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FORORD.

få Anledning af Ballings 70aarige Fødselsdag den 
2Me April 1913 skrev jeg en længere Artikel om 

ham i »Vejle Amts Folkeblad«. Det er denne Artikel, 
der efter Opfordring af flere af vore fælles Venner her 
fremkommer i Bogform i omarbejdet og stærkt udvidet 
Skikkelse som et Mindeskrift om vor afdøde Ven. Han 
er skildret som han stod og gik iblandt os gjennem de 
mange Aar, og som han vil leve i Mindet iblandt Be
folkningen her i Egnen. En udførligere Bedømmelse af 
hans Forfattervirksomhed og hans Betydning som Skole
mand har jeg i nærværende lille Bog ikke kunnet komme 
ind paa. Det er der ogsaa andre, der har bedre Be
tingelser for end jeg, og jeg tvivler ikke om, at det vil 
ske; thi Balling indtager en saa ejendommelig Stilling 
i vor Literatur, at hans For fatter virksomhed nok for
tjener en nærmere Belysning.

Gadbjerg Præstegaard, i December 1916.

Hans Kau.



Jens Christian Balling er født i Skive d. 24de April 
1843 og er Søn af Handelsbetjent Svenning Balling 

og Anna Margrethe Vendelin. Her var Tvillingfødsel. 
Først ankom en lille dødfødt Pige, og 12 Timer senere 
fødtes Drengebarnet levende.1)

Balling talte sjældent om sin Barndom; men han 
har fortalt, at hans Fader omkom ved Badning i Skive 
Aa, medens Sønnen vistnok endnu var temmelig lille. 
Moderen var i mange Aar Husbestyrerinde paa GI. 
Skivehus og meget afholdt og betroet dér. Det var 
en almindelig Antagelse, at det var hendes Herskab, 
der fortrinsvis afholdt Omkostningerne ved Ballings 
senere Uddannelse til Lærer paa Jelling Seminarium. 
Paa sine ældre Dage kom Moderen i Huset hos 
Sønnen i Lindeballe, hvor hun døde som en højt- 
bedaget Kvinde i Aaret 1883. Hun ligger begravet paa 
Lindeballe Kirkegaard.

Balling selv havde som Barn sit Hjem hos Politi
betjent Pedersen i Skive, en noget snurrig Person
lighed, der var kjendt over hele Salling under Navnet 
»Politi-Pedersen«, og hvor han blev godt og kjærligt 
behandlet.

Sin Børnelærdom fik Balling i Skive Borgerskole, 
der nok ikke hørte til de bedste den Gang, hvorfor

’) Jvfr. Skive Kirkebog.
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han og nogle Kammerater, da de var bievne 12—13 
Aar gamle, fik Lov at vandre ud til Degnen i Skive 
Landsogn, hvor der bødes paa noget bedre. I Skolen 
var Balling en særdeles dygtig og kjærligsindet Dreng, 
Lærernes — ogisær Degnen Givskovs—Yndling. løvrigt 
var der flere, der tog sig af den begavede Dreng og 
underviste ham dels i Musik og dels i Sprog udenfor 
hans Skoletid.

Med særlig Taknemlighed mindedes Balling sin 
Confirmationsundervisning, der vedvarede gjennem to 
Vintre hos Skives daværende Præst, Pastor Kjerum- 
gaard, der skal have gjort sig fordelagtig bekjendt 
som Oversætter af fremmede Digterværker.

Kjerumgaards Undervisning var uhyre grundig og 
interessant, vel nærmest rationalistisk, men Balling 
følte, at han lærte noget, hvad han ikke altid havde 
Følelsen af i Skolen. »Balslevs Lærebog« blev gjennem- 
trukken med hvide Blade, hvorpaa han gjorde sine 
Optegnelser, som han senere stedse gjemte, og han 
begyndte selv grundig at studere i Bibelen, et Arbejde 
han stadig senere har fortsat, og som har givet hele 
hans Forfattervirksomhed sit Præg.

Den Ilte April 1858 blev Balling confirmeret og har 
i den Anledning i Kirkebogen faaet Vedtegningen: 
Kundskab mgx, Opførsel mg.

Det var allerede tidligt Ballings Lyst at gaa Lærer- 
vejen, men efter Confirmationen blev han dog fore
løbig anbragt som Skriverdreng paa et Prokurator- 
og Branddirektør-Kontor i Skive. Imidlertid blev 
der en Andenlærerplads ledig et Sted ude i Salling, 
hvor han kunde have Haab om at blive konstitueret. 
Beklemt om Hjertet — han var den Gang omtrent 
16 Aar gammel — vandrede han ud til Provsten, for 
hos ham at aflægge en Slags Kundskabsprøve. Under
vejs examinerede han sig selv i de forskellige Ting,
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han kunde vente at blive spurgt om, og han fandt 
sig nogenlunde funderet. Daarligst stod det til med 
Sangen. Hans Stemme var vistnok paa det Tidspunkt 
i Overgang, men det havde han ikke Forstand paa 
og var meget bedrøvet over, at han slet ikke mere 
kunde synge. Den eneste Melodi, han nogenlunde 
kunde, var den almindelige Passionsmelodi: »Jesu, 
Dine dybe Vunder«, den øvede han sig grundig paa, 
og den var han besluttet paa at lægge frem, naar 
Provsten forlangte at høre hans Sang. Prøven hos 
Provsten gik imidlertid lettere, end han havde tænkt. 
Den gamle indledede en Samtale med ham og spurgte 
tilsidst: »Kan De føre en Skolejournal?« hvortil Balling 
lidt forbavset svarede: »Ja!« »Saa er De konstitueret«, 
bemærkede Provsten, og dermed var den Examen 
forbi.

Efter 16 Maaneders Lærervirksomhed i Salling, hvor 
han forøvrigt kom under en frugtbringende Paavirk- 
ning af senere Pastor Konradsen i Hvirring, som den 
Gang var Kapellan, blev Balling optaget paa Jelling 
Seminarium i Sommeren 1860.

Opholdet i Jelling hørte til hans rigeste Aar. Pastor 
Svendsen var den Gang Forstander for Seminariet og 
gav med sin udprægede kristelige Personlighed hele 
Virksomheden sit Præg. Balling nævnede «stedse 
Svendsen som sin bedste Vejleder.

Et Par andre Mænd, som Balling ogsaa altid minde
des med Taknemmelighed fra den Tid, han gik paa 
Seminariet, var Pastor Svejstrup i Nørup og Kapellan 
Laurberg i Bredsten. De var begge Svendsens gode 
Venner og kom tit til Jelling, ligesom Seminaristerne 
derfra ogsaa jævnlig besøgte deres Kirker.

Det var i de samme Aar, at de kekjendte kirkelige 
Møder i Stensgaard Skov ved Bredsten fandt Sted 
med de ovennævnte Mænd og flere andre som Ord-
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førere. Her var Balling ogsaa Deltager og bevarede 
uforglemmelige Minder derfra.

Samtidig med Balling besøgtes Seminariet af dets 
senere Forstander, Pastor Madsen. Denne sidste var 
noget ældre end Balling, og de var kun sammen i 
Jelling i et Aar, men alligevel fandt de hinanden i 
et ubrødeligt Venskab, der blev af stor Betydning 
for Balling, idet han hos den grundige og kundskabs
rige Madsen stadig kunde finde Vejledning, naar der 
var noget under Bibelstudierne, han ikke selv kunde 
klare.

Et andet Venskab fra Seminarietiden, som Balling 
ogsaa stedse har glædet sig ved, var Forfatteren R. J. 
Holms, tidligere i mange Aar Lærer ved Jelling Semi
narium, senest Forstander for Lærerindeseminariet i 
Vejle. Holm gik dog ikke paa Seminariet den Gang, 
var allerede Lærer i Styvel, Jelling Sogn, men de 
fandt hinanden alligevel; sagtens gjennem Holms yngre 
Broder, der var Ballings Seminariekammerat.

I Sommeren 1863 blev Balling demitteret med 1ste 
Karakter. Han kunde aldrig glemme Pastor Svend
sens gribende Afskedstale til de unge Demittender. 
Den var bygget over Fortællingen i Apostlenes Gjer- 
ninger (8,26-40) om Philippus og Dronning Candaces 
Hofmand, idet han særlig dvælede ved det Udtryk, 
der staar om Hofmanden: >Thi drog han sin Vej med 
Glæde.«

Der var usædvanlig mange Demittender det Aar, 
ikke mindre end 28, og der var iblandt dem flere, 
der ligesom Balling senere fik kjendte Navne som 
Skolemænd og Forfattere, saaledes R. J. Holms oven
nævnte yngre Broder P. A. Holm i Bjerge, V. Tejsen 
i N. Næraa o. s. v. Balling talte ofte om sine Semi
nariekammerater og mindedes mange af dem med 
Glæde. En god Ven havde han i Lærer H. Rasmussen
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i Bregninge paa Taasinge, hvem han stundom be
søgte.

Under sit Ophold i Jelling var Balling kommen i 
Forbindelse med Provst Wolfs i Hvejsel Præstegaard, 
og blev en hyppig Gæst der. Og denne Forbindelse 
fik Betydning for ham i mere end én Henseende. Her 
kom han under Paavirkning af et gammeldags, fint 
dannet Hjem, og her vandt han sin Fæstemø.

Provst Wolf og Hustru havde ingen Børn selv, men 
de havde en Plejedatter, Laura Julie Semier fra Vording
borg, en Søsterdatter af Provsten. Med denne havde 
Balling gjort Bekendtskab allerede, mens han opholdt 
sig i Salling, hvor hun var i Besøg hos Pastor Kon- 
radsen, der, efter at have uddannet sig til praktisk 
Præstegjerning hos Provst Wolf i Hvejsel, var bleven 
Kapellan i Junget og Torum. Balling var den Gang 
kun 16 Aar; men synes allerede da at have fattet 
Godhed for hende. Ved sin Ankomst til Jelling mødtes 
han med Gjenslanden paa et Seminariebal, og nu 
blussede Kjærligheden op paa ny. »Hende skal det 
være«, tænkte han. Desværre havde hun Handsker 
paa, saa han kunde ikke se, om hun allerede var 
forlovet, og det satte ham i en voldsom Spænding. 
Men heldigvis var hun endnu ledig paa Torvet.

Bekjendtskabet med Frk. Semier var det, der fra 
først af introducerede Balling i Hvejsel Præstegaard. 
Den unge Seminarists og den lidt ældre Præstegaards- 
frøkens Hjerter fandt mere og mere hinanden. De 
spadserede lange Ture sammen, og paa en saadan 
Tur tog Balling Mod til sig, bejlede og fik ja. Ved 
Hjemkomsten aabenbarede de deres Forhold for de 
gamle Præstefolk. Provsten spurgte Balling om hans 
Alder, og denne maatte bekjende, at han kun var 18 
Aar. Provsten syntes vel nok, at han var »for ung til 
at kaldes en Mand«; men iøvrigt gav Plejeforældrene
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villigt deres Samtykke. Den begavede og elskværdige 
unge Seminarist havde ogsaa vundet deres Hjerter.

Et Par Maaneder efter sin Demission blev Balling 
fra 30te August 1863 Lærer ved det af P. Boisen 
oprettede Seminarium i Gjedved ved Horsens. Her 
kom han til at opleve den bevægede Tid med Frede
rik d. 7des Død og Udbruddet af den anden slesvigske 
Krig, og efter Kampen ved Vejle d. 8de Marts 1864, 
hvorfra han kunde høre Kanontordenen til Gjedved, 
og ved Synet af de mange Soldater og i det hele taget 
ved Tanken om Danmarks Nød, gik det op for ham, 
at han burde melde sig som Frivillig ved Hæren. 
Hans Forlovede delte ganske hans Anskuelser. Han drog 
straks til Kjøbenhavn, og efter at en 6 Ugers Skole 
her var gjennemgaaet, blev han sendt til Als. Det var 
i Maj Maaned. Dybbøl var falden den 18de April, og 
man ventede stadig en Overgang til og et Angreb paa 
Als fra Fjendernes Side. Balling var skuffet og blev 
snart ked af at se paa, som de Danske bar sig ad; 
thi det forekom ham, at man i Stedet for at ruste sig 
til Forsvar mod Tydskerne, naar de forsøgte at tage 
Als, snarere forberedte sig paa at desertere, idet alt 
Trænet mere og mere samledes til Høruphav, for 
derfra hurtigere at kunne afskibes fra Als.

Kort før sin Afrejse fra Gjedved havde Balling ind
givet en Ansøgning om et lille Skolelærerembede i 
Hobro-Egnen, hvad han imidlertid omtrent havde glemt 
over Krigstankerne, indtil der en skjøn Dag, medens 
han laa paa Als, kom et Brev til ham fra hans For
lovede, at han var kaldet til Lærer i Ræbbild, Skjør- 
ping Sogn. Nu ansøgte Balling Ministeriet om at 
blive fri for Krigstjenesten og overtage sit Embede, 
hvilket straks blev ham bevilget, og han kom saaledes 
aldrig i Ilden, idet han havde forladt Als, inden Tyd
skerne d. 29de Juni foretog deres Overgang.
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I Ræbbild saa der sørgeligt ud. Skolebygningen 
saavel som den til Embedet hørende Jordlod var i 
den daarligste Forfatning. Balling var nærved at tabe 
Modet, og havde det ikke været for Skams Skyld 
og hans Fremtids Skyld, var han løbet derfra. Han 
skrev et fortvivlet Brev til sin Forlovede, at det kunde 
ikke nytte at tænke paa at gifte sig paa det Embede. 
Men hun og hendes Familie var af en anden Mening, 
og gift blev de. Deres Bryllup stod i Hvejsel Præste- 
gaard d. 27de Oktober 1864. Forresten slog de sig 
helt godt igjennem i de 3 Aar, de var der; men de 
maatte vænne sig til Sparsommelighed.

For at bøde paa de knappe Indtægter, tog de bl. a. 
Pensionærer i Huset. En Brodersøn af Fru Balling, 
Ejler Semier, som nu er Grosserer i Kjøbenhavn, og 
som Provst Wolf ogsaa tog sig af, lod Provsten komme 
i Huset hos de nygifte til Opdragelse og Undervisning, 
og betalte for hans Ophold 120 Rdl. aarlig.

Ræbbild Banker var den Gang ikke saa berømte, som 
de senere er bleven, men Kunstmalere havde dog 
begyndt at finde derover, saaledes den senere bekjendte 
Harald Foss, der den Gang var ganske ubekjendt, 
men hvis Ræbbild Billeder sikkert nok har bidraget 
deres til hans senere Berømmelse. Han kom til at 
bo hos Ballings. Men medens Balling og Familie 
maatte tage det, som det kunde falde, skulde Pen
sionæren naturligvis have en bedre Underholdning. 
Han fik bl. a. Kartofler med Løgsovs. Ballings Tæn
der løb i Vand; det var hans Livret; men han havde 
faaet Ordre til ikke at røre Løgsovsen; thi der var 
ikke mere af den Ret, end Maleren skulde have. Den 
elskværdige Maler skød Fadet hen til Balling, at han 
ogsaa skulde tage noget; men Balling undslog sig; 
han brød sig slet ikke om den Ret, forsikrede han.

En Dag, da Fru Balling kom til at rydde op i nogle
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gamle Sager fra hendes Ungpigedage, fandt hun i en 
Æske en hengjemt — men glemt — 5 Rigsdaler
seddel. Dette Fund vakte ligefrem Begejstring i det 
fattige Lærerhjem, en Begejstring, der gav sig Udslag 
i, at den unge Semler blev sendt til Kjøbmanden for 
at kjøbe 74 S Puddersukker, og nu fraadsede hele 
Familien i Puddersukkermellemmader. Det har været 
noget for Balling. Han var alle Dage en stor Slik
mund. Selv paa sine gamle Dage kunde han ikke 
gaa forbi en Sukkerskaal uden at rapse. Somme 
Tider maatte jeg dele med ham, skjønt jeg egentlig 
aldrig har været saa »hægen«. Jeg ser endnu hans 
Hustrus bebrejdende Blikke.

Trods den sparsommeligste Økonomi kunde det 
alligevel ikke undgaaes, at Balling af og til kom i 
Pengeforlegenhed. En Gang maatte han ty til sin 
Præsts Hjælp. Præsten havde aflagt Balling et Besøg, 
og denne fulgte ham paa Vej. Ved Afskeden tog 
Balling Mod til sig og bad Præsten om et Pengelaan. 
»Tak, fordi De kom til mig«, svarede Præsten og 
rakte Balling den ønskede Pengesum. Dette Træk 
kunde Balling aldrig glemme. Præsten og han var 
ellers meget forskjellige. Balling var ung og fyrig og 
vilde gjerne reformere efter sine grundtvigske Theorier. 
Præsten var mere af den gamle Skole, men han lagde 
aldrig Balling noget i Vejen. De stod paa den bedste 
Fod med hinanden. Balling kom til at holde meget 
af Pastor Pedersen og besøgte ham senere paa Sjæl
land, hvorhen han var bleven forflyttet.

Ogsaa senere stod Balling altid i el godt og fortroligt 
Forhold til sine Præsier, hvilken kirkelig Retning de 
end tilhørte. Han var ikke nogen Partigjænger, saa 
han ikke skulde kunne have Respekt for andre Me
ninger end sine egne. Særlig Pris satte han paa 
Pastor Schousboe, der i mange Aar var hans Præst
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i Lindeballe; en dygtig og nidkjær Præst; hvem han 
ved hans Død i Flødstrup paa Fyn satte et sjældent 
smukt og sandt Minde i »Vægteren«.1)

Det skulde da ogsaa have været en mærkelig Præst, 
som ikke havde kunnet komme til at staa paa en god 
Fod med Balling. Han var en dygtig og samvittigheds
fuld Lærer, som det var en Fornøjelse at arbejde 
sammen med paa Skolens Omraade, han var en al
vorlig, troende Mand, en kundskabsrig og interessant 
Mand, og som Menneske var han noget af det om- 
gjængeligste og elskværdigste, man kan tænke sig, ret 
en kjærlig og god Mand.

Hvor kunde han være betænksom og omhyggelig 
for én. En Dag kom jeg ind til ham. Jeg havde 
været ude i et stærkt Regnvejr og var drivvaad, navn
lig om Knæerne. Det kunde aldrig gaa an, mente 
Balling, jeg kunde jo blive forkølet. I en Fart løb 
han ind og tog et Par af sin Kones Servietter og 
bandt mig om Knæerne indenfor Underbenklæderne, 
for at det vaade Tøj ikke skulde gjøre mine Ben 
kolde.

Men vi maa tilbage til Ræbbild igjen. Her kunde 
Balling ikke blive i Længden for de smaa Indtægters 
Skyld. Ellers var der vist nok meget rart at være. 
Men det var ikke let navnlig for hans Hustru, der 
var opdraget i et velstaaende Præstehjem, skjønt hun 
var en nøjsom og sparsommelig Kone. Hvejsel-Givskud 
var et stort Embede. Den Hvejsel Præst havde i 
Indtægt »trei Mark, hvær Gaang æ Klok slaaw«, siger 
de gamle, og dersom Balling og hans Hustru ikke 
havde haft dette Hjem i Ryggen, kunde de ikke have 
klaret sig i Ræbbild, som de gjorde. Men han maatte 
være betænkt paa at søge Forflyttelse, og naar han 
skulde flytte, laa det nær at søge Embede i Vejle-

J) Aargang 1904, S. 193—98.
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Egnen, hvor hans Hustrus Hjem laa, og hvortil han 
var knyttet ved saa mange Minder fra sin Seminarie
tid i Jelling.

Ved Nytaarstid 1867 blev Gadbjerg Lærerembede 
ledigt, og Balling besluttede at søge det. Han gjorde 
i den Anledning en Rejse derned for at se paa For
holdene. Men Pastor Meier sagde til ham: »Jeg vil 
ærligt sige Dem, at jeg vil gjøre, hvad jeg kan, for 
at Strøier i Lindeballe kan faa Embedet.« Og saa- 
ledes skete det. Balling søgte ikke Gadbjerg, men da 
nu Lindeballe blev ledigt, søgte han det og fik det. 
Der var ellers mange baade i Sogneraadet og blandt 
Beboerne, der var ham imod. De havde hørt, at han 
skulde være »Grundtvigianer«, og det var den Gang 
ligesaa slemt, om ikke værre, som at være Missions
mand nu til Dags. Desuden var der en Mand, der 
var født der i Egnen, og som var Vicar i Embedet, 
man endelig vilde have haft. Balling blev kun ind
stillet som Nr. 2. Men nu tog Provstinde Wolf i 
Hvejsel fat og satte sin Mands Efterfølger, Provst 
Kirketerp i Østersnede, Stolen for Døren, og Balling 
blev under 30te April 1867 kaldet til Lærer og Kirke
sanger i Lindeballe. Paa Kong Christian d. 9des og 
Dronning Louises Sølvbryllupsdag d. 26de Maj drog 
de igjennem Randers, der var prydet og flagsmykket 
fra Ende til anden i Dagens Anledning, under Vejs 
til Lindeballe, hvor de skulde faa deres Hjem i snart 
40 Aar.

Lindeballe Lærerembede var vel ikke særlig »fedt«, 
men dog en Del bedre end Ræbbild, og det blev yder
ligere forbedret senere hen i Ballings Tid. Imidlertid 
forekom det Balling og hans Hustru, at der var ingen 
Ende paa den Herlighed, de nu var gaaet ind til ved 
Flytningen fra Ræbbild til Lindeballe. Ejler Semier 
fulgte med dem som Pensionær, og det var Ballings
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første Flothed i det nye Embede, at han inviterede 
Semiers yngre Broder Jakob til at være deres Gjæst 
i et halvt Aar.

Skolebygningen, der var opført 1839, var lavloftet, 
og Stuerne var smaa, men de boede hyggeligt i den 
lille Lejlighed. Ballings Hustru havde en særegen Evne 
til at pynte op med Blomster og sligt, og da Familien 

Lindeballe Skole.

stedse var lille, slog Pladsen helt godt til. Skolehaven 
lod ved Ballings Ankomst meget tilbage at ønske, 
men i Aarenes Løb fik han den dreven op til en ren 
Idyl, der ligefrem var en Pryd for »Vesteregnen«, og 
det var da ogsaa altid med en vis Stolthed, at han 
foreviste den for fremmede.

I de første Aar var Balling Lærer for alle Sognets 
Børn. Hele den nordlige Halvdel af Sognet hørte til 
hans Skoledistrikt. Først i 1891 blev Nørskov skilt 
fra og fik sin egen Skole med Lærer. Den anden 
Halvdel af Sognet sønden Skovs — Lindeballe Sogn 
er saa at sige delt i to Dele af en stor og smuk Skov,
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som man vel gjerne kan kalde Danmarks vestligste 
Bøgeskov — havde Vinterlærer, men om Sommeren 
maatte Balling en Dag om Ugen gaa derind for at 
undervise. Først i 1877 blev der ansat en fast Lærer 
derinde og bygget to Skoler, som denne underviste i 
skiftevis hveranden Dag. Balling mindedes altid med 
Glæde den Tid, da han var »Løbedegn« til Aast, som 
han udtrykte sig. I Middagsstunden aflagde han Be
søg hos Beboerne og vandt sig mange Venner derinde.

Balling var en meget dygtig Lærer, og Skolegjer- 
ningen havde hans første Kjærlighed. Hvor optaget 
han end kunde være af andre Interesser, Skolen blev 
aldrig forsømt. Det kan gjærne være, at han ikke 
kunde staa Maal for Nutidens Pædagoger. Men han 
havde en god Skole. Det var altid en Fornøjelse at 
komme i Lindeballe Skole. Man fik Indtryk af, at 
Undervisningen dreves med Liv, Alvor og Dygtighed. 
Børnene saa glade og fornøjede ud, og de kunde noget. 
Legemlig Revselse var en ukjendtTing; han klarede 
Situationen med et Blik eller en mundtlig Paamin- 
delse. Ihvor vel Balling forlangte Grundighed i Kund
skabstilegnelsen, var han dog en Modstander af tør 
Udenadslæren og Bamser. Lærebøger brugtes kun 
lidt i hans Skole, men naar han brugte dem, brugte 
han dem med Fornuft. Det er i saa Henseende be
tegnende, naar der fortælles, at gamle Biskop Balslev 
skal have sagt, »at vel var der mange dygtige Lærere 
i Ribe Stift, men ingen forstod saa godt som Balling 
at bruge Balslevs Lærebog«.1). Han bibragte sine 
Elever deres fleste Kundskaber gjennem mundtlig 
Fortælling og Samtale, lærte dem at tænke selv og 
gjenfortælle med deres egne Ord. Det kunde lyde 
morsomt nok at høre f. Ex. en af Herrens Lignelser 
fortalt med ægte jydske Udtryk og Vendinger, men 
man mærkede, at Barnet forstod, hvad det sagde.

»Vejle Amts Folkeblad«s Julenummer 1916, Pag. 14.
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Ved Siden af Religionen lagde Balling særlig Vægt 
paa en grundig Undervisning i Modersmaalet. Han 
lærte Børnene at læse op af en Bog med Grundighed 
og Forstaaelse og med Eftertryk paa de rette Steder. 
Ingen fik Lov at slippe fra en Sætning, inden han 
havde læst den, som den skulde læses. Børnenes 
skriftlige Udarbejdelser var ligefrem mønsterværdige. 
Det er jo forstaaeligt, at Balling, der selv skrev og 
behandlede det danske Sprog med saa stor Skjønhed 
og Formfuldendthed, maatte blive en dygtig Lærer i 
Modersmaalet.

Havde Balling Elever med Sangstemme, der egnede 
sig dertil, indøvede han et lille Kor i flerstemmig 
Sang, og har ofte i den Retning frembragt smukke 
Resultater.

Balling elskede sine Skolebørn, og disse ham 
igjen; og de vedblev at hænge ved ham, ogsaa efter 
at de havde forladt Skolen. Han holdt ikke nogen 
særlig streng Disciplin i sin Skole. Jeg undrede 
mig somme Tider lidt over ham i den Retning. Men 
han vilde det nu ikke anderledes. Det skulde gaa 
frit til. Men Frihed behøver jo heller ikke at være 
det samme som Tøjlesløshed. Han studerede Børne
nes Karakter og iagttog deres smaa Ejendommelig
heder og talte ofte derom. Naar jeg fik Børn fra Bal
lings Skole til Confirmandundervisning, kjendte jeg 
dem ud og ind efter hans Fortælling, og hans Iagt
tagelser kunde ofte blive af Betydning for mig.

Det morede ham altid, naar han havde Elever, der 
kunde komme med en tør og vittig Bemærkning 
under Samtalerne. En Dag var han paa en eller 
anden Maade kommen til at tale med Børnene om 
Begreberne »Tyk« og »Tynd«. For at disse nu kunde 
blive praktisk forstaaelige for dem, skulde de nævne 
Exempler paa, hvem der var tyk og hvem der var

H. Kan: Christian Balling 2
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tynd. De gjennemgik saa deres Bekjendtskabskreds i 
den Henseende. Da bemærkede en lille Fyr lunt og 
tørt: »Æ Præst æ hejsen heller et saa tynd«. Det 
morede Balling, og jeg fik jo Historien næste Gang, 
jeg traf ham.

I det hele kunde han faa mange pudsige Indfald. 
En Gang vi holdt Examen derude, gjorde vi et lille 
Ophold ved den sædvanlige Middagstid. »Skal vi ikke 
holde Bordbøn? sagde Balling. Jo, det kunde vi jo 
godt. Det undrede mig, det plejede vi ellers ikke 
ved en Examen, men jeg satte mig andægtig til Rette. 
Pludselig braser Børnene i af fuld Hals: 
»Aa, hverken er a sulten, ekkejer er a mæt, 
Men haaj a haaj en Ævvelskyw, den haaj a nok gad ædt.«

Ungerne var henrykte, og Balling morede sig. Det 
var aftalt Spil, forstod jeg nok, for at overraske os.

I Reglen kjendte Balling sine Skolebørn længe før 
de kom i Skole hos ham. Han var en stor Børneven. 
Naar han kom i et Hjem, gav han sig altid af med 
Børnene, og mødte han dem paa Gaden, kunde han 
ikke gaa dem forbi, uden at han skulde snakke med 
dem. En Dag han gik ud paa sin Mark, mødte han 
paa Vejen en lille kvik Pige, der senere blev en af 
hans flinkeste Elever. »Hvor skal Du hen?« spurgte 
Balling. Den lille Pige syntes vist, det var et lidt nær- 
gaaende Spørgsmaal. Hun svarede: »A skal op te 
Niels Skøttes, men hvo ska Do hen?« Det morede 
Balling kosteligt.

Med Strenghed vaagede Balling over, at Børnene 
ikke forsømte Skolen uden lovligt Forfald. Han holdt 
ikke af at paaføre nogen Udgifter for Skoleforsøm
melsers Skyld og søgte altid — saavidt muligt — at 
faa Forsømmelserne ind under »lovlig Grund«, men 
han skulde nok, enten ved at henvende sig i Hjem
mene eller ved at anholde Forældrene ved Kirkedøren
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«Iler paa Vejen og give dem en alvorlig Paamindelse, 
sørge for, at de forsømte Dages Antal ikke løb højt 
op. Den Fader, som havde beholdt sit Barn hjemme 
en Dag, og som kjørte forbi Lindeballe Skole, blev 
ikke hyggelig til Mode ved at høre Ballings Banken 
paa Ruden; thi han vidste, hvad der vilde vanke.

Balling var ikke blot en nidkjær og dygtig Lærer, 
men i alle Maader en punktlig Embedsmand. Kirke
sangertjenesten besørgede han paa en smuk og op
byggelig Maade lige ned til Ombæringen af »Kling- 
pungen«. Det var ham meget om at gjøre at faa 
samlet Penge til Uddeling blandt Sognets Fattige. Han 
havde ikke nogen særlig kjøn Sangstemme, men han 
var musikalsk og forstod at lede Sangen; han kunde 
faa Menigheden til at synge. De sidste 20 Aar af sin 
Embedstid var han fritaget for Kirkesangertjenesten 
paa Grund af et Halsonde, han led af, og som ikke 
tillod ham at anstrenge Stemmen, og denne besørgedes 
derfor af en anden af Sognets Lærere; men ved fore
faldende Forretninger som Bryllupper og Begravelser 
i hans Distrikt om Søgnedage besørgede han dog 
stedse Sangen. Det kneb ogsaa tit for ham med Un
dervisningen i Skolen paa Grund af den daarlige Hals. 
Han søgte stadig Raad hos en Specialist i Kjøbenhavn 
og gjennemgik en Gang en Kur paa Vandkuranstalten 
i Silkeborg, men det blev aldrig rigtig godt.

Kirkebøgerne førte Balling med mønsterværdig 
Omhu. Hvert Navn paa Fødte, Døde, Confirmerede 
o. s. v. blev prentet med stor Zirlighed, og han vaa- 
gede med Ængstelighed over, at der ikke skulde 
komme Blækklatter eller blive foretaget Rettelser i 
hans Bøger. Han førte Kirkebøgerne for Lindeballe 
Sogn, modtog alle Anmeldelser til Kirkebøgerne der
ude, og hver Søndag gav han mig en Afskrift af, hvad 
han havde indført i den forløbne Uge, til Indførelse

2*
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i Hovedministerialbøgerne. Skjønt jeg afskrev hans 
Meddelelser ganske ordret, kunde der dog somme 
Tider ved Confereringen vise sig Uoverensstemmelser. 
Men Balling vilde aldrig vedgaa, at det kunde være 
hans Skyld. Det maatte være mig, der havde skrevet 
fejl. Saa hittede jeg paa at gjemme hans Sedler, og 
da vi næste Gang skulde conferere Kirkebøger, tog 
jeg dem frem. Der var atter enkelte Uoverensstem
melser. Men nu kunde jeg bevise ham ved Hjælp af 

Lindeballe Kirke.

hans egne Sedler, at det var ham, der havde skrevet 
fejl. Det huede ham ikke — for der maatte nu ikke 
være noget at sige — han kløede sig bag Øret og 
taug stille, og jeg gottede mig over at være kommen 
efter ham.

løvrigt tog denne Kirkebogs-Conferering os altid lang 
Tid. Hver Gang vi traf paa en af de gamle Linde- 
balleres Navne, havde Balling gjerne en Historie eller 
en Oplevelse paa rede Haand.

Der var nu gamle Christen Hansen paa Raabjerg, 
et vittigt og kvikt Hoved. — En Gang boede der en



CHRISTIAN BALLING 21

Familie paa Lindeballegaard, der gjerne vilde være 
lidt mere end almindelige Bønder. Herskabet spiste 
for sig og Tjenerne for sig. Og Fruen vilde godt have, 
at man skulde kalde hendes Mand for »Herren«. »Det 
grinnet Folk jo ad«. En Formiddag kom gamle Chri
sten Hansen der op et Ærinde. Han blev indbudt 
til at spise med Herskabet, der var meget elskværdige 
Folk. Da han kom derfra, mødte Balling ham paa 
Vejen. »Hvor har De været henne, Christen Hansen?« 
spurgte Balling. »A har saamind væt te Herrens Bord, 
Balling«, svarede Christen Hansen.

Og der var Hans Skøtt i Lindeballe, en tør og lun 
Person, der krydrede sin Tale med mange Ordsprog 
og Fyndord. Det havde været Ballings gode Ven. 
Han citerede ofte Hans Skøtt. Otto Møller i Gylling 
kjendte gjennem Ballings Fortællinger godt Hans 
Skøtt, skjønt han aldrig havde været i Lindeballe. — 
En Gang kom der en omstrejfende Mormonprædikant 
ind til Hans Skøttes, mens de sad ved Middagsmaden. 
Mormonen gav sig til at prædike og falbød sine 
Skrifter. Hans Skøtt passede sin Middagsmad og lod 
Mormonen prædike. Endelig siger han til ham: »No, 
saa Do æ Mormon!« Ja, det var han da. »Vi haar 
hejsen osse en Mormon her i æ Gaard«, vedblev Hans 
Skøtt. »Hvem er det da?« spurgte Mormonprædikanten, 
oplivet ved Tanken om at træffe en Meningsfælle. 
»De æ vo Kok«, svarede Hans Skøtt. Men nu blev 
Mormonen rasende og skjældte og smeldte som en 
besat. Da Hans Skøtt havde hørt lidt paa det, sagde 
han til ham: »Den Gang de bygged’ de hær Hus, da 
lavvet de en Hol (Døren) dær hen aa æ Væg, ku Do 
et se aa find’ ud a den i en Fart.« Mormonen fandt 
det klogest at forsvinde.

Og der var gamle Niels Raahyw’, som havde været 
General i Slavekrigen. Han tjente i flere Aar som
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Røgter paa Lindeballegaard. Jensen, som den Gang 
ejede Gaarden, havde købt en meget kostbar Ko af 
»den røde Race«, der skulde være Stammoder til en 
hel Besætning af det Slags. Koen var i Omstændig
heder og nedkom i Tidens Fylde med en dejlig rød 
Kalv. Men Kalven døde, og Koen var nær gaaet 
samme Vej. Den sørgelige Begivenhed paa Linde
ballegaard rygtedes i Byen. Balling mødte Niels Raa- 
hyw’ paa Vejen og udtrykte sin Deltagelse: »Det var 
da kjedeligt med den kjønne Kalv.« Niels svarede: 
»Fanden mæ æ Kali, wo Herr bevaaer æ Ku!« Den 
Tirade kuede Balling ikke staa for.

Og dér var gamle Vidrik Larsen i Aast. Han var 
en berømt Sanger, og han havde i mange Aar den 
Bestilling at synge Ligene ud ved Sønderskovssiden. 
De havde jo ingen Degn derinde, og det var saa langt 
for Degnen i Lindeballe at gaa derind. Han mødte 
da først paa Kirkegaarden. En Gang skulde der saa 
være Begravelse derinde. Det tog Tid, inden man fik 
Frokosten sat til Livs og drukket de nødvendige 
Snapse. Endelig blev man færdig, og Vidrik skulde 
til at fungere som Udsanger. Han slog op i Salme
bogen under den Afdeling, der har til Overskrift »Be
gravelse«. Det kunde jo være rigtigt nok. Men han 
tog sig ikke i Agt for Undertittelen »Begravelse til 
Søs« og begyndte at synge: »Her sænke vi en Broder 
ned i disse dybe Bølger«. Pludselig standsede han: 
»Holdt, holdt, den passer nok ikke«, og tog fat paa 
en anden.

Ja, jeg maa standse, Ballings Historier var legio. 
Jeg fik dem ikke blot, naar vi confererede Kirkebøger, 
men naarsomhelst der var Lejlighed dertil. Havde 
han faaet fat i en ny Historie, havde han ikke Ro, 
før han havde faaet den fortalt. Undertiden kunde 
han ikke dy sig paa Vejen til Kirken. »Ti stille^
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Balling, jeg vil ikke høre noget inden efter Guds
tjenesten«, sagde jeg. Hans Historier kunde somme 
Tider være noget »drastiske«, og jeg brød mig ikke 
om at faa dem serveret lige før Tjenesten. De 
kunde komme op for én, naar man stod for Alteret. 
Naa, ja, saa tog han sig i det og ventede til bedre 
Lejlighed.

Særlig bekjendt er Balling bleven for sin Nøjagtig
hed med den daglige Morgen- og Aftenringning, som 
han altid besørgede med Uret i Haanden. Med faa 
Dages Mellemrum fik Dagvognskusken hans Krono
meter med til Vejle for at indstille det efter Posturet. 
Ballings Ringning var det samme for Lindeballe- 
Egnens Beboere som Kurven paa Nikolajtaarn for 
Kjøbenhavnerne. Man stillede sine Ure derefter. Og 
spurgte man en i Lindeballe-Egnen, hvad Klokken 
var, og man udtalte Tvivl om hans Kronometers 
Paalidelighed, fik man det korte afgjørende Svar: 
»Det passer med Ballings Ringen«, og saa maatte 
man tie. Men »store Helgen ogsaa have Adams Kjød 
og Klæder paa«. Hændes kunde det, skjønt saare 
sjældent, at Balling efter et langt Aftensæde kunde 
faa et saa fortroligt Besøg af Morpheus, at han glemte 
at staa op i rette Tid, og Ringningen blev forsinket. 
Saa var ogsaa hele Egnen i Ulave: Davren blev for 
sent færdig, Køerne kom for sent ud, og Mælkevognen 
kom for sent til Mejeriet, men hvad var der at gjøre: 
»Det passede med Ballings Ringen.« Sov Balling ret 
meget over sig, ringede han i Almindelighed slet ikke, 
da han vidste, hvilke Ulykker, der kunde afstedkom
mes. En Morgen havde han bedt Pigen besørge Ring
ningen, idet han selv ønskede at hvile godt ud efter 
en anstrengende Dag. Pigen sov imidlertid over sig 
og kom til at ringe Klokken 7 i Stedet for Klokken 6. 
Sognefogden var i Marken at flytte Køer og havde
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lige faaet den første Ko flyttet, da han hørte Ring
ningen. Forskrækket smed han Tøjrekøllen, tog Træ
skoene i Haanden og løb: Der maatte jo være Ildebrand.

Til Lindeballe Lærerembede hørte, ligesom til alle 
de gamle Lærerembeder, en Jordlod. Den drev Balling 
altid selv, og han var en meget dygtig Landmand. 
Jordlodden gav ham en betydelig Indtægt. Da han 
søgte sit første Embede, Ræbbild, og der i Beretningen 
om Embedets Indtægter stod, at der til Embedet hørte 
en Jordlod paa 6 Tønder Land g. M. (geometrisk Maal), 
var hans Kjendskab til Landbosproget imidlertid ikke 
større, end at han troede, at Udtrykket »g. M.« betød 
»god Muldjord«, og han blev saare forskrækket, da 
han ved sin Ankomst til Embedet opdagede, at Skole
lodden bestod af lutter Sandjord. Han var jo født i 
en Kjøbstad og havde næppe saa meget Kjendskab 
til Landbruget, at han kunde skjelne Havre fra Byg. 
Senere satte han sig, dels tvunget af Existensspørgs- 
maalet og dels af Lyst samt en lykkelig Evne til at 
kunne udvide sine Kundskaber paa Livets forskjellige 
Omraader, saaledes ind i Landbruget, at hans Jord
lod blev en Mønsterlod. Han grundforbedrede i Aarenes 
Løb Lindeballe Skolelod, saa der nu avledes mere end 
det dobbelte af, hvad der avledes paa den, da han 
tog fat, og han blev paa mange Maader en Foregangs
mand i Egnen ved at indføre nye Græsarter, Foder
stoffer o. s. v. Folk, som har kjendt den af Naturen 
saa stedmoderlig udrustede Lindeballe Skolelod i ældre 
Tider, fortalte med Forbavselse, at den var ikke til 
gjenkjende. Balling tog sjældent personlig Del i Mark
arbejdet, dertil holdt han fremmed Hjælp, derimod 
røgtede han altid selv sine Kreaturer. Til det Brug 
var han gjerne iført en gammel laset og skiden Over
frakke, som ingen Sjover vilde have samlet op paa 
en Landevej.
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Kort efter sin Forflyttelse til Lindeballe debuterede 
Balling som Forfatter. En Dag, som han i Skolen 
gik og fortalte Børnene om Apostelen Paulus’s Mis
sionsrejser og dvælede ved Pauli Optræden paa Torvet 
i Athen (Apostl. Gj. 17,15-34), gik det op for ham — 
fortæller han selv i Indledningen til sin første Artikel 
— at der over denne Begivenhed kunde skrives en 
hel lille Betragning. Dette udførte han og sendte 
Stykket: »Paulus paa Torvet i Athen« til »Budstikken«, 
hvor det blev velvilligt modtaget af gamle Bojsen, der 
følte sig tiltalt deraf og opfordrede Balling til at skrive 
mere. Fra den Tid saa man stadig Ballings Navn i 
»Budstikken«. En Gang skrev han et Stykke: »Den 
sidste Perle«, der tiltalte en Læser i Norge i den 
Grad, at han anonymt sendte Balling 100 Rbd., hvilke 
kom godt tilpas, da Balling netop var i Pengetrang.

Da Bojsen selv blev for gammel til at redigere »Bud
stikken«, overdrog han (1879) Bladet til fire andre, 
nemlig Sønnen, Seminarieforstander P. Bojsen, Gjed- 
ved, der blev Hovedredaktør, Svigersønnen, Pastor 
Jensen i Æbeltoft, Balling og Pastor Dalsgaard, den 
Gang i Ringive ved Vejle, hvilke fortsatte Udgivelsen 
med: »Den ny Budstikke«. Men »mange Kokke for
dærve Maden«. Det vilde ikke rigtig gaa paa den 
Maade. Balling blev kjed af Kompagniskabet, og Tanken 
om at faa et eget Blad, eller i al Fald kun i For
ening med Pastor Dalsgaard, dukkede op hos ham. 
Han henvendte sig til Pastor Otto Møller i Gylling, 
med hvem han i flere Aar havde staaet i Forbindelse, 
og bad ham om at skrive i det paatænkte Blad. Møller 
vilde imidlertid ikke skrive i et Blad, der havde to 
Redaktører. Men saa vidste Balling, hvad han havde 
at gøre. Ved Nytaarstid 1883 startede han sit eget 
Blad, der kom til at bære Navnet: »Vægteren. El 
Folkeskrift til Oplysning og Opbyggelse.«
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Bladets Navn blev fastslaaet af Balling og Otto 
Møller i Forening. De havde flere Navne under Over
vejelse, men det anførte gik af med Prisen. I de første 
Aar havde Bladet en Titelvignet, der forestillede 
en Herold, der blæste paa Lur. Hertil havde Otto 
Møller, der var en dygtig Tegnemester, udarbejdet 
Tegningen.

»Den ny Budstikke« gik nu ind efter et Par Aars 
Tilværelse; men P. Bojsen forsøgte at konkurrere med 
Balling i »Gjedved Budstikke«, hvilket dog ikke lykke
des. »Gjedved Budstikke« gik snart ind, medens 
»Vægteren« fortsatte sit Løb gjennem hele 23 Aar.

»Vægteren« blev Ballings Hovedværk som Forfatter. 
Her nedlagde han saa at sige alt, hvad han produ
cerede, og hvad han har udgivet i Bogform, er i alt 
væsentligt en Gjengivelse af de Tanker, han har udtalt 
gjennem Artikler i dette Blad.

Det er — som enhver, der har fulgt Ballings For
fattervirksomhed, véd — særlig bibelske Emner, han 
har draget frem og belyst til Belæring og Opbyggelse. 
Og dette hang sammen med hans Kjærlighed til den 
hellige Skrift, til hvilken han havde et Kjendskab 
som vistnok kun faa i hans Stilling. Saa stor var 
hans Lyst og Trang til at fordybe sig i »Bøgernes 
Bog«, at han ønskede at kunne grandske den i Grund
sproget. Han ansøgte en Gang om Feriekursus i Græsk, 
men Docent Fjord svarede, at det blev for dyrt at 
anskaffe en Lærer i Græsk for en enkelt Person, idet 
han sagtens med et lunt Smil har tænkt: »Hvad mon 
den Degn bilder sig ind?« Det var naivt gjort. Balling 
kunde være naiv. Men det var et Vidnesbyrd om 
hans Trang til at trænge til Bunds i Skriftens Dybheder.

Med en sjælden Grundighed har han beskæftiget sig 
med Apostelen Paulus, der — som vi har set — 
egentlig var den, der gav Anledning til, at han kom
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til at optræde som Forfatter. Hans Artikler om denne 
Apostel harefterhaanden samlet sigtil en hel Bog: »Pau- 
lus og hans Tid«, som han for mange Aar siden udgav 
paa Konrad Jørgensens Forlag i Kolding, og som 
længe har været udsolgt, og hvis Indhold paa enkelte 
Tilføjelser og Omarbejdelser nær i Aarenes Løb har 
været optaget dels i »Budstikken« og dels i »Vægteren«. 
Den skal være bleven ret flittigt benyttet ved Semi
narierne, har jeg hørt.

Næst efter Bibelen er vore gamle danske Ordsprog 
den Kilde, hvoraf Balling hyppigst har øst Stoffet til 
sine Artikler. Ingen dansk Forfatter — tør vi nok 
sige — har forstaaet at udnytte vore gamle Ordsprog 
paa en saa ejendommelig Maade som Balling i sine 
karakteristiske Ordsprogsstykker. Som særlig beteg
nende for Ballings Behandling af Ordsprogene ud
taler R. J. Holm med Rette, at man af den kan »ikke 
alene lære at kjende en stor Mængde Ordsprog — 
det kan man jo af enhver Ordsprogsamling —; men 
man kan lære at kjende dem ét for ét i levende Live, 
d. v. s. brugte i Talens Løb, og da slaa de ganske 
anderledes an, end hvor man træffer dem oprevne af 
deres rette Bund og kastede hen i en Bunke«.1) Ogsaa 
hos en saa kyndig Mand som afdøde Professor H. V. 
Rasmussen har Ballings Behandling af Ordsprogene 
vundet udelt Bifald.

Ligesom Artiklerne om Paulus er ogsaa Ordsprog- 
stykkerne udkomne i Bogform. Allerede 1877 udkom 
der en Samling under Titel: »Ordsproglærdom«. Saa- 
vidt huskes, gik Restoplaget af denne Bog til Grunde 
ved en Ildebrand, der i sin Tid hjemsøgte Karl Schøn- 
bergs Forlagsforretning. Den udkom saa i andet Op
lag, forøget med ti nye Afhandlinger, i Aaret 1890. 
Det sidste Aar (1905) Balling var i Lindeballe, udkom

*) .Skoletidende« for 1877, Nr. 14.
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»Ordsproglærdom. Ny Samling. Med Forfatterens 
Portræt«.

Af andre Bøger, som Balling har udgivet paa Grund
lag af Artikler i »Vægterens, kan nævnes: »Jerusalems 
Tempel. Med et Grundrids af Tempelpladsen.« (1892); 
og »Hverdagsprædikener«, en Samling religiøs-moralske 
Betragtninger til Opmuntring under Hverdagslivet, 
hvor Ordsprogene ogsaa spiller en væsentlig Rolle. 
Denne Bog udkom første Gang 1895 og er saavidt 
erindres udkommen i andet Oplag senere. Det morede 
Balling at høre, at der var kommen en Kone ind i 
Karl Schønbergs Boglade og havde forlangt »Ballings 
Prædikener«. Hun havde set Bogen omtale i et Blad 
og mente, at det var en Samling Prædikener over 
Søndagsevangelierne, udgivne af en Pastor Balling.

»Bibelske Skildringer« kaldte han en Række Af
handlinger, dels af gammeltestamentligt og dels af 
nytestamentligt Indhold, som udkom 1898.

De saakaldte »Tidens brændende Spørgsmaal« drøf
tede Balling kun undtagelsesvis i sit Blad. Saa vidt 
vi mindes, har han dog udtalt sig om Fredssagen 
som dens Modstander. Balling var ingenlunde »krigs
gal«; det var kun Fredssagens Utopi, han vilde til Livs.

Afholdssagen havde han oftere fremme. Han var 
nemlig selv ivrig Afholdsmand, og heri støttedes han 
trofast af sin Hustru. De bar begge to Afholdsstjernen.

Der er ikke Tvivl om, at Ballings Arbejde har haft 
Betydning for Afholdssagen i Lindeballe-Egnen. — 
Lindballe Sogns Beboere var i tidligere Tid meget 
hengivne til Drik Men nu er det heldigvis bleven 
anderledes; nu er de bleven saa afholdende, at man 
knap nok kan opdrive en Proptrækker derude. Reak
tionen var vel nok begyndt, inden Balling tog fat; 
men der er, som sagt, ikke Tvivl om, at hans Inter
esse for den Sag har baaret sin Frugt.
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En Sag, som Balling fulgte med stor Interesse og 
jævnlig slog til Lyd for i »Vægteren«, var »den dansk
amerikanske Mission«. Han udtalte ofte, at han godt 
kunde have haft Lyst til at blive Præst for Danske 
i Amerika. Og hans Kjærlighed til den Sag blev ikke 
ringere efter at han selv havde været en Rejse der
ovre.

Af Hedesagen og navnlig af Plantningssagen var 
Balling en varm Ven og har ofte skrevet smukt og 
opmuntrende om den i sit Blad.

I flere Aar optraadte han i »Vægteren« som Kunst
kritiker. Hans Datter blev gift med en Kunstner, og 
det var maaske nok det, der særlig havde vakt hans 
Interesse for Kunsten. Naar han kom til Kjøbenhavn 
i den Tid, besøgte han altid Kunstudstillingen paa 
Charlottenborg, og naar han kom hjem, nedskrev 
han sine Bemærkninger. Men her var han kommen 
ind paa et Gebet, der laa udenfor hans Rækkevidde. 
»Det skulde han’lade være med« — sagde Otto 
Møller — »det kan han ikke.«

En trofast Støtte til Udarbejdelsen af »Vægteren« 
havde Balling, som vi allerede har omtalt, i Præsten 
Otto Møller i Gylling. Første Gang mødtes Balling 
og Møller for mangfoldige Aar siden ved et Møde i 
Gjedved, senere traf de sammen andet Steds. I 1873 
mødtes de ved et større Lærermøde i selve Gylling. 
Otto Møller skrev efter Mødet til Skat Rørdam: »Den 
morsomste af alle Lærerne, som var her, var Balling 
nede fra Jelling Egnen; hans Lige er næppe til at 
fortælle morsomme Historier, ja, han er et rent Vid
under i saa Henseende.«1)

At Otto Møller har følt sig tiltalt af Balling, frem- 
gaar klart nok af denne Udtalelse. Møller opfordrede 
Balling til at besøge sig en Ferie, hvad denne ikke

T) »Vejle Amts Folkeblads« Julenummer 1916 Pag. 15.
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lod sig sige to Gange. Fra den Tid af var Balling 
en aarlig Gæst i Møllers Hus i Sommerferien, 
somme Tider ogsaa i Juleferien og andre Ferier, 
og mellem Ferierne stod de i Brevveksling med 
hinanden. Balling var altid glad, naar han fik Brev 
fra Møller, og Møller satte ikke mindre Pris paa 
Ballings Breve, véd jeg.1) — Der opstod ogsaa et 
varmt Venskab mellem Balling og Fru Møller. Hun 
sendte ham jævnlig Æbler og anden Frugt fra Præste- 
gaardens dejlige Have, der særlig hørte under hendes 
Departement. Møller hørte til dem, Balling »havde 
lært noget af«. Stundom har Møller gennemgaaet 
hele Afsnit af Bibelen med ham, og gjennem Sam
taler om baade det ene og det andet fra Fortid og 
Nutid, særlig paa bibelsk Grund, har Møller givet 
Balling Impulser, som er kommen ham tilgode i hans 
Forfattervirksomhed. Møller skrev regelmæssig i hvert 
andet Nummer af »Vægteren« en længere Artikel og 
bar saaledes for en Del Bladet.

Pastor Dalsgaard blev altsaa ikke, som Balling op
rindelig havde tænkt sig, Medudgiver af »Vægteren«. 
Men han blev alle Dage én af dets flittigste Med
arbejdere. Balling satte overmaade stor Pris paa Pa
stor Dalsgaards Venskab og Medarbejderskab. I flere 
Aar var de hinandens Naboer, mens Pastor Dalsgaard 
var Præst i Ringive. Balling har ofte efter endt Skole
tid vandret til Ringive Præstegaard og tilbragt lære
rige og fornøjelige Timer dér sammen med de for
træffelige Præstefolk. Han elskede Fru Dalsgaard 
ikke mindre end hendes Mand. »Det var mig ikke

x) Da jeg sidste Gang besøgte Otto Møller kort før hans Død, udtalte 
han: Her ligger saa mange Breve bl. a. fra Biskop Rørdam og mange 
flere, og føjede han til: »Ogsaa fra Balling i hans Velmagtsdage.« Jeg ved 
ikke, hvad jeg skal gjøre ved dem, sagde han; man kunde jo brænde 
dem. »For Guds Skyld brænd dem da ikke«, udbrød jeg. Rørdams Breve 
er heldigvis ikke bleven brændt, hvad Tiden har vist. Hvordan det er 
gaaet med Ballings og Møllers Brevveksling, ved jeg ikke; men er den 
forhaanden endnu, fortjente den maaske ogsaa at trykkes.
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muligt« — har Balling selv sagt — »at afgjøre, hvem 
jeg satte mest Pris paa, enten Præsten eller Præste
konen. Vi var gjærne tre i Lavet, og hun var Sange
ren iblandt os.«

Naar der holdtes Præstekonvent i Ringive var Bal
ling gjerne indbudt som Gjæst. Han holdt somme 
Tider ogsaa Foredrag ved Konventet. En Præst har 
senere fortalt, at han ved en saadan Lejlighed havde 
hørt Balling holde et Foredrag »om Forudbønhørelse«, 
som i høj Grad optog de tilstedeværende.

Da Dalsgaard var bleven forflyttet til Ødum ved 
Randers, besøgte Balling ham jævnlig dér, og ikke 
mindst efter at han og hans Hustru som afskedigede 
Præstefolk var flyttet til Kjøbenhavn. Da logerede 
Balling gjerne hos dem, naar han kom til Hoved
staden og det gamle Venskab fra de yngre Dage gjen- 
opfriskedes og blev maaske allerstørst paa det sidste. 
Da Pastor Dalsgaard døde i 1904 satte Balling ham et 
smukt og taknemligt Minde i »Vægteren«.1)

Af andre kjendte Mænd, der jævnlig lod høre fra 
sig i »Vægteren«, kan nævnes P. Riemann, Præst i 
Fakse, P. N. Pedersen, død som Præst ved Trinitatis 
Kirke i Kjøbenhavn, E. Koch, Præst i Odense, Valg
menighedspræst Karl Povlsen, Ryslinge, Carl Koch, 
Valgmenighedspræst i Ubberup, P. E. Benzon, Præst 
i Galten, Otto Rosenstand, Præst i Vester-Vedsted, 
E. Hagerup, Præst i Ringive, S. N. Mouritsen, Lærer 
i Mørup, Vilh. Malling, Valgmenighedspræst i Odder, 
A. Andersen, Præst ved Vartov, Dr. Chr. L. Nielsen, 
Præst i Rudkøbing, C. Leunbach, Biskop over Lol- 
land-Falster, R. J. Holm, Seminarieforstander i Vejle, 
J. S. Voldum, Præst i Hjembæk, Chr. Borch, Præst i 
Randlev, Georg Thaning, Præst i Nykirke, J. Kj. 
Carlsen, Præst i Thyregod og mange flere.

Aargang 1904, Nr. 19.
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Men Balling har ikke blot virket som Forfatter, 
han har ogsaa virket som Foredragsholder. Saa vidt 
vides havde han forsøgt sig i den Retning allerede, 
mens han var Lærer i Ræbbiid; men det var dog 
først, efter at han var kommen til Lindeballe, at han 
rigtig tog fat paa den Sag Emnerne for hans Fore
drag var til Dels de samme som dem, han behand
lede skriftligt. Det var Bibelen, der afgav Grundlaget, 
og det var gamle danske Ordsprog. Naturligvis kunde 
han ogsaa komme ind paa Emner af andet Slags. 
Jeg husker f. Eks. saaledes, at han har holdt Fore
drag om den store tyske Statsmand Otto v. Bismarck. 
Paa en Rejse til Tyskland og Svejts i Aaret 1900 
havde Balling ogsaa besøgt Bismarcks Ejendom 
»Friedricksruh« i Lauenborg, hvor han selv og hans to 
store Hunde ligger begravede, og hans Interesse var 
særlig ved den Lejlighed bleven vakt for den berømte 
Tydsker. Balling saa paa ham med lidt andre Øjne, 
end det ellers var almindeligt i Danmark. Emnet 
Bismarck har Balling ogsaa behandlet i »Vægteren«. 
I det hele kom mange af hans Foredrag til at danne 
Udkast til senere Artikler i »Vægteren«.

Balling var en søgt Foredragsholder i sin nærmeste 
Omegn; men der blev ogsaa kaldt ad ham til fjer
nere Steder. Det var dog kun sjældnere, at han ind
lod sig paa det, da det ikke godt kunde lade sig 
udføre, uden at hans Skole vilde komme til at lide 
Afbræk, og det maatte ikke ske. Men ved Skole
møder og lignende Slags omkring i Landet maatte 
han jævnlig holde for som Taler, ligesom ved »Me
nighedskonventet af 1891«, som han selv var Med
lem af, o. s. v.

Sin frugtbareste Foredragsvirksomhed udfoldede 
han dog hjemme i Lindeballe Skole. I mange Aar 
holdt han hver Vinter en Række kristelige Foredrag
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i sit Skolelokale. Folk strømmede til i store Skarer 
baade fra selve Lindeballe Sogn, hvor der den Gang 
fandtes en vakt grundtvigsk Kreds, der fulgte ham 
med stor Interesse, men ogsaa fra flere Nabosogne 
kom der Tilhørere, saaledes henne fra Bredsten Sogn, 
hvor der var en stærk aandelig Bevægelse, der senere 
har ført til Dannelsen af Valgmenigheden i Balle, og ovre 
fra Grene Sogn. Det var ret Ballings Glansperiode, som 
han ofte dvælede ved med Glæde. Men i Aarenes Løb 
tog Tilhørernes Tal af. Ak ja, hvad der var godt 
Latin i vore Fædres Tid, det er det ikke altid for de 
yngre Slægter. Balling tog sig den Sag mere nær, 
end det havde været nødvendigt, synes jeg. Hans 
Skjæbne var i den Henseende ikke forskjellig fra saa 
mange andres. Men han holdt op med sine Foredrag 
i Skolelokalet. Efter flere Aars Afbrydelse gjenoptog 
han Traaden i Vinteren 1891—92 og holdt en Række 
Foredrag over »Fadervor«. Jeg overværede i al Fald 
de fleste af dem og følte mig overordentlig glad for 
dem. Det gjorde hans andre Tilhørere ogsaa, og jeg 
syntes, der mødte mange. Men Balling var ikke til
freds, og fra den Tid af vilde det ikke mere lykkes 
at faa ham til at fortsætte.

Det var nu Ballings Forfængelighed, som her gav 
sig Udslag. Der skulde være fuldt Hus, hvor han 
optraadte, ellers følte han sig krænket, og var ikke 
let at formaa til at komme igjen. En Dag vi sad i 
Skolestuen og talte sammen, sagde han til mig: »Hvad 
synes De egentlig er min værste Fejl?« »De er for
fængelig, Balling!« svarede jeg. »Ja«, sagde han, »det 
har jeg maaske været, men det synes jeg ikke, jeg 
er mere.« »Jo, De har en Rem af Huden endnu«, 
gjentog jeg. Men denne Svaghed traadte ligesom hans 
andre smaa Svagheder frem paa en saa elskværdig 
Maade, at den egentlig aldrig generede. Naar jeg

H. Kau: Christian Balling 3
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somme Tider syntes, at han kom lidt vel højt op, 
kunde jeg sige til ham: »Ak ja, Balling, hvem der 
kunde blive saa glad for sig selv, naar man blev de 
60!« Saa rystede han paa Hovedet og kløede sig 
bag Øret; men han blev aldrig vred.

De første Aar i Lindeballe havde Balling sit Ar
bejdsværelse i Skolelokalet. Her sad han efter Skole
tid paa Kathederet til langt ud paa Aftenen og skrev, 
og har maaske her skrevet nogle af sine bedste Ar
tikler. Naar det blev koldt, tog han et Tæppe over 
Knæerne eller stak Fødderne i en Fodpose. Der var 
jo ved Indretningen af de gamle Skolebygninger aldrig 
tænkt paa, at en Lærer ligesaa vel som en Præst 
kunde trænge til et Værelse, hvor han kunde sidde 
i Ro og forberede sig til sin Gjærning, og hvad andet 
han kunde have at tage sig for.

Senere hen i Tiden fik han indrettet et lille Stu
dereværelse bag ved Bryggerset, hvortil der var en 
egen Indgang fra Gaarden, saa Folk kunde komme 
ind til ham uden at forstyrre hans Familie. Værelset 
var i Sandhed ikke rummeligt, men han elskede dette 
lille Kammer, hvor han kunde sidde uforstyrret ved 
sit Arbejde. Og Møblementet var ikke overdaadigt. 
Foran Vinduet stod et almindeligt lille Bord, som 
var Skrivebord, og foran dette en Stol, den eneste, 
Kammeret rummede. Bordet flød i Reglen med Bøger 
og Papirer, saa det var ikke til at hitte Rede i, und
tagen naar hans Hustru lige havde været der og givet 
det hele en Omgang. Ved den ene Væg stod en 
»Slagbænk«, som agerede Seng om Natten og Sofa 
om Dagen, naar Laaget var lukket i. I Slagbænken 
sov han altid selv om Natten, og her tog han ogsaa 
sin Middagslur. Jeg glemmer aldrig en Middagsstund, 
jeg kom ind til ham og han ved at falde i Søvn 
havde slugt sin Skraa, som han havde glemt at tage
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af Munden forinden. Hvor var han da sølle! Ofte 
indtog han ogsaa sine Maaltider herinde. Ved en anden 
Væg stod et Bogskab med et Hjælpebibliothek. Ellers 
havde Balling ikke mange Bøger. Sine fleste Bøger 
havde han faaet som Anmeldelsesexemplarer til »Væg
teren«. En lille »Kanonkakkelovn«, der havde sin 
Plads lige inden for Døren, ophedede somme Tider 
det lille Gemak lige til Kogepunktet. Saaledes saa 
det Værelse ud, hvor »Vægteren« blev fabrikeret.

Naar Skolen var sluttet, satte han sig til Rette her. 
Først skulde han dog gjerne ud at lufte sig lidt, og 
ved samme Lejlighed kiggede han ind til Naboerne. 
Tidt havde han Ærinde i Kjøbmandens Butik, og der 
blev altid Lejlighed til at faa en lille Passiar. Ellers 
kunde hans Besøg gjælde gamle Rasmus Fynbo, der 
i mange Aar var hans Kudsk til og fra Stationen, naar 
han skulde paa Rejse (iøvrigt lagde Balling sig paa 
sine ældre Dage efter at cycle), eller Thue Madsen 
og Lucie, der var hans meget gode Venner. Hos 
sidstnævnte kom han i Reglen flere Gange om Dagen 
et lille Smut, kunde ved Vintertid komme derind og 
stille sig opad Kakkelovnen, medens han fortalte en 
lille Historie, og saa gik han igjen.

I sin lille Stue sad han saa i Reglen til langt ud 
paa Natten og arbejdede. Han var en uhyre flittig 
Mand. Og her var han ret i sit Es med Hunden 
»Fix« ved Fødderne og den gamle Kat paa Slagbænken 
eller i Vindueskarmen. Balling var en stor Dyreven, 
og han saa skjævt til, naar man ikke behandlede 
hans Dyr med Ærbødighed. Saa han overhovedet 
nogen mishandle et Dyr, kunde han blive vred for 
Alvor.

I dette lille »Hummer«, for andet var det ikke, 
har jeg haft mine bedste Timer med Balling. Hver 
Gang jeg kom til Lindeballe en Søgnedag til en eller

3*
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anden Forretning var jeg altid et Smut inde hos 
ham for at faa en lille Samtale, eller naar jeg kom 
forbi, efter at have været et Ærinde længere ude i 
Sognet, skulde jeg gjerne ind til ham at have min 
Pibe stoppet, og saa gav dette jo ogsaa Anledning 
til en Samtale, medens Heste og Kudsk somme Tider 
kunde faa Lov til at holde længe udenfor og fryse. 
Balling røg ikke selv Tobak mere. Han havde tid
ligere været en ivrig Røger, men kunde nu ikke taale 
det for sin daarlige Hals. Men han holdt altid Tobak, 
om ikke for andet, saa for at jeg kunde faa min 
Pibe stoppet. Næsten komisk var hans Ængstelse for 
Tobaksild. Naar jeg gik og røg af min Pibe uden 
Laag, skulde han snart faa fat i en flad Sten og 
lægge paa, for at jeg ikke skulde sætte Ild paa 
Huset.

Men vort bedste og rigeste Samvær havde vi dog 
Søndag Eftermiddag efter Gudstjenesten. Hvor var 
det hyggeligt og berigende at sidde paa Slagbænken 
og samtale med ham. »Erfaren Mand er god at 
gjæste«. Den Mand, der i Almindelighed mødte sine 
Medmennesker med en Spøg paa Læben, og som af 
den Grund tit kunde blive misforstaaet, var en prø
vet og erfaren Mand, der havde gjennemgaaet alvor
lige Kampe baade indadtil og udadtil, hvilket man 
kom til Kundskab om, naar man sad sammen med 
ham i stille Timer.

Vore Samtaler kunde gaa ud fra de forskjelligste 
Ting. Det kunde være noget, vi begge havde læst, 
der kunde give Anledning til Tankeudvexling. Balling 
fik næsten alle danske og norske kirkelige Blade, 
som han tilbyttede sig for »Vægteren«. Jeg fik dem 
med hjem den ene Søndag, læste dem i Ugens Løb, 
saa vidt jeg kunde overkomme, og bragte dem tilbage 
igjen næste Søndag. Jeg kunde i disse Aar ganske 
selv spare at holde kirkelige Blade.
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Og det kunde være en Artikel, der var indsendt til 
»Vægteren«, der kunde give os Anledning til en Sam
tale. Balling læste ofte en saadan Artikel for mig og 
afæskede mig min Mening om den. Paa den Maade 
har jeg f. Ex. lært mange af Otto Møllers Artikler at 
kjende, inden jeg læste dem i »Vægteren«. Stundum 
kunde vi ikke enes. Saaledes husker jeg en Gang, 
at Balling absolut vilde kassere en indsendt Artikel, 
hvad jeg syntes var urimeligt. Artiklen stammede 
iøvrigt fra en fælles Ven af os, og ikke mindst af 
den Grund holdt jeg paa, at Forfatteren ikke burde 
krænkes. Men Balling blev ved sil.

Og det kunde være et Stykke af Bibelen, vi fik fat 
paa og gjennemgik. Ballings Kjendskab til og dybe 
Indsigt i den hellige Skrift var aldeles beundrings
værdig.

Eller det kunde være min Søndagsprædiken, der 
maatte holde for. Hvis han havde været tilfreds med 
den, skulde han nok sige det; thi han vilde gjerne 
gjøre én glad. Men havde han ikke været tilfreds, 
skulde han ogsaa nok sige sin Mening, og jeg har 
ofte haft stort Udbytte af hans Bemærkninger. Han 
stod jo baade i Alder og kristelig Livserfaring langt 
over mig.

En Gang sagde han til mig: De kan holde en god 
Prædiken; men De er ikke altid lige heldig, og det 
er der vel ingen Præster, der er. Men det er aldrig 
noget Vrøvl; der er altid god Mening i, hvad De 
siger. Jeg svarede: Tak skal De have Balling. Jeg 
sætter Pris paa den Ros, selv om den kun er betinget, 
for det er nu kjedeligt, naar en Præst er et Vrøvl, 
og det kan desværre ikke nægtes, at vi har adskillige 
af den Slags her til Lands.

Vi holdt ogsaa kjøbenhavnske Blade sammen. 
Saavidt jeg husker, var der én, der fik Bladene før
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mig, og naar jeg havde læst dem, samlede jeg dem i 
Bunke og tog dem med til Balling om Søndagen. 
Han holdt naturligvis ogsaa lokale Blade, men disse 
gav ham ikke tilstrækkeligt eller alsidigt Stof nok, 
han maatte have noget mere.

Med denne Bladbunke tilbragte Balling nu i Reglen 
sin Søndag Aften, og han nød Situationen. Bagefter 
gav disse Blade os jo Stof til politiske Samtaler. I 
tidligere Tid havde han ofte brugt Søndag Eftermid
dag og Aften til at aflægge Besøg hos gode Venner i 
Sognet, men den Kreds, han i sin Tid havde været 
saa sammenlevet med, var efterhaanden forsvunden. 
Han savnede det og kunde tit sige Søndag Efter
middag: »Hvem der nu havde saadan en rigtig god 
Ven at gaa hen og sidde og tale med.«

Fra de alvorligste Spørgsmaal kunde Samtalen gaa 
over til ganske almindelige dagligdags Forhold, og 
omvendt. Det faldt saa naturligt for Balling at gaa 
fra Alvor til Gammen og omvendt, og jeg har ikke 
kjendt nogen, paa hvem det gamle Ord: »Alvor og 
Gammen, saa godt kunne sammen«, passede saa godt 
som paa ham, hvorfor jeg ogsaa har sat det som 
Motto paa denne lille Levnedsskildring af ham.

Det endte tit med, at vi kom til at fortælle Histo
rier for hinanden. Balling var god til at fortælle, og 
jeg vilde godt høre, og jeg kunde ogsaa fortælle igjen. 
Balling havde et komisk Blik baade paa sig selv og 
sine Medmennesker; men det var altid paa en saa 
godmodig og harmløs Maade, at man umulig kunde 
blive vred, selv om det gik ud over en selv.

Naar han f. Ex. kom til at fortælle om, hvordan 
det gik til, naar »vor Mor« skulde til Vejle, kunde 
han faa mig til at sidde i uafbrudt Latter. Det var 
en Begivenhed, som højst indtraf et Par Gange om 
Aaret, ja maaske ikke en Gang hvert Aar. Thi hun
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skulde med Dagvogn, og det er ikke morsomt at sidde 
og rumle i en Dagvogn tre Mil frem og tre Mil til
bage. Men en Gang imellem maatte det naturligvis 
til. Dagvognen kom ret tidlig om Morgenen til Linde
balle Vest fra og holdt for hos Kjøbmanden. Saa 
maatte Pigen først afsted med Kurve og Pakker, og 
hvad hun ellers skulde have med. Bagefter kom 
»Madammen« selv langsomt vandrende med Paraply 
i Haanden. »Madammen«, det var Fru Balling, det 
tog ingen fejl af; thi der var kun en Madam i Linde' 
balle. Ja, det skulde da være Jordemoderen, men det 
var i saa Fald Madam Koed. Slet og ret »Madam
men«, det var Fru Balling. Tilsidst kom saa Balling 
løbende med Tæpper og Sjaler og hvad »MadamiAen« 
ellers skulde pakkes ind i. Men nu kom den alvor
ligste Del af Festen, nemlig at faa »Madammen« 
praktiseret ind i Vaggonen. Hun var en temmelig 
svær Dame og havde daarlige Ben. Dagvognskudsken 
maatte ind i Vognen og hale i hende, medens Balling 
og Pigen og hvilke andre velvillige Sjæle, der var til 
Stede, skubbede bag paa. Det halve Lindeballe maatte 
i Aktivitet, naar »Madammen« skulde til Vejle.

Var jeg gaaende til Lindeballe, skulde Balling gjerne 
følge mig paa Vej hjemad, og saa førte vi Samtalen 
videre. Havde der været Førsttjeneste, maatte han 
hen til Kjøkkenvinduet for at spørge om Forlov 
for Middagsmadens Skyld. Ja, 10 Minutter maatte 
han gaa med. Men der gik 10 Minutter, et Kvarter, 
ja somme Tider en halv Time og mere. Jævnlig 
gjorde han Miner til at ville vende om; men naar 
jeg saa havde en Historie paa Stabelen, kunde han 
ikke slaa imod og fulgte mange Gange med over 
Halvvejen. Men naar han saa kom tilbage, saa laa 
der jo til ham. Næste Søndag kunde han saa sige: 
»Der lavede De rigtignok en dejlig Redelighed for 
mig. Sikken jeg fik, da jeg kom hjem.«



40 HANS KAU:

En Søndag blev han usædvanlig længe borte. Fru 
Balling gik over til Thue Madsens for at se, om han 
ikke var falden ind dér; men han var der ikke. 
Lidt efter kom Balling halende. Thue stod derude: 
»Madammen haaer waen her!« »Uha!< sagde Balling, 
»jeg tør ikke komme hjem.« »Prøv’et«, sagde Thue.

Fra Lindeballe foretog Balling i Aarenes Løb flere 
Rejser til Udlandet. I Sommeren 1885 var han saa- 
ledes i Norge. Det var første Gang i sit Liv, at han 
satte Foden udenfor Fædrelandets Grund, og Norges 
storslaaede Natur gjorde et mægtigt Indtryk paa ham 
og fyldte hans Sjæl med Friskhed og Glæde. Anled
ningen til Rejsen var vel nærmest Deltagelsen i det 
5te nordiske Skolemøde i Kristiania, men det skulde 
ligesaa meget være en Lystrejse, paa hvilken han 
var ledsaget af sin Datter. Oprejsen gik over Frede
rikshavn til Kristiania. Balling havde aldrig tidligere 
været »norden for Lov og Ret«, saa allerede Turen 
gjennem Vendsyssel havde Nyhedens Interesse for 
ham. Men langt herligere blev det, da han kom til 
selve Norge. I Dagene, før Skolemødet tog sin Be
gyndelse, foretog han en Rejse fra Kristiania pr. Bane 
til Hamar, besøgte Sagatun Højskole, sejlede ad 
Mjøsen til Lillehammer, drog videre til Gudbrands
dalen og Gausdalen, var til Fjælds og til Sæters, be
undrede Udsigten fra den saakaldte »Skejdkamp« 
ved Gausdals Sanatorium ind over Jotunfjældene med 
Galhøpiggen o. s. v. o. s. v. Tilbage til Kristiania gik 
Turen ad Mjøsen til Ejdsvold. Under Skolemødet 
blev der Lejlighed til sammen med andre Deltagere 
at bese selve Kristiania og dens Omegn, Bygdeøen, 
og hvad andet, der gjør Norges Hovedstad og dens
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Omegn tiltrækkende. Hjemrejsen til Danmark gik 
gjennem Sverrig, hvor der navnlig gjordes Ophold 
ved »Trollhåttan«, og til Kjøbenhavn. Efter Hjem
komsten til Lindeballe gav Balling en Skildring af 
denne sin første Udenlandsrejse i »Vægteren«1) under 
Overskriften: »Fra en Rejse i Norge«, og han slutter 
sin Beretning med følgende Ord: »Saa naaede vi om
sider ud paa den jydske Højderyg, der ogsaa har sin, 
omend noget fattige Skjønhed, og det gjorde godt 
igjen at komme til Hjemmet. Men saaledes skal det 
jo ogsaa være, naar man gjør Rejser: man er glad 
ved at være ude, men allergladest ved igjen at havne 
i Hjemmet.«

I Aaret 1900 foretog Balling i Forening med sin 
Ven Seminarieforstander Holm i Vejle med offentlig 
Understøttelse en Rejse til Tyskland og Svejts i pæ
dagogisk Øjemed, paa hvilken Rejse han bl. a. med 
stor Interesse besøgte Luther-Staden Wittenberg. 
Ogsaa denne Rejse har han skildret i »Vægteren«2) 
i en Række interessante Artikler under Titel: »Fra 
en Rejse«.

Sommeren efter (1901) foretog han en Rejse til 
Nordamerika paa 3—4 Maaneder efter Indbydelse af 
sin gamle Ven fra Lindeballe, Anders Utoft, der for 
nogle Aar siden var draget derover med sin Familie. 
Anders Utoft tilbød at betale Rejseudgifterne for ham, 
men han fik ingen Brug for Tilbudet, da en Fore- 
dragstourné, som han efter Opfordring paatog sig til 
forskjellige danske Kredse i de amerikanske Stater, 
tilfulde dækkede hans Rejseomkostninger. Han talte 
baade paa Højskoler, i Forsamlingshuse og Kirker 
og gjorde vældig Lykke. Der blev bl. a. skjænket 
ham et Guldur med Kjæde. Rundt omkring traf han

*) Aargang 1885, Side 265, 273, 297 og 305.
2) Aargang 1900, Pag. 236, 241, 264, 281, 327, 342 og 360.
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gamle Skolebørn. Der var nemlig foregaaet en ret 
betydelig Udvandring fra Lindeballe Sogn til Amerika. 
Han havde Hilsener med hjemmefra derover, og han 
bragte Hilsener hjem derovrefra, og denne Rejse blev 
i det hele til stor Oplivelse for ham. Efter sin Hjem
komst gav han en Skildring af Rejsen i »Vægteren«, 
og i 1902 udkom Artiklerne, maaske lidt omarbejdede 
og forøgede, i Bogform under Titel: »En Sommer i 
Amerika«, med et Kort over Foredragsrejsen, som han 
selv havde udarbejdet Tegningen til. Han sluttede 
sin Rejseskildring i »Vægteren« med disse Ord: »Den 
Gud under en Gunst, ham lader han komme paa en 
Rejse.« (Svensk Ordsprog.)

Medens Balling var i Amerika, redigerede hans 
Hustru »Vægteren«, og jeg hjalp hende stundum der
med. Det var nu ikke saa vanskelig en Sag; thi Bal
ling havde selv lagt alt Stoffet til Rette for de 4 Maa- 
neder, han var borte. »Vægteren« udkom kun to 
Gange om Maaneden. I den Anledning kom jeg ofte 
ind til hende den Sommer, men ogsaa for Kirke
bøgernes Skyld, af hvilke jeg maatte føre hans Ex- 
emplar, mens han var fraværende.

Jeg lærte hende i den Tid ganske anderledes nøje 
at kjende end hidtil, og hun vandt i høj Grad ved 
nærmere Bekjendtskab. Hvor var det hyggeligt at 
sidde og passiare med hende ved en Kop Kaffe. 
Hun fulgte sin Mands Virksomhed med langt større 
Interesse og Forstaaelse, end de fleste anede. Og hun 
kunde fortælle saa interessant og saa fængslende. 
Jeg glemmer aldrig, hvor optaget jeg blev en Gang, 
hun fortalte mig om Kurhessernes Togt til Nørre- 
Snede, en Begivenhed, hun personlig havde oplevet. 
Hendes Plejefader Provst Wolf havde nemlig været 
Præst i Nørre-Snede, før han kom til Hvejsel. Han 
var bleven befordret derhen i Foraaret 1849 og var
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allerede tilflyttet sit ny Embede tillige med sin Hustru, 
medens den unge Frøken Semier forblev med Folkene 
i Nørre-Snede i Naadensaaret. Hun indledte sin For
tælling med at citere Begyndelsen af Grundtvigs Sang

»I Aftes kom den jydske Post 
Med nyt fra Nørre-Snede, 
Hvor Tydskerne fik Husmandskost 
Alt paa den brune Hede.«

Det var den 8de Juni 1849, at en Eskadron Kur- 
hessere kom til Nørre-Snede for at indkræve noget 
til deres Underholdning. Kurhesserne kom ind i 
Præstegaarden og forlangte ind, men var iøvrigt meget 
skikkelige og nøjedes med, hvad man gav dem, lidt 
Flæsk, Korn o. s. v. De havde øjensynlig Medliden
hed med Stedets Beboere; thi de udbrød: »Hvad faar 
I dog at leve af i denne fattige Egn?« Samme Nat 
var det, at den kurhessiske Eskadron blev omringet 
og taget til Fange. Den blev nemlig indkvarteret for 
Natten i Nørre-Snede. Her var kun fire Gaarde, og 
Præstegaarden fik den største Indkvartering. Kur
hesserne anede ikke, at der var nogen Fare. De satte 
deres Bøsser i Pyramider i Præstens Spisestue og 
begav sig til Hvile med den største Sindsro. Hen paa 
Natten blev der banket paa Præstegaardens Sove
kammervinduer, og Folkene kaldt op. Man blev na
turligvis bange, og troede, at der kom flere Fjender, 
men blev snart overbevist om, at det var vore egne 
Folk, som var ankomne. Folkene i Præstegaarden 
maatte nu afgive Beretning om, hvor Kurhesserne 
opholdt sig. Det første vore Soldater foretog sig, var 
at sikre sig Fjendernes Vaaben, og derefter stormede 
man ind og omringede dem. Alt var gaaet saa lyd
løst, at Fjenden aldeles intet havde mærket, og han 
blev meget fortvivlet, da han opdagede Situationen, 
men der var ikke andet at gjøre end at overgive sig*
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De tydske Officerer løb rundt og vred Hænderne: 
»Wir sind verloren, wir sind verloren!« Imidlertid 
havde Folkene i Præstegaarden efter Begjæring af 
vore Officerer faaet tilberedt et Maaltid for vore 
Jenser, der var komne langvejsfra, og som nu skulde 
afsted med de fangne Kurhessere til Horsens. Den 
varme 01 og Mad smagte dem godt i Sommernatten, 
og saa gik Toget til Horsens. De fangne kurhessiske 
Officerer udbad sig som en Gunst, at de maatte ride 
til Horsens paa deres egne Heste, hvad ogsaa blev 
dem indrømmet, idet de naturligvis red under Be
vogtning af danske Soldater. De Danske havde imid
lertid ikke faaet alle Kurhessere fanget. Tre var und
slupne paa en snild Maade i det natlige Mørke. En 
af dem havde fundet Vej op paa Præstegaardens 
Loft, hvor han brød sig Hul gjennem Straataget og 
sprang ned paa Kirkegaarden, som grænsede lige op 
til Præstegaardens Hovedbygning, og kom saaledes 
uskadt tilbage til sine egne Folk, hvor han afgav 
Beretning om det passerede.

Næste Dag kom der en tydsk Patrulje til Præste
gaarden for at spørge efter Kurhesserne. Man var vel 
ved at blive bange for deres Skjæbne. Frøken Sem
ier, som maatte ud i Gaarden for at parlamentere 
med dem, sagde da, at de var bleven taget til Fange 
om Natten. Det vilde man ikke tro og slog en Skog
gerlatter op, og drog saa videre til Annexsognet Ejstrup, 
hvor man mente at træffe dem. Senere paa Dagen 
kom der nok en Patrulje for at spørge om Kurhes
serne. Frøken Semier, som begyndte at blive uhyg
gelig ved al denne Spørgen, mente nu, at det maaske, 
for ikke at skade de Danske, var rigtigst at fortie, at 
Kurhesserne var bleven taget til Fange, og hun sagde 
da blot, at de var afrejste i Nat Kl. 1. Men Tydskeren 
anede vist Uraad og var ikke tilfreds med denne
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Forklaring. Han trak Sabelen og sagde, at hun skulde 
sige Sandhed, og da delte ikke hjalp, tog han sin 
Pistol frem, om hvis Laas der var bundet et Tør
klæde, hvilket han løste af. Nu blev den unge Pige 
forskrækket og løb ind og gjemle sig, ligesom Husets 
øvrige Folk allerede havde gjort. Tydskerne satte 
bag efter, men fandt ingen. De maatle saa nøjes med 
at plyndre Kaffebordet, som just stod dækket.

Imidlertid havde man i det tydske Hovedkvarter i 
Horsens faaet Underretning om, hvorledes det var 
gaaet til i Nørre-Snede, og da man mente, at det var 
Befolkningen derude og navnlig Præstegaardens Be
boere, som havde averteret Danskerne om Kurhes- 
sernes Tilstedeværelse i Byen, besluttede man at øve 
en grusom Hævn over Beboerne i Nørre-Snede, og 
navnlig over Præstegaarden. Sagen var den, at Præ
stens Karl var bleven sendt til Bræstrup med et Brev 
fra Herredsfoged Mazanti, som Kurhesserne havde 
tvunget med paa deres Togt, for at han skulde vej
lede dem med Hensyn til deres Plyndring, et Brev, 
som skulde videre til de Danske med Underretning 
om, at de kunde overfalde Kurhesserne her, og skjønt 
Karlen red lige forbi Kurhesserne med Brevet, hvis 
Indhold hverken han eller andre af Præstegaardens 
Beboere kjendte, saa anede Fjenden dog intet Uraad, 
men lod ham uhindret ride. Nu bagefter var de 
kommen i Tanker om, hvad denne Ridetur havde 
betydet, og mente, at Brevet, han havde haft med, 
maalte være afsendt fra Præstegaarden. Den Sag 
maatte hævnes, og nu blev der sendt en hel lille Hær 
ud for at skjænde og brænde i Nørre-Snede. Heldig
vis var man i Tide bleven advaret om, hvad der 
vilde ske, og da Tydskerne ankom, var Rederne om
trent tomme. Folkene i Præstegaarden havde i Huj 
og Hast faaet deres Sølvtøj og andre Værdigjenstande
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samlet sammen paa en Vogn og var ilet afsted til 
Brande Sogn, hvor de havde indlogeret sig hos en 
Bondefamilie. Herfra kunde de hver Dag se hjem og 
se den Mylr af tydske Soldater, som færdedes omkring 
deres Bopæl. En Karl og en Pige havde man maattet 
lade blive tilbage i Præstegaarden for Kreaturernes 
Skyld. Disse gjorde Fjenden da heller ikke noget; 
men saa meget værre handlede han med selve Krea
turerne og Indboet. Da Præstens Folk efter en 4 a 
5 Dages Forløb vovede sig tilbage igjen, idet man 
havde faaet Efterretning om, at Fjenden nu var for
trukket, saa der gyseligt ud alle Vegne. Fire Køer 
havde man slagtet og en Masse Faar. Hvor man 
kom i Have og Gaard, laa der Fjer og Hoveder af 
Ænder og Høns. Alt Indboet var slaaet itu, og der 
var saa at sige ikke en hel Rude i hele den store 
Præstegaard. Et udmærket Klavér havde man ganske 
spoleret og skrevet ovenpaa med Kridt: »Hier haben 
die Kurhesser gehausen«. Samme Klavér blev senere 
omdannet til et rundt Bord, og — »det er det, De 
sidder og drikker Kaffe ved«, sagde Fru Balling.

Efter Tilbagekomsten til Præstegaarden skrev Provst 
Wolf et Brev til General Wrangel og spurgte ham, 
om hans Folk nu kunde forvente at blive i Fred i 
deres Hjem, idet han tillige bebrejdede ham denne 
Tydskernes Opførsel mod Gaardens Beboere, der jo 
var ganske uskyldige i, at Kurhesserne havde været 
dumme nok til at lade sig overrumple. Generalen 
svarede blot, at sligt maatte man finde sig i under 
Krigsforhold, og at Præstegaardens Folk jo var bievne 
mistænkte for at have ageret Spioner.

For alt det, Tydskerne havde ødelagt, fik Præsten 
senere en Godtgjørelse paa et Par Hundrede Daler 
fra de Danske, men dette kunde naturligvis langtfra 
dække Skaden.
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Af saadanne Fortællinger fik jeg mange under mine 
smaa Besøg hos hende. Da Balling kom hjem fra 
Amerika, fortalte jeg ham, hvor fornøjeligt hans Hustru 
og jeg havde haft det under hans Fraværelse. Det 
morede ham. Balling var altid glad, naar nogen syntes 
godt om hans Hustru.

Balling var en meget populær Mand i sin Hjemegn. 
Hvert Barn, kan man gjerne sige, kjendte »Balling i 
Lindeballe«. Det var imidlertid ikke hans Forfatter- 
virksomhed, der gjorde det. Han havde næppe i hele 
Lindeballe Sogn stort mere end et Par Abonnenter 
paa sit Blad, og de færreste af hans Sognebørn havde 
vel nogen Anelse om, hvad han ellers havde skrevet, 
endsige læst hans Bøger. I den Henseende nøjedes 
man med at se op til ham som »den lærde Mand« 
med en Slags overtroisk Beundring, og naar Linde- 
balleren kom sent fra By om Aftenen og saa Lyset 
fra »æ Degns Vindue«, anede det ham, at der inden
for foregik noget stort, uden han dog gjorde sig rigtig 
klart, hvad det var.

Langt snarere var det derimod Ballings Dygtighed 
ogsaa paa mange af Livets praktiske Omraader, hvis 
Værd Beboerne bedre forstod at vurdere, og hans 
redebonne Hjælpsomhed mod enhver, som søgte hans 
Raad og Bistand paa disse Omraader, samt hans hele 
joviale, jævne og elskværdige Optræden over for Me
nigmand, hans Evne til at kunne sætte sig ind i 
dennes Sprog og Tankegang og føle med ham i hans 
Kaar, der var Aarsagen til hans Popularitet

Balling var i mange Aar en Slags Sekretær i Gadbjerg- 
Lindeballe Sogneraad, og om ikke af Navn, saa dog 
af Gavn dets egentlige Formand. Thi der blev næppe
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foretaget noget eller afgjort noget i Sogneraadet, uden 
at hans Mening var bleven ham ham afæsket, og den 
blev nok altid den afgjørende. Han har hjulpet Sogne
raadet ud af mangen slem Forlegenhed og duperet 
mangen Jurist ved sin Lovkundskab og vandt efter- 
haanden Ry i Befolkningen som en Slags Advokat, 
man tyede til i vanskelige Tilfælde. Men vé den, 
der kom med en »raadden« Sag; han blev uden 
Barmhjærtighed afvist. Ellers anvendte Balling mange 
Timer mellem Aar og Dag til at »skrive« for Folk 
og vejlede dem i juridiske Sager. Det interesserede 
ham, og han kunde tit sige, at det kunde have været 
morsomt at have været Jurist. De andre Sogneraad 
i Egnen frygtede for at komme i Lag med ham. 
»Han er klog den Lindeballe Degn«, sagde de.

For en Del Aar siden, da de magnetiske Kure var 
paa Moden, havde Balling en udbredt Praksis som 
Magnetiser. Han kunde »stryge« Folk, som det kaldtes. 
Og naar nogen havde én eller anden Skavank, Gigt, 
Reumatisme o. s. v., skulde han »til Balling aa stry
ges«. Ja, han blev endogsaa stundum hentet hen til 
Folk, som formedelst Svaghed ikke kunde komme til 
ham. Om han selv havde nogen ret Tiltro til sin 
Kunst, er vel tvivlsomt, men andre havde det, og saa 
maatte han jo bøje sig. Man saa i det hele op til 
ham som en Mand, der kunde »lidt mere end sit 
Fadervor«, som man siger. »Bej en gue Bøn faa mæ, 
Balling« — sagde gamle An’mari Gydes til ham, da 
han besøgte hende under hendes Sygdom — »Di æ 
jo en læer Mand«. Senere tog Begejstringen for Mag- 
netiseringsmethoden af, og Ballings Praksis paa dette 
Omraade indskrænkedes stærkt, men af og til kom 
der dog endnu én med en daarlig Tand eller sligt og 
skulde »stryges«. Balling praktiserede gratis, og det 
var vel ikke mindst Grunden til, at han havde saa 
stort et Klientel.
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Jeg har en Gang overværet én af Ballings mag
netiske Kure, og den, maa jeg sige, imponerede mig. 
Jeg kom en Morgenstund ind til min gamle Nabo, 
Mikkel Pejsen. Han var »ren skidt«, havde det baade 
i >æ Hue aa æ Ryg« og kunde snart hverken vride 
eller vende sig. Og det allerværste var, at han havde 
lovet et Par gamle Folk næste Dag at kjøre med dem 
ud til Vestjylland, hvor de skulde overvære deres Søns 
Bryllup, og det kunde han umuligt, saadan som han 
havde det. »Kund a endda haaj favn Balling te aa 
stryg’ mæ«, sagde Mikkel, »de æ de jennest, dæ hjæl
per.« »Da kan De jo tage ind til ham i Morgen«, 
sagde jeg, »De skal jo den Vej alligevel.« Ja, det 
blev der nok ingen Tid til, mente Mikkel. »Jamen 
saa skal jeg tage ham med herhen, jeg skal til Linde
balle i Eftermiddag«, sagde jeg. »Ja, vil De de’?« sva
rede Mikkel, og hans Ansigt straalede af Sejrsforvis
ning. Jeg sagde da til Balling: »De kommer til at 
tage med hen til Mikkel, han »er ren skidt«, og han 
siger, at De er den eneste, der kan kurere ham ved 
at stryge ham.« Balling svarede vrippent: »Hvad skal 
jeg derhen efter; det hjælper saamænd ingen Ting.« 
Senere kom han dog og sagde: »Ja, jeg maa vel hel
lere tage med alligevel«. Vi kom ikke herhjem før 
ved Sengetid, men Balling sagde: »Vi maa jo hellere 
gaa ned og give ham en Omgang allerede i Aften«. 
Saa gik vi da. Mikkel var gaaet i Seng, og Døren 
var lukket, men ikke »skaadet«. Det kunde den nem
lig ikke, den var »trundet«, thi det var et nyt Stue
hus. Jeg satte Skuldren mod Døren og fik den stødt 
op. Inde i Dagligstuen strøg jeg en Tændstik og tændte 
en Lysestump, som sad paa en »Profit« i en Lyse- 
kjærte. Med Lyset i Haanden vandrede vi ind i Sove
kammeret. Mikkel og Kone var ved at slumre ind og 
foer forskrækkede over Ende, da vi kom, men Mikkels

H. Kau: Christian Balling 4
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Ansigt straalede forventningsfuldt. Balling begyndte 
at stryge paa Mikkel. »Hjælper det, Mikkel?« spurgte 
Balling. »Ja, a tøws et«, svarede Mikkel. Balling strøg 
videre, og snart erklærede Mikkel, at nu var det hele 
ovre. »Tak, Balling, Tak!« udbrød han fornøjet. Men 
saa begyndte Grethe at jamre ovre i den anden Seng. 
Hun var mindst lige saa daarlig som Mikkel og vilde 
ogsaa stryges. Balling tog fat igjen, og snart var Grethe 
lige saa kvik som Mikkel. De vilde endelig have staaet 
op for at lave Kaffe til os, men det bad vi dog om 
at have tilgode til en anden Gang paa Grund af den 
fremrykkede Tid. Balling blev i Præstegaarden om 
Natten og var næste Morgen nede at give Mikkel en 
Efterkur, og saa kjørte han rask og sund til Bryllup 
og morede sig fortræffeligt.

Balling har i et inspireret Øjeblik ogsaa forsøgt sig 
som Dansekomponist og komponeret en Vals — »Bal
lings Vals«. Han var syg og bundet til sit Værelse, 
saa tog han sin Violin og spillede lidt for at opmuntre 
sig, og saa formede Valsen sig ligesom af sig selv, 
har han fortalt. En Landsbymusikant kom nogen Tid 
efter ind til ham, og Balling spillede Valsen. Den 
gamle blev saa indtaget i den ny Komposition, at han 
straks nedskrev den med Noder og spillede den senere 
flittigt til Gilder. »Maa vi faa Ballings Vals«, hørte 
man stadig Folk raabe ved Dansegilderne i Lindeballe- 
Egnen. Han har ogsaa en Gang spillet Valsen for 
mig. Jeg syntes nu ikke, den vidnede om saa stort 
Kompositionstalent — dog, det er maaske min Skyld. 
Men danses efter den kunde der, det har jeg set.

Der fortælles, at i gamle Dage var der mange Smaa- 
konger i Danmarks Land, medens vi nu til Dags kun 
har én. Dette sidste er dog kun til en vis Grad sandt. 
Smaakongernes Tid er ikke helt forbi. Enhver Landsby 
har gjerne en Mand, der kan beæres med dette Navn
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cg ofte ogsaa bliver det, en Mand, der ved sine Evner 
-eller Penge rager frem over de andre og ligesom giver 
Tonen an i alle Byens indre Forhold. Kongen i Linde
balle hed Balling. Naar »æ Degn« havde afgivet sin 
Kjendelse i en Sag, saa rettede alle andre sig under- 
danigst derefter.

Og Balling kunde godt gjøre Frederik d. 7des Valg
sprog til sit: »Folkets Kjærlighed min Styrke«. Straks 
da han kom til Lindeballe, var man just ikke saa 
vel stemt mod ham. Som vi ovenfor hørte, var der 
en anden, man vilde have haft til Lærer, og det smagte 
ikke, at Balling skulde være »Grundtvigianer« og saa- 
dan noget slemt noget. Men i Tidens Løb lykkedes 
det ham at vinde Befolkningens Fortrolighed og Kjær
lighed i en sjælden Grad. Han var dens Tilflugt »baade 
i Lyst og Nød«. Det gik ikke rigtig til ved et Bryllup 
eller en Begravelse, naar Balling ikke var med »aa 
gjøer en Taael«.

Saadanne Taler kom ofte ligesom Ballings Foredrag til 
at udgjøre Forarbejdet til en senere Artikel i »Vægteren«.

Under den hidsige politiske Kamp i Firserne kneb 
det vel somme Tider med at opretholde den gode For- 
staaelse mellem Balling og Befolkningen. Balling var 
Højremand og havde i den Henseende de fleste af sine 
Bymænd med sig, medens de fleste af Sognets øvrige 
Beboere stod paa den modsatte Side. Børnene blev i 
Hjemmene ligefrem sat op imod ham. De skrev po
litiske Hentydninger i Duggen paa Vinduesruderne i 
Skolestuen. En Dreng fra Lindeballe Sogn, der tjente 
hos en skrap Venstremand i et Nabosogn, men som 
gik til Lindeballe Skole, var især krasbørstig. Da 
Balling i en Sangtime spurgte: »Hvad skal vi synge?« 
svarede denne: »Ned med Estrup, Scavenius og Ravn«. 
Da blev Balling vred og gav ham en korporlig Revselse, 
vistnok en af de faa af det Slags, han nogensinde har

4*
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meddelt. Det politiske Kjævleri var endog en Over
gang nær ved at gjøre et Skaar i Venskabet mellem 
Balling og hans nærmeste Troesvenner.

Drengene i Lindeballe sang:
»Balling sender vi til Salling, 
Niels Skøtt putter vi i en Bøtl’ 
Og Thue sender vi til Thy, 
Saa er der Fred i Lindeballe By.«

Men det politiske Uvejr stilnede efter Haanden af, 
og alt jævnede sig igjen. Det, der bandt, var stærkere, 
end det, der skilte, og den Skildring, der er givet i 
»Højskolebladet« af dette Forhold er lidt overdreven.1)

Som rimeligt var kom Balling tidlig til at indtage 
en fremskudt Stilling blandt sine Kaldsfæller. »Han 
var en Mand, som i enhver Henseende var en Pryd 
for vor Stand, og derfor vil hans mange Venner be
vare ham i trofast Minde«, blev der med Rette udtalt 
om ham af en af dem ved hans Bortgang2).

I 12 Aar, fra 1894 til 1906, var han Medlem af 
Lærerforeningens Hovedbestyrelse, det sidste Aar — 
1905 til 1906 — som Formand. Hvilken Betydning 
han som saadan har haft, skal jeg ikke kunne udtale 
mig om, men jeg skal anføre det Skudsmaal, som en 
af hans Kolleger i Bestyrelsen, fhv. Overlærer Hans 
Rasmussen, har givet ham: »Han var nøje inde i 
Skolevæsenets Sager, særlig i alt, hvad der angaar den 
juridiske Side, og vi, som havde den Ære at sidde i 
Styrelsen sammen med ham, skjønnede i høj Grad 
paa hele hans retsindige, ærlige, trofaste og beskedne 
Færd. Han var af dem, der i Sandhed førte sit Liv 
og sin Færden efter Ordet: ikke synes, men være«3).

*) L. Maltesen: Lærer og Forfatter Chr. Balling, »Højskolebladet« Nr. 
46, 17. November 1916, Sp. 1464.

2) »Folkeskolen«, 1916, Nr. 43, Pag. 536.
’) Sammesteds.
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Det havde naturligvis ikke været Ballings Tanke, 
da han kom til Lindeballe, at han her skulde være 
bleven al sin Tid. Embedet var kun lille, og det laa 
afsides. Han gjorde da ogsaa i Tidernes Løb flere 
Forsøg paa at komme til at flytte, men det lykkedes 
ikke. Han havde egentlig haft Lyst til at blive Se
minarielærer. Forstander Svendsen, eller var det Mad
sen, jeg husker det ikke saa nøje, tilbød ham en Gang 
en saadan Post ved Jelling Seminarium. Efter hans 
eget Udsagn var det den Plads, som Marius Sørensen 
nu har. Men han turde, da det kom til Stykket, al
ligevel ikke søge Pladsen. Seminarielærerne var den 
Gang meget ringe lønnede, og hvad værre var, de 
havde ingen Pensionsret. Af den Grund turde han 
ikke paatage sig Pladsen, navnlig for sin eventuelle 
Enkes Skyld. Saaledes har han selv fortalt mig.

Flere Gange søgte han Embeder paa Sjælland, han 
vilde godt have været nærmere til Hovedstaden. I et 
Brev til sin Ven, nuværende pens. Lærer Godsk i 
Horsens, skrev han en Gang i 1874: »Det ender ri
meligvis med, at jeg søger, om ikke just dette (der 
var Tale om Førslev ved Storehedinge), saa andre 
store og rare Embeder paa Sjælland. Fyen tror jeg 
ikke, jeg vil til. Dette Land har ikke den Tillokkelse 
for mig som det poetiske Sjølund: Sjælland, Sjælland 
med Skov og med Sø, yndige 0, her vil jeg dø!« En 
Gang var han indstillet som Nr. 1 til Lærerembedet 
i Kallehave. Han var saa sikker paa, at han vilde 
faa det, at han allerede i Tankerne var flyttet fra 
Lindeballe. Men han blev forbigaaet. Biskop Marten- 
sen havde Kaldsret til Embedet, og han sværmede 
nok ikke for Grundtvigianere. Balling blev vred, og 
nu gjorde han noget, som han vel ikke skulde have 
gjort, eller som i al Fald var uklogt. Han skrev til 
Biskop Martensen og fortalte ham, at han i sin Tid
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havde læst hans Ethik, og den havde han haft stort 
Udbytte af. Men nu lod han Biskoppen vide, at han 
syntes, at hans Optræden i den ovennævnte Embeds
sag kun daarligt stod i Samklang med Indholdet af 
hans Ethik. Martensen søgte nok ikke at retfærdig- 
gjøre sig; men Døren var lukket for Balling til sjæl
landske Embeder, i al Fald til saadanne, som han 
agtede at søge. Saavidt erindres har han ogsaa en 
Gang søgt Gjentofte og flere.

Det sidste Embede, Balling søgte, var Førstelærer
embedet i Jelling (1890). Men der led han ogsaa en 
Skuffelse. Han havde dog vist egentlig troet, at han 
skulde have faaet det, saavidt jeg kunde forstaa. Men 
Sogneraadet, hvori der forresten sad Bekjendte af ham 
fra Seminarietiden, lod ham vide, at han var bleven 
for »skimlet om Hovedet«. Daværende Seminariefor
stander Sørensen har udtalt, at han ikke havde haft 
noget imod, at Balling havde faaet Embedet. Men 
han blev slet ikke indstillet. Det er maaske ogsaa 
tvivlsomt, om Balling i saa fremrykket en Alder vilde 
have egnet sig til det Embede, der kræver en Mand, 
der er i Føling med Tidens pædagogiske Fordringer.

Saa blev Balling da i Lindeballe, og det var Linde
ballerne glade for. Af økonomiske Grunde behøvede 
han iøvrigt ikke at flytte. Vel var Embedet ikke stort, 
men hans literære Virksomhed og anden Bifortjeneste 
gjorde, at han i Tidens Løb blev velsitueret. Han 
efterlod sig ved sin Død 25,000 Kr. Hvor mange af 
Danmarks Lærere, selv i langt bedre lønnede Stillin
ger, mon kan gjøre ham det efter? Og Balling var 
ingen Gnier, selv om han tit kunde spøge med det 
gamle Ordsprog: »Den, der er født i Skive, vil hellere 
have end give«. Han kunde baade unde sig selv og 
sin Næste noget og havde altid noget tilovers til Støtte 
for en god Sag. Men han var en fortræffelig Økonom.
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Og han knyttedes stedse fastere til Beboerne og kom 
til at elske den prunkløse, men ret ejendommelige Egn 
mere og mere. Han syntes, der var saa kjønt. »Her 
ser De det skjønne Lindeballe«, kunde han sige, naar 
vi stod oppe ved Kirken, der ligger temmelig højt, og 
saa ned over Byen, der laa i Fugleperspektiv under 
vore Fødder. Ja, vel er der kjønt! Der er i al Fald 
ejendommeligt og rig Afveksling for Øjet, hvad enten 
man kaster Blikket mod Syd til den dejlige Bøgeskov, 
der begrænser Udsigten til den Side, eller mod Øst til 
Tykhøj Krat og de ejendommelige, lyngklædte Smid- 
strup Banker, der efter Geologernes Udsagn stammer 
fra Istiden, eller mod Nord og Vest ud over de store 
Hedeflader med deres »tusind Hjem«. Der findes et 
Ordsprog i Egnen, som siger, at »i Gadbjerg, Linde
balle og Give, dér er godt at blive«. Det har Balling 
anvendt mange Gange i sine Ordsprogsstykker, og det 
følte han Sandheden af for sit eget Vedkommende.

Ud over den aarlige Understøttelse (4—500 Kr.) til 
literær Virksomhed, han fik paa Finansloven i sine 
sidste 25 Aar, er Balling i det hele ikke bleven favo
riseret fra oven. De stærke Ordensbyger, der til Tider 
har oversvømmet Landet, har aldrig naaet til Linde
balle med saa meget som et »Dannebrogskors«.

I Aaret 1905 havde Balling den Sorg at miste siu 
Hustru. Hun døde pludseligt efter et apoplektisk Til
fælde Dagen før sin 71-aarige Fødselsdag Lørdagen 
d. 30te April. Den første, der meddelte mig det sørge
lige Budskab, var Ballings Ven og Nabo, gamle Thue 
Madsen. Han kom ud til mig paa Vejen, da jeg kom 
gaaende Søndag Morgen og sagde meget bevæget: »Ma
dammen er død i Nat.« Jeg blev højlig overrasket og 
betaget. Det var ikke mere end et Par Dage siden jeg
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havde staaet og talt med hende i hendes Kjøkkenhave, 
som hun elskede, og som hun altid holdt i en møn
sterværdig Orden, og den Dag var hun tilsyneladende 
saa rask som nogensinde. Jeg ilede straks ind til Bal
ling og fandt ham naturligvis stærkt grebet af det 
pludselige Dødsfald, men ellers fattet og rolig. Fru 
Balling blev nogle Dage senere begravet paa Lindeballe 
Kirkegaard under stor Deltagelse fra Beboernes Side.

Det var ganske sikkert Hustruens Død, der gav An
ledning til, at Balling søgte sin Afsked paa det Tids
punkt, han gjorde. Han var jo endnu kun godt 62 
Aar gammel. Ganske vist havde han ikke tænkt at 
holde saa ret længe ud, thi hans Hals voldte ham 
stadig Vanskeligheder. Vi havde i de senere Aar ofte 
drøftet den Sag og talt om, hvor han skulde fæste Bo, 
naar han havde taget Afsked. I Lindeballe vilde han 
ikke blive, naar han ikke længer havde sin Gjerning 
dér, i hvor meget han end holdt af Stedet. Han havde 
den Opfattelse, at det var ikke heldigt, hverken for 
den afgaaede Lærer eller den ny Lærer, om den gamle 
blev boende i Kredsen, og det er vistnok rigtigt og 
gjælder for enhver afskediget Embedsmand. Han havde 
derimod tænkt, at han vilde have taget Bolig i Vejle, 
hvor han og hans Hustru saa altid vilde have været 
i Nærheden af deres gamle Venner. Men, som sagt, 
han havde næppe taget sin Afsked den Gang, om ikke 
hans Hustrus Død var indtruffet.

Og nu blev det ikke Vejle, der blev hans fremtidige 
Hjem. Gjennem en Slægtning fik han at vide, at der 
i Holte fandtes en passende Villa til Leje paa favo
rable Vilkaar, og saa tog han den. Hans Afskedsbe
villing lød paa Nytaar 1906, men han flyttede paa 
Grund af den sig nærmende Vinter allerede ved No
vembers Tide 1905, idet han Resten af Tiden lod Em
bedet besørge ved en Vicar. Det var, som han ikke
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længer havde Ro i Lindeballe. I Holte tog han Bopæl 
sammen med sin Datter og lille Datterdatter, der var 
ham til stor Opmuntring i hans sidste Leveaar.

Samtidig med, at han tog Afsked med sit Embede, 
tog han ogsaa Afsked med sin »Vægter«, der til Nytaar 
1906 havde gaaet i 23 Aar. Jeg opfordrede ham til 
at blive ved, til han kunde have holdt Sølvbryllup 
med den; men det vilde han ikke. Den kunde ikke 
svare sig længer, sagde han; der var kommen saa 
mange nye Blade, som tog Luven fra den. Han var 
vel ogsaa bleven træt af at skrive, og navnlig var den 
gamle Otto Møller bleven træt og turde ikke love ham 
Støtte som hidtil. Det var maaske ikke mindst det 
sidste, der slog Hovedet paa Sømmet. 1 en Afskeds- 
Henvendelse til Læserne i »Vægteren«s sidste Num
mer, hvor han bragte en Tak baade til dem, der 
havde hjulpet ham med at skrive i Bladet — »frem
for alle Pastor Otto Møller i Gylling« — og til den 
Kreds, der havde holdt og læst Bladet, udtalte han 
rigtignok: »Naar jeg nu standser Udgivelsen af »Væg
teren«, er det ikke, fordi jeg selv er bleven træt af at 
skrive, eller fordi jeg agter at nedlægge Pennen. Jeg 
haaber ad andre Veje at mødes med dem, der gjen- 
nem saa mange Aar har fulgt, hvad jeg har skrevet«; 
men han nedlagde dog Pennen alligevel.

Kort efter sin Afsked fratraadte han ogsaa sin Stil
ling i Bestyrelsen for Danmarks Lærerforening. Han 
beholdt dog en Post som Foreningens Konsulent i 
Skolespørgsmaal, saa længe hans Helbred tillod det. 
Derimod tog han nu fat paa en omfattende Foredrags
virksomhed over hele Landet. Jeg spøgte med ham 
og sagde: »Det er en dejlig Redelighed. De tog Deres 
Afsked paa Grund af en daarlig Hals, og nu giver De 
Dem til at være Foredragsholder. Det er ligesom Lærer 
N. N., der ogsaa tog Afsked formedelst en daarlig Hals
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og saa stillede sig som Rigsdagskandidat.« Det morede 
Balling. Naa, der er jo ganske vist en Forskjel paa 
at gaa i en Skole og tale uafbrudt 6 Timer daglig og 
saa at holde et Foredrag med Dages Mellemrum. 
Alligevel blev han somme Tider standset i Farten af 
den daarlige Hals. Men denne Foredragsvirksomhed 
var ham iøvrigt til stor Glæde. Han ligesom livede 
op paany under den. Foredragsrejserne gav Anledning 
til, at han traf sammen med mange aandelig interes
serede Mennesker, med hvem han kunde dele sine 
Interesser og faa en alvorlig Samtale baade om kriste
lige og folkelige Spørgsmaal; han blev godt modtaget 
overalt, glædede sig som et Barn; han syntes, Livet 
var herligt, og at Menneskenes Børn var saa rare; hans 
Breve fra den Periode strømmer over af Tilfredshed 
og Glæde; han var jo endnu den Gang rask og rørig 
og kunde tage Del i alt. Og han samlede en Masse 
Historier op paa disse Rejser, saa han ligefrem om
gikkes med Tanken om at ville udgive baade »en 
første« og »anden Krønikernes Bog«. Det sagde han 
da. Men det var maaske kun Spøg. Han tik det i 
hvert Fald aldrig gjort. Men »Krønikerne« blev om
hyggeligt nedskrevne, og han fortalte og læste gjerne 
af dem, naar han kom paa Besøg. Det gjorde han 
ogsaa for Otto Møller i Gylling. Møller blev gnaven. 
»Her kommer han med sine Krøniker, Balling er gaaet 
tilbage«, sagde han. Her saa Møller dog nok lidt for 
mørkt; men nægtes kan det ikke, at Balling i de se
nere Aar kom til at lide lidt vel meget af Gammel
mands Snaksomhed og kunde blive trættende med sine 
Fortællinger. Hans Hukommelse svækkedes, og han 
gientog sine Historier i det uendelige. »Den Historie 
har De jo fortalt, Balling«, sagde jeg til ham. »Naa, 
ja, det har jeg vel ogsaa«, greb han sig selv i det.

Under sine Foredragsrejser i Jylland gjorde han
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jævnlig en Afstikker til Lindeballe og tilbragte flere 
Dage hos gamle Venner dér.

Efter at have boet nogle Aar i Holte, hvis skjønne 
Naturomgivelser han ret glædede sig ved, besluttede 
han sig til af praktiske Grunde at flytte ind til Kjø- 
benhavn. Det var i Foraaret 1911.

Men inden han tog fast Bopæl i Hovedstaden, be
gav han sig paa Rejse med sin Datter og Datterdatter 
til Italien. Jeg rejste til Italien paa samme Tid, og vi 
havde aftalt at mødes i Rom; men det skete ikke. 
Sagen var den, at Balling kjørte træt allerede i Nord
italien og vendte hurtigt tilbage til Danmark igjen. 
»Jeg syntes jo nok, at Italien var et herligt Land, hvad 
Naturskjønhed angik« — skrev han til mig bagefter —, 
»men jeg kunde let forlade det uden Savn. Vi opholdt 
os foruden i Firenze og Bjergbyen Fiesole, hvor vi 
tog i Pension og en Tid nød den herlige Natur, i Verona. 
Ligesaa i München og Innsbruck, Tyrols Hovedstad. 
Og saa havde vi et meget interessant Ophold i Grænse
byen Ala mellem Tyrol og Italien. Byen hører til Tyrol 
og ligger i et Bjergpas med høje Bjerge til begge Sider. 
Her var der endnu mere Folkeliv, end der nu er i 
Italien. —-------Men jeg kan ikke nægte, at jeg for 
saa vidt var glad, da jeg havde taget den sidste Billet 
og sad i Toget fra Berlin til Copenhagen.«

Efter Hjemkomsten fra Italien tog Balling Bolig paa 
Frederiksberg.

Her blev han i Efteraaret 1913 ramt af et apoplek
tisk Tilfælde, der lammede hans Tunge og hele hans 
højre Side. Han blev først indlagt paa Frederiksberg 
Hospital, men blev senere overført til det katolske 
St. Josefs Hospital i Griffenfeldtsgade. Han kom sig 
noget efter det første Anfald, kom til at kunne tale 
nogenlunde forstaaeligt, men højre Arm og Haand 
kom han aldrig til at kunne bruge. Det var uhyre
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tungt at se den forhen saa livlige Mand ligge dér lam
met baade paa Mæle og Haand, han, som havde elsket 
at tale, og som havde elsket at skrive. »Jeg er født 
med Pennen i Haanden«, sagde han saa tit. Men han 
bar sit Kors med stor Taalmodighed og Gudhengiven- 
hed, var altid blød og mild. »Hvor længe tror De 
dog, dette kan vare«, kunde han sige, naar man kom 
ind til ham. Men ellers klagede han aldrig, kunde 
endogsaa stundom være helt munter som i gamle Dage. 
Han led vist heller ingen videre Smerter. Det værste 
for ham var de Behandlinger, han et Par Gange om 
Dagen maatte underkastes for Sygdommens Skyld, og 
som dog hjalp lidet eller intet. De smertede ham.

Omtrent 3 Aar tilbragte han paa Hospitalet. Han 
var i Almindelighed oven Senge en hel Del af Dagen, 
men kom ikke uden for Værelset, undtagen om Som
meren, naar han blev bragt ned i Hospitalets Have i 
godt Vejrlig. Tiden blev lang for ham. Han kunde 
læse, men ellers kunde han ikke tage sig noget for. 
Glad blev han, naar han fik Besøg af gamle Venner, 
særlig fra Lindeballe, som naar en Soldat, der havde 
været hans Elev, kom ind til ham, eller en anden 
Lindeballe Mand eller Kvinde, der var kommen til 
Kjøbenhavn. Han elskede jo Lindeballe, hvor han 
havde levet sin meste Tid og haft sin Manddomsgjer- 
ning, og levede stedse i Minderne derfra. Han spurgte, 
og man maatte fortælle ham om alt og alle, naar man 
kom derind. Men stundom kunde hans Hukommelse 
desværre helt svigte ham. Da en god Ven og tidligere 
Elev af ham, kom ind til ham en Dag, sagde han: 
»Tag min Salmebog og skriv Trosbekjendelsen op 
deri, jeg kan ikke altid huske den.« Og glad var han, 
naar han fik Breve fra gamle Venner. Han gjemte dem 
omhyggeligt i Natbordskuffen, tog dem atter og atter 
frem og læste dem under Taarer. Desværre kunde han 
jo ikke svare paa dem.
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Under 20de September 1914 skriver hans Datter: »Far 
taler om, at han synes, det er saa utrolig lang Tid 
siden han har hørt fra Gadbjerg-Lindeballe. Dersom 
De en Dag har lidt Tid tilovers, kunde De glæde ham 
i høj Grad med at sende ham et Par Linier. Fars 
Tilstand er for mig at skjønne ganske som den har 
været de sidste 6—7 Maaneder. Men han har det al
ligevel godt, for han har Fred i sit Sind, har givet 
Afkald paa omtrent alt Haab og alle Ønsker for dette 
Liv og er saa mild og god.«

Under 28de Oktober s. A.: »Far takker Dem mange 
Gange for Deres Kort og det saa indholdsrige Gad- 
bjerg-Lindeballe-Brev. Han var meget glad for begge 
Dele. Ja, Far har det jo ganske ved det gamle, men 
er dog trods alt rolig og ret tilfreds.«

Under 26de April 1915: »Hjertelig Hilsen og Tak 
fra Far for Kortet og det jo forlængst modtagne Brev. 
Tak, fordi De husker paa Far. Det er jo en Begiven
hed for ham at faa Brev »derovre fra«. Han har det 
ganske ved det gamle.«

Mod Slutningen af hans Levetid tog Anfaldene til, 
og hans Tilstand blev ringere og ringere. Mere og 
mere stundede hans Længsel mod Evigheden, og han 
bad om Hjemlov:

»Naar Livets Lys udslukkes, 
Al Verden bliver sort, 
Naar jeg skal dø og rykkes 
Fra Tidens Jammer bort.

Da lad mig sove stille 
Med et fornøjet Sind 
Og Gud hengiven Vill’e 
I Jesu Arme ind.<

Søndagen d. 15de Oktober 1916 sov han hen, roligt 
og stille, i en Alder af 73Va Aar. Han blev altsaa ikke 
nogen særlig gammel Mand. Det havde han i Grun-
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den tidligere selv troet. »Jeg er af en gammel Slægt, 
min Moder blev meget gammel, og jeg bliver ogsaa 
nok gammel«, sagde han lit.

Da Dødsbudskabet kom til Lindeballe, vakle det ve
modig Bevægelse. Man havde ventet, at hans jordiske 
Levninger var bleven sendt til Lindeballe for at ned
sænkes ved hans Hustrus Side, og man beredte sig paa 
at gjøre hans Jordfæstelse saa højtidelig som muligt. 
Det skete imidlertid ikke. Han blev stedt til Hvile 
paa Vestre Kirkegaard i Kjøbenhavn. Hertil er kun 
at sige, at han aldrig selv havde næret noget Ønske 
om at blive begravet i Lindeballe. Naar vi stundum, 
efter hans Hustrus Død, gik paa Kirkegaarden, ven
tende paa et Bryllup eller en Begravelse, og standsede 
ved hans Hustrus og hans Moders Gravsted, kunde 
jeg sige: »Der er nu lige en Plads tilovers til Dem, 
Balling«. Saa svarede han: »Nej, jeg vil ikke ligge 
her. Ja, hvis jeg døer i Lindeballe, er det en anden 
Sag. Men der er ingen Mening i at sende en død 
Mand fra den ene Ende af Landet til den anden. 
Lad Træet ligge, hvor det falder.«

Ballings Jordefærd fandt Sted Fredag den 20de Oktober 
fra søndre Kapel paa Vestre Kirkegaard i Kjøbenhavn. 
En Del gamle Venner og Kendinge var tilstede for at 
bringe ham det sidste Farvel. Fra Lindeballe var 
der ingen mødt, da Begravelsen fandt saa hurtig Sted, 
efter at Dødsbudskabet var kommen derover, at der 
ikke blev Tid til Rejsen. Derimod blev der pr. Tele
fon besørget en smuk Krans til hans Kiste fra Be
boerne i Lindeballe. Desforuden var der Kranse fra 
»Danmarks Lærerforening«, fra de pens. Læreres 
Kreds og fra »National Forfatterforening«, som Bal
ling var Medlem af, og fra mange flere. Efter Sal
men: »Min Jesus lad mit Hjærte faa« holdt Sogne
præsten ved St. Markuskirken, Pastor Jens Laursen,
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hvem Balling i de senere Aar jævnlig havde hørt, 
Ligtalen, idet han tog sit Udgangspunkt fra Ordet 
(Ps. »Gudsfrygt er Visdoms Begyndelse«,
hvilket Ord han smukt og træffende anvendte paa 
den afdøde. Derefter sang man: »Kirkeklokke, ej til 
Hovedstæder«, og under Tonerne til: »Jeg er en 
fattig Fange« bar Kaldsfæller med Lærerforeningens 
Formand, Viceskoledirektør Svane, og den tidligere 
Formand, Inspektør J. Gr. Nørby, i Spidsen, Kisten 
ud af Kapellet. Ved Graven bragte Viceskoledirektøren 
Balling en Tak fra »Danmarks Lærerforening« for, 
hvad han i mere end én Henseende havde været for 
sine Kaldsfæller, og forhenværende Seminarieforstan
der Holm bragte paa Ballings Datters Vegne en Tak 
for Deltagelsen, idet han tillige fremhævede den Be
tydning, som den afdøde havde haft paa sin nær
meste Virkeplads.1)

Nu gjemmes Ballings Støv altsaa fjernt fra det 
Sted, hvor han havde sit Manddoms Virke, men i 
Lindeballe vil Mindet om hans trofaste Gjerning og 
hele hans ejendommelige Personlighed blive bevaret 
gjennem mange Slægtled.

’) Folkeskolen, Nr. 43, 26de Oktober 1916, Side 536.


