
En mand af den menige almue 
Smed Niels Pedersen i Spjellerup 1833-1911 

Af Erling Petersen 

Kort efter 1864 måtte smedebonden Peder Christensen i Spjellerup, 
Marvede sogn, på grund af alder opgive sit håndværk. Han afstod 
derfor smedien og overdrog den til en dygtig og erfaren smedesvend, 
der hed Niels Pedersen, og som på det tidspunkt havde arbejde hos 
smeden i Bistrup, Fodby sogn. 

Niels Pedersen var godt kendt i Spjellerup. Han var født og vokset 
op i nabosognet Fuirendal, hvor hans slægt i mere end 150 år havde 
levet og virket. Hans far, Peder Nielsen, havde som ung karl været 
kusk hos greven på Holsteinborg, F. A. Holstein, og blev i 1829 gift 
med Kirsten Pedersdatter fra Kvislemark. De boede de første par år i 
Tørremøllehus på Snedinge Mark, og herfra passede Peder Nielsen 
fortsat sin tjeneste på Holsteinborg; men ved nytårstid 1832 blev han 
ansat som skovfoged i Fuirendal skov og flyttede med sin familie ind 
i boligen, der var knyttet til stillingen. Den var beliggende i selve 
skoven, men er forlængst revet ned. Her fødtes Niels Pedersen tredie 
juledag 1833, og her levede han i sin spædeste barndom. 

Tilværelsen i skovfogedhuset i Fuirendal skov blev dog ikke af lang 
varighed. I sommeren 1834- faldt Niels Pedersens to år ældre broder 
Peder i brønden, der hørte til huset, og druknede. De stakkels for
ældre blev ude af sig selv af sorg, og især Kirsten Pedersdatter var for
tvivlet. Hun kunne ikke tænke sig at bo længere i det hus, hvor hen
des ældste dreng havde sat livet til, og i 1835 flyttede de til Nyrup, 
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hvor der også var et skovfogedhus. De havde vistnok fået lov til at 
bytte bolig med en anden af godsets skovfogeder. 

I Nyrup boede de så en halv snes år, og i den tid blev børneflokken 
øget med endnu to drenge samt to piger. I 1845 mistede Peder Niel
sen imidlertid sin bestilling som skovfoged og fik valget mellem at 
fæste en gård i Oreby eller et hus ude på Skafterup strandenge, der 
kaldtes Stærsholm eller Sterredsholm. Han valgte det sidste, og i ef
teråret 1845 flyttede han med sin familie ud på Stærsholm. Her boede 
han og Kirsten Pedersdatter resten af deres liv, og her fik børnene 
deres egentlige barndomshjem, også Nicis, der jo ellers var 12 år, da 
de flyttede fra Nyrup. 

Læreår 
Niels Pedersen blev konfirmeret i Fuirendal kirke i foråret 1848, det 
var søndag efter påske, og kort tid efter forlod han sit hjem. Han 
havde ellers mest lyst til landbruget, men hans far mente, at hans 
muligheder for at blive selvstændig landbruger var ret begrænsede, 
og derfor holdt han på, at sønnen skulle lære et håndværk. Det lyk
kedes ham da også at finde en læreplads i landsbyen Gumperup, nu 
Klinteby, Karrebæk sogn, hos smeden Isak Jensen, der var en dygtig 
smed, men en hård negl, der ikke tog med fløjlshandsker på sine lær
linge. Niels Pedersen fortalte selv mange år efter, at han i de fem år, 
han stod i lære, fik prygl mindst en gang hver dag, og en enkelt gang 
oplevede han endda at blive pryglet med et oprinket kotøjr. 

Forøvrigt blev han også ret håndfast behandlet hjemme på Stærs
holm. Da han havde været i lære en tid, fik han som de fleste andre 
af sine jævnaldrende smag for at ryge tobak, og for sine få og surt er
hvervede skillinger fik han anskaffet sig en fin pibe og lidt tobak. Han 
var meget stolt, da han en søndag løb op over klinten og ud over 
strandengene til Stærsholm med sin nyerhvervelse i lommen, men da 
hans mor så pibespidsen stikke op, spurgte hun: "Hvad er det, du 
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Det gamle hus på Sterredsholm, tegnet 1951 af H. Møller Nielsen. 

har der, Niels?" - "Det er min pibe," svarede han. - "Hvis du skal 
ryge på den, må du hellere finde en anden til at vaske dit tøj og 
stoppe dine hoser," sagde hun. - Han var knap så stolt, da han om 
aftenen gik tilbage til Gumperup, og nogle dage senere solgte han pi
ben, der blev den første og eneste, han nogensinde kom i besiddelse af. 
Han rørte ikke tobak resten af sit liv. 

Den hårde behandling, han blev udsat for hos Isak Jensen, tog han 
dog tilsyneladende ingen skade af. Tværtimod blev han vistnok mere 
hærdet, for han var, så længe han levede, temmelig hårdhudet og ret 
ufølsom over for legemlige smerter. Men trods det var han langtfra 
nogen kraftkarl. Da han så sent som i 1857 for anden gang var på ses
sion, blev han betegnet som spinkel og fladbrystet, og først det føl
gende forår blev han godt og vel 24 år gammel udskrevet til soldater
tjeneste i Altona, der dengang var den sydligste garnisonsby i det 
danske monarki. Han ankom til Altona den 30. maj 1858, og dagen 
efter aflagde han faneeden som rekrut ved 3. bataillons 3. kompagni. 

De 16 måneder, Niels Pedersen gjorde tjeneste i Altona, blev i 
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mange henseender en ret rolig og hændelsesløs periode i hans liv. Ba
taillonens indkaldte mandskab bestod udelukkende af jævne, lune og 
ufantastiske sjællændere, der nåede at få et særdeles godt forhold til 
byens tyske befolkning; det var så godt, at bataillonen nogle år senere 
ved overflytningen til København fra Altona fik et smukt skudsmål i 
den stedlige presse, der ellers langtfra var venlig mod danskerne. I tje
nestetiden brugte Niels Pedersen sin sparsomme fritid til at se sig godt 
om i byen og egnen, og da han i september 1859 blev h jernsendt, kend
te han Altona ud og ind og kunne endda finde rundt i Hamburg. Han 
havde desuden fået lært så meget tysk, at han kunne klare sig hæ
derligt. 

I årene før og efter soldatertjenesten arbejdede Niels Pedersen for
skellige steder på sin hjemegn, blandt andet tre år i Karrebæk. Som 
det var skik og brug dengang, skulle han give et igangsgilde for de 
andre svende, og det holdt han på kroen. Der blev ikke sparet på de 
våde varer, men der var heller ingen, der forfaldt til overdrevent drik
keri. Da han senere sammen med to andre gik hjem fra gildet, mødte 
de et par koner fra byen, men de var knap nok kommet forbi, da han 
hørte den en af dem sige: "Nå, den nye svend er nok lige så slem 
til at drikke som den gamle!" Denne ytring glemte han aldrig, og den 
førte til, at han resten af sit liv i det store og hele holdt sig fra stærke 
drikke. Han nød - i bogstaveligste forstand! - ikke spiritus. Han 
kunne nok i ny og næ drikke en bajer, men det skete ikke ret tit. En 
snaps tog han som regel kun, når han havde vrøvl med maven, og så 
kunne han tage den uden at fortrække en mine. Hvis han derimod en 
sjælden gang så sig nødsaget til at drikke en snaps, så skar han det 
skrækkeligste ansigt, når den stærke væske løb ned i svælget. 

I årene før krigen 1864 var arbejdsdagen lang og lønnen lav, og 
den fortjeneste, smeden kunne beregne sig, stod ikke i noget rimeligt 
forhold til det, en svend kunne tjene. Engang stod Niels Pedersen 
sammen med sin mester fra den tidlige morgen og smedede jernankre 
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til et pakhus. Sidst på eftermiddagen sagde smeden: "Nu kan vi godt 
holde op for i dag, Niels, for nu har jeg tjent 20 rigsdaler!" Niels Pe
dersens dagløn beløb sig dengang til en mark, så han havde ikke me
get at slå til side med. Han tjente da også betydeligt mere ved i sin 
sparsomme fritid at "fuske" lidt for folk, reparere bøsser, smede åle
jern og udføre andre lignende småarbejder, hvortil han frit og uden 
vederlag kunne bruge løs af sin mesters materialer. 

I krig og fangenskab 
Den rolige, virksomme hverdag ved esse og ambolt i den sjællandske 
landsbysmedie fik dog en brat ende. I efteråret 1863 trak det alvorligt 
op til en ny krig, og først i december fik Niels Pedersen indkaldelses
ordren, der gav ham besked om at møde i citadellet Frederikshavn 
den 12. december. Hans gamle 3. bataillon var 14 dage før blevet 
normeret som et regiment med to batailloner a fire kompagnier og 
kaldtes nu 3. regiment. 

Den 15. december kl. halvfire om morgenen marcherede 2. batail
lon, hvortil 3. kompagni hørte, ud af citadellets nordre port til jern
banen, der transporterede soldaterne til Sorø, hvorfra de marcherede 
til Korsør. Ved juletid lå regimentet i kantonnement i Ulsnæs og Bro
dersby nord for Slien, men blev ved årsskiftet flyttet til linien Eckern
fOrde-Flekkeby. 3. kompagni blev indkvarteret i Kokkendorf. Den 
tysktalende befolkning var ikke ret venligt stemt over for de sjælland
ske soldater, men da det viste sig, at de fleste både kunne forstå og 
snakke tysk fra garnisonstiden i Altona, kom soldaterne ret hurtigt 
til at stå på en endog særdeles god fod med befolkningen i Kok
kendorf. 

Efter at krigen var brudt ud, tog regimentet stilling nord for My
sunde, men Niels Pedersen kom ikke i kamp den 2. februar. Tilbage
toget kom som et slag for soldaterne, og mange havde tårer i øjnene 
under den trælse march mod Flensborg. Det svækkede dog ikke mo-
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ralen i regimentet. Soldaterne holdt humøret oppe, og kunne man 
ikke mobilisere ret megen begejstring under Dybbøls belejring, så er
stattede man den med noget, der var bedre, nemlig pligtfølelse. En 
dag hørte Niels Pedersens løjtnant, H. F. Bilsted, en samtale mellem 
to af sine soldater. Den ene var meget langt nede og beklagede sig på 
det ynkeligste over alle de lidelser, han måtte udstå, over kulden, over 
frosten i hænder og fødder, over mangelen på tilstrækkelig hvile og 
over, at konen ikke selv kunne klare bedriften derhjemme o.s.v. Den 
anden hørte roligt på hans mange beklagelser og svarede endelig med 
utilsigtet patos: "Du har jo svoret!" - Klynkepotten tav, og så var 
den snak ikke længere. 

Det værste, Niels Pedersen oplevede under krigen, var de nætter, 
han og hans kammerater måtte tilbringe ude i løbegravene mellem 
skanserne, men også marchturene fra Als til Dybbøl og tilbage igen 
var forfærdelige, og mange af soldaterne prøve at stive det vaklende 
mod af med nogle drabelige slurke af den udleverede brændevin. 
Hver mand fik daglig en halv pægl, men Niels Pedersen rørte aldrig sin 
ration, og det kom kammeraterne i hans deling til at nyde godt af. De 
ville gerne købe hans halve pægl, og han ville hellere end gerne sælge. 
Pengene, han fik ind ved den handel, købte han god, varm kaffe for, 
når kompagniet lå i kvarter på Als. 

Den dag, Dybbøl faldt, lå 3. regiments 3. og 7. kompagni i det 
nordlige brohoved for at dække tilbagetrækningen til Als, og Niels 
Pedersen var derfor mellem de soldater, der sidst forlod Sundeved og 
gik over pontonbroen. De følgende to måneder blev en kedsommelig 
tid med trøstesløse strandvagter og trættende skansearbejder. Niels 
Pedersen havde det held, at 4. regiment, som hans yngste broder, 
Henrik, gjorde tjeneste ved, også var blevet på Als. Det var for dem 
begge en opmuntring at mødes af og til, når lejligheden bød sig. Så 
sent som den 28. juni, en dejlig lys sommeraften, havde Niels Peder
sen taget turen fra barakkerne ved Vollerup til Arnkilsøre, hvor Hen-
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Peder Pedersen, broder til Niels Pe
dersen, husmand i Kvislemark, vete

ran fra 1864. i' 1927. 

Henrik Pedersen, Niels Pedersens 
yngste broder, veteran fra 1864, 
gårdmand i SkafterujJ. 'f 1914. 

rik var på strandvagt. Broderen Peder vidste de ingenting om. Han 
var husar og havde næppe lugtet krudtet endnu, eftersom det jo hid
til i denne krig næsten udelukkende havde været fodfolket, der måtte 
holde for. 

Først sent på aftenen nåede Niels Pedersen tilbage til sit kvarter, 
men det blev ikke til søvn den nat. Ved totiden gik prøjserne over 
Alssund og blev ved Arnkilsøre varmt modtaget af de spredte feltvag
ter fra 4. regiment. Første bataillon af 3. regiment samt 3. kompagni 
og hele 18. regiment tog kampen op side om side med 4. regiment, og 
det kom til en hård fægtning omkring Kjær by. Det lykkedes 3. kom
pagni at befri deres kammerater af 7. kompagni, der blev holdt som 
fanger i en stor bondegård i byen, men da der kom friske fjendtlige 
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styrker til, måtte kompagniet trække sig tilbage. Efter en kort pause 
i kampene blev der foretaget et nyt voldsomt angreb på gården, men 
det måtte ret hurtigt opgives. Tabene var meget store, især for 3. kom
pagnis vedkommende. Regimentets samlede tab var over 300 faldne 
og savnede og 350, der var taget til fange. 

Blandt de sidste var menig nr. 162 af 3. kompagni, Niels Pedersen. 
Han og de andre fanger blev ført til Sundeved, og blandt de fangne 
fra 4. regiment fandt han sin broder Henrik. De satte sig for, at de så 
vidt muligt ville være i nærheden af hinanden, og det lykkedes da 
også for dem. Fra Flensborg blev de ført til Hamburg, hvor de en 
kort tid måtte udføre skansearbejde. Senere førtes de til Cosel i Schle
sien, hvor langt den overvejende del af de danske krigsfanger var 
menige af 3. og 4. regiment. Både Niels Pedersen og hans broder fin
des opført i fortegnelsen over de danske krigsfanger i Cosel. En del 
af dem blev senere udleveret til østrigerne, der internerede dem i den 
lille by Znojmo i det sydlige Mahren, umiddelbart syd for Briinn. De 
to brødres navne ses da også i revisionslisten over danske fanger i 
Znojmo. Opsynet med fangerne var iøvrigt på dette sted meget lem
fældigt, - der var himmelvid forskel på østrigske og prøjsiske fange
vogtere - der blev endda arrangeret udflugter for fangerne, og på en 
af disse oplevede de to brødre at få den kejserlige hovedstad Wien at 
se. Takket være Niels Pedersens sprogkundskaber lykkedes det dem at 
komme ind i et par af byens kirker og i et af dens klostre. 

Hjemsendelsen af krigsfangerne fandt sted i tiden fra den 18. juli 
til den 31. august 1864. Formodentlig var fangerne fra Znojmo blandt 
de sidste, der kom hjem, og det skete pr. skib fra Stettin og Swine
miinde. De sidste skibe ankom til Kvæsthusbroen i København den 
20. og 22. august, og efter at have afleveret deres mundering kunne 
de to brødre begive sig hjem til Sydvestsjælland. 

Der er ingen tvivl om, at der blev glæde i det lille hjem på Stærs
holm, da de to sønner vendte hjem i god behold. Deres mor havde 
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Første side af det himmelbrev, som Niels Pedersen i 1864 fik med i krigen. 
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været ude af sig selv af fortvivlelse, da krigen kom, og det stod hende 
klart, at hendes tre sønner blev indkaldt. Hun havde så fået en nabo
kone til at afskrive et himmelbrev, der skulle kunne beskytte sin bærer 
mod hug, stik og kugler og i det hele taget gøre ham usårlig. Det 
blev skrevet i tre eksemplarer, så sønnerne kunne få hver et. Der var 
næppe nogen af dem, der nærede synderlig tillid til, at brevet kunne 
beskytte dem, men de forstod deres mors inderlige ønske om at få dem 
uskadte hjem og gemte brevet i lommen på deres uniform. Niels Pe
dersens himmelbrev eksisterer endnu. 

Smedeår og husmandskår 

Efter sin hjemkomst fra krigsfangenskabet arbejdede Niels Pedersen 
en tid hos smeden i Bistrup, men da Peder Christensen i Spjellerup 
besluttede sig til at lægge smedehåndværket på hylden, tog hans søn 
til Bistrup og overtalte Niels Pedersen til at forpagte smedien i Spjelle
rup. Den første tid havde han intet sted at bo, men var henvist til at 
sove på smedeloftet. Det blev naturligvis for trangt for ham i det lange 
løb, og da han ydermere gik i giftetanker, begyndte han at se sig om 
efter et hus at bo i. Af Holsteinborg gods købte han et gammelt hus 
med tre tønder land, men da huset ikke var noget værd, besluttede 
han at rive det ned og bygge et nyt. Da han imidlertid så godt som 
ingen penge havde, henvendte han sig til en ældre velhavende gård
mandsenke i Spjellerup, Maren Lars Hansens, og spurgte hende, om 
han kunne låne 50 rigsdaler, så han kunne få bygget et hus? - "Ded 
ka' du smænd godt, Niels," sagde hun, "for ded skidt har jeg noek 
af." - Da Niels tilbød hende renter og faste afdrag, sagde hun, at det 
var hende ligemeget, hvornår hun fik pengene. Han kunne jo bare 
betale, når han havde penge at undvære. 

Niels Pedersen takkede for tilliden og tog kort efter fat på bygge
riet. Hans broder Henrik, der før krigen havde lært tømrerhåndvær
ket i Karrebæk, lovede at forestå arbejdet, og de fulgtes så ad ud i 
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Fuirendal skov, hvor de for hans sidste 50 rigsdaler købte noget ege
tømmer samt nogle materialer fra en nedrevet lade. Huset, der bru
ges til beboelse endnu i dag, blev færdigt i løbet af 1868, og smeden 
kunne holde bryllup. Den 5. december samme år blev han i Marvede 
kirke viet til pigen Maren Margrethe Andersdatter, der hidtil havde 
ernæret sig ved at sy for folk. Begge brudefolkene var forlængst ude 
over den første ungdom, eftersom hun var 30 og han 35 år gammel, 
men det blev deres ægteskab næppe ringere af. Maren Margrethe An
dersdatter var forøvrigt født i Spjellerup som datter af husmand An
ders Pedersen og Kirsten Olsdatter, så hun kunne som gift kone fort
sætte det stilfærdige, virksomme hverdagsliv, hun fra sin barndom 
havde været fortrolig med. Hun holdt ganske vist op med at sy for 
folk, men fik til gengæld andre ting at tage vare på, efterhånden som 
familien blev større. Hun og Niels Pedersen fik sammen fire børn, en 
datter og tre sønner, men den ældste søn døde allerede, da han 
var to år. 

Efter knap en snes års virke som smed, besluttede Niels Pedersen 
at opgive smedehåndværket. Han havde altid interesseret sig mere for 
landbruget og derfor tid efter anden købt mere jord til de tre tønder 
land, han havde købt af godset. Disse jordlodder lå nord for byen. 
Da han i 1885 havde købt det sidste stykke jord, solgte han smedien, 
men beholdt huset. Siden den tid levede han af sin jord, - fra 1895 
godt hjulpet af sin ældste søn. 

Niels Pedersen synes at have været et særpræget menneske. Mange 
af de små træk, der blev fortalt om ham, bærer vidnesbyrd derom, og 
der er ingen tvivl om, at han inden for sin egen snævre kreds var en 
personlighed af et vist format. Ikke sjældent var han mand for at 
sætte tingene på plads, undertiden med en lun bemærkning, til andre 
tider lige på og hårdt. Han var i to perioder, fra 1880 til 1885, med
lem af Marvede-Hyllinge sogneråd. Møderne blev dengang holdt på 
skift hos de forskellige sognerådsmedlemmer. 
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Engang, da der skulle være sognerådsmøde hos gårdmand Carl 
Hansen i Havnskov, kom Niels Pedersen kørende derover i en en
spændervogn sammen med sin syvårige søn Peder. Smeden rejste sig, 
stod af vognen og vendte sig mod drengen. "Kør du så bare hjem til 
mor, min dreng," sagde han. Det hørte Carl Hansens kone, så hun 
vendte sig mod smeden og sagde: "Jamen, Niels Pæesen dog! Du vil 
da vel ikke la' den smule dreng køre alene helt til Spjellerup ?" -
"Hvorfor ikke?" spurgte Niels Pedersen. - "Han kørte jo løbsk i går," 
sagde hun. - "Det skal han vel ikke gøre sig en vane af," svarede han 
og lod drengen køre sin vej. Han slap godt hjem, men Carl Hansens 
kone havde fået et lille vink om ikke at blande sig i, hvad smeden 
foretog sig. 

Hos et af sognerådets medlemmer var konen meget dominerende og 
lidt for tilbøjelig til at give sit besyv med i sognerådets forhandlinger, 
men det skete dog kun en gang i den tid, Niels Pedersen sad i sogne
rådet, og det var den allerførste gang. Han fandt hurtigt hendes ind
blanding lidt for vidtløftig og kunne til sidst ikke dy sig, men sagde 
på sin lidt bøse måde: "Sig mig, er vi til sognerådsmøde eller til kæl
lingernøde?" - Den snaksomme kone tav skyndsomst bomstille og 
blandede sig aldrig mere i, hvad sognerådet forhandlede om, men 
hun hævnede sig på smeden ved aldrig mere at invitere ham og hans 
kone med, når hun og hendes mand holdt spisegilde efter november
slagtningen. 

Kort førend Niels Pedersen med udgangen af året 1885 trådte ud 
af sognerådet, var han med til at tage beslutning om, at der skulle 
indrettes en pogeskole i Hyllinge. Skønt lokale interesser tit og ofte 
kunne gribe afgørende ind, når et sogneråd havde medlemmer fra to 
forskellige sogne og undertiden skulle tage stilling til ting, der kun 
havde betydning for det ene sogn, så forekom dog her et tilfælde, 
hvor man enedes kønt om at føre sagen igennem. Der opstod først 
meningsforskelle, da man skulle til at ansætte en lærerinde. Der var 
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Niels Pedersens hus i Spjellerup, opført 1868. Vinduerne nye og gav/trekanten 
med ny beklædning. Foto 1971, Henry Rasmussen, Fuglebjerg. 

32 ansøgere at vælge imellem, men de fire sognerådsmedlemmer fra 
Hyllinge gik ind for en af ansøgerne, mens de fire fra Marvede ville 
have en anden. Niels Pedersen, der var det femte medlem fra Mar
vede sogn, bemærkede, at da det var Hyllinge sogn, der skulle have 
lærerinden, så var det også mest rimeligt, at man antog den lærerinde, 
som man fra Hyllinges side ønskede at få. Det ville han i hvert fald 
stemme for! Det afgjorde sagen. Når smeden havde indtaget et stand
punkt og givet en fornuftig begrundelse derfor, var han ikke til at 
rokke. Hans sognefæller bøjede sig, og sognerådet vedtog enstemmigt 
at antage Marie Christiansen fra Snesere som lærerinde ved poge
skolen i Hyllinge. 

Et træk mere fra Niels Pedersens deltagelse i sognerådsarbejdet blev 
i sin tid fortalt af gårdmand Hans Jensen i Kongsted-Borup. Han var 
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født i Menstrup som søn af en væver, men havde det meste af sin 
barndom boet i sin fødebys fattighus, fordi hans mor var enke og 
uden muligheder for at forsørge sig selv og sine børn. Hans Jensen 
fortalte, at han huskede Niels Pedersen som en høj, mager og alvor
lig mand, og at en bestemt begivenhed i hans barndom havde prentet 
sig dybt i hans erindring. 

Denne hændelse indtraf, mens Niels Pedersen som fattigforstander 
skulle forestå uddelingen af de fødevarer, som sognerådet købte til for
deling mellem de fattige i sognet. Hans Jensen kunne huske, at han 
og hans søskende altid med spændt forventning så frem til moderens 
hjemkomst, når hun havde været hos fattigforstanderen efter mad
varer. Men engang kom hun hjem med brød og smør og havde ikke, 
som de var vant til, noget flæsk med hjem. Da børnene spurgte, hvor
dan det kunne være, svarede hun, at det var Niels Pæesens skyld. Han 
havde nemlig uden videre kasseret det indkøbte flæsk med den be
grundelse, at det var soflæsk, og han havde ydermere tilføjet, at det, 
de pågældende sognerådsmedlemmer ikke selv gad æde, det var hel
ler ikke godt nok til de fattige! 

Sådan kunne han være. I det daglige kort for hovedet, mut og til
knappet, men hjertelaget gik ingen fejl af. Han var ikke en mand af 
mange ord, men hvad han sagde, det stod fast, og det blev husket. 

I politisk henseende var Niels Pedersen venstremand. Han var i 
mange år stiller for den lokale folketingsmand, Hans Hansen fra Men
strup, der fra 1861 til 1898 repræsenterede Fuglebjerg-kredsen i fol
ketinget, og han fulgte interesseret med i rigsdagens arbejde. Det faldt 
ham dog altid noget for brystet, når han læste rigsdagsreferaterneog så, 
at Hans Hansen ikke deltog i afstemningerne. Han syntes, at manden 
burde kunne tage stilling for eller imod. Ved valgene i Fuglebjerg 
mødte han troligt op for at afgive sin stemme, og han kørte sjældent 
hjem, før han vidste, hvem der var blevet valgt i kredsen. 

Valgdagen var i hine tider noget af en folkefest og bød tit på en 
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kærkommen anledning til at træffe fjernere slægtninge og gamle be
kendte. På en sådan valgdag mødte Niels Pedersen engang en hus
mand fra Flemstofte, der hed Jacob Nielsen, og som han langt ude var 
i slægt med. De hyggede sig gevaldigt sammen dagen igennem, drak 
kaffe og snakkede valg og var rørende enige i mangt og meget, indtil 
de opdagede, at de havde stemt på hver sin kandidat. Det smilede de 
lunt og længe ad, også når de sidenhen løb på hinanden. 

Den lune sjællænder 

Bag sit alvorlige og tilknappede ydre gemte Niels Pedersen et sindelag, 
der kendetegnes af en udpræget sans for humor og et lune så ægte 
sjællandsk, at det undertiden kunne give sig de mest pudsige udslag. 
Han kunne finde på at sige til skolebørnene, når de på vej til skole 
kom forbi smedien, at de godt kunne gå hjem igen, for skolelæreren 
var syg, og når de så godt og vel havde begivet sig på hjemvejen, 
kaldte han ad dem og sagde, at det nok alligevel var bedst, de selv gik 
hen i skolen for at høre, om det var rigtigt, for han kunne jo have hørt 
forkert. Og når Kuk-Anders, en af egnens originaler, kom ind til ham 
for at få hår og skæg svedet af med et stykke jern, der var hedet på 
essen, ja, så sluttede Niels Pedersen som regel af med at gnide det 
sodede jern hen over Anders' næsetip. 

Engang var smeden endda så drilagtig, at han standsede op, da 
han havde fjernet hår og skæg fra det halve af hovedet, og spurgte 
Anders, om han ville tjene en halv flaske brændevin. Der var ikke 
noget, Anders hellere ville, og da han hørte, han kunne fortjene den 
ved i et nærmere fastsat tidsrum at gå rundt med det halve af hovedet 
bart og langt hår og skæg i den anden halvdel, gik han med på spø
gen. Han fik dog ingen brændevin ved den lejlighed, for da han kom 
hjem med det udseende, blev hans kone, Stine, så gal, at Anders fore
trak sporenstregs at gå op i byen til Niels Pedersen og få resten af 
hårpragten fjernet. 
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Om Anders er iøvrigt at fortælle, at han og Stine boede i et hus 
på Spjellerup Mark, men da Anders døde, flyttede Stine til Men
strup, hvor hun boede i det gamle fattighus. Siden den tid blev hun 
altid kaldt "den lille Stine fra Menstrup", hvis man da ikke foretrak 
at kalde hende "Gnævren", et kendingsnavn, som hendes rappe 
snakketøj havde forlenet hende med. Hun kom dog stadig med jævne 
mellemrum til Spjellerup, og en dag, da hun var på vej ud til sit 
gamle hus på Spjellerup Mark, fik en af byens karle, der gik og ren
sede grøfter, øje på hende. Karlen, der af let forståelige grunde gik 
under navnet "Faen-ede-me-Jæens", fik med det samme en lys 
ide. Han kaldte på et par drenge, der løb og legede ved åen - den 
ene af dem var smedens søn - og overtalte dem til at give ham et 
tegn, når Stine skulle over broen, der gik over åen. Det var de mere 
end villige til, og da Stine var midt på broen, vinkede de til karlen, 
der havde skjult sig under den. Han stødte tre gange i træk spade
skaftet op i broplankerne, med den virkning, at den lille, vævre Stine 
gav et par høje hop, greb sig til hjertet og skrækslagen råbte: "Er du 
et menneske, så stig frem, men er du en djævel, så vig fra mig, for jeg 
er den lille Stine fra Menstrup ! " Derpå forsvandt hun ud over mar
kerne så hurtigt, benene kunne bære hende. Det siger sig selv, at kar
len og de to drenge var ved at omkomme af fornøjelse. 

En anden af egnens særprægede mennesker var en husmand i 
Spjellerup, der i daglig omtale gik under navnet Vræle-Laves, fordi 
han tidligt og silde gik og råbte op og skældte ud. Når han om mor
genen gik gennem byen på vej til arbejde, råbte han, så det gjaldede 
mellem byens lave huse: "Madam Jørgensen, madam Sørensen og 
ræveslagterinden!" - Engang lå han og slog sten ved vejen i byens 
udkant, og ved den lejlighed gik det ud over bonden i den nærmeste 
gård. Med små mellemrum råbte Lars højlydt: "Møg-Christian 

T.h.: Niels Pedersen og hans kone, !11aren Margrethe Andersdatter, omkr. 1895. 
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Knudsen!" - Christian Knudsen tog sig ellers ikke af, at Lars skældte 
ud, men netop i de dage gik han med en byld, der var øm og irrite
rede ham meget, og da han op ad dagen kom gående forbi Lars, og 
denne gentog sit skældsord, glemte Christian Knudsen helt, at bylden 
sad på det ene håndled. Han stak Lars en lussing, og den var så hård, 
at der gik hul på bylden, så blod og pus sprudede ud i ansigtet på 
Lars, der gned sin kind og med grædende stemme sagde: "Du har jo 
slavet hul, Christian!" - Det måtte Christian Knudsen jo indrømme. 

I 1905 kom der en ny lærerinde til pogeskolen i Spjellerup, og få 
dage efter døde Lars' mor. En skønne dag kom Lars ind til lærerinden 
og indbød hende til til at være med ved begravelsen. Han havde svæ
re trækninger i ansigtet, mens han forrettede sit ærinde, men han 
beherskede sig, indtil han havde sagt farvel og vendt hende ryggen. 
Så råbte han: "Møglærerinde! Lærerinde-ko!" 

På samme måde gik det, når han kom ind hos Niels Pedersen for 
at få en hjælpende hånd til et eller andet. Der gik han aldrig forgæ
ves, vidste han. Mindst en gang hvert kvartal kom han ind til sme
den for at få henstand med sygekassekontingentet, som han altid stod 
i restance for, og som Niels Pedersen i regelen betalte for at undgå, at 
Lars blev slettet af sygekassen. Smeden sagde aldrig nej, og Lars 
sagde som oftest pænt tak for hjælpen, men aldrig så snart var han 
kommet ud af døren, før han kvitterede ved at råbe: "Gamle smed! -
Sorte smed!" - Engang kaldte Niels Pedersen på ham og spurgte 
ham, hvorfor han skældte ham ud lige efter, at han havde givet ham 
en håndsrækning. Lars var aldeles uforstående. Han vidste da ikke af, 
at han havde skældt smeden ud. - Rimeligvis lå Lars under for en 
nervøs lidelse, som han kun sjældent var i stand til at beherske. 

I Spjellerup boede også Mettes Christen, der egentlig hed Christen 
Hansen. Han var arbejdsmand, men havde et hus med lidt jord, nær
mest et vænge. Han var meget overtroisk, og når han i vintermørket 
var på vej hjem fra arbejdet, gik han altid i det højre hjulspor, for, 
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som han sagde, i det andet gik alt "skidteriet". Men selv om han fryg
tede det overnaturlige og uforklarlige, så havde han dog endnu større 
respekt for sin kone Mette, og hans kendingsnavn Mettes Christen 
angav da også tydeligt, hvordan rangforordningen var i deres fælles 
hjem, Christen var godt nok stor og stærk, men Mette var en skrap 
kone med et solidt tag i tøjlerne, og hun styrede sin store mand og sit 
lille hjem myndigt og med en fast hånd. 

Dengang Niels Pedersen var kommet til Spjellerup og som ugift 
mand boede på smedeloftet, havde Mettes fader, Væver-Hans, opsøgt 
ham i smedien og både tilbudt at indrette en ekstra lejlighed i sit hus 
og betale ham en køn sum penge i blanke rigsdaler, hvis han ville 
gifte sig med Mette, som havde været lidt vanskelig at få afsat. -
"Jamen, jeg er jo forlovet," sagde Niels Pedersen. - "Ded ka' du vel 
gøre forbi," svarede væveren. Det følte smeden dog ingen trang til. 
Han kendte Mette og betakkede sig. 

Kort tid efter lykkedes det dog for væveren at få Mette gift med 
Christen, og tilfældet magede det sådan, at da Niels Pedersen i 1885 
havde afstået smedien og slået sig på landbrug, blev han optaget i 
byens husmandslav, som Christen også var med i, og de fik ad den 
vej en hel del med hinanden at gøre. - Hvert år, når tienden var 
indsamlet og af et par betroede mænd afleveret på amtstuen i Slagelse, 
holdt lavet tiendegilde. Det blev holdt på skift hos de enkelte med
lemmer, og de øvrige indskød så et beløb til afholdelse af udgifterne 
ved traktementet, der blandt andet bestod af kaffe og varme æble
skiver. 

Hos Christen Hansens bagte Mette altid æbleskiverne i god tid og 
satte dem derefter ind under dynen i alkoven, hvor de kunne holde 
sig varme. Det vidste Niels Pedersen, og da han holdt af at drille 
Mette, anbragte han sig ved et sådant tiendegilde på stolen mellem 
alkoven og kakkelovnen, og her sad han så i al stilfærdighed og li
stede hånden ind under dynen, tog en æbleskive og rakte den bag om 
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kakkelovnen til den, der sad nærmest, og sådan blev han ved, indtil 
de alle havde fået hver en æbleskive. Når så Mette kom for at tage 
æbleskiverne ud, opdagede hun med det samme, at der var gået 
svind i dem, og så sagde hun: "Hvem har taget af mine æble
skiver? - Ded er selvfølgelig, dig, Niels Pæesen." - Som regel blev 
æbleskiverne hurtigt spist op, og selvom de ikke smagte særlig godt, 
fordi Mette sjældent fik dem bagt helt igennem, så kunne smeden ikke 
dy sig for at sige, at han sagtens kunne spise et par stykker til, og de 
andre i lavet, der morede sig over smedens drilleri, sagde det samme. 
- "I kan værkelig ikke få flere til den betaling," sagde Mette, der i 
alle måder var meget påholclen. Det blev iøvrigt også sidste gang, 
smeden var til tiendegilde hos Mettes Christen. Da turen var ved at 
komme til ham igen, fik Mette ham til at trække sig ud af lavet. Det 
var en udgift, <ler kunne spares. 

I en lang årrække efter, at Niels Pedersen var begyndt at drive 
landbrug, var han i pløjelag med Christen, fordi de kun havde en 
hest hver, og det nu engang var bedst at pløje med to heste. Hvis 
Christens hest var våd af sved, når smeden afleverede den, skældte 
Mette ham ud: "Du er værkelig for hård ved den grå, Niels Pæe
sen ! " - Det morede naturligvis smeden at køre hesten svedt, om ikke 
for andet så for at høre Mette bruge mund. Hun var i det hele taget 
taknemmelig at drille. For at spare sine gulve havde hun syet et lille 
tæppe af nogle gamle frakker, det var ikke gjort særlig fikst, men hun 
regnede naturligvis med, at folk ville gå på det, men når Niels Peder
sen kom ind i hendes stue, gjorde han altid, hvad han kunne for at 
træde ved siden af tæppet. - "Du skal værkelig gå på tæppet, Niels," 
sagde hun. - "Jeg vil datte gå og træde på dine klæder," svarede 
smeden. 

Niels Pedersen var forøvrigt i pløjelag med Christen i temmelig 
mange år, også efter at han havde overladt det meste af driften til 
sin søn. Når han pløjede for Christen, diskede Mette op med et vel-
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dækket og velforsynet bord, og hun satte hver gang et stort fad med 
kogte, pillede æg ind. Christen havde hun vistnok givet et tilhold om 
at holde fingrene af fadet, for han vovede ikke at røre æggene, når 
hun var i stuen, men så snart Mette under måltidet gik ud i køkkenet, 
tog Christen et par æg, stoppede det ene helt ind i munden og tyggede 
løs, samtidig med at hans blik fæstnede sig ved det næste. Når Mette 
så kom ind, opdagede hun straks, at beholdningen af æg var skrumpet 
ind, og så skævede hun mistroisk til pløjemanden, som efter hendes 
mening havde taget lidt vel rigeligt for sig af retterne. 

Da Christen Hansen en tidlig morgenstund nogle år senere døde, 
blev Mette slået helt ud. Hun var ganske ulykkelig og sagde til nabo
konerne, der i løbet af formiddagen kom for at lægge hendes mand i 
kisten: "Ded er <lov forfærdeligt! Hvad skal jeg dov gøre? Jeg kan 
værkelig ikke være ene her. Jeg må værkelig ha' mig en anden mand." 
- Det fik hun dog ikke brug for. Samme dag, hen under af ten fulgte 
hun Christen i døden, og onde tunger ymtede om, at det var for 
stadig at have hånd i hanke med, hvad han foretog sig. 

Det tabte land 

Niels Pedersen kunne aldrig helt udviske mindet om sine oplevelser 
under krigen i 1864-, skønt han sjældent talte om den. Det skete i 
reglen kun, når han var sammen med sine to brødre, Henrik, der 
boede i Skafterup, og Peder, der var husmand i Kvislemark, men så 
snakkede de altid meget om deres oplevelser, og snakken mundede til 
sidst ud i et lunt drilleri, der uvægerligt gik ud over Peder, som under 
hele krigen ikke havde set så meget som skyggen af en tysker, ikke 
engang da han var med i en parlamentærsendelse, som han deltog i 
med bind for øjnene. Han var dog lovlig undskyldt. Dels var han op
passer for en husarløjtnant, og dels var husarregimentet underlagt He
germann-Lindencrone, kaldet "general Baglæns", der kun sjældent 
havde haft føling med de fjendtlige styrker, så hans muligheder for at 
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møde fjenden ansigt til ansigt havde været meget små. Han fandt sig 
dog godmodigt i brødrenes drilleri, for han vidste jo, at de havde haft 
krigens hændelser og lidelser meget mere inde på livet, og at de i 
langt højere grad var mærket af det, de havde oplevet. 

Der var ingen tvivl om, at krigen sad Niels Pedersen som en uro i 
sjælen, så længe han levede. Han følte til stadighed en stærk drag
ning mod de steder, hvor han havde lidt og stridt, og foretog i årenes 
løb ikke så få rejser til det tabte land. Han var i 1884- med på den 
første af de husmandsrejser, som højskoleforstander Anders Jørgen
sen i Høng tilrettelagde, og da der året efter igen blev foretaget en 
husmandsrejse, søgte Niels Pedersen også om tilskud til at rejse. I sin 
ansøgning spurgte han, om han måtte bruge tilskuddet til en rejse 
til Altona. Det fik han lov til på betingelse at, at han efter sin hjem
komst aflagde en skriftlig beretning om turen til landboforeningerne, 
der støttede husmandsrejserne. Det var jo, før husmandsforeningerne 
blev til. 

Med dette tilsagn rejste Niels Pedersen så til Altona og genopfri
skede i nogle dage bekendtskabet med den by, hvor han i sine unge 
dage havde været soldat. Han var også en tur i Hamburg, og på 
hjemvejen var han i Slesvig og ved Mysunde og senere på Dybbøl og 
Als for at gense og genopleve. 

I 1892 tilrettelagde slagtermester Olsen i Næstved en udflugt til 
Sønderjylland med deltagelse af forsvarsbrødre og en del af de ve
teraner fra de slesvigske krige, der boede på egnen. Da Niels Pedersen 
hørte om turen, meldte han sig straks, men tilmeldte samtidig sin æld
ste søn Peder, der på det tidspunkt var 1 7 år gammel. Der var også 
andre Spjellerup-borgere med på turen, der gik til Dybbøl og Als, de 
steder, hvor der under krigen var foregået mest. 

Enkelte deltagere i turen var dog taget med af rent selskabelige 
årsager, det var mennesker, for hvem udsigten til hyggeligt samvær 
med vådt og tørt havde været afgørende, da de besluttede sig til at 
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tage med på sejlturen fra Karrebæksminde til Sønderborg. Blandt de 
fremmeste i denne gruppe af deltagere var vinhandler Nønniche i 
Næstved og en bagermester fra Kongsted. De var ikke veteraner, men 
trods alt folk, som ikke var bange for at slå et slag, når de bare kunne 
få nogle festlige dage ud af det. Det var dog især på hjemturen, de 
udfoldede deres selskabelige talenter. Da skibet var ud for Agersø, 
lukkede Nønniche sin pung op, vendte bunden i vejret på den, uden 
at der faldt noget ud, og erklærede, at nu var han afholdsmand, indtil 
de nåede Næstved, og da de gik i land i Karrebæksminde, så bageren 
ud til at have "døjet så mangen hård dravat". Men deltagerne havde 
som helhed haft en ganske fortræffelig tur, de havde set meget og op
levet meget, og ikke mindst den unge bondekarl, smedens søn, havde 
på rejsen modtaget indtryk, han aldrig glemte. 

I 1897, da sønnen lå som soldat på Sølvgadens kaserne i Køben
havn, rejste Niels Pedersen alene en tur til Sønderjylland, og da slag
termester Olsen året efter på ny foranstaltede en udflugt til de søn
derjyske slagmarker, blev Niels Pedersen og hans nabo, Marius Iver
sen samt skolelæreren i Spjellerup, Nis Sørensen, enige om at tage 
med på turen. Smedens Peder, der nu til stadighed var hjemme for 
at tage sig af ejendommen, kørte de tre rejsekammerater til Karre
bæksminde og skulle hente dem igen, når de vendte hjem. De var 
i højt humør og glædede sig til rejsen, men skibet var lille og over
fyldt, og da det ydermere blev stormvejr, mens de sejlede hjem, var 
humøret knap så højt, da de en tidlig morgenstund nogle dage senere 
gik i land i Karrebæksminde. De var trætte, og deres kønne klæder 
bar tydelige spor af hjemrejsens strabadser. Niels Pedersen, der under 
krigen havde døjet mere og udstået værre besværligheder, kom hur
tigt til hægterne, men både lærer Sørensen og Marius Iversen gik i 
flere dage efter hjemkomsten med en fornemmelse af, at de stadig 
sejlede. 

Efter denne rejse gik der nu flere år hen, inden Niels Pedersen på 
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ny fik lejlighed til at tage en tur til Sønderjylland; i 1906 brød han 
og hans kone op fra Spjellerup og flyttede ind i en aftægtsstue, der 
blev stillet til deres rådighed i den gård, deres søn havde købt i Kyse, 
og her traf Niels Pedersen to andre veteraner, Anders Abrahamsen 
og Christian Hansen. Førstnævnte havde han ikke truffet før, men 
Christian Hansen, der havde et sted i Kyse overdrev, var hans gamle 
krigskammerat. De havde stået ved samme kompagni, og engang, da 
Christian Hansen havde slidt bunden ud af sine hoser, havde Niels 
Pedersen lånt ham et par af sine. Dem havde han aldrig fået igen, 
fordi de under kampen om Als var blevet skilt fra hinanden. Trods 
den forholdsvis korte afstand mellem Kyse og Spjellerup havde de 
ikke set noget til hinanden siden krigen. Men nu kunne de forny be
kendtskabet, og Christian Hansen fik mulighed for at få ordnet det 
gamle mellemværende. Han kvitterede for lånet af strømperne ved at 
byde Niels Pedersen på en kop kaffe, da de sidst i maj 1906 traf hin
anden ved et folketingsvalg i Fuglebjerg. 

Anders Abrahamsen blev dog den, Niels Pedersen tiest drøftede 
minderne fra krigen med, og et par år efter, at han var flyttet til Kyse, 
enedes de to gamle om endnu engang at rejse til Sønderjylland og 
sammen besøge de steder, hvor de under krigen havde døjet så meget 
og lidt så store skuffelser. På det tidspunkt var Niels Pedersen 75 år 
gammel, Anders Abrahamsen lidt yngre. 

De sidste år 
I 1899 overlod Niels Pedersen det fulde ansvar for driften af ejen
dommen i Spjellerup til sin søn, der samme år forøgede dens areal 
med endnu nogle tønder land. Han havde imidlertid i mange år bå
ret på en drøm om at få en gård, og Niels Pedersen støttede ham i 
hans forehavende. I foråret 1906 blev hjemmet i Spjellerup solgt, og 
i maj flyttede Niels Pedersen og hans kone til Kyse sammen med 
deres søn. Det var noget af en omvæltning for de to gamle mennesker 
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at flytte fra Spjellerups landsbyhygge, som de igennem så mange år 
havde indlevet sig i, til en udflyttergård på Kyse mark. Der var dog 
aldrig nogen, der hørte dem klage over forandringen. 

Kort efter flytningen til Kyse kørte Niels Pedersen og hans søn hen 
til herredsfogedkontoret i Førslev for at få oprettet en aftægtskontrakt. 
- "Hvad vil De have skrevet, Niels Pedersen?" spurgte herredsfuld
mægtigen, der hed Fabricius. - "Ja, kan De garantere mig for, at 
Peder lever længere end jeg, så er ded smænd lige meget, enten der 
bliver skrevet noget eller ej," svarede Niels Pedersen. Den garanti 
kunne herredsfuldmægtigen naturligvis ikke give, og han udfærdigede 
så den ønskede aftægtskontrakt, skønt den gamle smeds ubegrænsede 
tillid til sin søn jo egentlig gjorde den overflødig. 

Ifølge aftægtskontrakten havde Niels Pedersen og Maren Margre
the Andersdatter ret til fri bolig i en særskilt stue, gratis forplejning, 
der skulle være lige så god som den, sønnen og svigerdatteren fik, op
vartning, vask og renlighed, lys og varme eller i stedet en favn brænde, 
som skulle leveres hvert års 1. november, omhyggelig og kærlig pleje 
i sygdoms- og alderstilfælde samt fri befordring, når de ønskede det, 
dog ikke i høst- og såtiden, således at de kunne "erholde fuldstændigt 
og standsmæssigt livsophold i enhver henseende" - herfra var dog 
undtaget forsyningen med beklædningsgenstande og småfornødenhe
der, hvortil sønnen skulle yde dem 50 kr. om året. 

Hvis de skulle blive utilfredse med denne aftægt, forpligtede sønnen 
sig selv og sine arvinger til at svare dem en årlig livrente af 400 kr. 
eller 300 kr. til den længstlevende, og som sikkerhed for samtlige ydel
ser fik de sekundær prioritet og panteret i hans gård med alt, hvad 
der hørte til, næst efter arvefæsteafgifterne og den forud prioriterede 
gæld, men sideordnet med en gæld på 2200 kr. til hans søskende, 
fordelt med 1000 kr. til den gifte søster i Menstrup og l 200 kr. til 
hans ugifte broder i Amerika. Aftægten var i skødet kapitaliseret til 
2000 kr. 
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Niels Pedersen havde iøvrigt allerede flere år i forvejen indstillet sig 
på at gå på aftægt. Fra det øjeblik i 1899, da sønnen overtog stedet 
i Spjellerup, havde han aldrig penge på sig, bortset fra de dage, da 
han og Anders Abrahamsen var i Sønderjylland, ja, han ejede i de 
sidste år, han levede, ikke engang en pung. Når han havde brug for 
penge, spurgte han sin søn, hvor pungen var og tog så selv, hvad han 
skulle bruge. Hans behov var ikke ret stort, og han holdt da heller 
aldrig regnskab med, om han fik mere eller mindre, end han havde 
krav på ifølge aftægtskontrakten. 

Men selv om Niels Pedersen var gået på aftægt, så var det ikke ens
betydende med, at han resten af sit liv lå på den lade side. Han havde 
fra sine tidligste år måttet arbejde hårdt og kunne ikke sådan lige på 
engang spænde helt fra. Derfor gik han nu i stedet hos sønnen og 
gjorde sig nyttig, hvor han kunne, passede køer og svin, når det var 
nødvendigt, og gik i det hele taget til hånde, hvor der var brug for 
hans hjælp. Når han vandede køerne, talte han pumpeslagene, så 
han nøje vidste, hvornår de havde fået nok. Engang lærer Nielsens 
kone fra Hyllinge kom på besøg, stod han og pumpede vand ind til 
køerne. - "Goddag, Niels Pæesen," sagde hun, men hun fik intet 
svar, og i den tro, at han ikke havde hørt hende, sagde hun goddag 
en gang til, men først da hun tredie gang, endnu højere, sagde: "God
dag, Niels Pæesen!" svarede han mut: "Jeg tæller slagene!" Det ar
bejde brød han sig altså ikke om at blive forstyrret i. 

Den jævne, stilfærdige tilværelse på sønnens gård skulle dog blive 
af forholdsvis begrænset varighed. En dag, da han havde sat vind
motoren i gang for at male korn til svinene, var han så uheldig, at 
det ene trøjeærme hang fast og blev revet med, så han fik den højre 
arm spoleret i kværnen. Han faldt, men fik rejst sig igen, kom over 
gården og gik ind og satte sig middagsbordet, som om intet var 
hændt. Den eneste, der havde lagt mærke til noget usædvanligt, var 
hans svigerdatter, der havde set ham komme over gårdspladsen uden 
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hue, og den forlod ham ellers kun, når han sov, men hun havde ikke 
tænkt videre over det. Netop i de dage gik karlen i gården og var 
plaget af en dårlig hånd. De havde overvejet, om de skulle køre ham 
til doktoren i Menstrup eller hente denne til Kyse, men pludselig 
sagde Niels Pedersen: "Det er nok alligevel bedst, I får doktoren her 
hen, så kan han se på min arm med det samme!" 

Der blev naturligvis stor opstandelse. Da doktoren kom, blev Niels 
Pedersen omgående indlagt på Næstved sygehus, og armen blev am
puteret med det samme. Han var dog ikke mere medtaget af opera
tionen, end at han, da han var kommet til sig selv igen efter bedø
velsen, kunne spørge, om han måtte få lov til at se den del af armen, 
han havde mistet. "Det kan De virkelig ikke, Niels Pedersen," sagde 
sygeplejersken. Et sådant ønske havde hun aldrig været ude for. 

Der gik kun kort tid, så var han hjemme igen. Han var helt sig selv, 
men lidt utilfreds med, at han ikke kunne hjælpe så meget til som 
før. I stedet tog han sig af de tre børnebørn, der efterhånden var 
kommet til. Med sønnesønnen, der bar hans navn, gik han op og ned 
ad stuegulvet, mens de to småpiger hagede sig fast enten i det tomme 
ærme eller i frakkeskødet. 

Nogle måneder efter hjemkomsten fra sygehuset blev Niels Peder
sen imidlertid syg igen. Det kom ganske pludseligt. Han havde en dag 
i det tidlige forår 1911 opholdt sig lovlig længe ude i det kolde aprils
vejr og måtte den følgende morgen blive liggende i sin seng. Han var 
blevet offer for en voldsom lungebetændelse og lå ligefrem og fanta
serede engang imellem. En dag kom hans broderdatter Marie fra 
Skafterup for at se til ham. - "Hvordan har du det, farbror?" spurgte 
hun. - "Joe," sagde han, "jeg har det smænd meget godt, når jeg 
bare kunne slippe for at høre det skrig!" - Dermed hentydede han til 
en oplevelse, han havde haft under krigen, da han sammen med nogle 
andre af sine kammerater var udkommanderet til at fuldbyrde døds
dommen over en af fjendens spioner. 
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Der sporedes dog en kort overgang en bedring i hans tilstand, og 
det så en tid ud til, at han snart ville være oven senge igen. Den 12. 
maj om aftenen kom hans søn ind i hans stue for at tage hans tekop 
ud. - "Vil du have mer?" spurgte han. Det sagde faderen nej til. -
"Jamen, du kan godt få mer," sagde sønnen. - "Jeg kan vel også 
blive fri," svarede han. 

Det blev de sidste ord, Niels Pedersen sagde. Samme aften døde 
han lige så stilfærdigt, som han havde levet, og den 19. maj, på fem
årsdagen for flytningen fra Spjellerup til Kyse, blev han begravet på 
Vallensved kirkegård. Først 11 år senere fulgte Maren Margrethe An
dersdatter ham i graven. Hun havde livet igennem været ham en vær
dig medhjælp og en god støtte i det daglige arbejde. 

Niels Pedersen var i gammeldags forstand en mand af den menige 
almue, men levede stærkt med i, hvad der rørte sig i hans egen tid, 
og gik det i møde med et åbent sind. Gennem Anders Jørgensen på 
Høng fik han en fornemmelse af højskolens betydning for den voksne 
ungdom og sendte tidligt sin ældste søn på højskole, og senere sørgede 
han også for, at datteren kom på højskole. 

Han hørte i al sin færden til blandt de stille i landet og fik derfor 
næppe megen omtale, hverken mens han levede, eller da han var død. 
Men her er nu skåret ham en minderune. 

Kildeforklaring: 

Ovenstående levnedsskildring bygger i hovedsagen på oplysninger, meddelt af 
Niels Pedersens sønner, gdr. Peter Petersen, Kyse, (f. 1875) og gdr. Oluf Peter
sen, Kyse Overdrev (1881-1952), hans brodersønner, gdr. Peder Pedersen, Skaf
terup, (1871-1956) og tømrerm. Jens Pedersen, Nyborg, (1877-1969), hans 
broderdatter, fru Marie Jørgensen, Skafterup, (1874-1945), afd. gdr. Karl 
Knudsen, Spjellerup, afd. gdr. Hans Jensen, Kongsted-Borup, og fru Signe Lar
sen, Sandved. Disse oplysninger er suppleret med undersøgelser af kirkebøger 
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og fæsteprotokoller i Landsarkivet for Sjælland, folketællinger og lægdsruller i 
Rigsarkivet og af stambøger for 3. regiments 3. kompagni samt krigsfangeforteg
nelser fra Cosel og Znojmo i Hærens arkiv. Desuden er læst en skildring af 3. 
regiments deltagelse i krigen 1864, trykt i Militært Tidsskrift 1910 og skrevet 
af premierløjtnant H. F. Bilsted, der under hele krigen førte den deling af 3. 
kompagni, som Niels Pedersen gjorde tjeneste ved. Endelig er en del private 
papirer anvendt under udarbejdelsen. 
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