blive forknyt i det og 
klagede til hende over, at det i grunden så 
mørkt ud for ham, så svarede hun nok så fri
modig: >Å, er det da noget at sørge over; nej, 
stol du på vor Herre, giv dig i hans hånd, han 
skal nok sørge for sine.<
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kunde kun med stor møje forlade sin stol. 
Hendes søster og svoger plejede hende på det 
omhyggeligste, så hun syntes selv, at det var 
for meget. Der kom fremmede til hende som 
sædvanligt, og samtalen gik som den plejede, 
men >det var dog så kedeligt, at hun ikke en gang 
kunde rejse sig og give dem så meget som >en 
bid brød og en dråbe at drikke.« Hun ventede 
egentlig efter at blive > udløst«, efter at »faderen 
skulde hjemkalde barnet«, for nu var hun ingen 
nytte til mer, syntes hun selv, hun kunde ikke andet 
end strikke strømper; hver vinter, hun oplevede, 
ventede hun, skulde blive den sidste; det var altid 
vinteren, den kolde vinter, hun tænkte på med gru. 
I sommeren 1881 begyndte hun så småt at tænke 
på og tale om at tage ud til Hejbøl til sin 
datter; der kunde hun da vugge sit lille barne
barn, og der, syntes hun, kunde hun, på grund 
af, at huset var indrettet på en anden måde, 
blive plejet uden at volde så megen ulejlighed. 
Hun flyttede så derud hen på eftersommeren. I 
40 år havde hun været i Bjerge, meget havde 
hun kæmpet der, meget havde hun lidt, men 
der havde hun også vundet sejren: freden i hjær- 
tet, og mange glæder havde hun haft der. Det 
var derfor med en underlig vemod, at den gamle 
kvinde flyttede derfra, meget længtes hun der
efter. mere end hun selv vilde være ved; men 
alligevel var hun glad ved at være i Hejbøl hos



77

sin datter og svigersen. Ingen kunde omgås 
hende som han, hvor var det en glæde for 
hende, når han kom hjem fra kirken eller fra 
meder og kunde fortælle om, hvad han der 
havde hert, eller når han med sin kraftig klare 
men tillige biede stemme bang hendes gamle 
kære salmer eller lærte hende ny. Hun oplevede 
endnu en vinter og nåede de 7 gange 10, men 
da man næste vinter kom hen i febr., begyndte 
kræfterne at tage af mere og mere. Præsten 
var der ude og tog hende til alters, og derefter 
blev hun så glad og frimodig, så de, der var 
om hende, tænkte, om hun ikke skulde rejse sig 
en gang endnu. Men det varede kun kort, 
døden nærmede sig med sikre fjed. Maren — 
hendes datter — spurgte hende, den sidste 
morgen hun levede, om hun ikke skulde sende 
bud efter hendes sønner; hun svarede: >Nej, 
jeg har slet ikke noget mere at tale med dem 
om, jeg kan blot bede for dem, og dette endda 
dårligt nok; — jeg kan blot overgive dem i 
Gud faders hånd. — Ja, kære Gud fader! Her 
har du mig med alle mine — velsign du os 
alle — og lille Kirsten Marie (hendes datter
datter) med.< Og så udstrakte hun sin matte 
hånd og gjorde korsets tegn på hendes lille 
datterdatters ansigt og bryst og sagde derpå til 
Maren: >Ja, nu har jeg fået fred.< Hun lå 
derpå ganske stille, og Maren sagde til hende: 
>1 ligger da vist og sover hen nu.< >Tror du, 
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Maren?« svarede hun så med glædestrålende 
øjne, og tilfejede: »kunde vi blot rigtig takke 
Gud!« Så lå hun rolig og stille hen, døds
kampen var umærkelig, overgangen fra livet til 
døden var for hende som en let søvn, og man 
så atter her stadfæstelsen af verset:

»Som sol går ned bag lunden
i havet lyseblåt,
i sommer-aftenstunden, 
mens fugle kvidre småt: 
så går den sjæl til hvile, 
i færd med sødt at smile, 
som føler, i sit ord 
hos os vor Herre bo’r.«

Tidt havde gamle Maren bedet om, at hun 
måtte beholde sin samling til det sidste, og at 
hendes dødskamp ikke måtte blive for hård. 
Gud fader havde hørt hendes ben.

Det var den 28. febr. 1883, at hun døde. Den 
7. marts blev hun begravet. Hendes slægt og 
venner samlede sig i Store-Hejbøl om hendes 
båre. Hendes yngste søn talte her et lille ord. 
Han sluttede således: »Her ved hendes båre 
vilde jeg gerne sige hende en tak; havde hun 
kunnet svaret mig, ved jeg nok, hun vilde have 
sagt: »Tak du vor Herre, det er ham, der har 
hjulpen dig«, ja vi vil også sige ham tak. 
Tak, kære fader i det høje; tak for moder; tak, 
fordi du har ladet os fødes af sådan en slægt 
og af sådan en moder; tak, fordi du har ledet
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og hjulpet hende, og fordi du har ladet hende 
lede og hjælpe os. Se nu også til os, så at vi 
kan leve således, så hun kan have ære af os, 
og således, så at vi — når den dag kommer — 
kan samles med hende hisset. Og så vil vi 
bekende den tro og bede den bøn, hvortil mit 
første barndomsminde om moder knytter sig.c 
Dette gjorde han så. Flere af hendes kære salmer 
blev sungen, kisten blev lukket og sat på vognen. 
Mens toget er ved at ordne sig, kommer Morten, 
hendes ældste broder, hen til hendes yngste søn 
og siger, mens tårerne randt ham ned ad kinden: 
>Det er det glædeligste, jeg har været med til i 
lang tid. Hvem der har levet, som hun har 
levet, og levet livet fuldt ud, og så dør sådan, 
som hun døde, og som man er så vis på er 
gået ind til vor Herres glæde, dens død er 
glædelig, selv om tårerne må rinde derved.« 
Toget satte sig nu i bevægelse ad Ølgod kirke 
på. I kirken talte stedets præst, pastor Olrik. 
Hun havde glædet sig ved hans forkyndelse; i 
førstningen ved selv at høre ham, tilsidst, da 
hun ikke mægtede at komme til kirke, glædede 
hun sig ved, at andre kunde høre ham og ved 
at få det på anden hånd. Nu talte han ved 
hendes båre, smukt, deltagende og trøstende. 
Båren blev derpå nedsat i graven ved siden af 
hendes forudgangne kære, Olrik forrettede jords- 
påkastelsen, og jorden dækker nu hendes støv
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men hendes minde lever iblandt os, og det vil 
vi frede om og glæde os ved.

Hun havde fire børn, hvoraf de tre er levende; 
den fjerde, som er død, hedte Elisabeth. Der 
var ingen af børneflokken, der som hende havde 
arvet moderens glade sind. Elsket var hun 
overalt, mange venner og veninder havde hun, 
fordi hun havde det lette sind — ikke letsind 
— og det lyse blik på alt og alle, og fordi 
hun kunde give sig hen til glæden og venskabet. 
På den anden side var hun også den, der havde 
arvet mest af moderens forknythed og tungsind, 
få mærkede dette, ti når hun var sammen med 
andre, var hun altid den lyse og glade Elisabeth, 
men når hun var ene med sit arbejde og ene 
med sine tanker, kunde det mørke mismod hvile 
tungt på hende. Først lærte hun skrædder
syning, men det lærte hun efter sine forældres 
råd, selv havde hun ingen lyst dertil. Da hun 
havde lært dette, gav hun sig påny i lære, men 
nu var det mejeriet, der var lærefag. Det var 
et arbejde, hun syslede ved med glæde, men 
hendes helbred var svagt, strængt var det for 
hende at udholde arbejdet, men hun vilde ikke 
give>sig, så længe hun kunde holde ud. På en 
gang var det så også, som hendes kraft var brudt. 
Den 26. april 1874 måtte hun gå til sengs, anden 
dagen derefter var hun død. Hendes fætter
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højskolelærer N. Hansen, Østbæk, hos hvem hun 
var, tegnede følgende billede af hende ved hendes 
båre: >— — Vi vilde gerne ligesom samle i et 
billede alt hvad elskeligt, der var hos hende, vi 
ville gøre os klart, hvorledes det minde er, hun 
har efterladt os, og da ville vi sige: Elisabeth 
Pedersen efterlader sig et lyst minde; hun var 
en from elskelig sjæl; havde et godt og med
lidende hjærte; hun vilde os alle vel og ingen 
ilde; hun havde så mildt et eje og så opmun
trende et ord; ja Elisabeth var en munter og 
glad sjæl. Hun havde et svageligt legeme, og 
vejen faldt hende vist tidt tung og besværlig, men 
hun var ikke af de torsagte sjæle, der ser det mørke, 
nej hun så mod det lyse og kunde ved sine ord 
og sin frejdighed tidt få tyngselen til at vige. Ja, 
husk det, du hendes moder og hendes fader og 
hendes søskende og lad os huske det alle: 
Elisabeth efterlader sig et lyst og godt minde, 
og hun være takket i hendes grav, for hvad hun 
har været for os. Ja jeg vilde så gærne været 
hos hende på det sidste, talt et trøstens ord til 
hende, bedt en bøn for hende og have takket 
hende for, hvad hun var for os i live. Det 
skulde nu ikke så være; men her ved hendes 
båre vil jeg sige en oprigtig tak, for hvad hun 
fiar været for os, og jeg tør nok sige, at hele 
hendes store slægt har en tak i sit hjærte til 
hende og vil som jeg sige hende et godt farvel.«
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Breve fra Maren Hungebjerg.

(Avgust 1873.)
Kære Barn!*)

Tak for dit brev! Jeg er meget glad, hver 
gang jeg spørger fra Dig, men gladest er jeg 
dog, når Du skriver til mig, så tænker jeg også, 
Du kan have glæde af at hore et ord fra din 
moder. Gid jeg nu kunde skrive noget, som 
kunde fornøje Dig lidt, og som der var sandhed i.

Jeg var meget glad ved, at Du havde hørt 
pastor Birkedal og syntes så godt om ham. 
Jeg synes da også, at for mig er han den første, 
endskønt jeg også er meget glad ved de andre 
troende præster, og vore højskolelærere er også 
nogle rare mennesker, men det ved Du jo lige 
så godt som jeg.

I går, som var tirsdag, havde vi i højskolen 
et lille rart møde. Skolen med pigerne sluttedes. 
Der var ikke andre, der talte, end lærerne. 
Hansen talte over et ordsprog, som lød således: 
»Altid er våde nær, men lykkelig den, som 
er velsignet«, og det fik han så meget rart ud
lagt: velsignelsen havde vi alle fået i dåben, 
men det gjaldt om at tage imod ^denne vel
signelse, at tro på den, så at vi derved kan fa 
--------------- *

*) Brevet er skrevet til hendes yngste sen. Maren, Hans 
og Elisabeth er hendes øvrige børn. Faderen, der om
tales, er hendes anden mand. Hansen og Nielsen er 
højskolelærerne i Østbæk.
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mod, kraft og styrke til at møde faren og det 
onde, som kan møde os. Han talte også skønt 
om kærlighed til fædrelandet og modersmålet. 
Han håbede, at disse unge piger dog havde faet 
så meget ud af opholdet på skolen, at de med 
glæde kunde tænke på den korte tid, de havde 
været der. Nielsen talte over sangen: >1 alle 
de riger og lande«, og det var rart. Jeg har 
aldrig tænkt, at den kunde passe for mig; nu 
fik jeg dog nogenlunde klarhed over den. Jeg 
må igen tilbage til pigerne. De var meget be
væget ved Hansens tale, det var tydeligt at se, 
at de elskede skolen, jeg tror rigtignok også, 
det er et sted, hvor kærlighed har hjemme; jeg 
synes altid, det er så rart dernede. Hans er der 
endnu, men nu skal han snart derfra, jeg havde 
set kærere, at han havde bleven, men det gør 
han nu ikke, og så skal vi tro, at det også kan 
være godt.

Jeg talte igår med Maren og Hans og mange 
flere venner, som jeg kan hilse Dig fra. De er 
raske, det er at takke Gud for. Elisabeth var 
ikke til møde på grund af, at det regnede;-------
men jeg er vis på, at jeg skal ikke hilse Dig 
mindst fra hende. — — Jeg så i hendes brev, 
at Du mente, at det var bare løgn, når Du 
lænpftest efter hjemmet. Der var vist mere sand
hed deri, end jeg ønskede. Jeg har altid ondt 
af det for dem, som længes, ti jeg ved af erfar
ing, at det er strængt at skilles fra dem, man 
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elsker, men det er dog godt, at der er noget i 
os, der kan længes, ti så håber jeg, at der også 
er noget i os, der kan længes efter vor Herre, 
og det kalder Birkedal en klokkeklang*), som 
vi kan hore i stille timer, og som er så blid* og 
mild, som gamle Even**) siger; ham holder jeg 
så meget af, så når jeg tænker på ham, så synes 
jeg, jeg kan se, hvordan han er. Jeg har i 
disse dage læst i > kirkeklokkeklangen < hver 
middag. Der er meget i den; jo tiere man 
læser den, jo rarere bliver den.

Nu er jeg snart træt af at skrive, og jeg synes 
også, at jeg ikke har noget at skrive om .... 
Fader er i sin gamle gærning med tækken og 
er nogenlunde rask, jeg er også selv nogenledes, 
og jeg kan sige, at Gud er god mod mig. Det 
er og ret skent i naturen, vi trængte til regn, 
og det fik vi. Nu er det, som hele naturen 
fryder sig og takker vor Herre, så godt den 
kan. O, gid jeg da også ret kunde takke ham 
for hans faderlige godhed imod mig og Dig og 
os alle. Lev vel, lille Povl, det ønskes af din

Moder.

Lev med vor Herre, så lever Du vel.

*) Birkedal: Kirkeklokkeklangen i den norske dal. Bn 
fortælling.

**) En af personerne i anferte skrift.
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(Juni 1874.)
Kære Povl!

Det falder mig meget tungt at skrive denne 
gang; ti dette ord: »Elisabeth er død« var 
noget, som sårede, men vi har også hørt det 
ord, at pigen er ikke død men sover, og ladet 
os trøste deraf. Det tror du vist også, at din 
søster lever og har det godt, og så håber jeg, at 
Du kan tænke på hende med glæde.--------Jeg
var meget bedrøvet de første dage og var 
næsten syg, men nu er jeg bedre, nu synes jeg, 
både fader, Maren og Hans er hel glade, og 
jeg vilde også gærne være glad, og se, at Du 
også kan hjælpe os at takke vor Herre for sin 
store barmhjærtighed mod hende og os alle. 
Ja, gid hendes bortgang måtte være som en 
mild klokkeklang, der kunde blive ved at kalde 
på os, så at vi en gang kunde blive samlede, 
hvor »evig glade vi skal være i vor Herres Jesu 
navn!«

Hvorltdes Elisabeth har haft det i hendes 
sygdom, tænker jeg nok, at Hansen har ladet 
Dig vide for at trøste Dig, og nu skal jeg sige 
Dig lidt om hendes begravelse. Den var meget 
højtidelig; den dag, der var møde, var hendes 
lig omringet af dine og hendes venner, som 
ofrede både kranse og tårer, men det kunde ikke 
glæde mig, hvis jeg ikke havde håb om, at den 
store børneven, som hun længtest så inderlig 
efter, skulde komme og holde nadver med
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hende, ja det er vor trøst, at han kom. O Gud 
ske lov. Hun fik den dejligste kiste, nogen 
havde set; fader har allerede ladet plante på 
graven, og alle kappes om at ære hende. Vi 
havde gærne ønsket at se Dig den dag, men 
da det ikke kunde ske, så vil vi tro, at det var 
det bedste. — —

Nu hilses Du fra os alle. Guds fred og vel
signelse være over Dig, det ønskes af din moder

M. H. Hansdatter.

(Juli 1874.) 
Kære Povl!

Jeg skulde skrive et brev og ved næsten ikke, 
hvad jeg skal skrive; jeg har intet at skrive om 
mig selv, der kan fornøje Dig, for rask er jeg 
ikke, og glad er jeg heller ikke. Men jeg kan 
hilse Dig fra Maren, hun er rask, det er Hans 
også, og fader er nogenledes. — — Jeg har så 
tidt tænkt, at jeg vilde hellere være syg, end I 
andre skulde være det, men så når turen kom
mer til os, så krymper vi os, og jeg kan endda 
ikke sige, jeg er syg, men jeg er heller ikke 
rask. Jeg kommer til at tænke på et foredrag, 
pastor Olrik fra Bølling en gang holdt i høj
skolen. En pige havde beklaget sig over, at 
hun aldrig var rigtig glad. >Hør, min lille 
pige!« sagde han så, »kommer det ikke deraf, 
at du ikke ret kan takke, kan vi først ret 
takke, for hvad vi har, så skal vi nok blive 
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glade, og så far vi bestandig mere.c Men den 
gang, han sagde det til pigen, vidste han ikke, 
at der lå nær så meget i disse ord, som han senere 
havde erfaret. Ja, Du kan tro, det blev et rart 
foredrag. Og så læste han et stykke op af en 
bog, om en gudfrygtig munk; det passede så 
godt. Jeg har tidt tænkt på denne tale og kan 
så godt forstå, at det er sandhed, men det er 
ikke ret levende hos mig, ti ellers gik jeg ikke 
så og hang med næbet, som jeg går. — Vi 
sender dig nogle madvarer. Bed vor Herre, at 
han vil velsigne det; glem heller ikke at takke 
ham, ja gid vi kunde huske at takke ham, ti 
han er god og hans miskundhed varer evindelig, 
som David så tidt gentager, ja god er han, det 
erfarer vi daglig.

Nu hilses Du fra os alle. Vort ønske er, at 
det må gå Dig vel.

Maren Hansdatter.

(Septbr. 1874.)
Kære Povl!

Du skal have tak, fordi Du lod os vide, 
hvordan Du har det*), skønt det ikke er så glæde
lig, men noget var der dog, som glædede os, 
og det var, at Du var lidt bedre. Det er vist 
ikke behageligt for Dig at være syg, og så være 
iblandt fremmede. Men vor Herre lægger ej

*) Povl lå da syg af tyfus på sygehuset i Fredericia.
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større byrder på os, end han selv giver os kraft 
til at bære dem, gid vi bare kunde tro det og 
ej være utålmodige, men det vil vi for det meste 
blive, når det bliver noget langvarig. O, gid 
det blot ikke skal blive altfor besværligt for 
Dig, men det gør det ikke; ti den store samari
tan, som der blev talt om sidste søndag, har jo 
mødt Dig pa vejen, bøjet sig over Dig, for
bunden dine sår og overladt dig til værten, den 
Helligånd, som vil pleje Dig.--------O, gid vi
nu snart kunde spørge, at Du var lidt bedre og 
om kort tid hel rask, ja sådan vilde vi gærne, 
det skulde gå, men dog må vi sige, ske Guds 
vilje, ti han ved nok, hvad han ger. O, Gud 
ske lov. — —

Nu være Du hilset fra os alle. Jeg tænker 
tidt på Dig. Lev vel! det ønskes Dig af din 
moder.

Det kommer mig dog for, at Du snart bliver 
rask.

Maren Hansdatter.

(6. maj 1879.)
Kære Povl!

Du skal have mange tak både for din bog 
og dit brev; jeg var meget glad ved begge 
dele. Det er en meget rar bog, den fordrer 
ikke, at vi skal gøre store ting, men opmuntrer 
bestandig til at tro på den kære frelser, som 
har gjort det store for os. Ja, det trænger jeg



89

til at blive mindet om atter og atter. Dog 
Gud ske lov, at det dog er meget klarere for 
mig, end det har været. Jeg kan for det meste 
bedre give afkald på mit eget og stole på, 
hvad vor Herre har gjort, ja gid jeg altid kunde 
det.-------

Vi er ikke så meget rask, men vi må være 
glad ved nogenledes. Ja, gid vi altid kunde 
være fornøjet med det, således som Gud laver 
det for os. Når vi skuer tilbage på vort liv 
og ser, hvorledes han har hjulpen hidindtil, så 
kan vi håbe, han og vil hjælpe os fremdeles; ja 
det give han os nåde til at tro!

Nu hilses du fra os alle og især fra din 
moder. Gid det må gå Dig vel.

Maren Hansdatter.

(Først i marts 1880.)
Kære lille Povl!

--------Nu må jeg lade Dig vide, at jeg har 
det rigtig godt, nok er jeg ikke så rask til at 
springe omkring, men jeg er så frisk som en 
fisk, og jeg er meget glad ved den magelige 
vinter ikke alene for min egen skyld, men de 
fattige skal da ud, hvordan vejret er, og det er 
ikke altid behagelig. På denne måde har vor 
Herre gjort det godt for mig, men gid jeg 
måtte være af de fattige, som han priser salige.

Jeg var glad ved, at der var nogle, der 
havde glædet Dig på din fødselsdag; jeg tænkte
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også på Dig, og det med glæde og tak til Gud; 
man har godt af de minder, hvor vor Herre 
især har vist barmhjærtighed mod os, det er, 
som der står i sangen: det gamle år, det er dig 
borgen for Herrens nåde i det ny, således er 
hans godhed i det svundne ligesom borgen for 
hans godhed i det kommende; ti vi ved jo, at 
han er i dag som i går og til evig tid den 
samme. Ja, hvor det er godt at stole på vor 
Herres gærning og ikke på vor egen; ja gid vi 
altid gjorde det.

— — gid Du må få lykke til din gærning, 
hvor Du så siden skal hen, at den må blive til 
Guds ære, så bliver den også andre til gavn 
— — gid det må gå Dig vel. Fra din 

Moder.

(Maj 1880.) 
Kære Povl!

--------det er, som den kære Melby har sagt: 
det er rart at elske nogen, men det er også 
rart at vide, at nogen holder af én, ja han har 
sagt meget, som jeg er inderlig glad ved.------
Gid man kunde som Avgustin ret blive ydmyg 
og give Gud æren, og kunde man være som 
Amonikar udholdende til at bede for sig selv 
og de kære, Gud har betroet os; Gud hjælpe 
os dertil ved sin Helligånd. Gid både Du og 
jeg og vi alle må have en glædelig pintse og
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ret blive oplivet af den gode ånd; ja, gid dette 
må ske. —-------

Nu så farvel og tak, men vor Herre skal 
have mest tak, ti han er så god imod os.

Hilsen fra din moder.

' (1881.)
Kære Povl!

— — Jeg sender nu Dig den lille bog*); 
hvad mon Nutzhorn vil med den. Der tales 
sommetider om, at folk samler op i gamle 
bøger, lige som de skulde være farlige; men 
jeg synes dog, at det var i de gamle bøger, jeg 
har fundet vej til frelse. Der er jo meget, som 
vi har lært i vor barndom, som vi ikke forstod, 
men som nu bliver os klar; dog jeg er også 
meget glad ved ny bøger. Jeg fandt en sam
ling af prædikener i dragkisten; det var dog 
rart at se så mange troende præsters navne, da 
deres bekendelse gik ud på at overtale folk til 
at stole på vor Herres gærninger og bruge de 
nådemidler, som han har givet os. — —

Gid det må gå Dig så godt, som Du kan 
tåle, og god lykke til din gærning. Det ønskes 
af din

moder.
Skreven torsdagen efter pintse.

*) Det var en andagtsbog, Nutzhorn «»nskede for at se 
nogle gamle salmer, som fandtes deri.
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(Pisken 1881.)

Kære Povl!

Tak for dit brev og din 
tænker på mig i kærlighed.

bog og fordi Du 
Jeg har nu atter

fyldt et år og har begyndt på det sidste af de 7 
gange 10, som er støvets år, Gud ved, om jeg 
kommer til at ende på det, Guds vilje ske.

O Gud ske lov, det hjemad går, 
didhen, hvor synd og ded ej når, 
hvor glemt er jordens meje, 
hvor sjælen ved sin frelsers bryst 
skal drikke livets fulde lyst 
alt af hans stråleeje, 
hvor altid de skal sammen bo, 
som did fandt vej i Jesu tro, 
de unge med de gamle.

Gud give, at vi må være blandt dem.
— — Jeg har den glædelige tidende at 

mælde, at vor Herre har givet Maren og Thomas 
en lille yndig velskabt datter, og Maren ser så 
sund og livsglad, som om hun fejlede ingen ting. 
Jeg er glad derved, og jeg ved også, at det kan 
glæde Dig. Jeg takker Gud derfor, som jeg 
kan, og ikke, som j’eg burde. Hvor vor Herre 
dog er god mod os.

Gid Guds velsignelse og Guds fred må følge 
Dig, det ønskes af

din moder.
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(Ferst i Juli 1881.) 
Kære Povl!

Tilgiv mig, at jeg har ladet det vente så længe, 
ferend jeg skrev; ti i den sidste tid kunde jeg 
nok, for nu er jeg snart lige så rask, som før 
jeg blev syg, hosten har forladt mig, og jeg 
føler mig så lykkelig, så jeg ved ikke andet 
selv, end at jeg er grumme rask. Jeg tænkte 
snart ikke, at jeg var kommen fra det, men 
Gud tænkte det anderledes, han er den samme 
kærlige fader, når han sårer som når han læger, 
han være takket for begge dele.--------

------- Jeg tænker noget på at tage til Hej
bol inden vinteren, men jeg ved ikke, hvordan 
det går. Hjælp mig at bede vor Herre om, at 
det må gå, som det er mig tjenligst, at hans 
vilje må ske.-------

— — Jeg ønsker, at Du må blive så lykke
lig, som Du kan tåle for at komme frelst igen
nem. Guds fred være med Dig. — — nu være 
Du hilset fra din moder

Maren Hungebjerg.

Mine søskende så dog tidt ind til mig, da 
jeg var syg, og jeg var glad ved dem, især ved 
Morten-------



Slægttavler.

I, HANS BANK.

A. Hans Møli, Lindberg mølle.
B. Jeppe Bank, Banken. Død omtr. 1830.

I. Niels Kristen, degn i Vilbjerg, havde 
flere børn.

II. Hans Kristjan, Børslund i Rind, havde 
9 børn.

III. Jer g en, Holsted.
a. Jeppe Bank.
b. Ingeborg, gift to gange, stor børneflok.

IV. Mads Kr ist jan, Kristjansfeld,
a. En søn, der blev grosserer i Køben

havn.
b. En datter i Dalby.

V. Grethe, Høgild i Rind, havde 7 eller 8 
børn.

VI. Maren, Svenlund i Rind, havde 3 børn, 
der blev voksne.
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VIL Kristine cn Mads Abraham.
a. Kristen, død.
b. Ingeborg.
c. Abraham.
d. Johanne, i Amerika.
c. Hans Kristjan.
f. Abelone, bor i Agersnap.

VIII. Bartholene c/) Grejs Spillemand, dræbt 1861.
a. Ingeborg co Jens Kristjan i Bjerremose.
b. Mette Marie æ Nis Veilgård.
c. Jens Gregersen, i Biltoft.
d. Jeppe, i Amerika.
e. Kristine, Varde landsogn.
f. Elisabeth, i Amerika.

g. Gertrud, i Andsager.
C. Jens, drog langt østerpå.
D. Kristen Agersnap, tvillingbroder til Jens, fedt 

omtr. 1752, boede på Vestergård i Agersnap, 
c/) Maren Hungebjerg.

I. Haps Peter, Grimlund.
a. Marie, Grønfeldt, I der var 21 års for
b. Peder, Grimlund, j skæl på deres alder.

II. Hans Agersnap, boede på fædregården, 
f. 1782, d. 1871, cn 23/s 11 med Elisabeth 
Mortensdatter, f. 1786, d. 1860.
a. Maren Hungebjerg, f. 16/4 12, m 1. 

% 41 med Peder Tarp, £ 1,/io n> d. 
21/io 56- w 2. 1S/12 57 med Kristen 
Peder Jensen, f. 1812, d. 23/r 7^> 2> ægte
skab var barnløs. Børnene af 1. er:
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1. Maren f. */» 44. cn 3I/1O 79 med 
Thomas Jensen, Store Hejbel, f. 
ls/3 40, cn 1. 31/I0 73, enkemand 
28/4 77- (En datter af hans første ægte- 
skab er Mette Helene Katrine f. 24/y 75.)
1. Kirsten Marie f. 15/4 82.

2. Hans f. 2®/i^ 46. cn 6/4 81 med 
Hansine Marie — datter af Kr. 
Jørgensen Vestermark — f. 24/u 5L 
De bor i Agersnap.
z. Peder Kristjan f. J7/5 82.

3. Elisabeth f. a6/ia 49 (2. juledag), d. 
28/4 74«

4. Povl f. «/2 53.
b. Morten f. 5/12 17. cn 8/4 43 med 

Magdalene — datter af Niels Hansen, 
degn i Brørup — født kongaften 
1819. De boede i Vejrup omtr. 4 år, 
kom til Andsager mølle i maj 1847, 
til østbæk 1882.
1. Niels Hansen f. ,3/12 44* cn 10/6 

72 med Johanne Karoline Andrea 
Michelsen — en datter af pastor 
Michelsen i Vester Vandet — f. 
17/ia 44*
z. Ejnar Morten f. n/3 73.
2. Gunnar Severin f. K/s 75*
5. Annina Avgusta I tvillinger, f. 
4. Magdalene I *7i 77-
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J. Karen Gudrun f 23/10 78.
6. Johanne Elisabeth f. 23 8 80, d.

18 4 81.
7. Age Johannes f. 14 5 82.

2. Elisabeth f. 8/]0 47. co 24/5 73 
med Hans N. Hansen Uhre f. 28/2 53.
i. Marie Magdalene f. ,9/12 82.

3. Kirstine f. 50. cn 20/10 76
med Hans Ravnkjær f. 21 53.
1. Ane Magdalene f 27« 77-
2. Morten Hansen f. 12 6 81.

4. Sine £ 23/1 54. cn ,9/n 8° med 
Jens Kristensen f. 26/12 49 (juledag \ 
z. Karen £ 16/o 81, d. 4/6 83.
2. Magdalene f. 8/3 83.

5. Hans Agersnap f. 19/n 57. co 23/'a 
82 med Marie — en datter af 
Hans Jakob Soltoft, Hulvad — £ 
10/t 60. De bor på fædregården. 
z. Margrethe Magdalene £ 12/3 83.

c. Ane Marie f. 18/3 21. cn 28/1 44 med 
Kristen Jensen Møli, d. 28/12 68.
1. Ane Elisabeth £ 14 6 1844, d. 1869.

2. Hans £ ®/4 48. c/) med Oline Ja
kobsen.
z. Jakob Peder £ 2 7/A x 74.
2. Kristen Mel £ ls/8 77.
3. Anton Marinus 20/9 79.
To bom er død.

7
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d. Johanne Katrine f. 14/3 23, d. 4/7 
79. cn 1860 med Povl Larsen Harskes, 
f. 9/s 31.
l Lars Olesen f. 8/6 61.

2. Hans Agersnap f. 3/2 64.
3. Elisabeth f. 3/12 66.

c. Kristine f. 18/1 26. cn 26/10 62 med 
Povl Tarp — en søn af Jacob Peder 
i Hovlund — f. 25/12 34* 
Flere børn, der alle døde meget unge.

i. Kristen f. 3/5 28. cn 9/1 x 62 med 
Lovise Augusta Frederikke — en 
< atter af Jens Mortensen — f. 22/4 
37. De bor på fædregården.
1. lians Agersnap f. 29//1 64.

2. Elisabeth f. 21/5 65.
3. Jens Marinus Strandbygård f.2 */3 74. 
Fem børn er død meget unge.

g. Kristjan f. 29/10 31. & 4/'5 62 med
Kirsten — en datter af Kristen Hvelp- 
lund — f. 15/8 38.
1. Abelone Marie f. 13/2 63.
2. Elisabeth f. 19/7 64.
3. Kristen Nielsen f. 3/7 66.
4. Hans Agersnap f. 20/7 68.
5. Niels Peder f. 4 72.
6. Kristjan Peder 712 74.

III. Bodil, Holt i Andsager.
a. Hans Kudsk.
b. Mette Marie co Johannes i Grimlund.
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c. Kristin?, kom oster ud.
d. Kristen Holt, såret ved Isted, bor i 

Mej 1 vang.
e. Niels, kom ester ud.
f. Hanne.

IV. Kristen, boede i Østbæk.
a. Kristen Peder i Højlund.
b. Peder Må ved Kirken.
c. Kirsten Marie zn Jens Ekknud.
d. Mads Jessen.
e. Nteis Plauborg.
f. Hans Peder, ved Kirken.

V. Karen Medum.
a. Niels Medum.
b. Maren oq Kristen Larsen i Hjedding.
c. Kristen, i Åddum.
d. Lavrids i Fåborg.

VI. Jens, Lindberg mølle.
a. Hans (møller).
b. Margrethe.
c. Maren Hungebjerg æ Thomas Sig.
d. Niels Peder, i Skads.
e. Niels, i Lærkeholt i Andsager.
f. Kristen (halvtossef.

g. Kristen Hyldgård. 
VII. Ane cn Jens Møil.

a. Kristen Møl! cn Ane Marie, Hans Ager
snaps datter (s. ovenfor).

E. En datter, der kom til Andsager, hun havde
7*
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to sønner, der drev handel, men de døde 
som pebersvende.

2, PEDER fra Hanherred.
Morten Vestkjær cn med Ane Marie af Klabtoft.
A. Peder f. 14/3 1784 i Klabtoft, d. i novbr. 

1847. Mette — Thomas Uhres søster — 
boede først på fædregården i Vestkjær, siden 
på Banken.

I. Morten Pedersen, ugift.
II. Kristen Dejgård.

III. Ane Marie cn Anders Kristensen, sogne
foged.

IV. Hanne, i Ovtrup.
V. Kristen, i Lunde.

VI. Kristjane cn Mads Jessen.
VII. Niels, degn i Strelluf.

B. Elisabeth f. 1786, cn med Hans Agersnap, se ovenf.
C. Anders Gammelgård f i Klabmolle 7/1 1788,

d. 4/7 1869. cn Kjersten Marie — Kjæld 
Gammelgårds eneste datter.

I. Kjæld, kontrolleur i Varde.
II. Morten Vallund.

III. Karen på Banken.
IV. Ane Marie m Niels Peder Jensen Gammel

gård.
V. Bo lder up, boede på fædregården.

VI. Elisabeth tn med Tyge Pedersen For- 
somho.

VII. Katrine zn Kristen Dej ård >e ovenfor).
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VIII. Kr ist jane,
IX. Maren tn Jens Husby.
X. Stine tn danebrogsmand Jens Møller, 

Letbæk.
XI. Kjersten tn med Lavrids i Kæret.

D. Mourits f. 29/5 1791 på Rekkergård. cn 1. 
Jakob Lundes datter, 2. med Abelone Marie 
Mejlvang. Børnene af 1. ægteskab:

I. Irine tn Bolderup i Gammelgård (se 
ovenfor).

Af 2. ægteskab:
II. Jakob, i Thorbøl.

III. Morten, druknede.
IV. Lavrids, degn i Velling.
V. Kristiane, i Oksby cn med en sømand.

VI. Knud
VII. Ane Marie tvillinger.

VIII. Mårenen med Niels Plauborg (se ovenfor).
IX. Karen tn med lærer Knud Jensen.
X. Mette tn Niels Vad.

E. Jens Strandbygård f. på Rekkergård 1794,
d. 16/5 1878. tn *6/10 1828 med Else Marie 
Lavridsen f. i Mejlvang 1803. d. 1880.

I. Maren tn Knud Nikolaj.
II. Ane Marie tn med Jørgen Mejlvang.

III. Lovise Augusta Frederikke tn Kristen 
Hansen Agersnap. (Se ovenfor.)
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3, ANDERS SØRENSEN i Viborg cn med Dorthea 
Mauritzdatter.

Poul Rhich, døbt 4/7 1726, d. 1787, præst i Hodde 
og Tirstrup cn Marie Munch. Deres børn: 

Kristen, degn i Oksbøl, siden kromand. 
En sen, degn i Åddum.
Povline.
Katrine, og måske flere.
Povline 29 3 1780 med Kristen. Deres børn: 
A. Povl Rhich Tarp, død 29/7 26, cn Maren Bal

lund, død 12/10 29, boede på fædregården.
I. Kristen boede på fædregården Tarp, 

døde som ung mand.
II. Peaer f. 11/i0 v. Maren Hungebjerg 

(se hende}.
III. Jakob Peder f. 30 5 14, d. “/5 82, cn 

1834 med Kirsten Olesdatter, Havlund.
a. Povl larp f. 25/12 34» cn Kirstine fra 

Agersnap (se hende).
b. Else Marie f. 1842, zn med Hans 

Jensen (Josiasen).
1. Kirstine f. 10/10 68.
2. Jens Josiasen f. 4 10 70
3. Ane Kjerstine f. 2(;/8 73.
4. Jakob f. 1875.
5. Maren* Lavrine f. 1878.
6. Niels Jensen f. 1881.
En cr død.

c. Maren f. 12/12 47, & med Mikkel J. 
Mikkelsen, Vrå.
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1. Mikkel Nielsen f. 5/6 68.
2. Jacob Peder f. 5/6 76.
3. Ane Margrethe f. 1878.
4. Kristian Karl Marius f. 1880.
5. Birgitte Katrine f. 1882.

d. Oline f. 29/7 49, cn med Hans Mell 
>e ham).

e. Kristine f. 5/2 51.
f. Ole f. 20/3 53.
g. Katrine Marie, død ganske ung.

IV. Lars f. 28Z11 16, d. 29/7 38.
V. Daniel f. 16/12 19, & 2/5 52 med Kir

sten Kristensen fra Odderupgård, f.2 % 24.
a. Karen, død som barn.
b. Maren f. 13/10 55» cn 16/9 82 med 

Jens Madsen fra Adsbøl,
c. Karen f. 18/8 59.

VI. Mads Kristjan f. 21/11 22, cn 1. i efter
året 1851 med Ane Kirstine — en datter 
af Jens Møil — f. i Avgust 1829, d. 
20/3 64, 2. majdag 1866 med Kirsten 
Kristensdatter fra Baggesgård. Børnene 
af 1. ægteskab:
a. Ane Katrine f. 28/8 52.
b. Jens f. 26/9 54, zn Q/7 76 med Kristiane 

Nielsen fra Vognslund, f. 8/11 49.
1. Ane Kirstine f. 29/5 77.
2. Mette Kirstine f. 8/6 80,
3. Kirsten Marie Nielsine f. 13/10 82.

c. Hans Peder f. 25/8 57.
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Af 2. ægteskab:
d. Ane Kirstine f.18/8 67.
e. Kristen f. 1 c/4 69.
f. Maren Katrine f. J 9/j j 71, d. 1880.
g. Karen Povline, f. 6/5 74.
h. Else Marie Jensine f. 7/5 76.

B. Hans Pertou, havde ingen børn.
C. Johan i Skovsende.

I. Line zn Peder Henriksen, bor i Ands
ager, har flere børn.

II. Kristen, bor i Skovsende, har børn.
D. Katrine Marie fremstilledes i kirken 9/3 83, 

cn med Hans Knudsen i Bjerge, havde ingen 
børn.

E. Peder, fremstillet i kirken V10 1786, død i 
Krigen.

F. Kjersten, kom langt syd på.


