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INDRE MISSIONS FREMBRUD 

HASLEV 
Af 

N. P. Pedersen. 

l aar man kommer til Haslev, ser de store Sko
ler og hører, at de er rejst paa Initiativ af 
Indre Mission, er det ganske forstaaeligt, om 

man tænker, at Haslev er Indre Missions Højborg. -
Lærer man det hele nærmere at kende, ser man, at 
Indre Mission i Haslev med sit Samfundsliv og Ar
bejde og sine Skoler er en meget bred Strøm, hvis 
første Kilder har haft et noget andet Præg. At søge 
frem til disse, at klarlægge hvorfra de kom, og hvor
ledes de virkede, har været Hensigten med nærvæ
rende Artikel. 

Det aandelige Røre har sin Rod vestpaa. I Be
gyndelsen af Treserne - da det endnu efter en 
Overlevering sagdes om Haslev, at man skulde køre 
igennem den, inden det blev mørkt - var der ude 
i Skuderløse og Testrup en Kreds af Forsamlingsfolk, 
Folk, der historisk betegnes som lide gudeligt vakte", 
i Folkesproget vistnok i Almindelighed som lide 
Hellige". 
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Man fortæller, at en Del Mennesker derudefra i 
sin Tid gik den 3-4 Mil lange Vej til Herfølge Kirke 
for at høre den kendte Vækkelsesprædikant Pastor 
Willemoes, en Broder til Søhelten. Pastor Willemoes 
var Præst i lierfølge til sidst i Halvtredserne, og der 
er altsaa en Mulighed for, at nogle af hans Tilhørere 
kan have været blandt dem, der holdt Forsamling i 
Skuderløse. 

I Begyndelsen samledes man hos en Drejer Hans 
Rasmussen, der omtales som en vidtberejst Mand, 
der kan have bragt Impulser med andetsteds fra. 
Og saa var der Hendrik. Hvem han egentlig var, 
ved jeg ikke, men der fortælles, at han vandrede paa 
sin Fod fra Skuderløse til Sydvestsjælland, hvor der 
var vakt et stærkt aandeligt Røre, blandt andre ved 
den senere kendte Lægprædikant Jakob Fisker. -
Sydvestsjælland var jo i øvrigt den Egn, Biskop Myn
ster i sin Tid betegnede som 11 det hellige Land". Og 
Hendrik har næppe gaaet disse Ture, uden at han 
har bragt "noget med sig hjem". 

Disse Forsamlingsfolk fik en forstaaende Ven i 
den unge Lærer Nielsen, som i 1865 fra Rønnebæk 
Sogn kaldedes til Skuderløse. Lærer Nielsen bavde 
deltaget i Forsamlinger hos den kendte grundtvigske 
Præst C. J. Brandt i Rønnebæk-Olstrup. De havde 
et noget andet Præg, men det, der forenede, var dog 
større end det, der skilte. Omtrent ved samme Tid 
kom ogsaa de første Missionærer til Egnen. De holdt 
Forsamling i Skolen, og Lærer Nielsen talte jævnlig 
sammen med dem. 

Der er ingen Tvivl om, at Interessen for aande
lige Spørgsmaal nu bredte sig i videre Kredse. Man 
hører om, at Folk drog til Kirke hos Pastor Letb i 
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Ulse-Olstrup og vistnok ogsaa til Pastor Brandt i 
Holrne-Olstrup. Blandt dem, som ~)rn drages med, 
nævnes Folkene paa "Langevraa", Gdr. Hans Han sen 
og hans Hustru Ellen; de har en særlig Interesse 
her, fordi det var gennem dem, at Forbindelsen med 

Fru Ellen Hansen. 

Haslev knyttedes. 
"Langevraa" var 

en anselig Bonde
gaard og noget af et 
Samlingssted for Eg
nens Ungdom, maa
ske af flere Grunde, 
her var god Plads, 
Folkene var unge og 
muntre. Fru Ellen, der 
var fra Køge, var et 
meget begavet og 
vindende Menneske, 
og Hans Hansen en 
solid og anset Mand. 
Det faldt derfor na
turligt, at man sam
ledes paa "Lange

vraa", og at Storstuen var til Ungdommens Raadig
hed ved dens Gilder og Sammenkomster; men naar 
Pesten var forbi, og Stilheden indfandt sig, kunde 
der falde en Bemærkning mellem Ægtefællerne som 
den: '"Jeg er bange for, at det er et forkert Liv, 
vi lever". 

Slige Tanker var det vel, der drog Hans Hansens 
over mod Forsamlingsfolkene, og da Missionærerne 
kom til Egnen, blev de godt modtaget paa "Lange
vraa", fik Lov at overnatte og holde Forsamling der. 
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Inden længe var det klart, at der var sket en 
Forandring paa Gaarden. Livet skiftede Præg, og 
Storstuen blev nu ikke mere Legestue, men Mødesal. 
Dette vakte stort Røre paa Egnen. Tænk, Hans Han
sen og Ellen var blevet "Hellige". Snakken gik liv
ligt, og Hans Hansens 
gamle Forældre, der 
levede paa Gaarden 
som Aftægtsfolk, var 
meget kede af det, 
dette her gik for vidt, 
syntes de. Den lille 
Landsby havde jo i 
de Dage sit faste Præg 
og sin gamle Orden 
paa alt, ogsaa paa det 
religiøse Omraade. 

Man gik i Kirke af 
og til og de normale 
to Gange om Aaret 
til Alters, og saa lod 
man sig ikke mærke 
stort mere med det. Gaardejer I-Ians I-lansen. 

Den gamle, solide Bonde var ikke irreligiøs, men 
han havde megen Angst for at give sine Følelser for 
stærkt Udtryk, manglede maaske ogsaa Ordforraad 
til det, dette gjaldt ogsaa det religiøse. Man sang 
Salmer de tre Helligaftener og læste ved disse og 
enkelte andre Lejligheder ogsaa en Bordbøn, det 
hørte med til Skik og Brug, men at bede, synge og 
tale om kristelige Spørgsmaal til daglig, det maatte 
være forkert; det var Brud paa god, gammel Skik. 

Derfor sendte de gamle Folk Bud til Haslev om 
6 
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Hjælp mod det nye Væsen - lidet anende, at derved 
skulde de faa det til at brede sig ogsaa til denne By. 
De havde derinde en Svigersøn, Gdr. Jens Andreassen, 
gift med deres Datter Karen Marie. Han havde altid 
været en velset Gæst paa "Langevraa", var en for-

standig og munter 
Mand, han maatte nok 
kunne være med til 
at faa Hans Hansen 
og Ellen paa ret· Køl. 

Hvad Jens Andre
assen har følt ved at 
skulle af Sted i dette 
Ærinde er ikke godt 
at sige, men til "Lan
gevraa" kom han da 
snart efter, blev mod
taget godt som sæd
vanlig, og det gik 
foreløbig meget godt, 
men saa kom det jo. 
Om det var Gæsten 

Gaardejer Jens Andreassen. eller Værtsfolkene, der 
bragte den kildne Sag paa Bane, ved jeg ikke, men 
Jens Andreassen faar da Lejlighed til at sige sin 
Mening om denneher ny Hellighed. Saa kom der 
en Samtale i Gang, hvor Jens Andreassen paa sin 
Side fremhævede Skik og Brug, mens Hans Hansen 
og Ellen fortalte om deres Oplevelser og deres Glæde 
over at være kommet til bevidst og personlig Tro. 
Samtalen endte vistnok med, at hver holdt paa sit; 
men saa skete der noget overraskende. Ellen Hansen 
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satte sig til Klaveret, spillede og sang med Varme 
og Inderlighed Brorsons Salme: 

0 Helligaand ! mit Hjerte 
Den Stad saa haardt attraar, 
Det søde Hjem, 
Jerusalem, 
Hvor al min Nød og Smerte 
Sit Pas og Afsked faar. 

Der blev saa stille i Stuen. Dislrnssionen var endt, 
men dette sidste Indlæg g·jorde dybt Indtryk paa Jens 
Andreassen. Hans bløde, varme Sind blev betaget 
af Hengivelsen i Sangen af Længsel efter "at bo hos 
den levende Gud", og den, der ofte selv i en For
samling har hørt den gamle Salme sunget, forstaar 
noget af det, der greb Jens Andreassen. Han var i 
Virkeligheden besejret. Han var kommet for at tale 
Folkene paa "Langevraa" til Fornuft; det var endt 
med, at de havde talt, og navnlig, at Fru Ellen havde 
sunget ham paa Vej til J'roen. En nær Slægtning af 
dem fortæller, at da Jens Andreassen kom hjem, og 
hans Hustru spurgte ham, hvordan det var gaaet, saa 
svarede han: "Ja, hvordan gik det, det gik saadan, 
at jeg blev ligesom de andre". 

Det var han dog ikke endnu, men han var blevet 
ført paa Vej; hans Hjerte var grebet, og det saa 
grundigt, at alle Betænkeligheder havde maattet vige. 
Inden længe var da ogsaa baade han og hans Hustru 
blevet troende Mennesker, der søgte sammen med 
Hans Hansens og andre ligesindede til Opbyggelse. 
I Haslev kendte de ingen, der ret forstod dem, men 
længe varede det ikke, før det blev anderledes. Jens 
Andreassen lukkede sine Døre vidt op for Forsam-

6* 
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Ungerne, indkaldte Missionærer til at tale, og inden 
længe var Skaren, der samledes, ret stor. 

En af de først vundne og i videre Kredse mest 
kendte var Hans Henrik Madsen fra Søtorup. Denne 
var af Naturen en "rask Mand" og havde staaet 
Vækkelsen bestemt imod; men ved et Møde, Jens 
Andreassen fik ham med til, blev han vakt og kom 
efter svære Kampe til Troen. Han blev, skønt hørende 
til Braaby Sogn, en af Haslevsamfundets førende 
Mænd; hos ham var Omvendelsen skarp og afgø
rende, og han blev nok den i Kredsen, som førte de 
stærkeste Ord om Omvendelsens Nødvendighed og 
Fortabelsens Gru. Han talte ofte selv ved offentlige 
Møder og var kendt helt til Vestsjælland, hvor mange, 
maaske navnlig Mænd, gerne hørte hans djærve og 
haandfaste Forkyndelse. 

Blandt de første i Haslev maa ogsaa nævnes 
Familien Simonsen, som snart var flittige Deltagere 
i Forsamlingslivet. Der var først Kirsten og Peder 
Simonsen, "Skovholmslund", siden ogsaa Marie og 
Kristian Simonsen, "Søndermarksgaarden ", samt en 
Broder, Frederik Simonsen, fra Braaby. Om Kristian 
Simonsen fortæller en af de ældre, at de fristede 
den tunge Sorg at miste deres Børn under en Difte
ritisepidemi; den svære '.Oplevelse fik afgørende Be
tydning· for dem, idet de i deres dybe Sorg· fandt 
Hjælp og Trøst ved at tale med deres troende Be
kendte, og snart fandt frem til et afgjort og person
ligt Trosforhold. 

I Løbet af faa Aar Ivar der blevet en Kreds 
af Hjem i og om Haslev, der følte, at de havde 
det bedste fælles. Ved deres Sammenkomster, ved 
personligt Arbejde og ved Samtaler med Mennesker, 
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aflagde de Vidnesbyrd om den Rigdom og Glæde, 
de havde fundet ved at lytte til det evige Livs Ord. 

Samtidig med denne Opvækkelse i Haslev blandt 
Egnens egne 

Børn, kommer der 
ogsaa andetsteds 
fra Folk til, som 
fik stor Betydning 
i de følgende Aar. 
Her maa sikkert 
mere end nogen 
anden nævnes den 
evnerige og from
me Niels Johan
nesen, som omkr. 
1870 kom til Byen. 
Han havde under 
et Ophold i Kø
benhavn lært Pa
stor Frimodt at 
kende og var ved 
dennes Vidnes

byrd kommet til 
Troen. Til Haslev 
kom Johannesen 

Niels Johannesen. 

som Arbejder hos Jens Andreassen, men snart be
gyndte han en lille Forretning, og det viste sig, at 
her var han kommet paa sin rette Hylde. Det gik 
hurtigt fremad for ham, idet han havde en sjælden 
sikker Sans for, hvad der var forstandigt og rimeligt. 
Men over al Travlhed og Fremgang glemte han ikke, 
at Mennesket lever ikke af Brød alene. Johannesen 
blev et ivrigt og virksomt Medlem af det lille Missions-
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samfund Haslev. Han havde en egen trohjertet 
Varme over sig og Evne til at gaa fuldt op i det, 
han gav sig af med. Den, der i sin Ungdom har 
siddet paa Haslev Højskole og hørt Niels Johannesen 
fremsige "Abels Død", forstaar noget af den Magt, 
der laa i hans personlige Grebethed; hertil bidrog 
maaske nok en Del den ejendommelig bløde, let 
slørede Stemme; men hvordan det nu var, Johannesen 
brugte sine Evner med Flid og Troskab og· fik stor 
Betydning for mange Mennesker, som han kom i 
Berøring med. 

Blandt Tilflytterne finder jeg Anledning til ogsaa 
at nævne Maskinbygger N. P. Hansen, der ganske 
vist hørte til de lidt yngTe i Kredsen, han begyndte 
1877 et Maskinværksted udenfor Haslev (i Troelstrup), 
men flyttede det senere ind til Byen. 

I sin Ungdom havde Hansen af og til hørt Pastor 
Frimodt, men først i Haslev kom der Forbindelse i 
Stand mellem ham og Missionsfolkene. Hansen holdt 
dog længe Spørgsmaalet svævende, men en Aften 
havde Kr. Simonsen inviteret ham og hans unge 
Hustru paa Besøg paa "Søndermarksgaarden ". 

·"De er ganske vist hellige", sagde Hansen til 
Hustruen, "men det er rare Mennesker, de vil gerne 
tale om aandelige Ting, du kan vel nok taale at høre 
det". Det mente Fru Hansen nok gik an, og de kom 
saa til "Søndermarksgaarden ". 

Ganske rigtigt drejede Samtalen snart ind paa 
aandelige Spørgsmaal; men det gik helt godt, indtil 
Hans Henrik Madsen, som var kommet til Stede, 
greb ind og sagde til Hansen: "Hvor kan dog du, 
som har en Mor, der har bedt for dig i 30 Aar, nænne, 
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at hun skal gaa i sin Grav, uden at se dig som et 
Guds Barn". 

Saa var Hansens Parti i Grunden taget. Spørgs
maalet om evigt Liv eller Død var blevet dybt per
sonligt; nu vilde han betale, hvad det kostede at 
vinde det evige Liv. Hans Hustru, som endnu lever 
her i Haslev, 90 Aar gammel, men rask og aands
frisk, har fortalt mig, hvor svær en Tid det nu blev 
for dem. Hun havde selv i København gerne hørt 
Frimodt og været betaget af hans Veltalenhed, men 
saadan at sætte alt paa Spil for det evige syntes 
hende dog lige stærkt nok. "Hvordan skal det gaa 
med Forretningen, hvis du bliver hellig, saa kan du 
ikke arbej~ om Søndagen, og Folk vil gaa fra dig". 
"Herren vit velsigne os og lade det gaa godt alligevel", 
sagde Hansen, "Jeg maa tjene min Frelser og tale med 
dig om det samme, ellers gaar vi fortabt begge to". 

Saadan var Stillingen en Tid. -- Fru Hansen 
havde i sin Ungdom været Stuepige paa "Raa degaard" 
i Everdrup Sogn og havde derfra været til Hellig
forsamling hos Svigerforældrene i Askov. Men det 
havde ikke virket tiltalende paa hende. Skulde hun 
og hendes Mand nu være bundet til Folk af den Art, 
da vilde meget gaa tabt. Saa blev Fru Hansen syg, 
saa syg, at hun mistede Talens Brug, og under den 
svære Sygdom kom hun til at se meget, ogsaa sig 
selv i et nyt Lys. "Det endte med", siger Fru Hansen, 
"at jeg med Bæven sagde til Gud: Tag mig som 
jeg er, enten jeg lever eller dør, vil jeg høre dig til". 

Faa Dage efter kunde Fru Hansen tale saa meget, 
at hun kunde fortælle sin Mand, hvad der var sket, 
og hans Glæde over, at hans bedste Ven var med 
ham paa Vejen mod det ny Jerusalem, var stor. 
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Naar de ældre fortæller Minder som dette og lig
nende, er det, som den mellemliggende Tid var borte, 
de er atter i Ungdomstiden med dens rige og varme 
Oplevelser; man mærker paa dem, hvor stort og 
smukt de følte det at være med i hin aandeligt rige 
Vaartid. 

Vaartid var det vel ogsaa i den Forstand, at de 
i første Omgang var een Flok. Vennerne eller, som 
de kaldtes udefra og jævnlig ofte af sig selv, de 
hellige. Men dette blev ikke ved at vare, kunde vel 
heller ikke, fordi der trods fælles Tro og Kærlighed 
var stor Forskel i deres Syn paa mange Ting. Der 
viste sig efterhaanden 3 Retninger indenfor de vaktes 
Kreds. Det blev til et grundtvigsk og et indremissionsk 
Arbejde samt til en apostolsk Frimenighed, som i 
Begyndelsen holdt sine Møder paa "Langevraa ", idet 
Hans Hansens blev de bærende Kræfter indenfor 
denne. Der havde aldrig paa "Langevraa" været 
spurgt om Retninger, men kun om Liv, og enhver, 
der havde et levende Ord at bringe, havde været 
velkommen. Da den apostolske Kirke korn til Egnen, 
kom den til at staa for Ellen og Hans Hansen som 
den rigeste og skønneste Kirkeform. Jeg har hørt 
Undren og Beklagelse over dette; men der kan godt 
være en lige Linie fra den unge Kvinde, der betaget 
sang "0 Helligaand ! mit Hjerte", til den apostolske 
Kirke med dens varme Tilbedelsestone, dens Gen
komsthaab og dens Forkyndelse af Kirkens Enhed. 
Lad være, vi andre synes, den sprængte vor Kirkes 
Enhed; den kunde virke tiltrækkende paa varme og 
betagne Sind. 

Retningspræget træder nu en Tid stærkt i For
grunden; i Begyndelsen af Firserne forsøgte Grundt-
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vigianere og Missionsfolk at holde Fællesmøder, hvor 
man skulde tale ud om, hvad der skilte, men det 
blev kun til, at man kom længere fra hinanden og 
nu gik hver sine, ofte skarpt adskilte Veje. Fra grundt
vigsk Side hævdede man det folkelige og nationale 
Arbejdes Betydning, fra Indre Missions Side frem
hævede man "det ene fornødne" med en saadan Kraft, 
at endogsaa en af Førerne erklærede det for syndigt 
at synge Fædrelandssange. Under disse Forhold var 
der ikke nogen Mulighed for Samarbejde; men det 
tør maaske nok siges, at det var til Skade for begge 
Parter, man kom saa langt fra hinanden. 

I 1879 byggedes det første Missionshus i Iiaslev, 
og dette blev Arbejdets Udgangspunkt. Oprindelig 
havde den eneste Arbejdsform været Forsamlingen, 
Helligforsamlingen, som den kaldtes; disse afholdtes 
i de første Aar næsten altid hos Jens Andreassen, i 
Begyndelsen under ikke lille Modstand fra Folk i 
Byen; det kunde nok hænde, at en Sten blev slyn
get mod Stuehuset, naar der var Møde indenfor. 
Undertiden holdtes Forsamlingerne ogsaa paa "Skov
holmslund", især naar, man først havde været i Braaby 
Kirke. Hertil søgte efterhaanden flere og flere fra 
Haslev, da de hos Pastor Baumann syntes, at de 
fandt Forstaaelse af deres særlige Forhold og en 
Forkyndelse, der stemte med deres aandelige Grund
syn. Sognepræsten i Haslev, Pastor Schjøtz, omtales 
som en god, retsindig og meget hjælpsom Mand; 
men han forstod ikke alt det ny; at brave og for
standige Mænd som f. Eks. Jens Andreassen kunde 
gaa hen at blive omvendt, det var ham for mærke
ligt. Han forstod ikke Missionsfolkene, og de heller 
ikke ham, derfor kom Kirkegangen for deres Ved-
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kommende ikke til at gaa til Sognekirken i Haslev, 
men som nævnt til Pastor Baumann i Braaby. 

Naar saa Gudstjenesten var forbi, kunde Vennerne 
samles paa en af Gaardene til Forsamling eller senere 
i Missionshuset. Der læstes som Regel en Prædiken, 
oftest af Vilhelm Beck, undertiden dog ogsaa af f. 
Eks. Bluhme, og paa den tidligere Sognepræst, Ma
gister Rehlings Hundredaarsdag læste man en af 
dennes Prædikener, som man fandt velegnet dertil. 
Derefter bad man sammen og sang. Det var særlig 
Brorsons Salmer, der blev brugt. Jens Andreassen 
har nok aldrig glemt "O Helligaand ! mit Hjerte", 
det var denne Brorsontone, der først betog hans 
Sjæl. Siden kom ogsaa forskellige Sangbøger i Brug: 
"Pilgrirnsharpen", "Harboøresangbogen" og "Hjem
landstoner". 

Set med Nutidsøjne, vil "Programmet" vel nok 
faa Betegnelsen ensformigt og ensidigt, men saaledes 
føltes det slet ikke for Deltagerne, for dem var det 
en stor Rigdom saaledes at mødes. Man hører f. Eks. 
Udtalelser som denne: "Det var saa smukt, vi var 
som een stor Familie; vi delte hinandens Sorger og 
Glæder, og de sædvanlige menneskelige Skel betød 
intet for os. Her var ingen Forskel paa ung og 
gammel" -- de fleste var vistnok unge Familier, 
men der var dog ogsaa baade ældre og helt unge 
iblandt. - "Der var heller ingen Forskel paa rig og 
fattig", hedder det. 

Dette betød slet ikke, at de var en ensrettet og 
humørforladt Samling kedelige Mennesker. 

Et Par Smaatræk kan tjene til Belysning af dette: 
En Missionær, jeg ved ikke hvem, men Jens An

dreassens livlige Børn kaldte ham "det lille L", havde 
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talt i Missionshuset. Da de kom hjem, sagde Jens 
Andreassen venligt og muntert til ham: "Det var 
noget slemt Sludder, du sagde i Aften". "Ja", incj
vendte Missionæren, "men det var ogsaa det sværeste 
Ord i Bibelen, jeg talte om". "Saa skulde du vist 
hellere holde dig til 
det letteste en anden 
Gang", sagde Jens 
Andreassen, der havde 
sit djærve Bondesind 
i Behold. 

Saa er der Histo
rien om Jens Andre
assen og .den him-

melske Kathrine". 
Denne var efl ejen
dommelig Skikkelse, 
en Slags vandrende 
Evangelist. Hun var 
en Fiskerkone ude fra 
Fed ved Præstø Bugt, 
en ældre og uanselig 
Kvinde, men med en Kathrine Jensen, 

mærkelig aandelig .Den himmelske Kathrine''. 

Kraft. Efter hvad jeg har kunnet faa oplyst, var det 
Baronesse Stampe paa "Nysø" og Fru Marie Karlsen 
paa "Rønnebæksholm", der havde sat Kathrines Van
dringer i Gang. De gav hende en Taske, fyldt med 
Ny Testamenter, og sendte hende ud for at uddele 
disse. Kathrine gik saa fra By til By, talte lidt med 
Folk, gav dem et Testamente hist og her, hvor de 
intet havde, og lagde dem paa Sinde at læse flittigt 
i det. Saaledes gik hun jævnlig i en Aarrække. Nogle 
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saa paa hende med et overbærende Smil, andre ven
tede hende med Længsel, fordi de vidste, hun ofte 
var i Stand til at dele aandelig Rigdom med dem og 
give Svar paa Spørgsmaal, som de havde haft at 
tumle med. Der er ingen Tvivl 0111, at den himmel
ske Kathrine har haft adskillig god Betydning ogsaa 
for denne Egn. Nu var hun saa en Dag kommet paa 
Besøg hos Jens Andreassen, som pludselig fik den 
lyse Ide at sende hende over paa Besøg hos sin 
Nabo Sognefogden. Denne var kendt som en afgjort 
Modstander af de vakte, og Jens Andreassen kunde 
ikke staa for Tanken om, hvordan det kunde spænde 
af at faa de to bragt i Stue sammen. Det gik noget 
anderledes end beregnet, thi Sognefogden blev vred, 
arresterede Kathrine og kørte hende til Birkedomme
ren i Vester Eg·ede, Justitsraad Bruun. Denne, der 
nok var en retsindig Mand af den gamle Skole, vidste 
ikke rigtig·, hvordan han skulde tage Situationen som 
den rette Læres Vogter. 

"Kender De ikke nogen her paa Stedet, som kan 
sige god for Dem?", henvendte han sig· til Kathrine. 
"Jo", var Svaret, "Pastor Baumann her i Byen, han 
er min Broder". 

Det kunde Justitsraaden ikke helt forstaa. "Jo", 
siger saa Kathrine, "han er min Broder, vi er forløst 
ved det samme Blod". 

Saa gik der Bud til Præsten, han kom og sagde 
god for Kathrine, som derefter fik Lov at gaa, og 
saa maatte Jens Andreassen nok af Sted med sin 
Vogn og hente Kathrine til Haslev igen. 

En Aften havde Hans Henrik Madsen ledet Mødet 
i Missionshuset. Efter Mødet kom nogle fremmede 
Mænd hen til ham og spurgte, om de kunde faa Lov 
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at tale. "Ja", lød Svaret, "I er vel ikke Gendøbere". 
Det indrømmede de fremmede, at de var, men siger 
saa til Madsen: "Kan De huske, at De er døbt?". 
Nej, det kunde han da ikke. "Saa er De maaske slet 
ikke døbt", siger de fremmede, og Svaret lyder: 
"Kan I huske, at I er født?". Nej, det kunde de ikke, 
og saa kommer det med Fynd og Klem: "Saa er I 
maaske slet ikke født, kan I komme ud, saadan nogle 
Aander skal vi ikke have til Huse her''. 

En anden lille Tildragelse, som den nu afdøde 
Hanne Madsen fortalte mig i Fjor, er et Vidnesbyrd 
om, hvor frit man gik ud og ind hos hinanden: En 
dejlig Sommersøndag kom der uventet to hele Vogn
læs fra Sydsjælland paa Besøg hos Niels Johannesen. 
Denne, der paa det Tidspunkt endnu var ugift, kom 
i en slem Forlegenhed; han kunde ikke paa staaende 
Fod skaffe Mad til saa mange. Han grundede lidt 
paa Sagen og siger saa: "Paa Vognene igen, vi skal 
til Søtorup". Lidt efter rullede de to Vogne saa ind 
i Hans Henrik Madsens Gaard. Niels Johannesen 
sprang ned fra Vognen, sagde smilende Goddag og 
fortsatte derefter: "Og saa er her et Par Læs rare 
Mennesker, som besøger mig". Det kippede naturlig
vis lidt i Husmoderen, men Manden saa stort paa 
Tingene: "Aa, vi har da, saa vi kan lave baade 
Kartoffelgrød og Æggekage, kom I nu foreløbig med 
mig ud i Haven". Gæsterne fulgte. Pæretræet med 
de gode gule Pærer blev rystet, derved blev baade 
Tørsten og den værste Sult stillet, og siden vankede 
saa de mere solide Retter, som Værten havde lovet, 
og det fejler næppe, at det har været en fornøjelig 
Fællesspisning. Man forstod at hjælpe sig i en snæ
ver Vending, man var ikke forvænt og fordringsfuld 
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med Hensyn til Traktement; maatte dette klares lidt 
primitivt, saa var til Gengæld Samværets aandelige 
Indhold og Pællesskab des rigere. 

Ja, der er adskilligt af den Slags; og det giver 
sit Bidrag til Billedet af hin Tid og dens Mennesker, 
maaske endogsaa et væsentlig Træk i Billedet. For
klaringen paa, at de evnede at vinde saa mange 
baade af unge og ældre ligger, kan hænde, i, at den 
Alvor, hvormed de saa paa Livet, boede i saadanne 
ligefremme og naturligt glade Mennesker. 

Alt som Aarene gik, voksede Plokken stærkt. Der
for ser vi ogsaa, at den siden saa velkendte Deling 
af Arbejdet melder sig. 

Det første ny Arbejdsmiddel, der toges op, var 
Søndagsskolen. Det var Sognepræstens Datter, Frk. 
Therese Schjøtz, der sammen med en Veninde fra 
København satte det i Gang, og snart holdtes der 
Søndagsskole baade i selve Haslev, paa 11 Lysholm" 
og i Braaby. I Haslev var det Jens Andreassen, der 
var Lederen, i Braaby Niels Johannesen og paa 
11 Lysholm" Kirsten Simonsen og N. P. Hansen. Søn
dagsskolen fik snart en stor Tilslutning, i hvert Pald 
i Haslev. Jens Andreassen skal have været ualmin
delig god til at fortælle for Børn, efter hvad en af 
hans gamle Søndagsskolepiger fortæller. Han for
søgte ikke paa at prædike eller udlægge, han bare 
fortalte ud af sit friske, varme Sind: Bibelhistorie og 
personlige Oplevelser paa en saadan Maade, at Bør
nene hang ved ham og sent glemte hans Ord. I øv
rigt kan det sikkert siges, at alle de, der tog fat paa 
dette Arbejde, gjorde det med Liv og Lyst og blev 
trolig ved gennem Aarene, indtil yngre Kræfter kom 
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til, som kunde være Medhjælpere og siden overtage 
og fortsætte de gamles Værk. 

I Forbindelse med Omtalen af dette Arbejde blandt 
Børnene bør det nævnes, at der ogsaa med Hensyn 
til Hverdagens Undervisning var fulgt noget nyt med 
Bevægelsen. Der holdtes i nogle Aar Fri- eller Pri
vatskole hos Jens Andreassen. Som Lærer virkede 
Løjtnant N. P. Hansen fra Toksværd, senere kendt 
som en af D. M. S.' første og fremragende Missio
nærer i Indien. Eleverne var Jens Andreassens egne 
Børn, Fætteren fra "Langevraa", Valdemar Hansen, 
og enkelte andre. Det havde ikke noget stort Omfang, 
men er dog et Vidnesbyrd om Syn for Skolens Be
tydning for Bevægelsens Udvikling. 

Omtrent samtidig, maaske nogle Aar før, var 
Interessen for ydre Mission blevet vakt i Haslev, 
antagelig ved Pastor Baumann, der er kendt for sit 
Arbejde for Dansk Missionsselskab. Det hører i hvert 
Fald med til Minderne fra gamle Dage, naar de ældre, 
eller skal vi sige de ældste, fortæller om Missions
bazaren, som holdtes i Jens Andreassens Lade -
senere i Missionshuset. 

Dette var paa sin Vis lidt af en Folkefest med 
Tombola, Boder og Restauration, i hvilken Jens 
Andreassen fungerede som fortræffelig Vært. 

Først i Firserne blev der saa Tale om et særligt 
Ungdomsarbejde. Oprindelig havde man ikke anset 
dette for paakrævet, men det korn, som man siger, 
næsten af sig selv. De unge begyndte at samles hos 
Hans Andersen, Troelstrup. Det var de unge Mænd, 
der var først paa Færde, hertil bidrog sikkert, at en 
ung Københavner fra Frimodts Menighed for en Tid 
opholdt sig paa Haslevegnen for sit Helbreds Skyld. 
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Han var fra København vant til, at der skulde sæt· 
tes noget i Værk, som særlig var beregnet for de unge. 
Og saa begyndte Ynglingemøderne, som det dengang 
kaldtes, hos Hans Andersen i Troelstrup. Der stiftedes 
en Forening 1884, med N. Johannesen eller Kristian 
Simonsen som Formand. 

1886 fulgte Pigeforeningen efter, her var det Kir
sten Simonsen og Niels Andersen, der havde gjort 
Forarbejdet og gennem en Aarrække trofast støttede 
Foreningen. 

Foruden dette mere fast organiserede Arbejde er 
der her Grund til at nævne det maaske mest missio
nerende af alt Indre Missions Arbejde, den Paavirk
ning, der fandt Sted ved Samvær og· jævne Samtaler 
Mand og Mand imellem. Jeg har allerede omtalt, 
hvorledes et saadant Aftensamvær paa "Søndermarks
gaarden" fik afgørende Betydning for et ungt Ægte
par. Om Kristian Simonsen fortælles der ogsaa, at 
han altid var parat til at spænde for sin største Vogn, 
naar han bare kunde faa den fyldt med Mennesker 
og faa Lov til at køre dem et eller andet Sted hen 
til Møde. 

En ung Mand, der tjente paa Gaarden, den senere 
i Haslev velkendte Havemand og Bogsælger Niels 
Andersen, har fortalt, at hans Husbond talte med 
ham om aandelige Spørgsmaal ved adskillige Lejlig
heder; men Karlen var ung og rask og mente, det 
var bedst ikke at spekulere for meget paa de Dele. 
Saa kom han en mørk Aften gaaende over Markerne 
mod sit Hjem i Braaby. Pludselig standsede han saa, 
grebet af en ham ganske uforklarlig Angst, og turde 
ikke gaa et Skridt videre. Da han havde staaet lidt 
og sundet sig, saa han, at han stod lige ved Randen 
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af en dyb Mergelgrav, og da sagde han til sig selv: 
"Det kan ikke være andre end Gud, der standsede 
mig, var det ikke sket, havde jeg nu næppe været 
blandt de levendes Tal". Og nu kom de gode og 
alvorlige Ord, flusbonden havde talt, op i hans Sind, 
saa han maatte træffe sit Valg, og inden længe var 
han et troende Menneske og et virksomt Medlem i 
Arbejdet. Saadan kan man vistnok sige, at de søgte 
efter Evne at række Lyset videre til stedse flere. 

Et tiltalende Træk fra hin Tid er det, at der altid 
var nogen, der tænkte paa at aflægge Besøg hos de 
syge og gamle. Her havde de, der ellers ikke var 
af mange Ord, deres Chance; de kunde sidde og 
tale et opmuntrende Ord, synge en Salme, og alene 
det, at de kom, kunde være til Oplivelse. 

I denne Forbindelse falder det mig naturligt at 
nævne en Mand som Malermester Grandahl. Han 
var kommet til Haslev paa Opfordring af Ungdoms
vennen N. P. Hansen og blev snart grebet af det 
aandelige Liv her. Men nu kom han ind i svære 
Kampe; det havde mødt ham engang før i hans Liv, 
og han havde sagt nej til det. Det var vel ogsaa et 
Nej til Gud, og var det saa ikke Synden, der ikke 
kunde tilgives, Synden mod den Hellig-Aand. Disse 
og andre lignende Tanker pinte den noget tunge og 
redelige Mand. Grandahl var musikalsk og elskede 
sin Violin; det var det, der havde bragt ham til at 
afvise det første Kald. Skulde han blive troende, 
mente han ikke, han kunde spille til Omegnens Gilder 
og Fester; det var for ham et Farvel til den kære 
Violin, og· det var ham for svært. Nu stod det saa 
for ham, som han havde forspildt Guds Naade ved 
dette første Valg. Først efter lange og svære Kampe, 

7 
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i hvilke Ungdomsvennen trofast stod ved hans Side 
med Hjælp og Trøst, naaede han til fred i Sindet. 
Han var en af dem, i hvem det nye Liv ikke affødte 
mange Ord; men hans Trofasthed og redelige Sind 
var der ingen, der tvivlede paa. Og nu havde han 
sin Violin, den var ham kær, med deN kunde der 
ogsaa godt virkes i al Stilhed; med den kunde man 
gaa en Vending ud paa Fattiggaarden, spille og 
rnaaske synge lidt for de gamle og trætte og saaledes 
kaste lidt Lys og Glæde ind over deres Vej. Eiler 
maaske sad der en ensom Sjæl, lidt bitter og glemt 
i en lille Stue; ogsaa der kunde Toner og et Par 
venlige Ord gøre Underværker. Var dette mon ikke 
et Udtryk for, at hver søgte at tjene med de Evner, 
han havde? Sikkert - og dette har haft stor Be
tydning· i Retning af at gøre disse første Aar saa 
rige og grødefulde, som de blev. 

Siden da er der paa mange Maader sket store 
Forandringer i Haslev, dels hidført ved Byens stærke 
Vækst fra en lille Landsby til den store livlige Sta
tionsby, dels ved, at Haslev, som nævnt, er blevet 
Indre Missions Skoleby. 

Initiativet hertil er ikke udgaaet fra Byen selv; 
men da Indre Mission paa Sjælland ønskede at op
rette en Højskole, og der blev Tale om at lægge den 
i Haslev, modtoges Tanken herom med Glæde af 
adskillige i Byen. 

Det første Møde om Sagen holdtes hos Jens An
dreassen i Februar 1891, og man enedes hurtigt om 
at tage fat paa Værket. Skolen skulde være et Aktie
selskab; og man tegnede i Løbet af kort Tid saa 
stor Kapital, at man kunde købe Jens Andreassens 

Sorø Amt 1941



Indre Missions Frembrud. 99 

Gaard og begynde paa Opførelsen af Skolebygningen, 
der blev færdig til Brug allerede til November 1891. 
Pastor Vilhelm Beck valgtes til Skolens Formand, og 
det var sikkert 
ham,der sammen 
med Professor 

Vestergaard 
havde været den 
drivende Kraft i 
hele Forarbejdet. 
Af Folk paa Ste
det, som tog Del 
i dette, rnaa for
uden Jens An
dreassen ogsaa 
Niels Johanne-

sen og Hans 
Henrik Madsen 
nævnes. 

Det hele var 
gaaet rask fra 

Haanden, og 
man var langt 
fremme med 

Skolebygningen, Andrea og P. C. Davidsen. 
før nogen vidste, 
hvem der skulde være Forstcrnder. Man var et godt 
Stykke hen paa Sommeren, da det efter gentagne 
Opfordringer lykkedes Vilhelm Beck at formaa den 
unge -- fra Nissum Højskole fordelagtigt kendte -
Lærer P. C. Davidsen til at overtage Stillingen i Haslev. 

Den 3. November indviede Vilhelm Beck Skolen, 
og det unge Forstanderpar Andrea og P. C. Davidsen 
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drog ind paa den, lidet anende, hvor stor og omfat
tende en Virksomhed de gik ind til, hvor meget Ar
bejde, der ventede dem, og hvor mange Skoler, der 
skulde følge efter denne. Men Aarene gik, Skolen 
voksede og fik efterhaanden en meget stor Elevflok. 
Der knyttedes snart Landbrugs- og Haandværkerafde
ling til den, og navnlig det sidste bidrog stærkt til 
det voksende Elevtal. 

Omkring 1900 er Højskolen blevet saa godt fun
deret, at man kan tænke paa at tage det næste Skridt, 
nemlig Oprettelsen af Landbrugsskolen. Allerede i 
1891 var det indført i Højskolens Forhandlingsproto
kol, at man skulde tilstræbe at faa opført en Land
brugsskole og et Seminarium i Haslev. 

I 1904 blev det første til Virkelighed. Forstander 
Davidsen mente, at nu var Manden der, og saa gjaldt 
det om at g-ribe Lejligheden og faa Skolen rejst. 

Der blev saa dannet et nyt Aktieselskab, tegnet 
Kapital, Jens Mathiesens Oaard købt, opført Skole
bygning, og November 1904 kunde Haslev Landbrugs
skole begynde sin Virksomhed med J. K. Jensen -
tidligere Lærer ved Højskolens Landbrugsafdeling -
som Forstander. 

Næppe var denne Skole i Gang, før Arbejdet for 
den næste tog sin Begyndelse. Nu skulde det være 
Alvor ogsaa med det andet Punkt i Beslutningen af 
1891, Opførelsen af Seminariet. Den førende Kraft i 
Arbejdet var ogsaa her Forstander Davidsen; uden 
hans energiske Indgriben var Seminariet næppe kom
met i 1905. Men det kom. Paa Pladsen ved Siden af 
Landbrugsskolens kønne, hvide Bygning rejstes snart 
en tilsvarende lys og tiltalende Skolebygning. Semi-
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nariet var en Kendsgerning med tidligere Lærer ved 
Højskolen Oskar Petersen som Forstander. 

Nu gik der en halv Snes Aar, i hvilke der ikke 
byggedes nye Skoler; men de allerede oprettede 
voksede deres rolige og solide Vækst. 

Det næste Trin i Udviklingen tages i 1914. Der 
blev Tale om at oprette Gymnasium i Haslev. Stem
ningen i Byen viste sig at være stærkt delt paa dette 
Spørgsmaal; men Gymnasiet blev oprettet med cand. 
mag. Carl A. Olsen som Leder, og fik 1916 sin nu
værende Bygning. En Del af Vestfløjen blev dog 
først opført i 1923, da det voksende Elevtal nødven
diggjorde denne Udvidelse. 

Samme Aar lagdes Spiren til endnu en Skole, idet 
der paa Højskolen -- paa Foranledning af daværende 
Lærer E. Pagh Petersen - oprettedes et særligt Kursus, 
Haslev Højskoles udvidede Afdeling. Denne fandt 
saa god Tilslutning, at den i 1920 med Pagh Petersen 
som Forstander kunde udskilles som en selvstændig 
Skole, Haslev udvidede Højskole, der i nogle Aar 
havde til Huse i den gamle Realskole, men i Som
meren 1922 fik opført sin egen Skolebygning. 

Endelig staar tilbage at nævne den yngste af 
Haslevskolerne, Haandværkerhøjskolen. 

Fra 1897 var Bygmester N. C. Christensen Leder 
af Højskolens Haandværkerafdeling, der efterhaanden 
blev saa stor, at det var vanskeligt at skaffe tilstræk
kelig Plads til den paa Højskolen. Det blev da be
sluttet, at arbejde hen til Opførelsen af en selvstæn
dig Haandværkerhøjskole med Christensen som For
stander. Et energisk Forarbejde blev gjort af Byg
mester Christensen, og i 1922 blev Planen til Virke
lighed. Der opførtes en Skolebygning til godt 200 
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Elever, og det har siden vist sig nødvendigt at udvide 
saaledes, at Skolen nu kan rumme over 300 Elever. 

Skønt den ældste af Skolerne i Haslev, Højskolen, 
i Sommer har holdt 50 Aars Jubilæum, og der er 
forløbet omtrent 20 Aar, siden de to sidste Skoler 
opførtes, hører dog ingen af dem med til den Tid, 
der kan kaldes Indre Missions Frembrudstid paa 
Egnen. Naar de dog er nævnt her, er det, fordi de 
alle maa siges at være Frugter af det Liv, hvis Frem
brud jeg har forsøgt at give et Billede af. Jeg beder 
Læserne forstaa, at dette Billede er set indefra. Set 
udefra kan vel noget tage sig anderledes ud; men 
til Belysning af det, der er Styrken i en saadan 
aandelig Bevægelse, vil det være naturligt og sikrest 
at søge Vejledning hos dem, der har levet hjerteligt 
med i den eller dog kendt den og set paa den med 
FoTStaaelse. Jeg tænker med Glæde paa Samtaler, 
jeg har haft med adskillige af "de gamle" angaaende 
dette, og uden iøvrigt at ville nævne Navne takker 
jeg dem alle for venlig Hjælpsomhed. 
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