
Op og ned. 
Et Blad af en Slægts Historie. 

Ved P. C. B. Bondesen. 

, s lægt skal følge Slægters Gang l« Saaledes sang 
Korsfarerne, og sagledes har mange efter dem 

sungen. Men i Slægternes Følgerække er der Bølge
gang. Op og ned. Mange af dem, der nu bevæger 
sig paa de bonede Gulve i de store Sale, er komne 
af Bønder, og mangen en, der nu hører hjemme i 
Hytter, tilhører Familier, der før regnedes blandt Lan
dets fineste Slægter. 

l Midten af det syttende Aarhundrede var Provst 
Dines Jensen Rosenstjerne Præst i Magleby paa Lange
land. Han kom til Em bellet 1637. Det var en smuk 
og anselig Præstegaard, han flyttede ind i, opført fire 
Aar tidligere af hans Formand, Hr. Jacob Hansen, 
Kerteminde. Over Indgangsdøren stod følgende In
skription: Pax intrantibus, Salus excuntibus*), Anno 1633, 

J. H. K. M. 
Dines Rosenstjerne var ifølge Wibergs Præste

historie af gammel Adel og født ca. 1607 . Han blev 
Student fra Odense 1630, blev Kapellan i Snøde og 

*) Fred for dem, der træder ind. Frelse for dem, der gaar ud. 
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Stoense og kom derfra til Magleby, hvor han blev 
Provst for Sønderherred. I Svenskekrigen led han 
megen Overlast af Fjenden. Derom har han i den 
gamle Kirkebog, som nu er gaaet tabt, anført følgende: 
»l Aaret 1658, dom. LXX, blev ingen Tjeneste for
rettet; thi Svensken kom om Morgenen og overfaldt 
os, gjorde en stor Forstyrrelse, slog og udplyndrede 
mig, drog mine Klæder af og tog Kalk og Disk bort«. 

l Magleby Kirke findes et Epitaphium over ham. 
Paa Billedet staar han til Højre for Kristi Kors. Det 
er et strengt Ansigt med karakterfaste Træk. Han 
bærer Kalot, og det blonde Haar og Skæg ligger langt 
ned over Præstekraven. Til Venstre ses hans tre 
Hustruer og hans lille Datter, alle med foldede Hæn
der. Under Billedet staar følgende Inskription : 

Her huiler Hederlig och Vellerd Mand hr. Dinis 
Jenssøn Rosenstiern, Sogneprest til Maglebye Sogn i 40 
Aar och proust udi Synderherridt i ... Aar, som 
døde Anno 1677, med sine trende Hustruer Heder
lige Dyderige och Gudfryctige Matroner: Margarethe 
Nielsdatter lefuede med Hannem i 12 Aar och døde 
Anno 1650. Och Elisabeth Sophie Jørgensdatter lefuede 
med Hannem et Half Aar och døde Anno 1653. Och 
Maren Christinsdatter*), med huilcken Hand aflede en 
datter, Jefnede tilsammen ... Aar, døde 16 . . . Gud 
gifue dennem alle en glædelig opstandelse paa dom· 
mens Dag. 

Hr. Dines Rosenstjernes Enke ægtede Efterman
den i Embedet, Hr. Christen Jacobsen Achthon, og efter 
dennes Død 1682 forblev hun i Præstegaarden hos 
Datteren Elisabeth Sophie, der hlev gift med den føl
gende Sognepræst i Magleby, Hr. Frants Han sen Krag. 

*) Af Slægten Bech. 

Svendborg Amt 1908



155 

Hr. Frants var født i Mesinge 1656 og var kun 
26 Aar gammel, da han blev kaldet til Magleby . 
Som Svigerfaderen blev han ogsaa Provst over Sønder
herred. Han har ført den gamle Kirkebog i Magleby 
paa flere Steder som Dagbog. Saaledes hedder det ~ 

1712, 29. April Taksigelses Extraordinær Fest fo1· 
Pestens Afladelse i København og Sjællands Stift , 
efter at der var død henved 40,000 Mennesker siden 
forleden Aar straks efter Midsommer. -- 1716, 24. 
Trin. prædikede jeg paa N ordenbrogaard efter Her
skabets, Graf Chart. d' Ahle{eldts Befaling.*) - En Søster 
til Hr. Frants Krag boede paa Brolykke. Hun hed 
Karen Krag og Yar gift med Christen Jonsen Holrnsted . 
der 1679 gav Kalk og Disk til Magleby Kirke. 

Provst Frants Krag havde 11 Børn. Den ældste 
Søn, Dines Christian Krag, født 1683, blev ved Faderens. 
Død 1725 Præst i Magleby, hvorfra han forflytledes 
til Tranekær, hvor han blev Konsistorialraad og døde 
17 49. Han var gift med Christine Zurnbildt, der købte 
Hjortholm 1754 og først døde 1780. En Søn af dette 
Ægtepar, Johan Christopher Krag, født 1724, død 1789~ 

var Major af Infanteriet og blev adlet med Navnet 
von Kragenskjold. 

Da Dines Krag J 732 forflyttedes til Tranekær, 
efterfulgtes han i Magleby af sin yngste Broder, Niels Ro
senstierne Krag, der var født 1700, og som efter at være ble 
vet Student i flere Aar havde faret til Søs, derpaa studeret 
igen og nu var bleven Kandidat. Mens han var Præst L 
Magleby, blev Kirken »overalt uden og inden med muur
og træevereb vel og ziirlig repareret «. Menigheden 
ofrede samme Aar >> til Kirkens indvendige malning « 
22 Rdl. 5 Mark, Resten betalte Hr. Niels med 1 
Rdl. l Mark . Han var gift med Jacobine Ernestine 

*) Carl Ahlefeldt, f. 25. April 1670, t 7. Sept. 1722. Lehns
greve 1708. 

Svendborg Amt 1908



156 

Zumbildt, der var Søster til Broderens Kone. Af deres 
9 Børn blev Datteren Karen Krag, født 1743, gift med 
Frederik Nissen, Student, Sognedegn til Magleby, født 
1738, død 1~00. 

Et gammelt Sagn fortæller, at Degnens Kone i 
Magleby var død, lagt i Kiste og hensat i Kirkens 
Sideskib. Karlen, der tjente i Degnegaarden, havde 
·set nogle kostbare Ringe paa den Afdødes Haand, og 
da han om Aftenen skulde op at ringe, blev Fristel
sen ham for stor. Han tog en Lygte med sig, og i 
Stedet for at søge Taarnet, gik han ind i Kirken, 
løftede Laaget af Kisten og forsøgte at tage Ringene 
af Ligets Haand. Da det ikke vilde lykkes, tog han 
sin Kniv for ved dens Hjælp at faa Ringene af; 
men da han begyndte at skære i en af Ligets 
Fingre, syntes han , at den Døde rørte sig. Hvor 
blev han bange! Han styrtede ud af Kirken og 
løb ned i Karlekamret, hvor han gemte sig under 
Dynen. 

Degnekonen havde kun været skindød. Ved 
Karlens Snit i hendes Finger kom Blodet atter i Be
vægelse, og hun kom igen til Live. Efter nogle Ti
mers Forløb vaagnede hun op af sin lange Søvn. 
Hun rejste sig over Ende og saa sig forbavset om. 
Det gik snart op for hende, hvor hun var, kun for-
tod hun ikke, at Laaget ikke var lagt paa Kisten, 

og at der stod en Lygte og brændte. Hun tog denne 
og skyndte sig ud af Kirken. Hun fulgte den lille 
Sti, der fra Kirkegaarden førte ned over Toften til 
Degnens Have. Det var over Sengetid, saa i Degne
gaarden var der baade lukket og slukket. Hun ban
kede paa Sovekammervinduet, der vendte ud til Ha
ven, og Degnen blev ikke lidt forbavset, da han 
hørte sin Kones Stemme udenfor. Han kom hurtig 
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. 
paa Benene og fik lukket op, og der blev stor Glæde, 
da det viste sig ikke at være en Drøm, men at han 
virkelig atter havde sin Kone hos sig . 

Da Karlen troede at være opdaget, kom han 
angerfuld næste Dag og bad om Tilgivels e. Den fik 
han, og Degnen lovede desuden at tie med Historien. 
Han ønskede ikke at faa straffet Karlen, der dog var 
Skyld i, at hans Kone atter kom til Live. 

Saa vidt det gamle Sagn. Den omtalte Degne
kone antages at have været Karen Krag. Hun over 
levede i saa Fald dette Tilfælde i mange Aar, da 
hendes Død først 1809 findes anført i Kirkebogen, 
hvor det under dette Aar hedder, at ~ den 24. J u ni 
blev Degneenke Madame Nissen begravet, 67 Aar 
gammel. « 

Degnen Frederik Nissen og Karen Krag havde 
to Døtre, af hvilke den ældste, Anna Margrethe Nissen, 
var født 1775. Hun ægtede en ung Karl, der hed 
Frederik Hansen, og kom til at bo i Bovballe Have, 
hvor deres Søn blev født den 26. Januar 1802. Nogle 
Dage senere blev han døbt og opkaldt efter Mor
faderen, og Degnens Datter, Jomfru Ma ren Krag Nis 
sen, bar ham til Daaben. 

Frederik Hansen blev senere Post imellem Magleby 
og Rudkøbing og tog da tillige Budskaber med for 
Folk. 

Han var gerne til Hest og havde mange drøje 
Ture, især da han blev ældre, og det blev mere 
smaat for ham, saa han ofte kun daarligt nok havde 
Klæderne til Kroppen. 

Da han en Dag red til Rudkøbing, kom en Gaard
mand fra Nordenbro kørende bag efter ham. 

»> Dag er Frederik Post Fa'n bryde mig godt. 
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k l ædt paa «, sagde han til sin Kone, der sad hos ham 
i Agestolen . 

»Ja, hvad er det dog, han har om Livet? « Det 
aa ud til at være et stort, hvidt Tørklæde . 

»Det skal vi snart faa at vide, Mor«, svarede 
Bonden, gav Hestene af Pisken og indhentede Rytteren. 

»Det er Fa'n bryde mig hans bare Skind! « lo 
Bonden, idet han kørte forbi. 

Ja, ganske rigtig. Frederik Post havde ingen 
Skjorte paa, kun Trøje og Bukser, der under Ridtet 
ikke formaaede at dække den bare Krop. 

I~ke saa sært, at Folk fik Medlidenhed med den 
stakkels Post. 

I Magleby var der den Gang en personel Kapellan, 
Østrup *). Han skrev nedensiaaende Opraab og fik 
ved det indsamlet et Pengebeløb, der kunde afhjælpe 
-de væsentligste Mangler. 

Foruden Øl og Mad er Helten ingen Ting, 
det er en Indgang uden høje Sving; 
men Sætningen er sand som Sagen, 
jeg nu vil lægge frem for Dagen. 
Naar Sne og barske Nordenvind 
har Adgang til det bare Skind, 
og naar der intet er forud en, 
der kan beskytte Huden, 
min Læser, det er meget ilde! 
Dog kan du hjælpe, om Du vilde! 
Se, Frederik Post fra Magleby 
har slidt sin Kjole op, desværre, 
at det er sandt, det ved Vorherre, 

*) Vilhelm Ø., Kapellan i Magleby 1804-1813, da han blev 
Præst i Simmerbølle, hvorfra han 1821 kom til Longelse. 
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og trænger højlig til en ny; 
men, ingen Købmand Tøj vil fly, 
og ingen Skræder Kjolen sy. 
H vorfor? For udi Postens Skrin og Fikker 
ej Skillinger, ej Bankosedler stikker. 
Har Du selv Lyst at hente dine Breve, 
at købe Snus, Tobak og Apotekerkrukker 
samt Papir og Hvedebrød og Sukker? 
Nej, mange Tak, Du bedre ved at leve! 
Sæt kun Du her nu neden under, 
hvis Du har Tid og Stunder, 
hYad Du give vil og kan 
til Frederik Post paa Langeland! 
Betænk, vor Kurs 1) er meget slet, 
om ellers jeg forstaar den ret! 
Betænk, han trænge kan til Buxer, 
lig hine vel bekendte Duxer ~) 
i Sankt Koluber-Perioden 8), 

da Freden rejste bort fra Kloden! 
Om han nu og bebuxet blev! 
Det vel sig kunde hænde, 
om Gaven ej for knapt Du skrev, 
de,n lod sig vel anvende 
til Sikkerhed for Postens Ben; 
thi denne Verdens Smuds, 
som ikke blev af Vejen skøvlet, 
vil spille en ret slemme Puds, 
naar han er ikke godt bestøvlet. 
Vær nu ej knap, ej heller sen, 
men giv ham Støvler, Buxer, Kjole! 

1) Kurs :J: Vej . 
2

) Dux :J: Første, Ophav; her i Betydning af alle Menneskers 
Ophav, vore første Forældre. 

3
) Koluber :J: Slange; Koluber-Perioden :J : Syndefaldet. 

:l 
1: 

;l 
., 

~ l 
' 
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Vesterskerninge-H undstrup Sangforening. 
Af Peder R. Møller. 

Lad mig straks sige, at jeg fra flere Sider har 
været opfordret til at skrive ovennævnte Sang

forenings Historie. Naar jeg ikke hidtil har efter
kommet Opfordringen, er Grunden den, at jeg dels 
tvivlede om, at Æmnet var omfangsrigt nok til at 
drages frem i Bogform og dels frygtede for, at Folk 
vilde finde det ubeskedent, naar det gjorde Krav paa 
almen Opmærksomhed Landet over. 

Derimod turde Æmnet gøre berettiget Krav paa 
en Plads i nærværende Am·bog, da nævnte Sangfor
ening har ydet sit Bidrag til det sidste halve Hundred
aars Kulturhistorie i Svendborg Amt. For der er 
vel ingen, der tør nægte, at den gode Sang - ogsaa 
den flerstemmige - har forædlende Indflydelse paa 
sine Udøvere, som paa Tilhørerne, og at den, brugt 
i Foreningslivet, bidrager til dettes kultiverende Magt. 

For et halvt Hundredaar siden havde driftige 
Folk i Mads Hansens Fødesogn, Hundstrup, anlagt i 
den grønne Skov et Dansegulv, som lokkede Ung
dommen til sig i den lyse Sommernat. Men det har 
sin Fare at samle Ungdom til den Slags Lystighed 
uden Spor af velmenende og ansvarsfølende Ledere 

11* 
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tilmed, da der til Dansen var knyttet Beværtning 
som det gjaldt at gøre saa indbringende som mu
ligt. Disse natlige Skovgilder fik hurtig et daarligt 
Ry paa sig. Mads Hansen, som da var en alvorlig 
tænkende Ungersvend paa 24 Aar med Sans for et 
rent og kønt Menneskeliv og med Øje for, at Ung
dommen er Fremtiden, harmedes over dette Skovhalløj 
og besluttede efter Samraad med nogle venligsindede· 
Bønderkarle at oprette en Sangforening, som kunde samle 
Sognets Ungdom til en renere og sundere Fornøjelse. 
Hans gamle Ven og Lærer i Musik , den senere saa kendte· 
Komponist Hans Hansen i Ulbølle traadte til, og med 
ham som Leder af Sangen kom Foreningen i ·Gang. 
Der begyndtes med tostemmig Sang, og Byens Skolr
lokale blev overladt Foreningen til Sangøvelserne. 
Men Glæden var kun kort. Den lille Flok Sangere 
blev spottet og drillet af andre raa jævnaldrende, 
indtil den opgav Ævret, og Mads Hansen med en 
trofast Tilhænger, Husmandssønnen Hans Jørgen 
Nielsen, stod ene tilbage. Saa tyede han til Vester
skerninge, hvor der var bedre Jordbund for hans 
Planer, og hYor han i den unge Smed, Jørgen Han
sen, fandt en Mand, han kunde bruge. Ved Sme
dens Hjælp samlede han hurtig en Flok unge Sangere· 
om sig, og her genfødtes Foreningen den 10. Januar 
1859 under Navn af Hundstrup· Vesterskerninge Sang-
forening. Vel maattP Mads Hansen ogsaa her kæmpe 
sig frem, idet særlig Sognets ældre Befolkning blev 
bitre Modstandere af det ny, han var Banebryder 
for. Slige Folk forstod ikke, hvad det Syngeri skulde 
gøre godt for, og de følte sig forstyrrede i deres 
gamle Vaneliv, hvori Polskpas og Tevandsknægte 
var Midtpunktet, og hvor Skaalverset var den eneste· 
Sang, der tiltalte dem. Til Gengæld sluttede de unge 
sig tæt om deres Fører og lod sig i k k e saa let splitte . 
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Som Sammenholdet voksede, øgedes Modstanden, og 
det forsøgtes ved Øvrighedens Hjælp at forbyde For
eningen at holde Sangøvelser i Skolelokalet, men da
Yærende Herredsfoged , J ustitsraad Strz"cker i Faaborg, 
gav den en skriftlig Tilladelse, for hvilken Modstan
derne maatte bøje sig. 

En stor Begivenhed for Sangkoret var dets Del
tagelse i Flensborgfesten ved Løvemonumentets Af
sløring den 25. Juli 1862. Man lejede en lille Sejl
jagt og under Musik af Hans Hansens Orkester (10 
Mand) og med Foreningens ny Dannebrogsflag paa 
Storsejlsnokken gik Farten over den blanke Vove, 
der forresten viste sig alt andet end blank og blid 
under det haarde Kryds i knagende Storm op ad 
Flensborg Fjord. Paa Hjemturen anløb man Sønder
borg, besaa Slottet og gæstede Dybbøl med de to 
Aar senere saa sørgelig berømte Skanser. 

Foreningen, som de første Par Aar kun bestod 
af Sangkoret, blev udvidet til at omfatte ikke-syngende 
Medlemmer, og disse fik for et lille Aarsbidrag 3 a 4 
Aftenunderholdninger hver Vinter og en Skovtur om 
Sommeren. Snart taltes Foreningens Medlemmer i 
Hundreder. Sanglederen, den geniale Hans Hansen, 
havde et fortrinligt Orkester, kendt i vide Kredse, 
og dette medvirkede ved Aftenunderholdningerne, der 
desuden bød paa firstemmig Sang, af og til et Fore
drag af Foreningens Velynder og trofaste Støtte, 
Pastor Brandt i Ollerup, samt nogle Timers Dans. 
Men var end Programmet for disse Underholdninger 
nok saa fortrinligt efter Landsbyforhold, blev det dog 
i Aarenes Løb lidt ensformigt, og Mads Hansen pøn
sede paa Afveksling. Saa gav han sig til at skrive 
smaa Komedier og lod dem opføre af Dilettanter i 
Foreningen. 
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Hans første dramatiske Arbejde hed "Holger 
Danske«, og heri optraadte selve den danske Sagnhelt 
af samme Navn (forbløffende udstyret i laaden Pels 
med Haarene udad, med Paphjelm paa Hovedet og 
drabeligt Sværd ved Lænd.) Stykket blev indøvet i 
dybeste Hemmelighed for ikke at vække Medborgeres 
Grin, hvis del hele mislykkedes. I et ubeboet Hus, 
blandt Rotter og Mus gik Indøvelsen for sig. Vin
duerne var tæt tildækkede, og man dæmpede Stem
men og kvalte Latteren for ikke at f01·raade, hvad 
man foretog sig. De, der var med til disse Prøver, 
vil sikkert mindes dem, saa længe de lever. Da 
Forestillingsaftenen kom , var Salen tætpakket med 
Tilskuere, og Forestillingen blev modtaget med ende
løs .Jubel. Saavidt vides Yar »Holger Danske« den 
første Dilettantkomedie opført af Bønder her i Lan
det. Og for den Sags Skyld i Udlandet med. Næste 
Vinter fortsattes med et nyt Stykke af Mads Hansen 
og saa fremdeles i de følgende Aar. 

For at undgaa giftig Snak var der ingen Kvin
der medvirkende Yed disse Dilettantkomedier. For
fatteren af nærværende Skildring var første Elskerinde 
Yed Teatret, og denne Primadonnastilling holdt jeg 
et Par Aars Tid, indtil Stemmeskiftning og frem 
spirende Overskæg forraadte mig som hørende til 
det stærke Køn . Først flere Aar. senere, da Dilettant
komedien havde vundet sig en uangribelig Plads i 
Folks Omdømme, tog vi Kvinder til Hjælp til stort 
Gavn for Udførelsen. 

Den bedste af Mads Hansens Komedier hed 
»Enken «, hvis Titteh·olle udførtes med virkelig Kunst 
af en attenaarig Bondepige. Denne Forestilling, som 
overværedes af den i sin Tid velkendte Provinsdirek
tør Sørensen, blev omtalt ikke blot i danske men og
saa i udenlandske Aviser, som fremhævede denn e 
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Foreteelse som en Maalestok for danske Bønders 
Kultur. 

Fra Hundstrup-VesterskPrninge Sangforening - · 
der nu blev omdøbt til » Vesterskerninge-Hundstrup Sang
forening « for at betegne, at Vesterskerninge var For
eningens Hovedsæde - bredte Dilettantkomedien 
blandt Bønder sig udover hele Landet, om med lige 
Held og til lige Gavn skal være usagt. 

Mads Hansen kørte med fast Haand Foreningen 
i lige Linje mod det Maal, han havde sat sig: Be
kæmpelse af Raahed og Udskejelser blandt Egnens 
Ungdom ved at byde den en sund og ren Morskab 
parret med forædlende og aandsudviklende Paavirk
ning. Og han blev stadig bistaaet af Pastor Brandt, 
som ofte førte Ordet ved Foreningens Sammenkomster, 
og af flere gode Mænd. 

Men som Foreningens Virksomhed blev kendelig, 
øgedes Modstanden af uforstaaende Medborgere hvor
iblandt flere indflydelsesrige og saakaldte dannede 
Mænd, som i denne Sangforening vejrede den frem
brydende Aandsmagt, der paa folkelig-kristelig Grund 
gik paa Erobringstog i vort Folk. Ja i selve Sang
koret dannede sig en Opposition imod Mads Hansens 
Ledelse, og det kom til et Sammenstød paa Tiaars
dagen for Foreningens Stiftelse. Han vilde ved denne 
Lejlighed understrege, hvad der hidtil havde været 
og fremtidig burde være Foreningens Maal, og han 
skrev en Festsang, hvori dette stærkt betonedes, lige
som han bad Pastor Brandt om at holde et oplysende 
Foredrag. Modstanderne holdt paa, at det skulde 
være en blot og bar Morskabsfest med Udelukkelse 
af Foredraget og med Punchbollen som det centrale. 
Men Mads Hansen satte sin Vilje igennem. Der blev 
Generalforsamling ud af det, og her genvalgtes han 
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til Formand om end kun med en Stemmes Overvægt. 
Saa traadte de misfornøjede ud og stiftede en ny 
Forening. *) 

Det var en Ulempe for Foreningen, at den var 
henvist med sine Aftenunderholdninger til Salen i 
Vesterskerninge Kro. Selv om der vaagedes strængt 
over, at god Opførsel overholdtes, hændte det, at en 
og anden kiggede for dybt i Glasset. Blot et Par 
halvfulde Folk blandt et Par Hundrede Mennesker 
kan give det hele et stygt Præg. Selvfølgelig blev 
vedkommende straks udelukket af Foreningen, men 
det kunde ikke hindre, at andre kom ligedan afsted. 
Det hændte ogsaa, at man blev forulempet af til
rejsende, som havde Hatten paa Snur; man var jo 
tilhuse paa en offentlig Kro. Ked af dette Forhold 
rejste Foreningen J 87 5 sin egen Bygning og sagde 
Kroen Farvel. Kun fem Aar fik Mads Hansen Lov 
til at glæde sig ved den ny Foreningsbygning. Han 
døde, som kendt, den l. April 1880. - Hans Død 
var et haardt Slag for Foreningen. Selv om han i 
sine sidste Leveaar mere og mere blev ude af Stand 
til at røgte sin Gerning som Foreningens Formand, 
stod han dog som den støtte Baggrund, hvortil vi 
andre hældede os. Vi fattede først vort fulde Tab, 
da han var død. I 21 Aar havde han som Formand 
været Foreningens udmærkede og trofaste Leder, dens 
ridderlige Værge. Det var med Sorg i Sind og Graad 
paa Kind, Sangerne ved hans Grav bragte ham deres 
sidste Farvel i hans egen prægtige Sang »Graven er 
lukket «. 

Da Sangerne efter hans Død valgte mig til For
mand, tog jeg mod Valget vidende med mig selv, at 

*) Denne har bestaaet hidtil, og man kan endnu efter 39 
Aars Forløb spore Dønningerne fra hin Kamp. 
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jeg, saa vidt mine Evner rakte, vilde gøre alt for at 
lede Foreningen i samme Spor mod det af den af
døde fastsatte Maal. 

Saa kom der en Række trange Aar for Forenin
gen. Dens gamle Sangleder, Hans Hansen var død 
allerede et Par Aar før Mads Hansen, (1. Novbr. 1878) 
og hans Afløser, Musikdirektør Hans Pedersen i Svend
borg (tidligere Elev af Hans Hansen) kunde ikke 
overkomme vedblivende at ofre tilstrækkelig Tid og 
Kræfter paa Sangkoret i Vesterskerninge. Dertil kom, 
at Foreningsbygningen, som var for dyrt opført, ikke 
kunde svare Regning, og vi saa os nødsagede til i 
Sommeren 1887 at sælge den til betydeligt Tab for Ga
ranterne. Da Foreningen nu stod uden Forsamlings. 
sal , besluttede vi foreløbig at give Afkald paa vore 
passive Medlemmer og kun holde Sangkoret gaaende. 
Denne indskrænkede Virksomhed varede i 3 a 4 Aar. 
Da byggede en Købmand i den nære Naboby, Ul
!Jølle, en Forsamlingssal, og her tog vi atter vor 
fulde Virksomhed op. 

Samtidig omdannedes Sangkoret fra Mandskor 
til blandet Kor, og det blev en stor Vinding for For
eningen. Vi havde ypperlige kvindelige Sangstemmer 
til vor Raadighed, og Førstelærer J. C Klindt i Vester
skerninge, som havde været Sangmedlem i over 30 
Aar, overtog Dirigentpladsen. I ham fik Koret en 
Sangleder af betydelig Rang. Begavet med fin musi
kalsk Sans laa han tillige inde med en Del Musik
teori. Hans ihærdige Flid og sejge Udholdenhed, 
der var hans Særkende, i alt hvad, han foretog sig, 
kom os til gode i rigt Maal. Foreningen fik atter 
Vind i Sejlene og talte paany Hundreder af Medlem
mer. Den sceniske Virksomhed blev genoptaget, og 
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som Regel gives der hver anden Vinter en Aften
underholdning med Dilettantkomedie. 

T illad mig i Parentes et Par Ord om Dilettant
komedie i Almindelighed. Der er delte Meninger om 
dens Berettigelse, og den er ikke saa sjældent Gen
stand for skarp Kritik og ivrigt Forsvar. Min Me
ning om Tingen er den, at hvor der mangler baade 
literært og æstetisk Omdømme i Valg af Stykker; 
hvor man fordeler Rollerne uden Spor af Anelse om, 
hvorvidt de magtes af Modtagerne eller om disse i 
det hele taget har Spor af Anlæg for at spille Ko
medie; hvor man endelig indøver Stykket under 
Mangel paa alt, hvad der hedder kyndig Vejledning -
ja der bliver Dilettantkomedien let et Vrængebillede 
af scenisk Kunst, og da gør den Skade, idet den hos 
Udøverne som hos Tilskuerne virker fordummende 
og hindrer enhver Udvikling i Retning af Kunstsans 
paa Skuespillets Omraade. Hvor derimod lidt Sag
kyndighed staar for Styret, saa der vælges Stykker 
med sundt og godt Indhold og som ikke ligger over 
de Rollehavendes Kræfter; hvor der er Blik for, om 
vedkommende Dilettant i det hele taget har Talent 
og da, hvilken Rolle han magter; hvor der er en 
Instruktør, som forstaar at vejlede de Rollehavende, 
dæmpe Lysten til at overdri\'e, faa frem, hvad der 
ligger Vægt paa og faa sammenarbejdet alle Enkelt
heder til et afstemt Hele, der har Naturlighedens og 
Virkelighedens Præg: hvor der endelig er en Ledelse, 
som vaager over god Tone ved Prøverne - ja der 
kan Dilettantkomedien gøre Gavn. Den er da en 
god, sund Fornøjelse, foruden at den bidrager til ved 
sin Satire at paapege Daarligdom og ved sin Moral 
at højne Idealet, kort sagt, den kan da have op-
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oparbejde en Stemning i Vesterskerninge Sogn for at 
rejse et Forsamlingshus. Ved Aktier a 10 Kr. og ved 
Hjælp af et mindre Laan tilvejebragtes Byggekapitalen, 
og i Efteraaret 1903 stod det ny Hus færdigt. I Aar 
(l 908) er det blevet betydelig udvidet og afgiver nu 
et smukt, rummeligt og velindrettet Hjem for For
eningerne i Sognet og for andre Sammenkomster. 
End~lig naaede vi saa vidt , at vi i Sangforeningen 
kunde forvise Spiritus og bajersk Øl ved vore Aften 
underholdninger. 

- Det Yar et føleligt Tab for Foreningen, da 
Førstelærer Klindt tog sin Afsked og flyttede fra Egnen 
Men naar en Dør slaas i, springer undertiden en an

·den op, og i den samtidig tiltrædende unge Anden
lærer, Sigvald Han sen, fandt vi atter en god Dirigent. 

Da Sangkoret var udelukkende Mandskor, var 
det Medlem af den fynske Centralsangforening og 
deltog i dennes Sangfester omkring i fynske Købstæder. 
Den første af disse Fester afholdtes i Odense 1866. 
I Sommeren 1869 i Faaborg deltog vi med 'en Dobbelt
kvartet i en Sangkonkurrence for Dobbeltkvartetter 
fra alle Landets Sangforeninger. Ved denne Lejlighed 
skrev Mads Hansen for vor Kvartet de to kendte 
Sange i fynsk Mundart »Folkesnak « og »Opvaavni«, og 
Hans Hansen komponerede Melodier til dem og ud
satte dem firstemmigt. De gjorde stor Lykke og 
maatte gentages, hvorefter den store Tilhørerskare 
med Tilslutning fra Dommerudvalget ved bragende 
Klapsalver og høje Raab forlangte Komponisten frem. 
Men det blev ikke til noget; den gamle Husmand fra 
Ulbølle havde i Tide vejret, at han stod Fare for at 
blive fremkaldt, og en saadan Stillen i Gabestokken 
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var han ikke modig ved. Da han ikke selv dirigerede· 
Kvartetten - det gjorde Hans Pedersen - kunde 
han ubemærket liste bort under Sangen. Han tyede 
ned i Hotellets Rejsestald, fandt sig et Hestedækken 
og tog sig en Middagslur, mens et Publikum med 
nogle af Landets fremragende Kunstnere i Spidsen 
henrevet af hans Tonedigtning hyldede ham og søgte 
at faa ham at se. Ingen skal sige ham paa, at han 
var plaget med Forfængelighed. Derimod var hans 
Sangere stolte af ham. Naa, vi fik ingen Præmie 
den Dag; kunstnerisk maalt laa vi selvfølgelig under 
for de af musikalsk uddannede Sangere sammensatte 
Kvartetter fra København og andre Byer; men vi fik, 
som Landsbysangere, al den Anerkendelse, vi for
tjente og var mere end tilstrækkelig Genstand for 
Opmærksomhed. 

Nogle Aar efter at Foreningens Sangkor var om
dannet til blandet Kor, indmeldte vi os i »Central
sangforeningen for blandet Kor i Fyns Stift«. Her, blandt 
lutter Landsbysangforeninger, hvor Devisen er »Ej 
blot til Lyst«, hvor Maalet er at deltage i et folke 
oplysende Arbejde ved at vække Interessen og udbrede 
Sansen for god Sang, her føler vi os hjemme. Vor 
første Medvirken i denne Centralforening var ved 
Indvielsen af Fyns Forsamlingshus i Odense 1900, og 
vi har siden da medvirket ved Sangfester trindt om 
i Fyn og ved de store Sangfester i Kolding, Aarhus og 
Horsens, hvor den fynske Central har haft Tilslutning 
af de øst- og vestjydske Centralsangforeninger. Det 
løfter enhver Sanger at synge med i et Kor paa 6-7 
Hundrede Stemmer, og hvor Yi drager frem i en saa
dan Sangerskare, strømmer Befolkningen os i Møde 
med Forventning og Gæstfrihed. Dette Fællesarbejde 
med de øvrige Sangkor i Centralforeningen værger 
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vort lille Kor mod at falde for den Fristelse at være 
sig selv nok . 

Naar jeg saa stærkt skal begrænse en Skildring 
af Vesterskerninge-Hundstrup Sangforenings Liv og 
Levnet, maa der gives Afkald paa mangt og meget, 
som burde fremdrages. Her skal blot kortelig om
tales Samlivet mellem Sangerne. Det er og har til 
de fleste Tider været eksemplarisk. Hvor vi mødes 
uden for Foreningen, føler vi os som hørende til en 
Familje, og Kammeratskabsfølelsen er altid levende. 
Vore ugentlige Sangaftener er prægede af godt Humør 
og Ungdomsfriskhed, ingen har Haad til at surmule. 
Aldrende Mænd og Kvinder er fuldgode Kammerater 
med de yngste Sangfæller, de ældste Sangere bliver 
unge paany, og de yngre indordner sig glad og villigt 
under de ældres Ledelse. Ved vore Komedieprøver 
arbejdes der energisk ofte 4-5 Timer i Træk. Der 
spises af medbragte Madkurve, og naar Prøven er 
endt, er der Kaffedrikning og - Sang. Uden Sang 
gaar Arbejdet trægt. Saa er det god gammel Skik, 
at en saadan Aften slutter med »Der staar et Slot i 
Vesterled. « 

At dette gode Samliv paavirker Sangerne, ikke 
mindst de yngre, i god Retning, har vi Erfaring for, 
og det er uomtvisteligt, at Foreningen ved at paavirke 
Hundreder og atter Hundreder af unge Mænd og 
Kvinder, Sæt efter Sæt i den lange Aarrække, har 
gjort et Arbejde af kulturel Betydning. 

Enhver, som har med et Sangkor at gøre, ved, 
at den idelige Til- og Afgang af Sangere volder Be
svær. I et saadant Sangkor er Størsteparten af San
gerne unge Mennesker, som ofte fraflytter Egnen efter 
nogle faa Halvaars Forløb. Det har været en Lykke 
for Vesterskerninge-Hundstrup Sangforening, at Sang-
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koret har sine faste Rammer af ældre bosiddende 
Sangere. 

Blandt disse skal nævnes Gaardejer og Slagter 
Morten Pedersen, som har været Sanger i over 40 Anr 
og Foreningens Kasserer i 32; Skrædermester P. M. 
Kristensen, Sanger i 27 Aar; hans Mestersvend, Jørgen 
Olsen, i over 20 A ar; min H u s tru, Marie Møller, i 1 8 
Aar, foruden flere andre, som har været Sangmed
lemmer i en halv Snes Aar. Ældst i Tjenesten er 
vel nok jeg, som har sunget i Koret i 45 Aar og 
været Foreningens Formand i 28 Aar. 

Foreningen har stedse været til Tjeneste, naar 
det gjaldt at støtte en god Sag. I de forløbne Aar 
har den ved Koncerter af forskellig Art og ved Dilet 
tantforestillinger tilvejebragt betydelige Summer i slige 
Øjemed. Saaledes i sin Tid til russisk Polens Forsøg 
paa Frigørelse ved Opstanden 1863 (ved hvilken Lej
lighed den forresten fik sin Begejstring for »Oprørerne « 
dæmpet af statsklogere Medborgere); til hungerlidende 
Russere, til Kretenserne, til Vesterhavsfiskeres Efter
ladte, til Ollerup Børnehjems Nybyggeise efter over
gaaet Ildsvaade, til Menighedsplejen, til blinde, syge 
og fattige, til Anskaffelse af Orgel i Vesterskerninge 
Kirke og mange andre Øjemed. Dette Udenoms
arbejde for at støtte, hvad vi ansaa for Støtte værd, 
har højnet Foreningens Samfunds- og Fællesfølelse, 
adlet dens Arbejde. 

Om nogle Maaneder kan Vesterskerninge Hund
strup Sangforening fejre sit Halvtredsaars-Jubilæum. 
Den er uden Tvivl nu Landets ældste Landsbysang
forening og kun faa Købstadforeninger gør den Rangen 
i Alder stridig. Dens Virksomhed har givet Stødet 
til mange andre Landsbysangforeningers Oprettelse, 
og har en Del af disse end maattet stryge Flaget 
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efter kortere Tids Virksomhed, saa er der opstaaet 
ny i deres Sted, saa den gode flerstemmige danske 
Sang er Landet over i stærk og glædelig Fremvækst. 

Ofte har der fra andre Arbejdere i Folkeoplys
ningens og Folkeopdragelsens Tjeneste været anket 
over, at Sangforeningens Arbejde gav for lidt aande
ligt Udbytte, bar ikke nok kendelig Frugt paa Aands
og Hjertelivets Omraade. Disse Anker vil jeg svare 
paa med Mads Hansens Ord: Vi brakker, døde r Ukrudt; 
det maa til, hvor god Sæd skal kunne trives. Han satte 
ikke sin Sangforening et uopnaaeligt Maal. Er det 
Maal, Foreningen i første Linie altid har haft for 
Øje: at byde Ungdommen en god, sund og ren For
nøjelse og derved modarbejde, hvad der vil nedbryde 
den, end beskedent, saa er vi dog glade ved, at vor 
Forening er med i Arbejdet for dansk Kultur, med 
til at modarbejde Forraadnelse i vort Folk, saa det 
kan holde sig friskt og levedygtigt. Lad være, at vi 
hører til de jævne Arbejdere, som kun gaar større 
Bygmestre til Haande, saa bygger vi dog med paa 
det fælles store Folkehjem . 

Det er forstaaeligt, at vi, som virker i den gamle 
Forening, omfatter den med varm Hengivenhed, og 
at vi ønsker den Levedygtighed og Lykke i næste 
Halvhundredaar. 
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