Brudstykker af

SOGNS HISTORIE

Samlet, bearbejdet og udgivet af
Henning Haugaard
TILLÆG B TIL NR. 10 • APRIL 1986

70

Indhold
- Om vækkelsens start i Bedsted
- En jyllænder
- Det første sammenstød
- Det første stuemøde
- Omvæltning
- 5 år senere
- Om vækkelsens start i Nr. Løgum
- Til et sted, som jeg vil vise dig
- En dranker bliver frelst
- Anden generation vokser op
- En ny præst

71
71
72
76
81
82
85
88
91
93
93

Forsidebilledet
viser titelbladet på "Gudelige Småskrifter nr. 715", et lille skrift 12 x 17 cm, skrevet af
Hans A. Hansen, Nr. Løgum med titlen: ”Og sæden spirede og bar frugt”, redigeret af
sognepræst H. Kildeby, Ørslev ved Slagelse.
Skriftet, der er på 59 sider er udgivet på Lohses forlag og trykt på missionstrykkeriet i
København i 1945. Titelbladet er her gengivet formindsket.

Meddelelse
I anledning af 100 året for vækkelsens gennembrud i Bedsted sogn i 1886 tilegnes dette
tillægshefte kredsen omkring Indre Missions Samfund.
En tak til August Knudsen, fordi han gjorde mig opmærksom på dets skriftets eksistens og
en tak til Marie og Alfred Christensen for, at jeg måtte låne det. De har arvet skriftet fra
hendes far, Ingvard Andersen (1898-), i Hostrup, der var søn af rebslager i Bedsted, Iver
Andersen og Mette Kirstine Pørksen.
Der skal også her gøres opmærksom på, at forfatteren i flere tilfælde har opdigtet
indholdet for historiens skyld. Visse dele er derfor historisk ukorrekte, men er uden
betydning med hensyn til det væsentlige i artiklen.
Skriftet er gengivet i sin helhed med undtagelse af det sidste afsnit, og suppleret med
enkelte billeder.
Med venlig hilsen
Henning Haugaard
ISSN 1903 - 8828

71

Om vækkelsens start i Bedsted
En Jyllænder
I tiden før århundredskiftet var det ikke sjældent, at unge mennesker,
hovedsagelig unge mænd fra Jylland drog over grænsen, ned til Sønderjylland for
at lade sig fæste. Hovedsagelig var det unge landmænd, der drog sydpå for at lade
sig fæste hos landmændene. Grunden til, at de drog over grænsen for at søge
arbejde, var den, at, i deres hjemstavn var lønnen forholdsvis lille. og her kunde
de tjene meget mere, og dertil kom, at når de satte mark om i kroner, så fik de en
halv gang så mange penge til, da kronekursen stod lavt den gang.
Turen foregik naturligvis til fods, da der på den tid ikke eksisterede nogen
jernbane, langt mindre en cykel. Nej turen foregik til fods, i et par jernbeslåede
træsko; der måtte tilbagelægges mange mil hver dag, og når så mørket faldt på,
overnattede man som regel i en af datidens mange landevejskroer; var der ikke råd
til det, så sov man i en lade eller kostald. Det var omkring året 1890 (1).
Efterhånden var der slet ikke så få gårdmænd, der havde fået fæstet en
”Jyllænder”, som de kaldtes. ”jyllænderen” var afholdt, han var som regel stærk
og sej og dertil trofast, og efterhånden var det ret almindeligt, at havde en større
gårdmand ikke en ”jyllænder” i sit karlehold, så var han ikke tilfreds.
”jyllænderen” var let kendelig, når man kom i snak med ham, hans mål røbede
ham. Men var de end i mangt og meget forskellige fra deres medtjenere, et havde
de dog tilfælles: de drak. Det var jo almindeligt, eftersom brændevinen var billig,
og var den daglige drik både morgen, middag og aften på hver en gård. Skulde der
arbejdes særlig hårdt, fik karlen sin dram med i marken, som han skyllede ned til
sin ”mellemmad” (frokost). Der var på den tid knap en gård, hvor der ikke fandtes
et ø1anker og en brændevinsdunk i kælderen.
På den tid kom der til gårdmand Hans Jessen (2) i Bedsted en ”Jyllænder” og lod
sig fæste. Fæstemålet gjaldt altid dengang for et år, og for det meste fra 1.
november. Han adskilte sig fra de andre karle, hvad udseendet angik, derved, at
han var lille af vækst, og tilmed blev der fortalt, at han var ”hellig”. Den lille
”jyllænder” hed Kresten, men da der i Bedsted var 3 karle af samme navn, så
kaldte man ham Kresten af Hans Jessens. Han var fra Læsø og hed Kresten
Larsen (3).
Kresten var fast besluttet på straks at tone rent flag og bekende sin Herre og
frelser. Det var første gang, Hans Jessen fik en karl, der var så hovmodig at kalde
sig ”hellig”, og han var da også den eneste i byen, ja i hele sognet, der turde kalde
sig hellig. Man sagde som så: ”Vi er jo da alle døbte og konfirmerede og kirkelig
ægteviede. Vi går i kirke til jul og påske og desuden til alters to gange om året; vi
betaler enhver sit og holder os til vor Herre.
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Nej, der kan ikke forlanges mere af os; skulle der mangle lidt (for vi er jo alle
syndere), så er Gud jo kærlighed, og det har da slået til alle dage”. Men Kresten
var af en anden mening.

Det første sammenstød
De sidste 3 år havde høsten været god, og adskillige gårdmænd, deriblandt Hans
Jessen, havde set sig nødsaget til at bygge et stykke til laden. Hans Jessen, der
havde noget af sognets bedste jord, havde bygget en helt ny lade, som lå på tværs
af den gamle. Den gamle lade blev stående, og i den nordlige ende var der en port,
så der var adgang til den nye lade. Hans Jessens gård var derved blevet en 4længet gård (4), som tog sig godt ud. Gårdens stuehus lå ud til korsvejen. På den
modsatte side lå smedjen, der ejedes af smedemester Løbner (5). Hans Jessen
havde bygget den nye lade så stor, at han var sikker på, der var god plads, selvom
høstudbyttet skulle vokse en kende ad åre. Men den sidste års høst havde
overtruffet hans dristigste forventninger, i det ikke alene denne lade var stoppet,
fuld fra gulv til loft, men også gennemkørselen, eller porten, som man kaldte den,
var fyldt af de gyldne neg; ja, ja, man måtte endog tage stuehusets loft i brug for
at få alt kornet i hus. Det var første gang, der havde været en sådan høst på Hans
Jessens gård.

Hanne Kjestine og Hans Jessen Hansen, gårdfolk i Bedsted. Hos dem
startedes for nøjagtig 100 år siden i 1886 vækkelsen i Bedsted sogn
efter påvirkning fra deres karl, Kresten Larsen. 10 år senere var de
blandt initiativtagerne til oprettelsen af missionshuset, hvor de gratis
stillede et jordstykke til rådighed til dets opførelse. Billedet er fra før
århundredskiftet og lånt af den nuværende formand for missionshuset
siden 1963, August Knudsen.
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Efterårspløjningen var til ende, og man havde begyndt at tærske på den tid, da
Kresten blev fæstet. lian var så heldig at få et kammer for sig selv, og det var han
Herren. taknemlig for; thi her kunde han uforstyrret bøje sine knæ og bede til sin
himmelske Fader; og Kresten var en bønnens mand. Da han, den dag han kom,
havde set sig lidt om på gården og havde fået lagt sit tøj på plads, så bøjede
Kresten sine knæ ved sengen og bad; han bad om, at Gud nu vilde velsigne hans
gerning her på dette sted, at han måtte få frimodighed til at bekende Herrens navn.
Idet han således bad, kom hans husbond og ville se, hvorledes han havde indrettet
sig; Kresten hørte ham ikke, men blev ved med at bede: ”Og så, kære Herre, vil
du velsigne min husbond og hele hans hus, at de må få nåde til at kende dig; o
Herre, lad dem få at se, at deres egen retfærdighed duer ikke mere, når de skal
frem for dig, men vis du dig for dem, kære Herre, som du er, med al din nåde og
sandhed.” Mere kunne Hans Jessen ikke tage. Han lukkede stille døren og gik
lydløst bort; han måtte dog indrømme for sig selv, at slig bøn havde han aldrig før
hørt. ”At et menneske sådan kunde tale med Gud, som man taler med et andet
menneske, det forstod han ikke; men han mærkede en underlig fornemmelse,
noget, der gik ham til hjertet, noget, han ikke kunne forklare. Mon det var dette,
man kaldte ”hellighed” eller ”hellig ånd?” I hvert fald havde Hans Jessen en
følelse af, at han havde været på hellig grund.
Den første søndag oprandt, siden ”jyllænderen” havde holdt sit indtog i Hans
Jessens gård. Morgenmåltidet indtog herskab og tyende hver for sig, medens man
ved middagsbordet var samlet om det lange køkkenbord. Hans Jessen for
bordenden, og Kresten som forkarl havde plads ved hans side og de andre i en
række nedefter. Efter måltidet tog Kresten sin bibel frem og bad om lov til at
holde en lille andagt, siden man ikke havde været i Guds hus. Kresten mente, at
når Guds ord ikke havde plads i hjemmet de andre dage, så måtte det dog have det
om søndagen. Jo, mente Hans Jessen, det kunde jo være rimeligt nok.
Kresten slog op på må og få og begyndte at læse: Himmeriges rige lignes ved en
bonde, hvis marker havde båret vel, og han tænkte ved sig selv og sagde: ”Hvad
skal jeg gøre, eftersom jeg ikke kan rumme al min afgrøde; jeg ved, hvad jeg vil
gøre, jeg vil nedbryde mine lader og bygge dem større, og jeg vil sige til min sjæl:
”Min sjæl - spis, drik og vær glad; thi du har meget godt forud til mange år”. Men
Herren sagde: ”Du dåre, i denne nat kræves din sjæl af dig; men hvem skal dette
tilhøre, som du har samlet?”. Således siger jeg eder, går det den, der samler sig
liggende fæ, men ikke er rig i Gud.
Så foldede Kresten sine hænder og bad: ”Og så, kære Herre, takker vi dig for
maden, og vi takker dig for det advarende ord til os; hjælp os, kære Herre, at vi
må vide, hvor vi er, og hvad du vil med os. Herre, kræv ikke vor sjæl, før vi har
haft et møde med dig. Lad denne dag således blive til velsignelse for os, Herre, at
vi må kende os selv og lære dig at kende som vor frelser. Amen”.
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Men det var mere, end Hans Jessen kunde tage. Han sprang op fra bordet, slog
næven i bordet, så tallerknerne klirrede, idet han råbte: ”Nej, nu går du for vidt,
Kresten, sådan ligefrem at sætte an på folk”.
”Hvad mener husbond?”, spurgte Kresten. ”Hvad jeg mener, hvad jeg mener”,
stammede han i det. ”jeg mener, sådan ligefrem at bruge Guds ord på den måde”.
”På hvilken måde?”, dristede Kresten sig til at spørge: ”Ja, jeg mener, jeg mener
sådan ligefrem at pege på folk, det er nu for meget af det gode, og det vil jeg ikke
finde mig i, at du ved det”. ”Jeg beder husbond om forladelse, hvis jeg har gjort
noget galt; men det tror jeg ikke; når husbond føler sig ramt, da er det ikke mig,
som har gjort det, men Gud.
Nu blev Hans Jessen spydig, eftersom han inderst inde mærkede, at Kresten i
grunden havde ret. Han sagde derfor i en hånlig tone: ”Du burde bestemt ha' været
præst, bitte Kresten!”.
”Det behøver jeg ikke at blive”, svarede Kresten stille, ”for det er jeg”.
”Hvad er du?”, hvæsede husbonden. ”Jo, jeg kan vise det sort på hvidt”, mente
Kresten, og han slog op på det sted, hvor der står: ”Ligesom vi er konger og
præster for vor Gud …”.
Længere kom Kresten ikke. Hans Jessen rev bogen fra ham og smed den hen ad
gulvet. ”gå”, skreg han, ”gå til dit arbejde, jeg vil ikke høre mere!”.

Luftfoto af gårdmand Hans Jessen Hansens (1854-1918) 3-længede
gård. I dag ejes den at' oldebarnet Birger Hansen. Billedet er taget mod
nord i 1950-erne af Sylvest Jensen, Hillerød. Det er lånt af borgmester
Hans Jessen Hansen, Bedsted.

Da Kresten var gået, så Hans Jessen hen på sin hustru, som om han ventede hjælp
fra hendes side. ”Hvad siger du, Kirstine? Hvad siger du til sådan en uforskammet
karl?, så kommer han her og vil…”.
”Hvad vil han?”, faldt Kirstine ham i talen. ”Ja, hvad vil, hvad vil han, jeg ved i
grunden ikke, hvad han vil”, måtte han tilstå.
Kirstine havde en forunderlig evne til at berolige sin mand, når han for op, som nu
i dag. ”Gå nu ind og læg dig lille far, så sætter jeg om lidt kaffen over, og vi får

75
vor eftermiddagskaffe, når du har fået din middagssøvn”. Så gik Hans Jessen ind
og lagde sig på sofaen.
Kirstine vaskede op. Også i hendes hjerte bevægede der sig noget, hun ikke kunne
forklare. Hun var tilbøjelig til at give Kresten ret. Der var noget, som ikke var i
orden derinde, når man ikke kunne tåle, at Guds ord blev læst. Denne lignelse
havde de jo hørt så tit. De havde jo hørt den i skolen, den hørte jo med til deres
børnelærdom, som de beråbte sig på. Men der var noget forunderligt ved denne
”jyllænder”, som nu i dag, da han havde læst og bedt for dem alle. Der var noget
over ham, hun ikke kunne forklare; der var kommet en underlig ånd i gården,
siden Kresten var kommet. Mon dette var Guds ånd, spurgte Kirstine, men blev
sig selv svar skyldig.
Inde på sofaen lå Hans Jessen og ville sove. Hvordan var det nu, der stod: En rig
bonde, hvis marker havde båret vel, jo, det var ham, dér var ment. Nej, snik snak,
nu vender jeg mig om på den anden side, og tæppet godt om benene, sådan, så nu
sover jeg…, og han nedbrød sine lader og byggede dem større; jo, det var nu ham,
Kresten havde ment. Tankerne blev ved at kredse om det samme. I denne nat
kræves din sjæl, havde Kresten sagt. Ja, Kresten havde læst det. Det var jo i
grunden ikke Kresten, der havde sagt det, for det stod jo i bibelen, den samme
bibel, som præsten læste op af hver søndag i kirken; men det var da underligt,
hvorfor kunne han ikke sove? Sådan blev hans tanker ved at fare omkring; men nu
ville han sove. Han vendte sig igen, nu var han ved at falde i søvn… En bonde,
hvis marker havde båret vel. Lader… bygge dem større... I denne nat. Omsider
faldt Hans Jessen i en let slummer.

Kresten Larsen fra Vendsyssel, der i midten af 1880-erne kom
til Bedsted som karl hos Hans Jessen Hansen og hustru og her
påvirkede dem til omvendelse. Billedet er lånt af Magdalene og
Hans Toft, Bedsted.

Kirstine havde samlet bibelen op, som hendes mand havde smidt på gulvet. Hun
skulle lige se, hvad der stod. Hun tog den op, som den lå på gulvet, uden at blade i
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den læste hun: ”Himmeriges rige ligner en kvinde, som tog 2 måder mel. Og hun
tog en surdej, og den gennemsyrede hele dejen”. Hun tænkte: ”En surdej, og den
gennemsyrede hele dejen. Dejen, det var jo mennesket. Hende, hvad var hun
gennemsyret af?”. Hun tænkte fortiden igennem: brændevin, kortspil, dans og
lystighed. Til Guds hus. Nej, det var yderst sjælden, man kom der.
Som hun således stod og tænkte, kom hun til det resultat, at skulle livet leves efter
Gud ord, skulle de ind i Guds rige, som Kresten kaldte det, ... ja, da skulle der en
revolution til. Hun lagde bibelen på Krestens plads, så han kunne tage den, når
han igen kom ind til bordet.
Kresten var efter middagsmaden gået ud i sit kammer og havde lukket sin dør; han
faldt på knæ ved sengen og bad til sin himmelske fader for husbonden og hans
hustru, for folkene på gården, ja for hele byen.
Den næste dag traf Kresten sin husbond udenfor gården. Kresten var i færd med at
rette noget ved en vogn. Hans Jessen var lidt skamfuld over gårsdagens hændelser
og syntes, at det burde være ham, der måtte indlede en samtale. Han begyndte at
tale om vejret. ”Hvordan bliver vejret i dag, Kresten?”, forsøgte han. Kresten
svarede: ”Det bliver, som Herren vil.” Så opgav Hans Jessen, han ville foreløbig
undgå at tale om åndelige ting, han ville i det hele taget slet ikke tænke på den
slags ting; den andagt i går, som Kresten havde kaldt det, havde ødelagt søndagen
for ham og natten med. Han ville derfor gå en tur ud i marken og se til fårene. På
vejen derud gik han forbi marken, hvor hveden var avlet, og han tænkte ved sig
selv: ”Ja, her stod vel nok traver i sommer”. Men inden han så sig for, var
tankerne der igen, hvis marker havde båret vel... kræves din sjæl. Nej, Hans
Jessen fik ikke ro. Hvad var da årsagen? Jo, hans sjæls ager var bleven pløjet op i
går, og det sved endnu. Guds ånd var ved at berede jordbunden for sæden, der
skulle sås inden så længe.

Det første stuemøde
Kresten blev ikke træt af at bede for sin husbond. Husandagterne havde gentaget
sig og var ikke forløbet så stormfulde som den første. Hans Jessen og hans hustru
var efterhånden ved at vænne sig til det. De fandt endog, en vis behag deri. Det
var, ligesom det gav lindring for en indre uro, når Kresten således bad og læste af
Guds ord. Til at begynde med var det kun om søndagen, disse andagter fandt sted;
men efterhånden som tiden gik, blev det til hver dag. Da det ikke skulle sinke
arbejdet, havde man henlagt dem til om aftenen.
Kresten kunne ikke synge, ellers havde han sunget en lille sang for sine tilhørere,
men i hans hjerte var der lovsang, eftersom han mærkede, at Guds ånd arbejdede
med. Hans medtjenere forholdt sig passive, eftersom de mærkede, at deres
husbond billigede Krestens ”spillen provst”, som de kaldte det. Hans Jessen og
Kirstine talte ofte længe sammen om åndelige ting efter en sådan andagtsstund.
Det var ligesom de ikke kunne blive færdige med at åbne deres hjerter for
hinanden. De mærkede godt begge to, at som de havde det nu, var det ikke til at
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hold ud. Men hvordan skulle det blive anderledes? Kresten bad Herren om at
sende noget, som kunne vejlede hans husbond til fred med Gud. Hans Jessen
havde et par gange talt med Kresten om sin sjæls tilstand; men denne var ikke
rigtig i stand til at sige og forklare, som han gerne ville.
Så en dag skete det, at der kom en omvandrende kolportør; ”Missionær” kaldte
man dem også. Det var folk, som af ånden følte sig kaldet til at gå på husbesøg.
De vandrede på deres ben fra dør til dør og falbød kristelige bøger og uddelte
traktater. Der var dog langt mellem disse missionærer; der boede en i byen
Løgumkloster, en 3 mils vej fra Bedsted. Peder Iversen (6) hed han. Man
afkortede dog navnet og kaldte ham kort og godt Peder Iver. Han kom en dag hen
imod jul til Bedsted for at gå på husbesøg. Han kom lige til aften til Hans Jessens
gård, og idet han trådte ind, hilste han og ønskede Guds fred; Peder Iver blev budt
at spise med, hvad han ikke havde noget imod, da han var træt og gerne ville hvile
lidt, og sulten var også ved at melde sig. Da man havde spist, spurgte Peder Iver,
om der ikke kunde tænkes et sted, hvor han kunne blive i nat. ”Jo”, sagde
Kirstine, ”hvis De vil tage til takke, så kan De godt blive her. Vi har da
gæsteværelset stående”. Hvem der blev glad, det var Kresten. Da man havde talt
lidt om forskellige ting, kom turen jo til den sædvanlige aftenandagt. Kresten
rakte bibelen til sin ældre broder, missionæren, og denne holdt så aftenens andagt,
og det blev en stund, som både Kresten og Hans Jessen sent kunne glemme. Den
aften forstod Hans Jessen og Kirstine, at skulle de have fred i hjertet, da måtte de
gå vejen, den vej, Kresten gik, og som missionæren gik. De forstod nu, at indtil nu
var de gået den brede vej, den vej, som bibelen taler om fører til fortabelse. Før
Peder Iver drog videre næste morgen, havde man aftalt en dag med ham, hvor han
skulle komme og holde et møde. Kresten lovede at gå rundt og indbyde. Man
havde dog gerne haft det inden jul; men det blev ikke før hen i januar, da Peder
Iver var optaget til den tid. Kresten bad meget, og hans hjerte glædede sig, måske
kunne hans husbond nu snart få fred i sit hjerte. Men dette første Stuemøde skulle
få langt større betydning, end Kresten anede.
Det var snart rygtedes, at der skulle være møde hos Hans Jessen, og snakken gik,
at, nu var Hans Jessen ved at blive ”hellig”. Mødet kom også præsten for øre, og
han satte sig for at tale med Hans Jessen. Så fik han da en dag besøg af præsten
(7), en aldrende mand, som snart ville søge sin afsked, i nåde og med pension.
Hvad præsten og Hans Jessen talte om den dag, kom aldrig rigtig frem; der var
dog nogen, som vidste at fortælle, at Hans Jessen var bleven opfarende og havde
kaldt præsten en gammel lejesvend, som kun prædikede for betaling og ikke brød
sig om, om han lullede sine sognebørn i søvn, og ikke brød sig om, hvordan de
havde det sådan med det ”indvendige”.
I hvert fald var det en kendsgerning, at præsten ikke siden aflagde Hans Jessen
flere besøg.
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Omsider oprandt dagen. Kresten havde et par dage i forvejen været hele byen
rundt for at indbyde. Nogle steder havde man smækket døren i for næsen af ham
og drejet nøglen om; men så gik han til næste dør. Han følte sig som tjeneren, der
var sendt ud af sin Herre og mester for at byde ind til den store nadver.
Mødet var diskussionsemne over hele byen og havde været det i mange dage og
ikke mindst blandt byens ungdom. Her var endelig noget nyt, noget, der satte
tankerne på højkant. Man spurgte hinanden: ”Skal du til møde i aften?”. ”Jeg ved
ikke”, blev der svaret, ”Skal du?”. ”Ja, jeg ved næsten heller ikke”, var den
andens svar, skønt man godt vidste med sig selv, om man ville til møde, men til
stå det overfor den anden, nej, det kunne man jo simpelthen ikke være bekendt.

Hans Jessen Hansens gård fra den gang, da der endnu gik tog forbi gården. I
forgrunden ses indhegningen mellem stationsvejen og banelegemet. I 1883
overdrog Christian Petersen gården til svigersønnen Hans Jessen Hansen fra
Terp for en pris på 15.000 mark. Gårdspladsen med bygninger udgjorde 2108 m²,
mens haven var 1825 m² stor. Billedet er lånt af borgmester Hans Jessen
Hansen, sønnesøn af ovennævnte gårdmand.

Peder Iver kom hen på eftermiddagen; mødet skulle begynde kl. 8. Hans Jessen og
Kirstine havde ryddet den store stue, ”Salen”, som man kaldte den. Møblerne var
sat ud i loen, og der var blevet sat bænk ind over hele salen, så man regnede med,
at der var god plads; men en halv time før mødet skulle begynde, var salen
omtrent fuld. Hans Jessen kunne se, at der også var folk udenbys fra. Et par var
endog gået en hel mil. Rygtet var fløjet fra gård til gård og fra hus til hus. Og hvor
der var mennesker, der ikke var rigtig tilfreds med sig selv, besluttede de at gå til
møde. Hvorfor kunne man knap nok forklare sig selv. Da klokken var otte, var
ikke alene salen fuld, men også den tilstødende stue. Døren mellem de to stuer
blev løftet af og sat til side, og mødet tog sin begyndelse. Peder Iver stillede sig op
i døren, således at han kunne overse begge stuer. Han begyndte med at byde dem
alle velkommen og ønske Guds fred, og så foreslog han at synge en salme. Han
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nævnede nummeret, og da man havde fundet det, begyndte Peder Iver at synge
med sin klare, kraftige røst:
Livets krone at erholde
det jeg stadig tænker på;
Dog de tanker angst mig volde,
At jeg den skal, ikke nå.
Da salmen var sunget til ende, blev der en lille pause på så meget som et halvt
minut. Der var ganske stille, så stille, så man kunne høre den mindste lyd. Der var
ligesom en egen atmosfære i stuerne; det mærkedes tydeligt, at Guds ånd var over
forsamlingen og øvede sin gerning. Der var mange, der følte i deres hjerte, at de
ikke kunne synge denne salme med sandhed, og derfor var der mange i
forsamlingen, der ikke havde sunget med, men stille siddet og fulgt med i
salmebogen.
Så begyndte Peder Iver at bede: ”Herre, vi takker dig, at du har gjort det muligt, at
vi kunne samles i dette hjem til dette første møde. Vi takker dig, fordi vi må tro, at
du selv er til stede her ved dit ord og ved din ånd. Herre, vil du så stadfæste dit
ord denne aften ved medfølgende tegn. Lad det ske, Herre, at djævelen denne
aften må slippe sit bytte, og at sjælen måtte overgive sig til dig. Herre, vis dig for
os, som du er, både som den hellige Gud, der viser os vor synd, men også som vor
frelser, der har borttaget vore synder, idet du naglede vort skyldbrev til korsets træ
og betalte hele vor store gæld. Herre, lad det ske, at vi denne aften kunne prise dig
for din underfulde frelse. Amen.
Kresten følte, at denne aften ville blive afgørende for hans husbond, derfor sad
han med bøjet hoved og i stadig bøn til sin himmelske fader. Efter bønnen
foreslog Peder Iver, at man skulle synge salmen nr. 408:
Gud, efter dig jeg længes,
Af sorg mit hjerte trænges.
Til dig står al min lid.
Jeg på dit ord, o fader,
På nåden mig forlader,
O Herre, vær mig huld og blid.
Efter det første vers bad Peder Iver forsamlingen synge godt med, og da man
havde sunget andet vers:
Stor fristelse jeg finder,
Og hårdt mig synden binder,
Gud hjælp mig derfra ud.
I døden som i live,
Lad mig fortabt ej blive,
Og evig priser jeg min Gud.
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Da var der mange i forsamlingen, der følte, at sådan var netop deres tanker og
erfaringer. De følte, at synden bandt dem hårdt, som de lige havde sunget, og at de
ingen vej så ud derfra; det var, ligesom om der længe havde ligget noget og ulmet
på bunden af hjertet, og som nu fandt udløsning i denne salme, så de af hele deres
hjerte kunne sige ja og amen dertil.
Det var dog ikke alle, der havde det sådan. I nogle ansigter læste man tydelig en
overlegen trods. Nogle var kommet af ren og skær nysgerrighed. Da salmen var til
ende, tog Peder Iver sin bibel og læste: ”Og himmeriges rige skal lignes ved en
mand, som gjorde bryllup for sin søn, og han udsendte sine tjenere og bad ham
sige: Se, mine øksne og mit fedekvæg er slagtet, alting er rede, kommer til
bryllup; men de brød sig ikke derom. Da blev samme tjeners Herre vred og sagde:
Gå så ud på gader og stræder og indbyd så mange, som I finder: lamme, blinde,
halte, krøblinge, på det at mit hus skal vorde fuldt. Og tjenerne gjorde, som det
var dem befalet; og de sagde: Se, Herre, vi har gjort, som du befalede. Og han
sagde: Sandelig siger jeg eder, at ingen af disse mænd, som var budne, skal smage
min nadver”.
Peder Iver udlagde nu Guds ord, som ånden gav ham det, om ikke at ringeagte
indbydelsen, som nu udgik i denne aften, om at overgive deres hjerter til Herren.
Han foreholdt dem, hvorledes Herren havde beredt alt. Ligesom hin mand, vi lige
har hørt om, sagde han, således har Herren beredt alt til vor frelse, idet han sendte
Jesus herned; han led døden i vort sted, for at vi kunne gå fri. Peder Iver fik nåde
til at forkynde dem både sandheden og nåden i Kristus. Der var flere, som græd
deres modige tårer, og som søgte frelse. De følte, at her var det, de savnede
inderst inde; her var noget, der kunne udfylde det tomme rum, som de altid følte,
var der, når de havde været til verdens fornøjelser. Her var netop det, de trængte
til for at få sjælens hunger tilfredsstillet, Og Herren viste sig for dem og borttog
dækket, i det mindste for 2 menneskers vedkommende, nemlig Hans Jessen og
Kirstine. Da Peder Iver havde holdt op med at tale og havde takket Herren,
foreslog han at synge salmen nr. 407. Og da man sang:
Livsalig er den tale,
Om sjælehyrden god,
Som os fra dødens dale,
Forløste med sit blod.
Som end fra himmelens borg,
Sit nådeår forkynder,
For hver vildfaren synder
Og læger al hans sorg.
Da følte Hans Jessen, at han var i himmelen, at han var i en anden verden. Det
hele var dog så nyt for ham, så han kunne næsten intet sige, men var stille i stum
forundring. Da mødet var slut, ville folk næsten ikke gå. Mange følte, at her var
noget for dem. Peder Iver opfordrede dem, der ønskede forbøn, til at blive tilbage,
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så ville man holde et lille bedemøde. Blandt dem, som blev tilbage, var også
skræddermester Brink (8). Han fandt dog ikke igennem til frelsen den aften;
men først nogle dage senere tog Gud dækket fra hans øjne.
Da Hans Jessen og Kirstine kom til ro den aften, kunne de ikke falde i søvn, så
lykkelige var de over at være frelste. De havde meget at tale om, og de kunne ikke
finde ord for den lykke, de følte i deres hjerter. De priste og takkede Herren, som
havde sendt Kresten til deres hjem; thi det var jo i grunden ham, der havde gjort
begyndelsen. Sæden var nu sået og havde allerede begyndt at bære herlig frugt.

Omvæltning
Om det havde været 20 år senere så ville en forandring som den, der skete i Hans
Jessens hjem, ikke have vakt så megen opsigt. Men nu var det jo på den tid, hvor
de fleste byer, ja, hele sogne, lå hen i mørke og dødens skygger. Folk fik derfor i
byen Bedsted noget at tale om. Hans Jessen skænkede nemlig ikke mere
brændevin for sine folk, og kom der nogle for at tale med ham om et og andet,
blev der heller ikke for dem skænket nogen punch, som det jo var skik og brug i
hvert hjem på den tid. Hans Jessen forbød at arbejde om søndagen, hvad der ellers
ofte skete i høstens tid, og da også ved andre lejligheder. Kreaturerne skulle jo
malkes og fodres også om søndagen; men ellers hvilede alt arbejde. Det, der blev
talt mest om, var, da Hans Jessen tog brændevinsdunken og hældte dens indhold i
rendestenen. Den var ellers lige blevet fyldt, så han tænkte så småt på at bringe
den tilbage til købmanden og således få sine penge igen; men så blev indholdet jo
solgt til nogle andre, og det skulle ikke gøre skade for nogen anden, derfor tog han
en rask beslutning og hældte det ud. Idet han hældte det ud, sagde det jo kluk,
kluk; Hans Jessen sagde: ”Ja, kluk du bare, ud med dig”.

Bedsted kirke fra slutningen af 1100-tallet. Billedet er fra omkring 1950.
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Der gik til at begynde med mange rygter om Hans Jessen. Man vidste at fortælle,
at hans kreaturer ikke blev fodret om søndagen, for han måtte jo ikke arbejde, og
det hændte, at nogen listede sig ind i stalden en søndag aften for at se, om det
passede; man fortalte nemlig, at køerne var ved at blive radmagre. Men de fik jo
så at se, at det ikke passede. Ja, man vidste endelig at fortælle, at man bandt
kattene om søndagen, for at de ikke måtte fange mus; men heller ikke det kunne
holde stik, så efterhånden døde snakken hen. Hans Jessen følte straks
missionssind og ville gøre andre delagtige i sin store lykke. Han var da af og til
hos naboer og venner for at vidne for dem om frelsen i Jesus. Det var dog ikke
alle, der yndede disse hans besøg. Nogle låste døren, når man så ham komme,
andre gik af vejen for ham, når man mødte ham på gaden, man vidste jo aldrig,
om ikke han kunde begynde at tale med en om det ”indvendige”, som man sagde.
Der blev jo jævnlig afholdt møder i Hans Jessens stuer, og efterhånden forøgedes
de troendes menighed. Han fik således en god støtte i skrædder Brink. Han var en
yngre mand og en pågående natur. Dertil havde han gode kundskaber. Det varede
ikke længe, inden man mærkede, at Brink havde talegaver; det blev da sådan, at
hvis man ikke kunne få fat i en missionær, så talte Brink. Efterhånden udstrakte
hans virksomhed sig ikke alene til selve byen, men til hele sognet. Der fandtes
nemlig også i andre byer mennesker, som var kommen igennem den svære port,
og som skrev deres omvendelse fra disse stuemøder i Hans Jessens gård.
Efterhånden blev det da klart for Brink, at han måtte lægge håndværket på hylden
og helt ofre sig for sin Herre og mester. Der kom så mange opfordringer til ham,
at han forstod, at Gud havde en gerning til ham. Der var også bleven så mange
troende i Bedsted sogn, at de støttede ham og udsendte ham som deres missionær.
På den tid var der planer fremme om at bygge et mejeri (9) i Bedsted; man
afholdt møde om sagen, og der blev valgt en bestyrelse. Der blev opsat love for
bedriften med ikke så få paragrafer. En paragraf blev der strid om. Hans Jessen
holdt nemlig på, at mejeriet skulle stå stille om søndagen. Sagen gik til
Afstemning; men da der var lige mange stemmer for og imod, blev sagen udsat, så
ville man lade den ny mejeribestyrer afgøre sagen; thi hans stemme skulle jo give
flertal enten til den ene eller den anden side.
Der var flere ansøgere til embedet, og man tænkte ikke på at spørge de forskellige,
om de hørte til disse hellige. Men Herren magede det således, at man fik en hellig
bestyrer, og som følge deraf stod mejeriet stille om søndagen.

5 år senere
Det var i året 1896, at der kom en ny karl til byen. Det var til maj; det var meget
sjældent, at der skiftedes folk til maj den gang, og når det endelig skete, så
fæstede man gerne en sådan for sommeren, således at det næste fæstemål kunne
komme til at gå fra nov. til nov. En sådan karl, der lod sig fæste for kun 1
sommer, kaldte man en sommerkarl. Karlens navn var Mathias (10), og han var
fra noget, man kaldte Draved Skov. Det var nogle mindre ejendomme, en 4-5
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stykker. Der boede en skovfoged, og gik man gennem skoven og lidt længere mod
syd, kom man til et par ensomt liggende gårde. Det meste af jorden der omkring
var dengang hede og Skov. Draved Skov hørte til Løgumkloster sogn, som lå ca. 3
mil vest for byen Bedsted, som vi har stiftet bekendtskab med i det foregående.
Mathias var dengang 20 år, da han lod sig fæste til en gårdmand i Bedsted.
Manden hed Søren Hansen (11) og forkarlen kaldte man Chr. Frederik (12).
Mathias’ første tur gennem byen, efter at han havde tiltrådt pladsen, gjaldt et sted,
hvor han kunne få vasket sit tøj. Han havde allerede været inde 2 steder og hørt
sig for, men fået afslag. Det tredje sted, han gik ind, var hos smedemester Løbner.
Hos Løbners var der 2 voksne døtre (13) hjemme; de var dog kun til dels
hjemme, idet de gik ud og syede, man kaldte dem også kun slet og ret: ”æ
sypiger”. Her havde Mathias mere held med sig. Han hilste god dag. I det samme
så han, at søstrene smilte til hinanden, det var dog kun, som han senere fik at vide,
fordi han endnu på det tidspunkt ikke havde skiftet stemme, så hans røst lød så
spæd, som var det en drenge- eller kvinderøst. Han spurgte, om han kunne få
vasket der. I det samme kom moderen til stede, og det blev da ordnet sådan, at
Mathias kunne få vasket. Han bukkede og gik. Da han gik ned ad vejen, sagde den
ene, det var Anne: ”Skynd dig og kom, Marie, og se!”. ”Hvad skal jeg se?”
spurgte Marie. ”Se, sikke krumme ben han har”. Da faldt moderen ind i talen og
sagde, idet hun truede dem med fingeren: ”Pas på, pas på, lille børn; thi den, som
spytter i kålen, skal selv spise den”. ”Å”, sagde Anne, ”Du tror da vel ikke, vi ser
efter sådan en”. Og dog, mennesket spår, og Gud råder, det gik alligevel, som
moderen havde antydet, og Anne kom til at spise kålen, hun havde spyttet i.
Det blev hen på forsommeren og man tænkte så småt på at skulle til at slå græs.
Al slåning foregik med le, og den, der kunne skærpe en le rigtig, han gjaldt for en
dygtig karl. Det var nemlig en stor kunst; det foregik på den måde, at leen blev
lagt omvendt ned på en jernbolt, der var slået i et stykke træ, så slog man sagte
med den spidse side af en hammer på den skarpe kant, og jo tyndere leen blev, des
skarpere var den; men kunsten bestod i, at den ikke blev takket i kanten, og der
skulle øvelse og håndelag til. Forkarlen Chr. Frederik gjaldt for den dygtigste til at
skærpe le og til at slå græs. Da man var kommet hen i høsttiden, hørte Anne, at
der blev fortalt, at det var nok en dygtig karl, Søren Hansen havde fået, der blev
nemlig fortalt, at så ung han var, så kunne han følge Chr. Frederik ned at slå græs.
Hen på efteråret var Mathias første gang til møde hos Hans Jessen. Det var nu
blevet sådan, at møderne for det meste holdtes her, da der var bedst plads; dog var
også denne plads ved at blive for lille. Man vidste somme tider ikke sine levende
råd med at skaffe plads. Folk strømmede til fra nær og fjern, der var vækkelse i
Bedsted, og den blev ved; man må sige, at den holdt sig over et tidsrum af 4-5 år.
På det tidspunkt, Mathias kom til byen, var der et ret stort samfund foruden små
samfund i de nærliggende byer, og når de alle samledes til større fester, så var der
ikke plads nok. Det hændte ikke sjældent, at folk stod op, og at selve køkkenet var
besat. Man havde flere gange henvendt sig til præsten om at måtte benytte kirken,
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men fået afslag. Så kom man da til sidst så vidt, at man byggede et lille
missionshus, og der var glæde, og der var fest, da det blev indviet. Mathias havde
ikke store anfægtelser, og det voldte ham ikke større kamp at komme gennem den
snævre port, og på samme vis gik det den yngste af sypigerne, Marie Løbner. De
syntes, det var den vej, de ville, og så gik de; de kunne ikke fortælle år og dag
eller time, hvornår det var sket; men ét vidste de, at det var sket. Med Anne gik
det ikke så let, hun havde nemlig noget i denne verden, hun ikke kunne give
afkald på, og det var dansen, hvor ville hun gerne danse; men Herren blev ved at
drage ved sit ord og ved sin ånd. Til møde ville hun, idet hun fandt, at det var den
vej, hun skulle; men det måtte ikke koste den glæde at danse. Til sidst fik ånden
dog overhånd, hun gav Gud sin vilje, og så skete det, og hun kunne prise Herren
med de andre.

Missionshuset i Bedsted, der blev opført i 1896. Foto: H. Haugaard, 1977.

En aften, Mathias kom ind ad døren, skulle hun dog se lidt nærmere på ham. Ikke
så ilde endda, tænkte hun. Det hændte også af og til, at hun var hjemme, når
Mathias hentede sit vasketøj. Så lærte de efterhånden hinanden at kende, og der
behøvedes ikke store forklaringer, de forstod hinanden så godt, at de mærkede, ”vi
to, vi hører sammen”. Sagen blev lagt frem for Gud i bøn fra både hans og hendes
side, og enden blev, at de enedes om at følges ad for livet. Og Gud var med dem.
Mathias blev i byen endnu et par år, så måtte han ind som Soldat i 2 år. Det blev
en tid, hvor der måtte skrives breve; men den tid fik også ende, og da de to år var
omme, kom Mathias hjem for at hjælpe sin far med landejendommen. Hans far
var på det tidspunkt ved at blive gammel, og han tænkte så småt på at afhænde
ejendommen til Mathias.
Kresten var endnu i tjeneste hos Hans Jessen. Han forestod søndagsskolearbejdet;
han frydede sig, når han tænkte tilbage. Han havde i sandhed grund til at prise
Herren, at han således havde ladet sæden spire og bære frugt.
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Kilde:
• Hans A. Hansen, Nr. Løgum: "Og sæden spirede og bar frugt", gudelige småskrifter
nr. 715. Redigeret af sognepræst H. Kildeby, Ørslev. Lohses forlag. 1945. Side 1-32.

Om vækkelsens start i Nørre Løgum
I denne del af bogen vil vi prøve at følge Mathias og Anne Sypige på deres videre
færd gennem livet. Mathias blev nemlig også en sædemand, og den sæd, han
såede, spirede også og bar frugt, om end det tog en del år, inden vækkelsen brød
igennem. Dog står det ikke til den, som pløjer, ej heller til den, som sår, og heller,
ej til den, som vander, men alene til Gud, som gør miskundhed. Vinden blæser,
hvorhen den vil, og du hører dens susen; men du ved ikke, hvorfra den kommer,
eller hvor den farer hen, således også med en vækkelse. Men Herren vil jo nu
engang bruge os i sin tjeneste; vi er kaldede til at udføre en gerning i hans
vingård. Og enten vi nu skal grave, eller vi bliver sat til at luge ukrudt eller til at
så Guds ords frø, eller de er noget andet, Herren vil bruge os til, så lad os altid
huske at gøre det i Jesu navn, og så vil han selv lade sæden vokse til sin egen tid.
-- 0 -Som vi har læst i det foregående, var vor unge Mathias fra Draved Skov, som
hørte til Løgumkloster sogn. Hans fader, hed Hans Andersen. Han havde egentlig
som ung lært møllerhåndværket og havde arbejdet på vestkysten som sådan. I
adskillige år var han svend på et brændevinsbrænderi, og her lærte han at lave
”malt”, som brugtes til ølbrygning. Før han overtog den forsømte lille ejendom i
Draved Skov, var han møllersvend på Vinum Mølle. Han købte ejendommen med
overtagelse til foråret. Hans Andersen sad da i ledige stunder deroppe på møllen
og regnede og regnede. Man havde, nemlig fortalt ham, at det slet ikke kunne gå
med den ejendom. Men Hans Andersen regnede ud: Købesummen var så stor …
og renterne af den sum det blev så meget … Så var der to køer, og de fik hvert år
hver en kalv, og de kunne, når de var så gamle sælges for så meget.
Og så var der øget. Det fik et føl hvert år, det blev så meget, og soen fik 12 grise,
og to gange om året, og det blev så meget. Og han talte sammen og fik ud deraf, at
det gav et vældigt overskud. Men Hans Andersen fik noget andet at se. Det var
ikke begge køer, der fik kalv, den ene kælvede for tidligt, og kalven døde. Og
hesten fik heller ikke føl hvert år, og soen fik heller ikke 12 grise hver gang, så
han opdagede snart, at skulle det løbe rundt, da måtte der spinkes og spares på alle
kanter. Hans Andersen så sig om efter ”andre indtægter”. Han begyndte at
”malte”. Han fik snart stor søgning. Da et par år var gået, så holdt der hver søndag
en lang række vogne ved ejendommen, som hentede deres malt til ølbrygning. En
hverdag var der ikke tid til at hente det, derfor blev det hentet om søndagen.
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Hans Andersen var en sparsommelig mand. Og derfor blev børneflokken opdraget
til nøjsomhed. Der var 6 drenge, og disse 6 drenge havde således kun i 1 par
støvler; de skiftedes til at bruge, når de skulle til byen i et ærinde. Til de store
drenge var støvlerne for små, og til de små drenge var de for store. Men de kendte
ikke andet dengang. Desuden var han meget akkurat; der gik ligefrem sagn om
Hans Andersens akkuratesse. Der fortaltes således, at når der var et halmstrå, der
var blevet snavset, så tog Hans Andersen det og vaskede snavset af i vandtruget
og hængte det op til tørre. Det var nu at overdrive; men akkurat, det var han.
Kristendom hørte Mathias ikke noget til.
Mathias var den næstyngste i flokken og den eneste, der holdt sig til landbruget.
Hans Andersens hustru, Marie, var god til vævning. Hun vævede således alt tøjet,
som blev brugt, desuden en mængde linned. Det, som ikke blev brugt, blev lagt
ned i dragkisten, som havde sin plads ude i loen.
På dette tidspunkt brændte Hans Andersens ejendom under et tordenvejr. Man fik
dog det meste bjærget. Dyrene kom alle ud. Da det var ved at være slut med at
kunne bjærge mere, stod Hans Andersen i loen og så sig om efter noget, han
endnu kunde bjærge for ilden. Han blev en høvl var, som lå på en hylde. Han
kravlede op på dragkisten med alt tøjet i, for at nå den. Han. tog høvlen ned og lod
dragkisten stå, og den blev luernes bytte. Dette kunne Hans Andersen aldrig
tilgive sig selv. Han var på den tid allerede kommet til at sidde helt godt i det, og
da han fik assurancesummen udbetalt, og der var blevet bygget en ny og pæn
ejendom, så var der et lille overskud, så han kunne igen forøge besætningen med 3
køer. Han havde nu i alt op imod en snes kreaturer på stalden.

Mathias Hansen (1874-1935), der var en af foregangsmændene bag
udbredelsen af vækkelsen i Nørre Løgum sogn. Billedet er lånt i 1986
af Alfred Løbner, Bedsted.

På den tid, Mathias kom hjem og skulle overtage ejendommen, da sad Hans
Andersen gældfrit og havde en sum penge i sparekassen. Men da Mathias kom
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hjem, mødte der ham en anden vanskelighed. Der var nemlig forskellige ting,
Mathias ikke ville være med til. Han ville således ikke udlevere malt til dem, der
kom og, hentede de om søndagen. Ligeledes tog han ikke del i drikkeriet og
kortspillet, Mathias var nemlig bleven ”hellig”. Der var af og til små sammenstød
mellem far og søn. Det var, ligesom den gamle følte sig dømt i sin samvittighed.
En Aften gik det helt galt. Hans Andersens mark grænsede op til skoven, som
tilhørte staten. Nu skete det af og til, når det var stormvejr, at der væltede et af
skovens træer ud over hans mark. Det plejede Hans Andersen altid at hente, ikke
om dagen, men om natten.
En aften efter en sådan storm var der væltet et større træ ind over marken, og han
ville da have Mathias til at hjælpe sig med at slæbe det hjem. Men Mathias sagde:
”Nej, fader, det gør jeg ikke”.
Den gamle sagde: ”Ja, men det ligger da på vor mark og tilhører os”.
”Nej, fader, det tilhører staten, og det er tyveri, hvis vi uden videre henter det, og
tilmed om natten”.
Da blev Hans Andersen for alvor vred. ”Nu har jeg aldrig kendt magen, nu
kommer sådan en knægt hjem og vil fordømme sin gamle far, nej, det er dog for
galt”. Ja, han gik endog så vidt, at han ikke mere ville anerkende ham som sin søn
og viste ham døren.
Mathias bad den aften meget til Herren for sin fader og for sig selv. Da han havde
bedt, slog han sin bibel op, og hans øjne faldt på det sted, hvor der står: ”Jeg er
ikke kommen for at bringe fred, men sværd. En mand skal blive splidagtig med
sin fader, og en kvinde med sin mands moder osv.
Mathias blev forundret; han læste det nogle gange, han havde nemlig aldrig troet,
at sligt stod i Guds ord. Han blev fra den dag ivrig efter at vide mere om frelsens
vej og blev en flittig bibellæser.
Dagen derpå rejste Mathias. På denne tid døde Hans Andersens hustru, og han
blev alene. Gud talte til ham i ensomheden, og det endte med, at han omsider
sendte bud efter Mathias så snart det lod sig gøre, tog Mathias hjem til sin fader
og overtog ejendommen, og den 22. april 1899 holdt han da bryllup med Anne
Løbner fra Bedsted. Brylluppet stod i Løbners hjem i Bedsted, og missionær
Brink talte ved festen, så det blev en hel missionsfest. Da de dagen efter kørte
hjemefter til deres nye hjem, syntes Anne, at Gud havde været hende god, at hun
gjorde det så godt Tor hende, at de fik en Hest at køre med, det syntes hun var alt
for meget.
I den første tid fortsatte Mathias i faderens fodspor med maltning. Men da han
ikke ville udlevere det om søndagen, så holdt det op af sig selv. Mathias var en
ivrig missionsmand. Han syntes, at, nu skulle de alle sammen frelses; gik han og
Anne en aften til naboerne, så tog han sin bibel med. Han vidnede i tide og utide,
og efter hvad han selv senere kunne se, så havde han ikke altid handlet klogt. Han
mødte megen modstand, og de blev ene, så længe de var der. Det varede dog ikke
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mange år. Efter 4 års forløb kom der en køber til ejendommen, og efter megen
bøn og overvejelse solgte han ejendommen.
Da den var solgt, meldte den tanke sig: ”Ja, nu har du solgt her, men hvad nu?
Hvor skal du nu hen?”. Men Herren vidste, hvor han ville have sin tjener hen. Gud
havde et sted til ham, hvor ordet kunne sås, og hvor der skulle vise sig herlige
frugter.

Til et sted, som jeg vil vise dig
Mathias skulle nu snarest mulig ud at se sig om efter en anden bopæl. Den
morgen, han tog af sted, bad han ved morgenandagten således: ”Herre, vi takker
dig, at vi kan tro, at du har ført os indtil denne stund, og vi tror også, at vi nu skal
flytte. Men Herre, vi ved ikke hvorhen. Vi beder dig, o Gud, vil du selv vise os et
sted, hvor vi kan bo og virke for dig og din sag”. Da man havde bedt, sang man
det lille vers:
Skriv dig, Jesus, på mit hjerte,
Du min konge og min Gud,
Lad ej vellyst eller smerte,
Dig formå at slette ud.
Denne indskrift på mig sæt:
Jesus ud af Nazaret,
Den korsfæstede, min ære,
Og min salighed skal være.
Derefter slog Mathias bibelen op, og hans øjne faldt på det sted, hvor Herren
sagde til Abraham: ”Drag ud fra din slægt og fra dit land og fra din faders hus hen
til et sted som jeg vil vise dig”. Mathias og Anne så på hinanden, de følte, at Gud
var med dem.
Mathias drog så af sted til byen Løgumkloster. Sognekirken kunde han se, den lå
midt i byen, og eftersom der kun var en mils vej, så kunne kirken ses, selv i diset
vejr. Mathias havde en ungdomskammerat, som også var bleven frelst. De havde
ofte skrevet sammen og holdt hinanden underrettet om deres gensidige forhold.
Nu var det imidlertid længe siden, Mathias havde hørt fra sin ven, Andreas (14).
Mathias tænkte så småt på at skrive til ham, nu han havde solgt ejendommen; men
han tænkte: ”Nej, jeg har skrevet sidst, lad Andreas nu skrive først”. Andreas
havde købt en gård øst for byen. Nørre Løgum, som igen lå nord for købstaden
Løgumkloster. De to ungdomsvenner boede således 1 mil fra Løgumkloster, men
hver til sin side. Da Mathias den dag kom ind i byen, var det egentlig hans tanke
at opsøge en ejendomshandler. Men forinden han kom så vidt, mødte han Andreas
på gaden.
”Nej, god dag, Andreas, det var da morsomt at træffe dig her. Jeg har lige ventet
efter at høre fra dig”.
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Andreas glædede sig ligeledes ved at se sin ungdomskammerat. Grunden til, at
Andreas ikke havde skrevet, var den, at han havde hjulpet sin nabo Anders med
forårsarbejdet, da denne var syg. Anders og hans hustru var gamle og havde længe
tænkt på at afhænde gården; men det var altid blevet opsat. Nu da sygdommen
meldte sig, blev det til alvor. Anders henvendte sig til sin nabo Andreas og sagde:
”Hør, Andreas, her har jeg skrevet en annonce til avisen i Kloster. Vil du ikke tage
den med, når du igen går til byen”. Jo, det skulle han nok. Og netop den dag var
det, de to venner mødtes.
Mathias fortalte, hvorledes han havde solgt og var ude for at købe en anden
ejendom. ”Nå”, sagde Andreas, ”du er ude for at købe, og jeg er netop ude for at
sælge. Hvis du vil tage med hen og se gården, så sætter jeg det ikke i avisen”. Det
gjorde Mathias, og det endte med, at Mathias og Anne købte gården.
Lundsgård hed den og lå østligst af de 3 gårde, der lå øst for Nørre Løgum. Man
kaldte folkene der: ”Dem fra Østermarken”.
Så flyttede Anne og Mathias da med deres børn Hans, Johannes og Marie til
Nørre Løgum, hvor de fik deres livsgerning. Da de var kommet tilrette og havde
fået tingene på plads, så bøjede de deres knæ og bad Herren velsigne deres
indgang i deres nye hjem. Mathias tog et mannakorn, slog op i sin bibel og læste:
”Se, jeg har helliget dette hus, som du har bygget osv. Nu var man først rigtig
glad. Herren havde anvist dem, hvor de skulle bo og nu havde han gennem sit ord
stadfæstet for dem, at det var her, de skulle bo. Guds ord blev flittigt brugt i
hjemmet, og børnene blev opdraget til at bede deres aften- og morgenbøn, også
med bøjede knæ. Mathias havde således læst i bibelen, at Herren sagde til sit folk,
at de skulle skrive sig hans ord på deres porte og dørstolper. Det gjorde Mathias
som noget af det første, efter at han havde overtaget Lundsgård. Gården var en
gammel bygning af røde mursten, som var stærkt medtaget af frost, vind og vejr.
Mathias tog en rask beslutning og glattede fugerne med cement og kalkede det
hele hvidt, så gården kom til at se 50 år yngre ud. Mathias begyndte nu at få
storhedsfornemmelser. Han havde før haft en mindre ejendom, og nu var han
pludselig blevet gårdmand. Dog, Herren vidste råd for det. Det skete nemlig, at så
godt som alle nyfødte kalve døde efter et par dages forløb. Grisene døde, og alt
synes at skulle gå imod. Men derved kom Mathias til at føle sig afhængig af
Herren også timeligt. Han kom derved ned, hvor Gud ville have ham. Han forstod
nemlig nu, at hvis Gud ikke greb ind, så måtte han gå fra gården. Men Herren
vendte også dette til det gode. Om end han alle dage kom til at leve af hånden og i
munden, som man siger, så klarede han sig dog med Guds hjælp igennem alle
vanskeligheder. Mathias og Anne fik en stor børneflok, 7 i alt. De tre har vi
nævnt. På Lundsgård blev født: Peter, Anton, Anne og Nikolaj. Mathias blev
aldrig en dygtig landmand. Han passede bedriften, så godt han nu forstod det; men
han havde noget andet, der optog hans interesse, og det var Guds rige.
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Der var på den tid, Mathias og Anne flyttede til Nørre Løgum nogle troende
familier der. Disse var hans nabo, Peder Smidt (15) og den næste nabo, hans
ungdomsven, Andreas. Så var der en husmand nord for Løgum, Niels Degn (16).
Vest for Byen på et højdedrag lå nogle ejendomme, her var en troende yngre
kvinde, Anne (17) hed hun. Hun var gift med en dranker, men dem skal vi senere
komme tilbage til. Dette højdedrag kaldte man Bjerget. Oppe på Bjerget, sagde
man. Længere mod nord lå et par gårde, så tæt sammen, at de lignede en blok. Det
kaldtes da også kun ”æ blok”.
Dette var Mathias arbejdsfelt. Han gik på husbesøg så tit, hans tid nu tillod det, og
uddelte småskrifter. Det skete også ret ofte, at han afholdt stuemøder. Til disse
havde han så en missionær. Der blev her gjort et stort forarbejde med indbydelse,
og der blev bedt for disse møder.
Det varede da heller ikke mange år, før de troendes flok forøgedes. Både i byen
Nørre Løgum, på Bjerget og på Blokken kom der en familie med. Det var dog
ikke sådan, at man kunne kalde det vækkelse, den kom først næsten 20 år senere.
Dog lagde Herren hvert år nogle sjæle til de troendes menighed.
Mathias blev ved med sin hjemlige missionærvirksomhed. Han var en hård og
stejl natur. Han lod sig ikke hindre af noget, når det gjaldt Gud og hans rige. Han
fik da også et øgenavn. Man kaldte ham ”Lille Jesus”. Det var ikke alle børn, der
vidste, hvem Mathias var; men nævnede man ham ved ”Lille Jesus”, så vidste
ethvert barn, hvem det var, ja, langt udenfor sognets grænser var han kendt. Dog
de få troende der var, havde en forunderlig herlig tid sammen. Mathias var
naturligvis samfundets leder, og Andreas optog et søndagsskolearbejde, som han
røgtede trofast lige til han blev en gammel mand. Man nøjedes heller ikke med de
møder, hvor man havde en missionær; men man havde i hver uge en aften, hvor
de troende kom sammen til samtalemøder, ligesom der en aften hver uge b1ev
afholdt bedemøde. De hellige bad om vækkelse. Men deres tålmodighed blev sat
på prøve. Der skulle nemlig pløjes, og der skulle pløjes dybt, inden sæden kunne
spire og bære frugt.
Man gik også i kirke, om end man langt fra var tilfreds med den gamle præsts
(18) prædikerne. Og han gik da heller ikke ram forbi, når Mathias aflagde sine
husbesøg. Præsten plejede altid i sin forkyndelse at henvise sine sognebørn til den
hellige dåb. Han talte meget om at komme tilbage til sin dåbs nåde. Det huede
ikke Mathias rigtigt med disse dåbsprædikener, som han kaldte dem, han
manglede ordet om Jesu kors, thi korsets evangelium er en dårskab for verden,
men for frelste mennesker en Guds kraft.
Præsten kunne dog ikke give sine tilhørere noget, han ikke selv havde. Han kunne
ikke tale om noget, han ikke selv havde oplevet.
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En dag, da Mathias besøgte præsten, udspandt der sig følgende samtale. Det skal
dog med det samme bemærkes, at præsten ikke holdt af disse besøg af Mathias, og
det lagde han da heller ikke skjul på.
Han bad ham den dag ikke engang sidde ned, men spurgte ligeud: ”Nå, hvad er
der nu i dag, hvad?”. ”Jo”, sagde Mathias, ”jeg ville tale med præsten om disse
dåbsprædikener, som vi gang på gang får serveret”. ”Nå, ja, jeg tænkte det jo
nok”, sagde præsten, og det var tydeligt, at han havde ondt ved at beherske sig.
”Men fortæl du mig nu, hvordan jeg skal prædike”, bemærkede han spydigt. ”Det
vil jeg ikke”, svarede Mathias, men det kan Guds ord sige. Der står nemlig
tydeligt og klart, hvad det er, der skal prædikes; læs her det sted, hvor Jesus siger
til sine disciple: Og I skulle prædike omvendelse og syndernes forladelse for alle
folk. Der står også, at vi skal døbe; men der står ingen steder, at vi skal prædike
dåb. Præsten prædiker nemlig folk i søvn”. ”Hvad gør jeg?”, for præsten op. ”Ja,
lad mig tale ud, Hr. pastor! Jeg har nemlig tit, når jeg har talt med mennesker her i
sognet om, at de skal omvende sig og blive frelste, hørt dem sige: Hvad skal vi det
for, vi er jo døbte, og det siger præsten jo også hver søndag i kirken, kom tilbage
til eders dåb og hvil i eders dåbs nåde, og det gør vi, vi retter os efter præsten. Det
er derfor, jeg er kommen, Hr. pastor, for at få Dem til at ændre Deres forkyndelse.
De får nemlig folk til at hygge på en falsk grundvold”.
Præsten blev ligbleg og ude af sig selv af vrede. Sådan havde endnu ingen vovet
at tale til ham. ”Ja, jeg ved nok, at I missionsfolk, I hellige, afholder møder og
søger at få folk bort fra kirken”. ”Nej”, sagde Mathias, ”det er ikke meningen, for
kirken skulle jo være vort missionshus. Desuden har jeg også et andet ærinde”,
sagde Mathias. Præsten tænkte, at, nu kom der mere af samme slags. ”Ja, ser De”,
fortsatte Mathias, ”vi kan ikke godt nøjes med at komme til alters to gange om
året, vi vil til Herrens bord hver fjortende dag, og helst hver ude”. Da slog præsten
i bordet: ”Nej, det går jeg aldrig med til”.
Mathias havde nu sagt, hvad han havde på hjerte, og så tog han afsked for denne
gang. Han tænkte dog ikke på at opgive kampen endnu. Om så skulle være, kunne
man jo bryde brødet hjemme, ligesom de første disciple gjorde. Man talte sammen
om det, når man var sammen til de ugentlige møder, og det var et inderligt ønske
for dem alle at komme oftere til Herrens bord. Man skrev så til biskoppen, og
enden derpå blev, at der blev altergang én gang om måneden.

En dranker bliver frelst
Oppe på bjerget boede som allerede nævnt en troende kvinde, Anne; hendes mand
var dranker. Jens Bojsen var en stor og kraftig mand. Et hoved højere end de
fleste. Han var ellers en godmodig fyr, men han havde stor trang til spiritus.
Når han var beruset, var det ikke let for Anne, thi da kunde han sommetider være
endog brutal mod hende. Anne bad meget for sin mand. Ikke alene for hendes
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mands egen skyld, men for børnenes. Det så dog ikke ud til, at der skulde ske
nogen forandring til det bedre.
Det skete nu og da, at hun fik sin mand med til møde, hende hos Mathias på
Lundsgård og andre steder. Dog tilsyneladende skete der ingen forandring. En
aften var der igen møde, og Anne fik sin mand med. Taleren havde til tekst
lignelsen om den rige mand og den fattige Lazarus. Han læste: Men den rige døde
også og blev begravet, men da han opslog sine øjne i helvede, var han i pine og så
Lazarus langt borte osv. Det bragte Jens Bojsen til eftertanke. Han havde hørt
denne beretning så tit, men i aften var Guds time kommen. Jens blev ikke fri for
de tanker: Tænk om jeg skulle opslå mine øjne på dette sted. Han søgt dagen efter
at berolige sig selv, men fandt ingen ro. Så tyede han til det gamle middel:
flasken. Den aften blev Jens så drukken, så han ikke vidste, hvor han var. Om
morgenen fandt han sig selv i en grøft ikke langt fra hjemmet. Da han slog øjnene
op og så, hvor han var, så huskede han det hele. Straks var Guds ånd der igen.
Tænk nu, Jens, hvis du havde opslået dine øjne i helvede. Han besluttede, at nu
skulle det være slut. Han søgte hjælpen, der hvor den alene er at finde, nemlig hos
Herren, og efter nogle dages kamp fandt han ind til Gud og fandt frelse i Jesu
blod, og han var lykkelig, og hans hustru Anne ikke mindre. Hun priste Herren, at
hendes bøn var bleven hørt. Nu forstod de først hinandens og Jens forstod nu
først, hvor megen sorg han havde tilføjet hende. Dog alt blev tilgivet, og nu
begyndte et nyt og herligt liv i hjemmet. De hellige b1ev nu indbudt, og hjemmet
vor fuld af sang til Herrens pris. Den første tid var dog ikke let for Jens, han
mærkede nemlig, at trangen til de stærke drikke var der endnu. Han fandt dog nu
kraft hos Herren til at stå kampen igennem. Jens og Anne gik nu med hinanden til
samtalemøder, og det viste sig ret snart, at Jens var udrustet med en særlig
nådegave fra Herren. Han havde stort lys i Guds ord, og så havde han en
forunderlig evne til at sige folk sandheden. Det er der nu mange der kan, men Jens
Bojsen der var et vittigt hoved, kunne altid sige det på en måde, så folk ikke blev
vrede. Det var lige meget, hvad der skulle siges, Jens blev sendt af sted, når der
var noget særligt, og fra hans mund blev det aldrig taget ilde op, og det var både
vantro og troende, der fik et lille hip.
Således sagde han en gang til en ung mand, der bildte sig ind, at han var mere end
andre. ”God dag, Ejner, sig mig, har du et dårligt ben, siden du går med kæp? Han
gik ikke med kæppen i hånden, men over armen. Ejner, der straks anede uråd,
sagde: ”Ja, Jens, jeg har egentlig et dårligt ben, derfor går jeg med kæp”. ”Nå,
sagde Jens, jeg troede, det var en slags vigtighed”. Sådan kunne han ramme, og
altid det rigtige sted, og folk det gik udover, tog det som en vittighed fra Jenses
side; men blev alligevel ramt i samvittigheden. Sådan er det indenfor Guds rige.
Enhver har sin særlige opgave. Enhver har således fået en nådegave af Guds hånd,
blot mennesker ville forstå at bruge den.
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Ingen kunne som han tale med et menneske, for hvem det var svært, hvad enten
nu vedkommende var falden for en og anden fristelse, eller der var noget andet,
som trykkede. Således havde han en stor gerning i de troendes menighed, og han
blev aldrig selv stor af sin gerning. Han følte sig alle dage selv som den store
synder, der trængte til Guds nåde og barmhjertighed. Han elskede da også at
bruge ordet: Mig er barmhjertighed vederfaren.

Anden generation vokser op
Mathias var pietist og holdt stærkt på den rene lære. Han opdrog sine børn meget
strengt. Børnene mærkede ikke, da de var i hjemmet, nogen faderkærlighed. Altid:
Dette skal du, og dette må du ikke osv. De så kun hen på deres far som den
strenge tugtemester. Senere, da de b1ev voksne, satte de stor pris på ham; dog,
deres fortrolighed opnåede han aldrig. Men børnene blev i hjemmet vidne til dyb
og sand kristendom. De forsømte således aldrig daglig at bøje deres knæ. Børnene
var vant til, at var der en vanskelighed, så måtte der bedes, og de erfarede også
som børn, at Gud hører bøn.
En gang var Hans og Johannes hos naboens for at lege. Der var altid fastsat en
bestemt tid til hjemkomsten. Nu var det hen på foråret, og det var lyst helt til kl.
10. Man havde det så dejligt hos naboens, så man glemte klokken, eller måske har
de også tænkt: Skidt, det går nok. Men da de kom hjem, var far, mor og søskende
gået i seng. Alle døre var lukket. Ingen steder kunne de komme ind. Den sidste
udvej skulle prøves, og det var gennem stalden og loen, og døren fra loen til
forstuen var der en haspe på, og den plejede ikke altid at være lukket. Men ak,
også her var der lukket. Drengene opgav nu det sidste håb; thi eftersom de kendte
deres far, så gjorde de sig intet håb om, at han lukkede op. De belavede sig så
småt på at skulle tilbringe resten af natten i loen. Da sagde Hans til Johannes:
”Lad os bede, Johannes”. Så bøjede de to drenge deres knæ der i loen og bad
deres enfoldige bøn til Gud om, at han ville hjælpe dem ind og i seng. ”Kære
Gud”, sagde de, ”du kan da lukke den dør op for os osv. Da de prøvede døren, gik
den op. Far havde nemlig stået på den anden side døren og lyttet, og da han hørte
drengene bede, så lukkede han ganske stille haspen fra og gik stille ind.
Skulle nogen, som ikke har fred med Gud, læse denne bog, så lær af disse to
drenge. Far står på den anden side døren og lytter, om der er nogen, som råber til
ham. Og vær sikker på, han lader dig ikke stå ude i mørket, men han lukker døren
op for dig, så du kan komme ind, dersom det da er din mening, at du vil ind.

En ny præst
Der var efterhånden bleven så mange troende i sognet, at man enedes om at bygge
et missionshus. Det var ikke alene i byen Nørre Løgum, at de troendes flok var
blevet forøget, men også på Bjerget og på Blokken var der dannet små samfund,
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og da man ikke fik den ønskede føde i kirken, så byggede man da et missionshus
(19).
Et par år efter faldt den gamle præst for aldersgrænsen og tog sin afsked. Nu
begyndte de hellige at bede om en troende præst, og de blev ikke skuffet. De fik
da en sønderjyde til præst, pastor Simonsen (20). Den dag, pastor Simonsen
holdt sin tiltrædelsesprædiken, var kirken smukt pyntet, og kirken var stuvende
fuld. Der var Forventning hos alle. Pastor Simonsen begyndte sin prædiken med at
sige: ”Når jeg ser på jeres ansigter, og når jeg ser kirken her så smukt pyntet, så
synes jeg, at det er ligesom I vilde sige til mig: ”Du gjorde vel i, at du kom”.
Den dag glemte de troende aldrig. Det var en prædiken, som glædede deres
hjerter. Det var korsets evangelium, de fik at høre.
På det tidspunkt havde Mathias begyndt at tale ved småmøder i sognet. Han havde
gode talegaver. Der kom også opfordringer til ham længere borte fra, men han
sagde nej, han syntes ikke, han kunne undværes i hjemmet. Mathias var en
udpræget lovprædikant, streng, men dog interessant at høre på. Dog, Mathias og
pastor Simonsen udfyldte hinanden, idet den ene prædikede loven, og den anden
evangelium. På denne tid udbrød krigen 1914-18. Mathias måtte som så mange
andre i trøjen. Han kom dog til at gøre tjeneste for det meste i Holsten. Dog 1917
var han ved fronten i Rusland, og der fik Gud ham gjort lydig til den gerning, han
havde til ham. Det var efter et stort slag, der var mange faldne, og der blev gravet
en stor fællesgrav, hvor de døde blev lagt ned, lagvis. Da mindedes han ordet:
”Binder dem i Knipper og kaster dem ud osv. Der lovede han Gud, at ville Gud i
sin nåde føre ham hjem herfra med hele lemmer, da ville han ofre resten af sit liv i
Herrens tjeneste, og det løfte holdt han. Da han kom hjem, så adlød han enhver
opfordring, der kom til ham, og det blev efterhånden sådan, at han var borte i
længere tid, idet han rejste med det gamle budskab over hele Jylland.
Pastor Simonsen havde sin egen måde at tale på, og folk glemte aldrig, hvad han
sagde. Han brugte tit kraftige udtryk, men folket blev ramt. Jorden blev pløjet op i
Nørre Løgum sogn. Der skal her anføres et par eksempler på hans måde at tale til
mennesker på. Det var palmesøndag. Han havde til tekst: Jesu indtog i Jerusalem.
Over denne dags tekst står der skrevet: Se, din Konge kommer til dig. Hvem er da
din konge, kære tilhører? Er det Jesus, du har hyldet til konge? Du kan jeg ud fra
teksten her sige til dig: Se, din konge kommer til dig. Du er her måske, der hellere
ville have været på kroen i dag for at få din daglige toddy, Kong Toddy. Se, din
konge kommer til dig. Eller er du landmand, du var måske hellere i dag gået ud i
marken for at se til dine stude? Kong stud, se, din konge kommer til dig. Eller du
unge pige er her måske, der kun tænker på fine klæder og en ny hat? Kong hal, se,
din konge kommer til dig. Jo, det var noget, folk hørte med begge øren.
En anden gang talte han i en missionsuge, og det var aftenen, før der skulle være
et stort gøglermarked i købstaden. I talens løb sagde han: ”I Norden er der
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Mikkels marked, så sætter satan dig en ring i næsen og trækker af sted med dig til
marked. På markedsdagen var der flere, der, når de mødte hinanden, spurgte: ”Nå,
har du fået ring i næsen?”.
Pastor Simonsen bad også om vækkelse, og han følte, der ville blive vækkelse,
dog, det trak ud. Da holdt han en aften en tale i missionshuset, som sent blev
glemt. Det var den sidste aften i en missionsuge, og der var ingen bleven frelst.
Pastor Simonsen fortalte da i sin tale følgende hændelse:
Ovre på Vestkysten strandede for år tilbage et skib. Redningsmandskabet kom til
stranden med deres kikkerter og redskaber. I kikkerten kunne man se, at der var
folk på skibet, men man, kunde ikke se, at de bevægede sig. - Så skød man
raketter af for at fange deres opmærksomhed, men der var ingen på skibet, som
rørte sig. Man skød kanoner af for at få dem til at give livstegn fra sig, men ingen
rørte sig. Til sidst sejlede man ud i redningsbåden, og da man nærmede sig skibet,
kastede man redningstove ud, men ingen rørte sig. Omsider kom man helt frem til
skibet og så, at besætningen for ikke at blive skyllet overbord havde bundet sig
selv fast til master og andre redskaber, og der stod de og var døde. Her i denne
missionsuge er der blevet udsendt lysraketter, der er bleven skudt med kanoner,
og der er bleven sendt redningsbåde ud, for at du skulle røre på dig, men ingen
rører sig. ”Hvorfor rører du dig ikke?”, råbte han ud i salen, ”er det måske, fordi
du sidder som lig på disse bænke?”.
Sådan var hans måde at tale på. Da krigen kom, håbede man igen på vækkelse,
men den udeblev. Først 1919-20 kom den. Måske har en og anden bygget på sine
anstrengelser for at fremkalde en vækkelse, og tænkt: Nu må de dog høre, nu må
de dog komme; men nej, intet hjalp. Først i Guds time. Da menneskers gunst var
sluppen op, da talegaverne ikke længere slog til, da mennesker var ved at opgive,
da skete det. Ingen vidste, hvordan Herrens ord blev igen sandhed. Vinden blæser
hvorhen den vil, og du hører dens susen, men du ved ikke hvorfra den kommer,
eller hvor den farer ben. Men sæden var jo blevet sået i mange år, og nu endelig
spirede den og bar frugt. Der var den vinter næsten ikke et hus i sognet, hvor der
ikke var nogen, der lod sig frelse. Det var ligesom Guds rige var kommet så
håndgribeligt nær, det var ligesom det var så let at få fat i, og da gjaldt det om at
gribe til. Jeg (21), som skriver disse linier, var én af dem, der ved Guds nåde fik
lov at gribe til, tre af mine søskende blev frelst i samme uge som jeg selv. Far og
mor var lykkelige og kunne ikke blive færdige med at prise Herren.
Aftenen efter, at vi var bleven frelst, gik vi til møde. To af naboens sønner gik et
stykke bagefter. De kom til at følges med nogen, som vilde hen og følges med os.
”Gå ikke hen til dem!”, sagde den ene, ”de er blevet hellige.” Samme aften brød
det sammen for de to nabosønner, og de fandt også ind til fred med gud. Jeg tør
ikke nævne noget tal på dem, som fandt fred. Det er vanskeligt at sige, det kender
Herren alene; men sæden, som var sået, havde nu spiret og båret frugt.
Kilde:
• Hans A. Hansen, gårdmand i Nr. Løgum: "Og sæden spirede og bar frugt", gudelige
småskrifter nr. 715. Redigeret af sognepræst i Ørslev ved Slagelse, H. Kildeby.
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Udgivet på Lohses forlag. 1945. Side 33-59. Skriftet er lånt af Marie og Alfred
Christensen, Bedsted Nørremark.
Noter:
1. 1890. Årstallet er sikkert forkert. J. Brodersen (Se side 326) skriver omkring 1910
følgende: "I slutningen af 1886 forbarmede Herren sig over denne menighed, da han
igen opvakte sjæle fra vantroens dybe søvn". H. Å. Hansen skriver først sin historie
i 1940-erne. J. Brodersen må her vide bedst besked. Han ved oven i købet at det var i
slutningen af 1886. Det er altså 100 år siden til efteråret.
2. Hans Jessen Hansen (1854-1918), gårdmand i Bedsted og søn af gårdmand i Terp
Johannes Jessen Hansen (1815-) og Cathrine Marie Petersen. I 1883 blev han gift
med Hanne Kjestine Petersen (1861-1932), datter af gårdmand fra 1857-1883
Christian Petersen (1824-19bo) og Marie Kjestine Riggelsen (l826-1902).
3. Kresten Larsen (1859-1942). Han var søn af gårdmand Lars Christensen og Hanne
Margrethe Jensdatter, Hoven i Åsted sogn. I beretningen nævnes det at han kom fra
Læsø. Muligvis tjente han her før han kom til Bedsted.
4. Hans Jessens gård har så vidt vides aldrig haft en nordlig længe. Gården, bd. 1, bl. 9,
ligger Lundbyesvej 30. I 1876 havde den et jordtilliggende på 55,9 ha. I 1883
overtog Hans Jessen Hansen gården efter sine svigerforældre. I dag ejes den af
Birger Hansen, oldebarn af Hans Jessen Hansen.
5. Smedemester Løbners smedje lå ikke overfor Hans Jessens gård. Den lå hvor
smedjen altid har ligget, hvor Svend Åge Jacobsens smede og maskinværksted ligger
i dag, på Rønnevej i A. Smeden er Johannes Jessen Løbner (1825-), gift med Anna
Marie Petersen (1834-).
6. Peter Iversen hed i virkeligheden Peter Iversen Petersen (-1930), men kaldtes altid
kun Peter Iver. Var kolportør og missionær, og virkede det meste af sin tid ud fra
bopælen i Løgumkloster. "Peter Iver var en trofast Guds riges tjener, med fast tro på
sit kald, med barnlig tillid til Gud. Han færdedes meget ude til møder, på besøg med
sin bogtaske og i al slags vejr" (Sædekornet, 1911 og Indre Missions Tidende 1959,
side 111). Den første missionær, der virkede i disse egne var Lars Birk.
7. Præsten Claus Thiesen (1846-1913). Han var præst i Bedsted fra 1878 - 1909. Han
ligger begravet i Bedsted. (Se side 165)
8. Skræddermester Brink, boede Kirkegade 1. Jacob Davidsen Brink (1860-1940), søn
af inderste i Stenderup, Toftlund sogn, Jes Jessen Brink og Karen Bruun. Gift 2
gange. Første gang 1886 med Metta Kathrine Kling (1863-), datter af hyreinderste i
Rishjarup, Anthoni Hansen Kling og Metta Christina Hansen. Anden gang 1889 med
Anne Marie Bøhm (1863-), datter af skomager i Bevtoft, Casper Friedrich Bøhm og
Anne Marie Petersen. Jacob D. Brink blev i 1897 antaget som rejseprædikant og
virkede i de første år ud fra sin bopæl i Bedsted. Fra 1899 var han de unges særlige
fører, men nu med bopæl i Bolderslev. (Sønderjysk Månedsskrift 1955, side 159).
9. Mejeriet blev bygget 1901 som et privatmejeri. Ejeren var Jes Jessen Bødewadt
(1872-1924), født i Havsted ved Ravsted. Gift i 1903 med Ida Borette Højer (18731943), datter af styrmand i Over Åstrup, Peter Knudsen Højer og Lene Marie
Schmidt. På side 236 i artiklen om "Mejeriet i Bedsted" nævnes spørgsmålet om
leveringen af mælk på søn - og helligdage. Problemet blev drøftet og sagen endte
med at alle parter blev tilgodeset. Bødewadt afhentede mælk alle ugens dage. De, der
ikke ønskede at levere mælk om søndagen kunne i stedet levere det lørdag aften.
Denne ordning varede til 1924.
10. Mathias Hansen blev født i Draved Skov 18. apr. 1874, som næstyngste ud af en
søskendeflok på 6 sønner. Forældrene var Marie og Hans Andersen. I 1896 kom han
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til Bedsted som karl og blev her grebet af vækkelsen. Den 22. apr. 1899 blev han gift
med Anne Løbner fra Bedsted (Se nr. 13). De bosatte sig i Draved Skov, men
flyttede senere til Nørre Løgum, hvor de overtog "Lundsgård". Herfra startede
Mathias Hansen en vækkelse. Ofte blev han kaldt "Lille Jesus". - Omkring år l900
var der en vækkelse i Nr. Løgum, sund og langsom, og som har præget det åndelige
liv i byen meget siden. Men i 1912 kom samfundet i vanskeligheder, da Indre
Missions-samfundet splittedes i to fløje" (Nedergård, bd. 9, Nr. Løgum sogn, side
1170-73. 1972).
Kort efter Verdenskrigens udbrud i 1914 blev Mathias Hansen indkaldt til
krigstjeneste og var med på østfronten i ca. 3 år. Da han rejste hjemmefra lovede han
Gud, at hvis han kom hjem igen, da ville han indvi sit liv til Gud og bringe hans
budskab ud til mennesker. Efter at han kom hjem fra krigen indfriede han det løfte,
han havde givet. Mathias Hansen holdt utallige møder, over hele landet, og hvor han
kom frem vandt han sig venner og folk flokkedes om hans forkyndelse. Han var en
helstøbt kristelig personlighed, der med klarhed levendegjorde Guds ord ved at bruge
billeder fra det virkelige og praktiske liv. I al sin tale gik der som en gylden tråd:
"Jesus Kristus - ham korsfæstet - os til frelse". Senere flyttede Anne og Mathias
Hansen til Ålestrup i Nordjylland. Her døde Mathias Hansen 8. jan. 1935. Hans
datter Anna Marie Pedersen, Lundsgård pr. Moldrup udgav senere "Lægprædikant
Mathias Hansens efterladte skrifter", en samling prædikener. 1941. Bogen, der er på
350 sider har bagi et afsnit om minder, oplevelser og tanker fra krigen 1914-18.
Før sin død havde han selv tidligere udgivet et par ting: "Salme 103" og "Hans
fortæller om livets vands hellige flod".
Søren Hansen (-) drev en overgang gården efter Nicolaj Callesens (1828-1881) død.
Søren Hansen var i slægt med Nicolaj Callesens hustru Marie Hansen (1840-). I 1905
overtog sønnen Nicolaj Callesen, jun. (1873-) gården. Han blev gift 1905 med Sille
Wolline Schmidt (1872-). Gården havde dengang ca. 59 ha. jord. I dag bor Laust
Oksen på stedet, Sivkrovej 8.
Chr. Frederik var forkarl hos Søren Hansen. Hans navn var Christian Frederik
Callesen (1842-) og var bror til førnævnte Nicolaj Callesen, der døde i 1881.
Smed Løbners 2 døtre er Anne, født 9. juli 1869 (Se nr. 10) og Marie, født 15. apr.
1874, døtre af smed og inderste i Bedsted, Johannes Jessen Løbner (1825-) og Anna
Marie Petersen (1834-). Marie Løbner døde 1943.
Andreas (-).
Peder Schmidt. Nabo til Mathias Hansen i Nr. Løgum.
Niels Degn. Husmand nord for Nr. Løgum.
Anne og Jens Bojsen. Boede vest for Nr. Løgum på et højdedrag.
Præsten Carl W. Å. Jess. Præst i Nr. Løgum fra 1879 - 1913. Han var født i Heide i
Tyskland og var udpræget tysksindet.
Missionshuset i Nr. Løgum blev bygget omkring 1911.
Peder Simonsen. Præst i Nr. Løgum fra 1913 - 40. Født 1870, død 1953 og
stammede fra Vedsted. Gift 1915 med Hanne Marie Matzen (1884-), der stammede
fra Nr. Løgum. Peder Simonsen hørte til "det gamle budskabs" præster. Tog
virksomt del i Indre Missions arbejde på egnen og har haft stor betydning for mange.
(Nedergård: Nr. Løgum sogn, side 1170-73)
Hans A. Hansen. Forfatteren til det foreliggende gudelige skrift. Han er ældste søn af
Mathias Hansen og Anne Løbner i Nr. Løgum. Han havde 6 søskende: Johannes,
blev missionær via Christiansfeld. Marie, Peter udvandrede til Canada. Desuden var
der Anton, Anne og Nicolaj.
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