Dette års publikation fra Bredballe Lokalhistoriske Forening er på en
måde en fortsættelse af de gårdhistorier, som har været temaet de
seneste 3 år. Den Gamle Skole med landbrugsjord ved Husmandsvejen og
Bredballegaard samt Sandagergaard går igen i disse fortællinger.
Hovedpersonerne er dels en lærerfamilie ved Bredballe Gamle Skole,
som efter krigsnederlaget i 1864 måtte flygte fra deres hjem i Slesvig,
dels en landbofamilie på Bredballegaard, hvortil den i 1887 var flyttet
fra Fyn, fordi den havde mødt for megen sygdom og død der.
Anna Marie Lebech-Sørensen, der er oldebarn af de 2 familier, fortæller udførligt om deres og deres efterkommeres skæbner. Og vi får et
indblik i disse tilflytteres ankomst til Bredballe og deres møde med samt
deres liv og dagligdag blandt Bredballeborgerne, som inden for denne
tidslinje hovedsagelig bestod af landmænd og fiskere.
Vi får også et indblik i de nationale omvæltninger som følge af krigs
nederlaget i 1864. Efter sejren i 3-års krigen 1848-1850 benyttede
regeringen i København lejligheden til at befale et sprogskifte i Mellemslesvig, således at der skulle veksles mellem dansk og tysk kirkesprog,
mens dansk skulle være skolesprog i 49 mellemslesvigske sogne samt i
Tønder, selv om befolkningen i disse områder hovedsagelig var tysktalende (de såkaldte sprogreskripter). Straks efter invasionen i Slesvig i
1864 blev sprogreskripterne ophævet af tyskerne, og de nye magthavere gjorde kort proces med de danske embedsmænd. Herunder også
lærer Lebech i Nørre Hagsted lidt sydvest for Flensborg, som på den
måde fik 38 år som velanskreven lærer i Bredballe.
Familien fra Fyn var blevet åndeligt greben med rod i det grundtvigianske, og især Christen Kolds friskoletanker var populære hos Lars Frederiksen på Bredballegaard. Dog fornemmer man, at der ikke var mange
ligesindede i Bredballe, men det var Lars Frederiksens død og sønnens
giftermål med lærer Lebechs datter, der var årsagen til, at Bredballegaard blev solgt, og at familien forlod Bredballe efter kun 9 års forløb.

Bredballe, november 2012
Bestyrelsen for Bredballe Lokalhistoriske Forening.

ANETAVLER
Familien Frederiksen
Frederik Christian Larsen & Johanne Povlsdatter # Christen Hansen & Karen Marie Hansdatter
(1804-1866)

(1811-1892)

(1806-1891)

(1811-1887)

Lars Frederiksen & Hansine Nicoline Christensen
(1838-1918)

Marie

(1835-1893)

+

(1838-1918)

Johanne

1872-1946)

+

Kristen Karl
(1874-1930)

+

Aksel

(1880-1962)

Familien Lebech
Josias Jensen Lebech & Mette Pedersdatter # Jacob Jannsen & Anna Catharina Volquartz
(1795-1874)

(1791-1860)

(1797-1860)

(1804-1872)

Ludvig Vohlrod Clausen Lebech & Johanne Helene Jannsen
(1830-1914)

(1833- 1910)

Johannes + Meta + Anna
(1856-1922)

(1861-1929)

(1865-1938)

+ Marie
(1874-1925)

Mogens + Ellen + Preben
.

Anna Marie Lebech-Sørensen
Personer markeret med rødt viser mit stamtræ.
Ludvig Lebech og Lars Frederiksen er mine oldeforældre,
derudover kan nævnes, at min far Hans Sørensen er
næstsøskendebarn til arkitekt Ejner Mikkelsen i Bredballe.
De med grøn farve markerede personer har også en hovedrolle i fortællingen.
Aksel fra Bredballegaard, der blev gift med en datter fra Sandagergaard,
har i en slægtsberetning fortalt om Bredballeborgerne, og
Anna – den ugifte datter fra Den Gamle Skole - skrev dagbog.
Disse kilder har jeg gengivet i citatform, ligesom
jeg også har anvendt andre kilder.
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Flugten til Bredballe
2 familiers skæbnefortællinger

”Der har jeg rod, derfra min verden går”, disse H.C. Andersen-ord,
vil jeg gerne gøre til mine – for halvdelen af røddernes vedkommende.
Der er to lokaliteter, der står i særlig glans for mig, og det er
Bredballe og Ryslinge, men mest Bredballe, da det var hertil, vores
søndagsture ofte gik, fordi min mor skulle se Bredballe Gamle Skole
på toppen af Kirkebakken, og Bredballegaard, gården efter Brugsen
(senest Lederforum).
I skolen var hendes mor født, og her havde hendes morfar været
lærer i 38 år fra 1865 til 1903. Familien kom til Bredballe fra Nørre
Hagsted i Slesvig efter Krigen 1864. Bredballegaard ejedes af hendes fars forældre fra 1887 til 1896. Familien var tilflyttere fra
Ryslinge og forlod Bredballe efter ret kort tid, bl.a. fordi min mors
farfar døde, men hvis familien ikke var flyttet hertil, ville min mormor og min morfar aldrig have truffet hinanden, og jeg og mange
andre ville aldrig være blevet til.
Men ikke nok hermed. Vi skulle også lige forbi Børnehjemmet, ikke
fordi der var noget at se af Sandagergaards hovedbygning, der eksisterede dengang i slutningen af 1800-tallet. Den blev revet ned
for at give plads til Børnehjemmet, men på Sandagergaard havde
min mors farbror Aksel fundet sin kone Ingeborg. Endelig var det
også et must at se ”Hedvigs Hus” på Bredballe Byvej 10, for Hedvig havde været sypige hos Lebechs, og så var der barndomsvennen
Niels Eskesens hjem på Kirkebakken 57 foruden Bredballe Byvej 8,
som min farmors fætter Jens Mikkelsen havde bygget. Hans store
Strandvejsvilla skulle også beses. Men det er en hel anden historie.
Da jeg i sin tid flyttede til Vejle for at undervise på Rødkilde Gymnasium, kunne jeg kun tænke mig at bo i Bredballe. Det skulle helst
have været i det gamle Bredballe, men det blev det nu ikke. Det blev
på Sandagergaards jord, og når jeg ser ud ad mit køkkenvindue, kan
jeg se over til Børnehjemmet og tænker på min mors farbror. Når
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Lars Frederiksen med familie og friskoleelever i Ryslinge.
Forreste række fra venstre, stående: Johanne, 1 elev, siddende: bedstemor
Johanne Povlsdatter, Kristen Karl, Hansine med Aksel på skødet, stående:
Lars Frederiksen.
Bageste række: 3 elever, Marie, 1 elev.

jeg skal i Bredballecentret, kører jeg heller ikke i dag forbi Bredballegaard uden at huske min morfars forældre, ligesom jeg, når jeg
kører ad Kirkebakken forbi den gamle skole, tænker på min mormors
forældre. Jeg husker også mit tilhørsforhold til slægten Mikkelsen,
når jeg færdes i Bredballe. Og Jens Mikkelsens nabo Hedvig glemmer jeg heller ikke, ej heller Eskesen.
Fortiden bliver meget levende for en på denne måde, men hvad ville
disse mennesker sige, hvis de stod op af deres grave og så, hvad der
var sket med Bredballe siden dengang. Dog, de ville kunne finde hjem
i modsætning til så mange andre gamle Bredballeboere, hvis huse
og gårde er forsvundet. I skrivende stund får jeg at vide, at man
påtænker at nedrive Bredballegaard inden længe, så Frederiksenfamilien vil også blive ”hjemløs” i Bredballe.
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Hvorfor Bredballe?
I året 1887 brød en far, mor, deres to yngste børn og en gammel bedstemor op fra Ryslinge på Fyn og begav sig ud på den lange rejse til
Bredballe, der indebar en færgesejlads over Lillebælt. Det yngste
barn var kun 7 år gammelt, og i 1960 nedskrev han, der hed Aksel
Mads Melbye Frederiksen og senere blev en kendt landbrugskonsulent,
sin viden om slægten samt sine egne oplevelser som søn af gårdejeren
Lars Frederiksen og væverdatteren Hansine Nicoline f. Christensen.
Hele familien var født og opvokset på Fyn, og ingen af dem havde
familie i Jylland, så hvorfor havde de da taget den store beslutning
at forlade alt det kendte?
Jo, ægteparret havde mistet otte børn, som var døde i den helt
spæde alder eller som lidt større børn af strubehoste eller sådan
noget, skriver Aksel, som vi nu om stunder ikke regner for noget.

Men tuberkulosen – brystsygen, som man dengang kaldte den, var en
slem gæst i mit hjem. Af den døde den ældste i flokken Johannes 17
år gammel (i 1877) og den femtenårige Laura.
Især Lars Frederiksen kunne ikke bære, at hans ældste søn døde
og således ikke kunne overtage den fædrene gård, for gårdfolk
havde de været i mange generationer dér i Ryslinge. Lars Frederiksen havde endda opført en større gård og flyttet udbygningerne fra
slægtsgården – det kønne stuehus ligger endnu inde i Ryslinge – ud
på marken vest for byen, og et nyt stuehus var blevet opført dér.
De første år i den store gård var også gode, for som Aksel skriver:
Netop 1870’erne var gode år for landbruget, de bedste, der havde
været i det århundrede. Kornpriserne var gode, og hjemme på gården sled man i det med hjemmetilvirkning af smør---. Jo, mor har
fortalt adskillige gange om sit hjemmemejeri og den gode pris, hun
fik for sit smør. Og far skrev, når han kunne være i fred for sin mor –
det var tit, at det måtte camoufleres – gamle Johanne Frederik Laus
(Larsen) var ikke så let i den daglige omgang. Men så døde Johannes,
og det var et knusende slag for far ---. Den store gård tog også på
hans kræfter. --- Han solgte den omgående. Gården forsvandt lidt
efter lidt, men Lars Frederiksen købte sit gamle stuehus med lidt
jord tilbage. Her oprettede han en friskole for børnene af lærerne
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på Ryslinge Højskole og sine egne børn. Det var en meget lille skole,
som man ser på billedet fra 1884.

Familiens baggrund
Men hvorfor oprettede Lars Frederiksen en friskole? Jo, hans forældre gårdfolkene Frederik Larsen og Johanne Povlsdatter var blevet åndeligt grebne. I Ryslinge var Vilhelm Birkedal præst, og her
oprettede Christen Kold sin første skole for den mandlige ungdom
af bondestanden. Lars Frederiksen skriver selv herom i Fra dreng
til mand, som han afsluttede juleaften 1873: ”Christen Kold kom --novbr. 1849 til pastor Birkedal i Ryslinge som dennes huslærer, men
tillige for at prøve, hvorvidt de 4 elever, som søgte hans skole i Birkedals hus, og som var bondesønner i en alder af 14, 15 år, kunne blive
beåndet af hans tale. Lykkedes dette, ville Kold oprette en folkehøjskole. En af disse 4 elever var jeg”.
Stuehuset til den gamle gård i Ryslinge, som Lars Frederiksen solgte, da han
købte Bredballegaard.
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Lars Frederiksen kendte indtil da kun til undervisningen i Ryslinge
Almueskole, som byggede på Almueskoleloven af 1814, og den form
for skolegang ”var kedelig, var dræbende”. Jo længere han gik i skolen, des dummere blev han. Lærebøgerne kunne han læse op udenad,
men til hvad nytte? Det spørgsmål kunne han ikke få besvaret; den
indre tomhed blev større og større, og hans trang til at få livets
gåde løst kunne ikke stilles. Han havde det så dårligt i skolen, at han
kunne gå hele timer ude på marken og græde uden at vide hvorfor.
Når nogen spurgte, hvorfor han græd, kunne han kun svare: ”Jeg er
ked af det.” Men efter mødet med Kold forstod han, at han græd på
grund af skolelivets tomhed. Skolen bragte ham kun gråd, kval og
jammer. Han blev så åndeligt sulten, at han forspiste sig. Det havde
været bedre for hans fremtidige liv, om oplivelsen var kommet i mindre doser.
I en livsskildring fra sin Bredballetid, da Lars Frederiksen var 57
år gammel – han var født den 5. august 1835 – er han mere konkret
omkring beskrivelsen af sin skolegang, og han fortæller, at lærerne
aldrig forklarede noget. Alt skulle bare læres udenad, fx fik eleverne aldrig noget at vide om tallenes plads, enere, tiere osv. Udenadslæren var undervisningen også, da læreren tilbød at læse tysk
med ham. Heller ikke her fik han at vide, hvad ordene nominativ,
vokativ, akkusativ etc. betød, da han ingen forklaring fik på bøjningen
af ordene.
I denne skildring fortæller Lars Frederiksen også, at hverdagslivet ikke kunne udfylde tomheden, selv om han havde nogle fromme og
kærlige forældre, som måske led under den samme tomhed. Navnlig
hos sin mor mærkede han den trykkende sindsstemning. ”Og når der
intet er, der kan løfte ud over den snævre afstængning, det daglige
arbejde fører med sig i mark og ved kreaturer, ved hele bondegerningen, da bliver livet stundom fattigt: med andre ord har man ikke
noget at tage med sig fra skolen og ud i livet, og når livet ikke selv
bringer noget løftende, da bliver tilværelsen syg og mat”.
Men hvad skulle der så til for at få folk til at vågne op? Jo, budskabet om krigens udbrud i 1848 betød, at den daglige synskreds
udvidedes de følgende år, hvor danskerne gik fra sejr til sejr. Og
Birkedal gjorde ikke alene Ryslinge til en kendt by, men han viste
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også vejen til Fredens Evangelium. Kolds ankomst betød dog mest
for Lars. Den 14-årige dreng længtes så meget efter den, at han en
aften gik et langt stykke uden for byen i håb om, at Kold ville komme.
Kold forlangte ingen udenadslæren af sine elever, men han fortalte for børnene, og efter kun to dage med Kold slog det som et lyn
ned i Lars, at tilværelsen bestod i kærlighed og frihed: at Gud ville
elskes i frihed. Tomheden forsvandt, også hos hans forældre, men
Lars ligefrem forelskede sig i Åndens verden. ”Denne var for mig i
fantasilivet en dejlig billedverden”, konkluderer han.

Lars Frederiksens forældre    
Lars Frederiksen refererer især til moderen i sine skrifter, og det var
også i høj grad hende, der tiltrak sig Birkedals og Kolds opmærksomhed. Kold omtalte ofte Johanne Povlsdatter i sine foredrag: ”Ja, det er,
som hun sagde, Frederik Larsens kone i Ryslinge,” og han definerede
forskellen mellem sin og de andre højskolemænds måde at undervise
på, sådan, ”at der blandt andet var den forskel, at medens akademikerne holdt foredrag om perser-krigene, holdt han foredrag om Frederik
Larsens kone i Ryslinge”. Det er nok en overdrivelse, men utvivlsomt
satte Kold stor pris på hende, der ved sin konfirmation i 1825 fik en
udtalelse om udmærket flid i kundskaber, opførsel og fremgang, og på
selve konfirmationsdagen aflagde hun prøve på udmærket gode kristendomskundskaber. Hun fik også Det Nye Testamente foræret som
flittighedsbelønning. Senere gav hun bogen til det førstefødte barnebarn Johannes og efter hans død til hans søster Kamilla Kirstine, der
også døde. Den sidste indskrift i bogen lyder: ”Til Karl Frederiksen
(min morfar) fra din gamle farmoder med ønske om en glædelig jul
og en lykkelig fremtid”.
Karls farfar stod i det hele taget i skyggen af Johanne Povlsdatter,
men han var en dygtig landmand, sognefoged og ivrig grundtvigianer.

På højskole
1851-1852 var Lars Frederiksen den eneste fra Birkedals skole, som
fortsatte i Kolds højskole i Ryslinge, der havde 12 elever. Men Lars
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var trods begejstringen for Kold ikke ukritisk over for hans metode. Lars mistede jordforbindelsen, blev meget tungsindig, men hans
tungsind forsvandt, da han 1853-54 var elev på Rødding Højskole,
hvor Jens Lassen Knudsens (hans dansklærer, tidligere elev af Kold
og underviser på Kolds skole i Ryslinge. Far til forfatteren Jacob
Knudsen) kone i starten af hans ophold sagde, når han nærmede sig:
”Der kommer Ånden fra Fyn.” Men Lars, der tidligere havde være
glad ved at gå i marken, fik på grund af den udmærkede landbrugsundervisning på højskolen lyst til at arbejde praktisk igen.

Landmand igen
Denne interesse var ikke efter Kolds hoved, og Lars Frederiksen kom
i nogle år i modsætningsforhold til ham, mens han arbejdede hjemme
på gården i Ryslinge og
fra maj til november
1857 som forvalter på
proprietær P. Nielsens
gård Lykkesborg syd
for Bogense. Arbejdet derhjemme blev
for hårdt for ham, der
aldrig havde været
stærk, og han mente,
at det ville være mindre fysisk krævende at
arbejde som forvalter
end som karl på faderens gård.

Lars Frederiksen som elev
på Rødding Højskole.
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Mødet med Hansine
Opholdet på Lykkesborg betød
en stor omvæltning for Lars Frederiksen. Han mødte sin tilkommende allerede den første dag,
og det var kærlighed ved første
øjekast: ”En pige ---tiltrak sig
straks min særdeles opmærksomhed. Hun var ualmindelig fin
af bygning og ansigtstræk. Jeg
begyndte straks at omsætte min,
i det almene svævende kærlighed til en personlig kærlighed til
hende. --- Roserne duftede så
yndigt til mig, og hele naturen ligesom smilte mig i møde”. De var
sammen så meget som muligt, og
de forlovede sig den 14. august
1857. For første gang siden sin
tidligste barndom var han glad og
tilfreds.

Hansine Christensen som
ung pige, før hun blev gift
med Lars Frederiksen.

Friskolelærer
Lars Frederiksen fik også noget andet ud af ansættelsen hos proprietær Nielsen, der var grundtvigianer, for han foreslog Lars at blive
friskolelærer. Samme år var Lars Frederiksen med til at danne ”Selskabet for den danske Almueskole”, som byggede på Kolds friskoleideer, og han støttede også Kold og hans bondehøjskole i Dalby på
forskellig vis, men han havde ikke tænkt selv at blive friskolelærer.
Alligevel mente han, det var et forsøg værd, og da Kold gav udtryk
for det samme, bestemte han sig for at vove forsøget.
Pladsen som friskolelærer blev i Båring øst for Middelfart, hvortil
Lars Frederiksen ankom i november 1857. I begyndelsen var der kun
fem børn, men tallet voksede til over tredive, og Lars måtte erkende,
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at det ikke var let at være lærer, især da han manglede kundskaber.
Det betød, at han næsten aldrig kom i seng før efter midnat. I bedste grundtvigsk-koldske ånd satte han sig ind i historie, men også i
dansk sproglære, aritmetik, matematik og ”slige sager, som kunne
skærpe tanken”.
Efter to års forløb købte Lars et smukt grundmuret hus, og den
18. oktober 1859 giftede han sig med Hansine. Han beskriver de
næste to år som skønne og dejlige. Nu var han ikke længere alene.
Men så måtte Lars og Hansine forlade Båring, da hans far var blevet meget svag, og Lars var som enebarn nødt til at overtage gården.
Selv om Hansine ikke var gårdmandsdatter, blev hun budt velkommen
af svigerforældrene. Det var så usædvanligt et ægteskab, at Hansines far var blevet
ganske oprevet, da
han hørte om hendes forlovelse med
en gårdmandssøn,
og han begav sig
straks til fods til
Lykkesborg, fordi
han var bange for,
at man drev løjer
med hans datter.
Han blev dog beroliget af proprietæren, der sagde god
for Lars, og de to
unge fulgtes med
ham hjem til Hansines mor.

Lars Frederiksen som
friskolelærer i Båring.
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Hansines baggrund
Hansine, der var født den 10. juni 1838, var selv stolt af sine flittige forældre, der boede i Kalundborghuset i Hårslev Sogn på Fyn.
Hun kom allerede ud at tjene som 10-årig hos sin morbror, hvis kone
ikke var god ved hende, men senere fik hun bedre pladser. Hun blev
fx barnepige hos pastor Melbye i Asperup – som Aksel blev opkaldt
efter – og da Lars Frederiksen lærte hende at kende, var hun kokkepige. Inden parret blev gift, kom Hansine et år i huset på en større
gård i Vestjylland. Rejsen herover gik med postdiligence og tog to
hele døgn. Så mon de forlovede sås i den tid?

Kirkebygger
I 1865 skete der en begivenhed, som ændrede Birkedals liv, ja, hele
det kirkelige liv i Ryslinge.
I 16 år udøvede Birkedal en betydelig virksomhed i den kirkelige
og folkelige vækkelse. Men så blev han afskediget den 22. september
1865. Birkedal mente, at det bl.a. kunne være, fordi han ved gudstjenesten den 4. september til den almindelige bøn for kongen, der
var Christian den Niende, havde tilføjet denne bøn: ”at Gud måtte
skænke kongen et dansk hjerte, hvis det var muligt.”
Der blev stor opstandelse i sognet, men alle henvendelser til kongen om genansættelse var forgæves, og det endte med, at der blev
opført en frikirke i Ryslinge. Lars Frederiksen, en af de få gårdmænd i Ryslinge, som havde fulgt Birkedal, var en af de ivrigste for
oprettelsen af frimenigheden, og han kørte det første læs tømmer
til kirken, for ligesom dengang Dannevirke blev bygget, skulle folk
komme med hver deres læs. Det var også ham, der påtog sig rollen
som leder, da kirken, der fik navnet Nazarethkirken, blev indviet den
8. august 1866. Det blev nemlig nødvendigt at organisere menighedens placering i det lille kirkerum, da der efterhånden var kommet
ca. 2.000 mennesker til. De fleste måtte stå udenfor, og for at de
kunne høre, hvad der skete inde i kirken, blev vinduerne taget af.
Lars Frederiksen er meget beskeden angående sin indsats, men
da der efter gudstjenesten blev holdt taler, var han den, som på
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menighedens vegne takkede de mennesker, der havde hjulpet med at
få kirken bygget, og udtrykte håb om, at dette kirkehus måtte blive
et kornhus, et forrådskammer, så vi med Josefs ord kunne sige: ”I
tænkte ondt imod mig, men Gud tænkte at vende det til det gode for
at holde meget folk i live.” Frimenigheden blev i 1868 en valgmenighed.
Birkedal forlod Ryslinge i 1885. Det var nu kun den gamle gård, som
ville have kunnet holde Lars Frederiksen og hans mor tilbage i Ryslinge, men Johanne Povlsdatter var ked af, at hendes barndomshjem,
for det var hendes forældres gård, hun og Frederik Larsen havde
overtaget, nu kun var et lille husmandssted, og Lars sørgede stadig
over sønnens død.

Gårdmanden, kommunalmanden og
folkemindesamleren
Men inden familien forlod Ryslinge, havde Lars Frederiksen levet et
meget aktivt liv – han drev sin gård, og han var medlem af sognerådet, i en periode endda dets formand.
Han indsamlede også folkeminder, og selv i dag karakteriseres han
af Dansk Folkemindesamling som en af de allerbedste folkemindeoptegnere. Aksel skriver herom: Far var --- en meget flittig indsamler

af danske folkeminder--- og havde et intimt samarbejde med Evald
Tang Kristensen, hvor jeg husker denne store brede mands besøg,
og jeg granskede ”Skattegraveren”, --- hvori disse minder fandt sit
blivende sted. Men i fars bedste tid var det Svend Grundtvig (folkemindesamleren), som far sendte sine indsamlede minder ind til.

Stridsmanden
Lars Frederiksen skrev flere bøger, og han tog ivrigt del i den offentlige debat. Det mest spektakulære eksempel herpå er striden med
Edvard Brandes, Georg Brandes’ bror, der i 1880 blev opstillet til
Folketinget med støtte af Lars Frederiksens meningsfæller, omend
ikke helt ud folkelige, højskoleforstander Lund og pastor Lindberg.
Det fik Lars Frederiksen til at gå til angreb. Brandes svarede med
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at stævne Lars Frederiksen, og i stævningen hedder det:” I FynsTidende lørdag den 2. oktober 1880 har gårdmand Lars Frederiksen i Ryslinge med sit navns underskrift ladet indrykke en artikel
med følgende overskrift: ”Fornyet indsigelse”, hvori han polemiserer
mod ovennævntes og særlig sidstnævntes virksomhed for mit, Edvard Brandes’, valg for Svendborg Amts 6. kreds”. Lars Frederiksen
betegnede i artiklen fritænkere som folk, der havde trådt kristendommen under fode, og som ville familielivet og alt det skønneste og
helligste for menneskelivet til livs. Man kunne ligefrem tænke sig, at
hvis fritænkerne fik regimentet, så ville de ikke alene afskaffe kristendommen som et tåbeligt og unødvendigt påhæng for folket, men
også lukke kirkerne og slå præsterne ihjel.
Udskriften fra Sunds Herreds protokol fylder 6 foliosider, og konklusionen er følgende: ”Thi kendes for ret: Indstævnte gårdmand
Lars Frederiksen af Ryslinge bør for tiltale af citanten dr. phil. Edvard Brandes fri at være. Sagens omkostninger ophæves”.
Helt utrolig modig var Lars Frederiksen og ikke mådeholden i sine
udtalelser, når han kæmpede for, hvad han troede på, og her lignede
han sin stejle og stridbare mor. Men når det gjaldt familiens sorger
og bekymringer, var han som sin far meget blød, og det gav sig især
udtryk i flytningen fra Ryslinge.

Ankomsten til Bredballe
Hvorfor Bredballe blev målet for flugten fra Ryslinge, er ikke helt
klart. Men i hvert fald drog Lars Frederiksen sammen med sin datter Maries mand fri-og højskolelærer Anders Schmidt og en ejendomshandler fra Odense til Jylland for at se på gårde, vist i første
omgang for at finde en gård, der var egnet til et børnehjem, som
Schmidt ville oprette, og de blev hængende ved gården i Bredballe.
Imidlertid blev den ikke børnehjem, men familien Frederiksens nye
hjem. Jordtilliggendet var på et halvt hundrede tønder land, hvoraf
de 12 tønder var halvskidt skov med ager og eng. Gården var ikke det
bedste køb, og Aksel mente, at sælgeren af gården, en anden fynbo
ved navn Lars Rasmussen, der var kendt med gårdhandel, fik gården for godt betalt. Men den mere uerfarne Lars Frederiksen havde
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uden tvivl tillid til manden, netop fordi han var fynbo.
Gården, som købtes, var Bredballegaard, hvis stuehus fra dengang stadig eksisterer på adressen Skelvangen 52 – udbygningerne
er derimod borte. De gamle blev revet ned, og nye opført, endda to
gange, for uheldigvis brændte de nye udbygninger i 1946.
Ankomsten til Bredballe fandt sted i begyndelsen af juni måned
1887. Det husker Aksel tydeligt, for det var lige før hans mors fødselsdag. Og her lader jeg ham igen tage ordet: Bedstemor var meget

spændt på den Jyllandstur. At komme ind i en gård igen, var hende
ikke imod, men jyderne kendte hun kun fra uldjydernes besøg med
den store bylt uldtøj på nakken, og de var ikke sådan helt (normale).
Og bedstemor var jo i hendes gode (øjeblikke) ikke uden humør. Og
jeg erindrer hende mere end én gang med et glimt i øjet sige: ”Bare
vi kan holde os fri for lus, når vi kommer over til de jyder.” Der var
noget om det, mente hun, at jyderne var sådan en slags anden klasses mennesker. Turen var med toget fra Ringe til Vejle, som var en
stor begivenhed for både bedstemor og lille Aksel og var imødeset
med store forventninger, men jeg husker ikke andet af den end bedstemors udbrud på færgen over Lillebælt. Vi sad i stille solskin på
dækket og var halvvejs ude – hun var ikke af de kvinder, der talte
lavt, og på en gang udbryder hun: ”Ska vi dovde snart te sejle?” Det
kom på allerbredeste fynsk. Folk kiggede, og jeg blev helt flov over,
at hun ikke havde mærket, vi lagde fra bolværket. Men ellers kom
vi helt og vel til det øvrige vejstykke. Men hvilket syn mødte vi, da
vi nåede gårdens mark. Første års kløvermark, som ved købet af
gården stod så lovende og skulle gi’ hø til køernes vinterfoder, den
var ikke ædt af, men var jodsket ned af køerne. Det var den første
store skuffelse, og de andre græsmarker var fuldkommen nøgne. ”Å,
janne dog,” sa’ far.
Desuden var det tørre år 1887 året med alle tiders mindste høst,
langt under 1917-høsten, som Aksel mindes med gru. Men ellers var
der kontrakt med et par forretninger i Vejle, hvortil mælken blev
kørt ind i en dertil indrettet gig. Det var dog kun det første år, for
så kom der andelsmejeriet inde i Vejle, skriver Aksel, men det var
sikkert Hover-Hornstrup Andelsmejeri, som eksisterede fra 1888 til
1898. Der var ingen andelsmejerier i Vejle på dette tidspunkt.
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Bredballe anno 1887
Fynboernes skepsis over for jyder ses tydeligt i Aksels erindringer:

Bredballe, en halv mil øst for Vejle, i Hornstrup Sogn, smukt beliggende med udsigt over fjorden, var i enhver henseende gammeldags,
med en befolkning blottet for interesser. Der var kun to gårde, som
havde tærske- og rensemaskine. Det var ”æ slesviger”, som de oppe
i byen kaldte Mathias Clausen, der boede på marken (Sandagergård),
og så os. De to gårde havde også roer til køerne. For alle andre gårde
i byen var det en uskreven lov, at pløjearbejdet senest skulle være
tilendebragt den 1. november. Og de gjorde ikke andet ved jorden
end vende den én gang hvert efterår. Derefter skulle karlen have sin
plads i laden med plejlen vinteren igennem. Rensningen af det aftærskede korn skete med en træskuffe, som der skulle særlig øvelse til
at svinge på den rette måde for ved dens hjælp at skille kernerne
fra avnerne.
De Bredballebøndergårde hørte med til de små gårde, så en karl
og en dreng var det normale folkehold sammen med en pige, drengen
til at passe køerne og andet forekommende, og pigen først og fremmest til at malke køerne, gå med i marken i hø- og kornhøst, og så
indendørs.
Ingen bonde her var kommet længere end til plov og harve i sin
mekanisering, andre end de to ovennævnte. Da vi kom til Bredballe,
var der ingen af byens oprindelige landbrugere, som var kommet så
langt som til roerne, men i årenes løb (1887-96) var der enkelte, som
nåede til et lille stykke med roer, så der kunne blive et par stykker
dagligt til hver ko, og med oliekagerne forholdt det sig på samme
måde.
Hvad angår beboerne, var der mange originaler. Der var gårdmandskonen, der var så renlig med sin gårdsplads, som hørte under
hendes domæne, at de, der kom, skulle tage træskoene af i porten
– der kom ingen, folk kendte. Hendes mand var et nok(kefår). Og
så havde hun tre mindreårige, hvis (tøj?) hun hver morgen klippede
– hvad kunne der ikke blive af trævler, fnug, men det gik hen imod
middag, inden børnene fik tøjet på, og så var de lusede. Vi fik en
pige deroppe fra, som fortalte det. Mor ville ikke tro det, men så fik
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Stine, den brave pige, den ældste på 6-7 år ned hos os engang, og så
kan det nok være, at mor fik syn for sagen, store lus krøb både her
og der. - Og så den gamle kone, hvis mand, jeg var sendt ned til for at
tilsige om kalkning, så tit for øvrigt, - efter at missionen havde holdt
sit indtog, så hun på sin egen måde var blevet berørt deraf, sagde til
mig: ”En skal sgu holde sig til Vorherre, ja, gu skal en så; det står en
sig faneme ve’.”
Vinding lå lige på den anden side Vejle Fjord. Der var højskole (forstanderen P. Andreasen havde tidligere undervist på Ryslinge Højskole) og storbønder – helt anderledes end i Bredballe. Mor og far
var inviteret om til en af disse storbønder – og jeg var som altid med.
Da klokken var hen mod 10 (22), siger konen: ” A frys Niels, skal vi
ikke snart i seng?” Det syntes forældrene alligevel var mærkeligt,
men det var tegn på at bryde op, så vi kørte hjem.

En grundtvigianer halvanden mil borte
Det var en stor trøst for Lars og Hansine, at der ikke var langt
til præstegården i Ølsted. Præsten Laurids Nyegaard var en god
ven og grundtvigiansk præget fra sit hjem. Efter sin teologiske embedseksamen blev han først højskolelærer bl.a. i Ryslinge og senere
medhjælper for Vilhelm Birkedal, hvis datter Augusta han viedes til
i Nazarethkirken i 1875.
Efter et par andre embeder fik Nyegaard i 1884 embede i Ølsted.
Augusta var Lars Frederiksens gamle skolekammerat i Kolds Skole
hos Birkedal og Hansines ungdomsveninde, og det var med Aksels
ord overkommeligt at drage hen til ham om søndagen. --- vi havde

som de eneste i byen en rigtig pæn nedbygget fjedervogn med to
faste sæder. Da Karl, min storebror, aldrig ville med i kirke i Ølsted,
så var det altid mig, som måtte sidde bagi sammen med mor, mens far
sad på bukken med pisk og tømme. Pisken blev rakt højt til vejrs, når
der en enkelt gang kom en cyklist imod os – joe, så stod han af, mens
vi kørte forbi. Så kom vi til kirken, og hvor husker jeg fra de første
år, når præsten kom til følgende passus i bønnen ”syndens sold er
død”, hvor jeg så præsten stå med vort runde sold hjemme fra laden
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og ryste det deroppe på prædikestolen for at skille kernerne fra
avneren – avneren er jo døde, så det er dem, han er ude efter. Derefter kørte de tre altid til præstegården for at spise til middag, og
først på eftermiddagen gik så turen hjem til Bredballegaard.
Aksel gik til præst i Ølsted og kørte derhen i gig to vintre for også
at blive konfirmeret dér. Han var nu ikke så begejstret for præstebørnene, som bestod af Augustas tre sønner af første ægteskab og
to mindre Nyegaard – udgaver, der var 4-5 år ældre end Aksel og gik
i Horsens Latinskole og dermed var højere for at bruge hans mors
udtryk. Måske var det derfor, Aksel ikke følte sig ret godt tilpas i
præstegården, hvor han dog senere var julegæst et par gange.
Bortset fra Ølsted Kirke, som familien havde løst sognebånd til,
kom Frederiksens ikke i folkekirken, men ligesom i Ryslinge tilsluttede de sig en valgmenighed, Balle Valgmenighed (anerkendt i 1885),
som var den nærmeste og blev betjent af Vilhelm Hansen, menighedens første præst og anden gang gift med Emilie Christine Poulsen,
datter af lærer Hans Chr. Henrik Poulsen i Ryslinge.
Samlingsstedet for de grundtvigianske vejlensere var Vejle Højskolehjem, og Højskoleforeningen, dannet året før, købte i 1885
en bygning på Dæmninge n 44 (nu restauranten Tortilla Flats). Her
fungerede den store sal, foreningen tilbyggede ud mod banen (nu
restauranten Remouladen), som kirke, og her kom familien fra Bredballe til eftermiddagsprædikenen, hvor Vilhelm Hansen prædikede.
Selv Karl var med, bemærker Aksel.

Missionen kommer til Bredballe
Næsten samtidig med Frederiksen-familiens ankomst til Bredballe
kom Indremission til landsbyen, og befolkningen blev vakt. Det var
en meget kraftig bølge af Indremission, som fordrede udløsning og
handling. Skanderup Moe (Carl Moe, præst i Harboøre, fra 1885 i
Skanderup ved Kolding) og Harboøre Jensen (prædikede), så der
blev bygget missionshus og holdt møder.
Ifølge Vejle Amts Folkeblad blev der på indvielsesdagen den 10.
september 1889 holdt eftermiddagsmøde i Lars Frederiksens skov
”på en til sådant brug særdeles heldig plads”. Det er muligt, at det
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ikke var her, mødet afholdtes, for annoncen i Indre
Missions Tidende angiver,
at mødet skulle finde sted
i gårdejer Niels Mathiasens
skov ved Nørreskov, hvortil
små flag viste vej. Niels Mathiasen på Enggaarden var
formand for Indre Mission
i Bredballe 1895-1919.
Det får stå hen i det uvisse, hvor mødet fandt sted,
men Aksel skriver: Taleren

skulle jo hentes, sædvanligvis i Vejle. Far blev også
spurgt, han kom ellers ikke
i missionshuset. Å – jo, han
kunne da godt hente præsten. Karl brummede noget
Kristen Karl Frederiksen,
som han så ud, da han var
af det, men kørte. Vi havde
kusk for præsteparret.
lige haft skovauktion, som
herredsfuldmægtigen
havde holdt, og han kom
derfor ud til Karl med en cigar, da han så, at han ventede i gården,
hvor også præsten boede. Karl fik præstefolkene ombord og kørte.
Midt i Nørregade bankede fruen Karl på ryggen: ”Kusk, vil De tage
den cigar af munden, røgen generer mig.” Karl holder hestene an. ”
Prr. Det vil jeg ikke, jeg er ikke lejekusk, vil De ikke køre med mig, så
må De stå af.” Så var det præstens tur. ”Nej, nej, kør dog endelig.”
Da de stod af, og formanden bød velkommen, spurgte fruen straks
om, hvad det dog var for et forfærdeligt menneske, der havde kørt
for dem.
Men sådan var Kristen Karl Frederiksen. Han lod sig ikke sige
noget af mennesker og knap af Gud. Hvor havde han mon den egenskab fra? Fra bedstemoderen eller fra sin stilfærdige farfars far?
Denne, der hed Lars Rasmussen Smed var ret selvrådig og havde
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fået styrket sit selvværd ved som tjener at have været med herskabet på godset Ravnholt på flere rejser bl.a. til Paris og derfor kunne
forstå og tale fransk, hvilket han benyttede sig af ved de franske
soldaters indkvartering under Napoleonskrigene.

Familiens omgangskreds
Bortset fra Ryslingefolkene og enkelte bønder i Vinding virker det
ikke, som om Lars Frederiksens kom sammen med folk. Den eneste
Bredballefamilie, der hørte til deres omgangskreds, var vist Mathias
Clausens på Sandagergård. Måske havde de to gårdejere samme syn
på landbrug, måske var årsagen, at Lars Frederiksen gik meget op i
den sønderjyske sag, og Mathias Clausen og hans kone Gerda f. Threschau/Treschow kom fra den landsdel, der tabtes efter Krigen 1864.

Det lakker mod enden i Bredballe
Bedstemoderen, den kloge Johanne Povlsdatter, var født den 8.
marts 1811 i Ryslinge som datter af gårdmand Povl Sørensen og gårdmandsdatteren Marie Hansdatter og var den eneste overlevende af
seks børn. Hun døde i Bredballe 2. juledag 1892 og blev efter eget
ønske begravet på Hornstrup Kirkegård. ”Jeg vil blive her. Det andet
er noget sært skaberi, for Vorherre han hitter mig såmænd, hvor
jeg ligger,” skal hun have sagt.
Johanne Povlsdatter fortrød heller aldrig flytningen til Bredballe,
og ingen på gården i Bredballe var så glade netop dér som hun –
måske fordi hun igen var kommet til at leve på en rigtig gård, og
skønt hun var stolt af sin søn, syntes hun, at sønnen skulle beskæftige sig mere med det virkelige liv. Det gjorde han jo i Bredballe, selv
om skribentvirksomheden fortsatte – med Hansines støtte. Ikke en
linje lod Lars Frederiksen gå i trykken, som hun ikke havde været
med til at give form og indhold ifølge datteren Johanne.
Johanne fortæller også, at ganske vist led hendes bedstemor frygteligt af gigt de sidste år, og allerede inden Bredballe-tiden havde
hun været sengeliggende det meste af vinteren, men så læste hun i
Lars Frederiksens store bogsamling. Dog var det Bibelen, der betød
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mest for hende. Men hun elskede også naturen, og fra sit vindue
kunne hun se ud på fuglene, hvor gråspurvene mindede hende om, at
ingen spurv falder til jorden uden Guds vilje. Næsten samme beskrivelse af hende giver Aksel. Foruden sin Bibel og sin salmebog havde
hun også, naturligvis, dagens avis på en hylde over hovedgærdet, og

de blev alle tre brugt hver dag. Avisen havde hun ikke for nyhedernes skyld, nej, det var politikken, hun studerede lige til sin dødsdag.
Hun var meget forarget på det estrupske Højre, der i hendes sidste
halve snes år styrede riget gennem deres provisorier.
Lars Frederiksen døde få måneder efter sin mor, den 16. marts
1893, men han ville gerne tilbage til Ryslinge, hvor han blev begravet på sognekirkens kirkegård. Det var valgmenighedspræsten Karl
Povlsen, der holdt begravelsestalen, og her nævnte han, at Lars Frederiksen særligt havde gået i skole hos tre personer: ”hos sin mor,
hos Kold og hos Birkedal. De viste ham alle tre vejen opad, de bidrog
alle tre til at føre ham ind i den skole, hvor han holdt ud til det sidste, i Vorherres skole.”

Lars Frederiksens eftermæle
Lars Frederiksen er beskrevet som en af de første bønder, der fik sin
udvikling gennem højskolebevægelsen, og som en mand, der hele sit
voksne liv var delt mellem at være bonde og lærer. Sin kritiske holdning bevarede han til det sidste. Efter 1870 havde Lars Frederiksen
tilsluttet sig Det Forenede Venstre, men advarede partiet mod at
blive udelukkende ”politisk og socialt”. Det måtte ikke glemme den
grundtvigsk-koldske højskoletraditions vægt på ”det menneskelige
og det åndelige som grundlag for arbejde i samfundets tjeneste”. I
de sidste år af hans levetid i Bredballe kom hans kritiske holdning til
udtryk, da han skrev om ”grundtvigianernes særlige forordning” angående den umiddelbare tilegnelse. Hvis den ikke var efterkommet i
så høj grad, da ville det grundtvigske livssyn have kunnet skabe flere
personligheder blandt det menige folk, end tilfældet var. Han fortsætter: ”Havde udviklingen dengang i halvtredserne og tresserne
givet sig udslag i kritik og ikke i bar umiddelbarhed, da var man kommet lettere over den kritiksyge tid, vi nu (1892) er i”.
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Bredballegaard sælges
Efter Lars Frederiksens død var der ingen til at drive gården. Aksel
var for ung, og Karl ville være dyrlæge. I 1896 afhændedes gården ved mageskifte til Mads Nielsen fra Vinding. Den mageskiftede
ejendom var Sønderbrogade 26 i Vejle, som blev nedrevet i 1954 og
lå, hvor Damhaven går forbi Bryggen. Fra Aksels beskrivelse vides,
at den bestod af et forhus med port og mellemliggende gårdsplads
og baghus med hver tre lejligheder. Bagved lå der en lille have, der
stødte op til det store engdrag. Hansine Frederiksen flyttede ind i
den lejlighed i baghuset, som køberen af gården havde beboet, en
rar og rummelig lejlighed på 1. sal. Hansine mente, at hun kunne finde
sig til rette her med udsigt over Vejle Ådal, men hun kom snart til at
føre et omflakkende liv.

Lars Frederiksen og Hansine Christensens
børns skæbne
Marie Frederiksen gift Schmidt
Maries mand fik aldrig sit børnehjem, men blev forstander bl.a. for
Vejle Amts Børnehjem på gården Tingskov mellem Børkop og Skærup. I 1899 blev Marie og Scmidt bestyrere af et højskolehjem i Silkeborg. To år senere flyttede Marie med sin ældste søn til Slagelse,
hvor søsteren Johanne nu boede. Herfra gik turen til København, og
i Colbjørnsensgade 11 oprettede hun Marie Schmidts Højskolehjem.
En tid opholdt også Maries to sønner, Johanne og hendes mor sig på
højskolehjemmet. Hansine var flyttet til København i 1902, hvor hun
fik en lotterikollektion.
Marie og August Schmidt blev skilt i 1903. På forskellig vis mistede
Marie også sine sønner. Den ældste, Johannes, født i 1887, blev kontorist og udvandrede til USA, hvor han ”forsvandt”, og den yngste,
Sigurd, født l 1888, blev journalist – kaldte sig i øvrigt Sigurd Sahn
– og døde allerede i 1932 efter ophold på Vejlefjord Sanatorium.
I 1909 købte Marie en grund og opførte Strandhotellet i Gl. Skagen, som stadig eksisterer. Hun solgte det i 1917, men var da flyttet
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til København igen Sidst fik hun ved Klaus Berntsens (friskolelærer, konsejlspræsident, ven af familien og også af fynsk bondeslægt)
hjælp en klasselotterikollektion i København.

Johanne
Johanne bibragte Aksel de fleste af de kundskaber, han fik i barneårene, når man lige ser bort fra bibelhistorien, for den fik han af
sin mors mund. Johanne blev bedre uddannet end de fleste kvinder
dengang. Hun tog et årskursus på Vældegård Kvindeskole i Gentofte,
oprettet af Ryslingefolk, og blev derefter lærerinde på Tingskov,
hvor Aksel kom til at gå i skole, men hun uddannede sig videre. I
København gik hun på Statens et-årige kursus med sprog som hovedfag. Derefter fik hun ca. år 1900 plads som lærerinde på Frøknerne
Branners Skole (nu Dyhrs Skole), en privat eksamensskole i Slagelse.
Men så fik Johanne også tuberkulose og måtte skoleåret 19031904 opgive arbejdet. Hun blev helbredt efter et par år på Boserups
Sanatorium og boede så sammen med sin mor i København. Her kom
hun i kontakt med præsten ved Solbjerg Kirke Harald Ostenfeld,
den senere biskop over Sjællands Stift, og ved hans hjælp blev hun
ansat som lærerinde ved en nyoprettet særklasse på Frederiksberg.
Hun var alene om undervisningen, og det var hun egentlig glad for –
Aksel skriver: ingen over og ingen ved siden af. Økonomisk var stillingen god med normeret løn og pension, som hun nåede at få.

Marie og Johanne
Marie og Johanne boede sidst sammen på Sdr. Fasanvej på Frederiksberg. Johanne (f. 1872) døde i 1946, mens Marie (f. 1865) levede
til 1953. Efter Johannes død flyttede hun ved provst Niels Jørgen
Ralds hjælp ind på et hvilehjem på Sagas Vej 8, hvor Aksel mente,
hun havde det rigtig hyggeligt.

Karl Frederiksen og Marie Lebech
Aksel fortæller også en del mere om sin storebror Kristen Karl – det
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Marie Lebech, da hun traf
Kristen Karl Frederiksen.

Kristen Karl Frederiksen som
dyrlægestuderende i København.

blev han døbt, for han skulle væren en kristen karl. Han blev født den
29. juli 1874 – og han var en velbegavet dreng. Selv fortalte han, at
han havde læst alle B.S. Ingemanns historiske romaner, da han var 4
år gammel, men det har vi nu tilladt os at tvivle på! Den sidste vinter,
mens familien boede i Ryslinge, gik han i Ringe Efterskole, men han
boede hjemme, og Aksel skriver, at det må have været en streng
vinter, for han tog de godt 3 km på skøjter flere gange.
Han gik ligesom Johanne til præst i Ryslinge, og den sommer boede
han hos en bolsmand, som han havde forelsket sig i, mærkeligt nok,
for der måtte han slæbe for kost og logi med trillebøren i tørvemosen, så han fik næsten deformerede storknoklede hænder, som hans
mor og far så forfærdede på, da han vendte hjem til Bredballe efter
konfirmationen.
Så længe faderen levede, blev det anset som en selvfølge, at Karl
skulle være landmand, og han kom ud at tjene i Lejrskov vest for
Kolding, men så skete der det, at han ifølge Aksel ikke blot kære24

stedes, men forlovede sig med skolelærerens datter, og så skiftede
han spor.
Skolelæreren var Ludvig Lebech, der var blevet ansat i Bredballe
Skole i 1865, og datteren Marie (Sofie Marie Magdalene Conradine
Lebech), født den 11. april 1874. Og denne datter skulle ikke være
bondekone, mente hendes far, så Karl og Marie forlovede sig, hemmeligt, i 1892, da de var 18 år gamle.
Karl overtog driften af Bredballegaard efter sin fars død. Marie
blev sendt til Jordrup for at lære husholdning, og Karl kæmpede
hjemme i Bredballe for at dygtiggøre sig som landmand. Han var som
fremmed ikke accepteret af Bredballebønderne, men han fortæller
i et brev til Marie, at han var helt stolt, når de roste ham, fordi han
havde gjort en god hestehandel. Jeg har også hørt fortælle, at mens
døtrene i Bredballe Skole skulle passe på ikke at blive solbrændte,
badede han sammen med karlene som en af de ivrigste nøgen i fjorden – så noget accepteret var han da.
Men en dag modtog Marie et
brev, hvor Karl meddelte hende,
at hun ikke skulle være bondekone, så han ville prøve at blive
dyrlæge. Hun protesterede, men
han fik hende overtalt, og derefter gik han hver dag til Vejle
på et kursus, hvor det lykkedes
ham at tage en præliminæreksamen med et tillæg i sprog, og
han rejste til København for at
studere. Helt præcist ankom
Karl til Kronprinsensgade 4,
hvor han havde lejet et kvistværelse på 5. etage, den 23. april
1895, men han ”indkom” først til
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole den 6. november, så han
har nok skullet lære mere for at
Kristen Karl – dyrlægen K.K.
blive optaget.
Frederiksen i Taulov.
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Karl fik en fin dyrlægeeksamen, men også han blev ramt af tuberkulose. Ligesom Johanne kom han sig, ikke på grund af et rigtigt sanatorieophold, men han var på Tingskov det meste af en sommer, hvor
han fulgte en kur, foreskrevet af lektor P.A. Mørkeberg, der senere i
sin anbefaling betegnede Karl som værende ”af en elskværdig karak-

Ved dyrlægeboligen i Taulov. Dyrlægen i giggen med sin første kørehest Lise.
Marie sammen med Lises føl.
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ter”. Mørkeberg var foruden dyrlæge ifølge Aksel også menneskelæge, og da Karl vendte tilbage til Landbohøjskolen, kunne Mørkeberg
erklære ham helbredt. Karl var sikkert blevet syg, fordi han sled for
meget i det, boede dårligt og fik for ringe mad.
Den 8. november 1900 viedes Kristen Karl Frederiksen og Marie
Lebech af nedennævnte pastor Otto Sommer i Hornstrup Kirke,
og brylluppet blev fejret på Missionshotellet i Orla Lehmannsgade.
Først på året havde Karl lejet et hus i Taulov, der oprindelig var opført som lægebolig. Nu blev huset købt, og Marie flyttede ind i Dyrlægeboligen. I Bredballe havde man hørt om det fine hus, hun skulle
bo i – mest imponeret var vist Hedvig, for da hun hørte, at gårdspladsen var flisebelagt, skal hun have sagt, at det ville hun gerne se.
Det kom hun muligvis til, da hun kan have været i Taulov for at sy for
familien, som sypiger gjorde dengang.

Den gamle elev, vennen Hedvig
Hedvig, som min mor altid kaldte hende, var døbt Mette Hedevig Stephansen, men hun underskriver sig Hedevig Steffensen på postkort
til sin gamle lærer (Lebech). Hun var datter
af skrædder Stephan
Pedersen fra Limskov
og Birgitthe Marie
Andersen fra Sønderborg. Både Hedevig og
hendes lillesøster Else
Marie var skrædderpiger. Der var dengang
virkelig brug for deres
arbejde.
Hedevigs far døde i
1886, hendes mor året
efter, og hun overtog medejerskabet af
forældrenes hus, så
Den gamle elev, sypigen Hedevig Steffensen.
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”Hedvigs hus” Bredballe Byvej 10. Hedevig står ved indgangsdøren.
Til højre skimtes Jens Mikkelsens nyopførte hus Bredballe Byvej 8.

måske ønskede hun sig en flisebelagt gård. Hedevig var ganske særligt knyttet til lærerfamilien, måske fordi hendes mor også kom fra
den tabte landsdel.

Liv og død i Taulov
Dyrlæge K.K. Frederiksen var en travl dyrlæge, hvorom der fortælles mange historier, bl.a. var han, da han endnu kørte i gig, kendt for
at køre, som det gjaldt livet, og det gjorde det måske også – altså
dyreliv. Når han kom på besøg, kommanderede han med bønderne,
men han var alligevel højt respekteret.
Det nåede hans mor at opleve, og hun var en elsket gæst i Dyrlægeboligen. Hun var her tit på sin fødselsdag, men en del af sommeren
tilbragte hun på Skagen hos Marie, og herfra sendte hun mærkelige
brogede sten og konkylier til børnebørnene i Taulov.
De sørgede meget, da hun døde på Ndr. Fasanvej den 21. november
1918 og ligesom Lars Frederiksen blev begravet på Ryslinge Kirke28

gaard. Begravelsestalen i Nazarethkirken blev holdt af hendes gode
ven biskop Ostenfeld, og han sagde bl.a.: ”Hun var en klog og velbegavet kone, som fulgte godt med, men hun var tillige umiddelbar og
enfoldig i god forstand. Hun havde så nært til Gud, hvor andre har
deres tvivl og tunge tanker at slås med.” Det havde været en lang vej
at gå for den lille pige fra væverhuset i Hårslev, der kom ud at tjene
som 10-årig, til den gamle kone i lejligheden på Frederiksberg med
den kirkelige omgangskreds. Kun hendes ravnsorte hår var uforandret!
En endnu større sorg ramte børnene i Dyrlægeboligen i Taulov 7
år senere, da Marie Lebech efter lang tids sygdom døde på Vejle
Sygehus den 1. februar 1925. Hendes søn Mogens beskriver i sin
selvbiografi, hvordan hun blev ført hjem herfra. Det var en langsommelig køretur: ”Solens runde kugle stod blodrød lige i horisonten,
da vi kørte hjemmefra i frostkulden, og det var bælgmørkt, længe
inden vi nåede tilbage. Min far sad på vognen med kisten, vi andre
fire (børnene og deres moster Anna) i en lukket landauer. Og alle-

Dyrlæge K.K. Frederiksen med sin sidste kørehest. Derefter kørte han i bil.
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Hansine
Frederiksen
f. Christensen
som gammel
kone på
Frederiksberg.

rede da vi kom til Hejse, vel en halv mils vej fra Taulov, dukkede de
første skikkelser frem i mørket, og efterhånden kom flere og flere
til, der fulgte med til Dyrlægeboligen”. Og begravelsesdagen kom.
Aldrig havde Mogens set kirken så overfyldt som den dag, ja, måske
den dag kun 5 år senere, da dyrlægen, der døde den 25. september
1930, selv blev begravet.
Begge havde nok levet et liv, der oversteg deres kræfter. Selv
om dyrlægen var stærk, kunne det blive for meget, når han undertiden arbejdede både dag og nat, især i mund- og klovsygetider, og
alle var bekymrede for, om Marie Lebech kunne klare arbejdet som
dyrlægekone – telefonpasser var hun og husmoder - selv om hun i de
senere år havde to tjenende ånder. Hendes svoger Otto Sommer,
skrev til hende kort efter brylluppet, at hun ikke måtte overvurdere
sine kræfter og ikke tage for hårdt fat ”som husmoder, derunder
indbefattet kokkepige og stuepige ---husk endelig på, at du og dine
søskende virkelig slet ikke er opdragne til bondepiger.--- I er tværtimod opdragne i en vis forstand temmelig forfinet, uden synderligt
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arbejde, og dertil kommer, at dine og dine søskendes kræfter slet
ikke er store”.
Folketællingen i 1906 viser da også, at der var blevet ansat en
tjenestepige, men nu var der også kommet to børn til.

Marie Lebech og K.K. Frederiksens børn
Foruden Mogens Lebech (Frederiksen), der var forfatter af en lang
række historiske værker samt billedredaktør af fx Frederik den Niendes Billedbibel og flere af bindene i Politikens Danmarks Historie,
var der to andre børn. Ellen, min mor, blev som sin bror student fra
Kolding Højere Almenskole og derefter faglærer i engelsk og tysk.
Hun foretrak imidlertid, efter at hun var blevet gift med mekanikermester Hans Sørensen i Taulov, at være hjemmegående, men hun
gjorde både min bror Hans Lebech Sørensen og mig interesseret
i vores skolegang og hjalp os meget, så vi blev begge studenter og
siden cand. mag.’er, hvilket nok ville have glædet vores oldefædre.
Den yngste søn Preben Lebech (Frederiksen) fulgte i sin fars fodspor. Han blev dyrlæge og købte en praksis i Vrønding vest for Horsens, og den fortsættes af hans datter Dorte.
Mogens havde to døtre, hvoraf den ene Anne Marie blev mag. art.
i slaviske sprog og forskningsbibliotekar, den anden Karen Johanne
folketingsstenograf, og af Prebens øvrige børn blev to ”menneskelæger”, Lone i Skanderborg, og Peter i Horsens.

Og lille Aksel, hvordan gik det ham?
Aksel fortæller om sit eget liv i Bredballe: Hele min Bredballebarn-

dom har jeg egentlig kun haft pigerne på Sandagergaard, Ingeborg

(hans tilkommende) og Mie (Marie blev senere sygeplejerske) at lege

med, og det gik fint. Det var jo også de eneste, mor og far kom sammen
med, af byens folk, men det skete også ret hyppigt – til aftensmad
engang imellem, så stod menuen ofte på frikadeller og snittebønner,
tiderne var ikke så flotte dengang, som oftest var det til kaffe. Mor
kunne ikke gå så langt som ud til dem! Så der måtte køres med heste
og vogn; det var omstændeligt, og derfor blev det oftere, at de kom
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hos os end omvendt, og
altid sluttede aftenen
med en sang --- det
var legekammeraterne, vi kom fra. Så blev
jeg konfirmeret, og de
to piger var på besøg
hjemme, mon det var
på konfirmationsdagen,
jeg forholdt mig passiv?, men så kaldte de:
”Aksel, kommer du ikke
ud at lege med os?” ”Åe,
nu er jeg snart for stor
til at lege med piger.”
Det svar har jeg vel
Aksel som landbrugselev.
nok mange gange fået
stukket i næsen igennem årene af Ingeborg:
”Kan du huske, lille far, da du var blevet for stor til at lege med
piger?”
Efter min konfirmation i foråret 1894 begynder min flakken rundt
i landet. 1. maj flyttede jeg ud på Sandagergård. Der var 2 heste og
2 stude at køre med. Jeg havde betinget mig hestene at køre med,
studene ville jeg helst ikke have med at gøre. Slige trækdyr havde
jeg prøvet et årstid før hjemme hos os selv. Og det var nogle tvære
bæster at have med at gøre.
Det var en uendelig gammel gård, det var en gammel gård inde fra
byen, revet ned ved udskiftningen og stillet op igen derude på den
hældende mark ned mod Vejle Fjord, uendelig smukt beliggende. Mathias Clausen havde købt gården i 1882, da den blev kaldt Heldager,
men han døbte den om til Sandagergaard, og han havde i flere år talt
om at skulle bygge reden om, og det blev netop til noget i den sommer, med en mægtig stor længe 24 x 40 alen med køerne foroven og
korngulvene forneden på den hældende skråning, som længen lå på.
Mere nåede han ikke at få bygget, før de tog gården fra ham 4 år
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efter. Det var købmandsgæld,
som
han slet ikke så sig i
stand til at afvikle.
Købmanden i Vejle
havde tinglyst pantebrev på beløbet,
men han gjorde ikke
noget. Så havde
Den Indre Mission
fået øje på gården
Sandagergaard 1898.
til et børnehjem,
og de afkøber købmanden obligationen, og så var der ingen redning. Hjemmet kom til
at ligge, hvor gården lå.
Men sommeren 1894 gik med megen kørsel og markarbejde, med
håndværkere og meget andet. - Ingeborg og Mie var det forår begyndt skolegangen i Frøken Seligmanns Skole i Vejle, og der gik de
i 4-5 år, indtil hele familien drog til Gundsømagle. De var så velanskrevne i skolen og kom i hjemmene hos deres skolekammeraters
forældre til både det ene og det andet, overnattede mange gange.
Det var et eldoradoliv for dem. Ingeborg var nærmest forkælet af
frk. Seligmann.
Til november flyttede jeg hjem. Karl var begyndt på sit kursus i
Vejle, og om foråret skete bytningen af gården med ejendommen i
Vejle.
Herefter havde Aksel pladser på forskellige gårde, men som 17-årig
blev han landvæsenselev i tre år under Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. Det første år tilbragte han på godset Knuthenborg, og
han havde aldrig haft så lang en sommer som sommeren 1897. Han
sled i det, og han fik da også en god anbefaling. Derefter gik turen til
Lerbæk, hvor forholdene var langt roligere.
Nu var huset i Vejle blevet opgivet, og Aksels mor var flyttet over
på Tingskov. For lettere at kunne komme på besøg måtte Aksel have
en cykel, som blev købt på cykelfabrikken i Børkop.
Aksels næste plads var på Wedellsborg, og på grund af den tørre
33

sommer 1899 kom han tit hjem. Det skete med toget, for Hansine
var nu flyttet til et nyopført hus i Vognsvad, tæt ved Børkop Station.
Vinteren 1900-1901 tilbragte Aksel på Testrup Højskole. Han fik
meget ud af opholdet. De verdenshistoriske foredrag, som forstander dr. teol. Nørregaard holdt, udvidede hans horisont, og han fik det
første kig ind i fysikkens verden, hvor han aldrig havde været før.
Vinteren 1902-1903 var Aksel på Tune Landbrugsskole, stadig understøttet af amtet, og her lærte han en masse om kvægavl og planteavl.
Herefter gik der igen tre år med praktisk arbejde, men samtidig
uddannede han sig til kontrolassistent, og da han fik ansættelse i
Bagsværd, hvor han var i halvandet år, benyttede han lejligheden
til at besøge de københavnske teatre. Han havde kun råd til de billige pladser til 75 øre. Det var, hvad en plads på galleriet kostede i
Det Kongelige Teater og i Dagmar, der dengang havde sin storhedstid med Asta Nielsen og
brødrene Poulsen som de
bærende kræfter.
Årstallet var nu 1908,
og det havde længe været
planen, at Aksel skulle på
landbrugsafdelingen
på
Landbohøjskolen.
Imidlertid manglede pengene.

Aksel med Ingeborg fra
Sandagergaard.
34

Men så skete der det alvorlige, at de tre Fyns Tidende- aktier, som
hans mor havde, ynglede, så der nu var tre gange 2.500 kr. til rådighed, efter den tids forhold et enormt beløb. Aksel fik senere som
gift landbrugskonsulent 1400 kr. om året i løn.
Aksel lånte den ene aktie, men projektet var et vovestykke på
grund af hans manglende forkundskaber. Det var slid og slæb fra
ende til anden, men han bestod eksamen med et flot resultat.
Den energi, han udviste, hang sammen med, at han allerede før 1.
del havde forlovet sig med Ingeborg fra Sandagergård, der nu gik
hjemme hos sine forældre på deres gård i Gundsømagle.
Efter eksamen fik Aksel stilling som lærer i planteavl på Kærhave
Husmandsskole ved Ringsted, men han ville hellere være landbrugskonsulent. Det blev han på Samsø. Den 7. november 1911 blev han
og Ingeborg viet på rådhuset i Roskilde, og næste dag rejste de til
Samsø. Her fik han et godt samarbejde med bønderne, så han blev
opfordret til at skrive de samsiske andelsmejeriers historie i anledning af deres 25 års beståen. Hans arbejde resulterede i bogen
Mejeribruget paa Samsø, der udkom i 1914.
Med skildringen af tiden på Samsø slutter A. M. Frederiksen, som
han altid selv kaldte sig, beskrivelsen af sit og familiens liv, men hans
eget liv, der begyndte i Ryslinge den 18. marts 1880, fortsatte til
1962, da han som enkemand døde den 25./26. august i Ubby ved Kalundborg. Her havde han virket som landbrugskonsulent i mange år
med husdyrbrug som speciale. Også denne virksomhed resulterede i
en bog. I 1938 udkom Kalundborg Omegns og Løve Herreds Landboforenings 50 Aars Jubilæum 21. December 1888-1938 . Aksel arbejdede fra 1926 til 1952 også som landbrugslærer ved Vestsjællands
Landbrugsskole i Høng.
Aksel og Ingeborg fik tre børn. Trude blev væver, Aase møbelsnedker, tegner og billedskærer, og Lars landmand, skovhugger og tømrer.
Han udvandrede til Canada, hvor også han forsvandt. Aase blev gift
med maleren og keramikeren Niels Holmer Trier, sønnesøn af Vallekilde Højskoles grundlægger Ernst Trier. De blev forældre til Troels,
Lisbeth og Lars Trier. Troels Trier er maler og musiker, Lars guitarist og docent ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og tillige maler. Brødrenes børn fortsætter i slægtens kunstneriske spor.
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Hvorfor endte Ludvig Lebech som lærer i
Bredballe?
Lars Frederiksen og andre højskolefolk blev meget påvirket af Treårskrigen 1848-1850 og Krigen 1864, selv om de ikke oplevede krigene på nært hold, men min mormors forældres livsforløb bestemtes
af disse to krige – især på grund af de såkaldte sprogreskripter,
som efter sejren i Treårskrigen blev indført i de sprogligt blandede
distrikter i Mellemslesvig. Den nordlige grænse fulgte stort set den
nuværende landegrænse, den sydlige en linje ca. fra Gelting i øst til
Husum i sydvest med undtagelse af kystområdet.
I disse distrikter skulle det danske sprog indføres som skole- og
kirkesprog for at genvinde sin tabte plads. Der skulle derfor afvekslende prædikes på dansk og tysk, og dansk skulle straks gøres
til undervisningssprog i de små klasser i almue- og borgerskolerne,
ellers først, når eleverne kom op i de højere klasser. Der skulle dog
også undervises i tysk.
Mange af degnene og lærerne i området kunne ikke undervise på
og i dansk. Det skabte store problemer. Nogle lærere flygtede til
Holsten, andre blev afskediget, hyppigst med pension eller ventepenge på grund af alder og svagelighed, mens enkelte fik ansættelse
uden for sprogreskripternes område. Det var ikke let at få de ledige
embeder besat, og vanskeligere blev det, da der blev oprettet adskillige hjælpelærerstillinger, for at de slesvigske degne og skolelærere, der ikke var kyndige i dansk, kunne bevare deres embeder.
På Jelling Seminarium oprettede forstanderen H. J. M. Svendsen
nu en særlig klasse med tysk for de unge mænd, der gerne ville arbejde under sprogreskripterne. For at tilskynde dimittenderne til at
tage til Mellemslesvig meddelte Krigsministeriet den 7. marts 1851,
at værnepligtige, der i løbet af året fik ansættelse i hertugdømmet Slesvig, ville blive fritaget for militærtjeneste, så længe de var
ansat dér. Senere på måneden rettedes der henvendelse til bl.a.
Jelling Seminarium med forespørgsel, om der her var værnepligtige
dimittender, der ville tage ansættelse i Flensborg Provsti. Mange
reflekterede på henvendelsen, men de unge mennesker forestillede
sig sikkert ikke, hvilke problemer de ville komme ud for, og de fle36

Degn Josias Jensen
Lebech i Grejs,
som Ludvig Lebech
med familie søgte
tilflugt hos efter
fordrivelsen fra
Slesvig

ste søgte hurtigst muligt
nordpå.
Men Ludvig Lebech gik
det helt anderledes. Han
var født i Jernved ved
Ribe den 17. juni 1830
og døde i Vejle den 29.
december 1914. Af sine
mange leveår tilbragte
han de tretten i Nørre
Hagsted/Nordhackstedt
Sogn, Flensborg Provsti,
først som hjælpelærer, siden som enelærer og degn. Han gjorde alle
de år, som sprogreskripterne varede, med, og ”Nordhaksted”, som vi
kaldte byen, blev hans skæbne.

Ludvig Lebechs baggrund
Ludvig Lebechs far hed Josias Jensen Lebech. Han stammede fra
Spandet og uddannedes til lærer på Borris Seminarium. Efter ansættelse i Engum kom han i 1819 til Jernved som lærer og kirkesanger, og samtidig giftede han sig med Engum-præstekonens niece
Marie Magdalene Høpffner. Hun døde samme år, og tre år efter
giftede han sig med gårdmandsdatteren Mette Pedersdatter Kroer
fra Hedensted. Senere flyttede familien til Grejs, hvor Josias Lebech fik samme embeder som i Jernved. Han var en streng lærer og
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en nidkær kirkesanger, hvilket ses af salmebogsstriden i Sindbjerg
Kirke mellem de medlemmer af kirkens menighed, der gik ind for
brugen af den evangelisk-kristelige salmebog og ”de stærke jyder”,
som ønskede at synge salmerne efter Kingos salmebog. Kirkesangeren, lærer Baggesgaard, tilkaldte Josias Lebech, der havde en
kraftigere stemme end han, så de i fællesskab kunne overdøve Kingofolkene, men disse sang så højt, at den øvrige menighed forlod kirken. ”De stærke jyder” vandt, og Kingos salmebog blev den officielle
salmebog i Sindbjerg Kirke mange år derefter.

Ludvig Lebechs uddannelse
Ludvig gik i skole hos sin far, og efter konfirmationen kom han først
til en prokurator i Vejle, men senere fik han ansættelse på amtskontoret samme sted. Han ville gerne have været prokurator eller dansk
jurist, men Mette, der blev hans mor, var en meget kristelig kvinde,
og hun mente, at han derved kunne komme ud i så meget snavs, og
efter mange overvejelser besluttede han at følge i faderens fodspor.
Men hjemmefra, det ville Ludvig, så 19 år gammel, midt under Treårskrigen, begav han sig uforknyt ud på den lange fodrejse nordpå
til Lyngby Seminarium på Djursland. Han nåede dog aldrig frem, for
undervejs kom han ubemærket gennem de tyske linjer. Ved Aarhus
blev han anholdt af de danske fortropper, der førte ham til general
Rye, som opholdt sig her inden afrejsen
til Fredericia. Ludvig havde brugt sine
øjne godt og kunne give generalen flere
nyttige oplysninger. Rye mente derfor,
at han skulle tage tilbage til sine forældre og bede dem om tilladelse til at
blive soldat. Når han havde fået den,
skulle han melde sig hos generalen, som

Ludvig Lebech 19 år gammel. Sådan så
han ud, da han traf general Rye, og da han
begyndte at læse på Jelling Semin arium.
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ville hjælpe ham frem inden for hæren. Ludvig Lebech vendte om,
men om han nåede at få sine forældres tilladelse, vides ikke. Soldat
blev han dog ikke, for tre dage efter lå generalen lig på Fredericia
Vold efter slaget den 5-6. juli.
Ludvig Lebech blev så lærer fra Jelling Seminarium på den særlige
linje. Han afsluttede sin eksamen den 3. oktober 1851, og umiddelbart før var han blevet udpeget til embedet som hjælpelærer ved
degneskolen i Nordhaksted. Han ankom hertil den 1. november, og
hans ankomst til skolen, hvor Jacob Jannsen havde resideret i næsten tyve år, betød en stor omvæltning – ikke alene med hensyn til
undervisningen af landsbyens børn, men også for familien Jannsen.

Ludvig Lebech og Johanne Helene Jannsen
Jacob Jannsen var søn af en slagter og tømrer i Nibøl i Nordfrisland,
og han blev dimitteret i
1821 fra det tysksprogede seminarium i Tønder. Efter at han havde
haft et par andre stillinger, fik han ansættelse i Valsbøl i 1829,
samme år, som han blev
gift med sit bysbarn af
en anset gårdmandsslægt Anna Catharina
Volquardsen/Volqwartz.
Efter tre års forløb

Degn Jacob Jannsen malet
af Anton Dorph 1852, da
denne opholdt sig på egnen
og bl.a. malede kirken i
Nordhaksted. Maleriet
af kirken findes på
Nationalmuseet.
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blev han udnævnt til degn og lærer i nabosognet Nordhaksted, hvor
befolkningen havde et stærkere tysk præg. Der er dansk skole i
Valsbøl den dag i dag, men ikke i Nordhaksted.
Alt tegnede lyst for Jacob og Anna Catharina, selv om de mistede
et par smådrenge. To døtre voksede op i skolen, og dem blev der
ofret en god undervisning på. Men forhold, som familien ikke selv
var herre over, greb ind i dens skæbne. Krigen 1848-1850 berørte
den ikke direkte, men betød store forandringer på grund af sprog
reskripterne.
Jacob Jannsen havde selv bedt om en dansk hjælpelærer, da han
ikke følte sig hjemme i det danske sprog, og han tilbød oven i købet
Ludvig Lebech fri station - og det skulle han aldrig have gjort, for
hans datter Johanne Helene, der var bare 18 år gammel, og den knap
tre år ældre Lebech blev glade for hinanden. Jannsen, som ifølge
familietraditionen skal have sagt, at han hellere ville se sin datter
død end gift i Danmark, gav til sidst kun meget modstræbende sin
tilladelse til, at de to giftede sig med hinanden.
Brylluppet fandt sted i Nordhaksted på Lebechs 25-års fødselsdag den 17. juni 1855. I 1857 efterfulgte han sin svigerfar som lærer
Skolen i Nordhaksted. Den østlige del menes at være uændret siden Jacob
Jannsens og Ludvig Lebechs tid, men den var sikkert stråtækt dengang.
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og degn, mens Jannsen alene bestred embedet i Hørup, som Lebech
havde haft et par år. Jacob Jannsen blev dog aldrig god til dansk,
men kort før hans død i 1860 skrev generalsuperintendenten, at
degn Jannsens troskab og iver til dels erstatter den ”stedfindende
mangel”.
Imidlertid blev den politiske situation igen meget ustabil, og Lebech overvejede at flytte ”på grund af de særegne vanskelige forhold, under hvilke han nu virker i et blandet distrikt”. Snart brød
Krigen 1864 ud, og mange danske embedsmænd forlod deres stillinger efter den danske hærs rømning af Dannevirke den 5. februar
1864. I Nordhaksted blev både præsten og degnen på deres poster,
selv om de var udsat for mange chikanerier fra hertugen af Augustenborgs tilhængere. Disse veg ikke tilbage for at slå vinduer og
døre ind eller brænde kornet af for at skræmme de danske embedsmænd til at fortrække eller til at underkaste sig de nye magthavere – og det skete også for Lebechs. Min morbror Mogens Lebech
beretter i sin selvbiografi om, at han og min mor, da de var børn, fik
fortalt om, hvordan tyskerne om natten havde smidt store kampesten gennem vinduerne hos ”bedstefars”, så det var nær ved, at de
havde ramt deres onkel Johannes og deres moster Meta, dengang
små børn, der var lagt til at sove i deres barnesenge.

Sprogreskripterne ophæves, og hvad så?
Sprogreskripterne blev ophævet 14 dage efter nederlaget ved Dannevirke, og den 22. februar 1864 udsendtes en anvisning, som pålagde lærerne (og præsterne) at erklære, at de var ”inderligt beredte”
på at udføre det nye styres ordrer, ellers ville de blive afskediget
øjeblikkeligt uden pension. I Vis og Kær Herred skulle der dog afholdes en afstemning om dansk eller tysk kirke- og skolesprog. Nordhaksted ligger i Vis herred, og ved afstemningen den 28. april 1864
valgte Nordhaksted ikke uventet tysk.
Lebech tog så en tysk prøve i katekisation(undervisning i religion),
men betonede sit danske sindelag og sagde samtidig, at han aldrig
ville bryde sin ed til den danske konge. Derefter forsøgte myndighederne at få ham til at tage sin afsked med pension, hvis han skriftligt
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og uden protest ville give afkald på sit embede, men dette nægtede
han også.
Resultatet blev, at Lebech den 19. juli 1864 fik sin afsked: ”Der Küster und Schullehrer Lebech in Nordhackstedt wird hierdurch von
seinem Amte entlassen”, står der i brevet. Årsagen var nok, at der
den 12. maj 1864 indberettedes, at Lebech ”endnu i går ikke undså
sig for at tale dansk ved sit barns begravelse – heri kan man se en
demonstration imod det igen indførte tyske sprog; en sådan lærer
kan vi ikke beholde”.
Ifølge familietraditionen flygtede familien nordpå med én aftens
varsel. Familiens ejendele blev læsset på åbne vogne, og flugten gik
først til Aabenraa. Herfra beskrev Lebech den 27. juli i et brev til
Kultusministeriet sin situation, og en måned senere tog han alene til
København for at tale sin sag, mens Johanne Helene og de to børn
endnu opholdt sig ”to mil nord for Nordhaksted”. Familien var da
stadig i Slesvig, men det blev nødvendigt at flygte videre, og dens
eneste mulighed for tilflugt var i Grejs, hvor den gamle Josias Lebech stadig var degn.
Johanne Helene kom nu til at bo blandt danskere, som hun ikke
kendte. I Slesvig efterlod hun hele sin familie, først og fremmest sin
mor og søsteren Juliane Marie i Ladelund.
I krigsvinteren 1940 skrev Johanne Helenes kusine i Dedsbøl ved
Nibøl i sine erindringer: ”Trotz Krieges Not und Schrecken –ist hier
doch so schön, in der Heimat ists schön”. Og hun beskriver kort begivenhederne i Nordhaksted: ”Onkel Jakob und Tante Tine hatten 2
Töchter, Johanne und Marie. Der dänische Lehrer Lebeck holte sich
trotz aller damaligen Hindernisse die kluge Johanne als Frau mit
nach Jütland, und Marie, die hübsche, hatte Hochzeit mit Brodersen,
Kaufmann in Ladelund, als die Dänen besiegt worden”.
Efter flugten til Danmark opholdt familien sig næsten et år hos
Josias Lebech.

Ansættelse i Bredballe
Lebechs havde tidligere siddet så godt i det, at Ludvig Lebechs far
ligefrem i en avisannonce i Vejle Amts Avis den 31. marts 1860 ind42

Annonce i Vejle
Amts Avis den 31.
marts 1860.

rykkede følgende annonce: ”2,300 Rd. kunne faaes tillaans af Degnen Lebech i Nørrehaksted pr. Flensborg; man henvender sig til ham
eller til Undertegnede i Greis. Lebech”. Og nu havde familien så godt
som intet eksistensgrundlag.
Efter flere forsøg fik Lebech dog en lille pension på 216 rigsdaler,
og kort efter nytår 1865 blev han konstitueret som lærer i Bredballe. Han lejede sig i begyndelsen ind hos en gårdmand i nærheden af
skolen, mens den øvrige familie blev i Grejs. Lebech var måske usikker på, om han ville blive rigtigt ansat, for han søgte samtidig embedet som lærer og kirkesanger i Gauerslund. Sogneforstanderskabet
indstillede 3 lærere af de 31 ansøgere, og Lebech blev indstillet som
nr. 2. Han havde hård konkurrence, da nr. 1 var den afdøde lærers
søn, og nummer 3 var søn fra en af gårdene i Gauerslund Sogn. Det
blev da også ham, der fik embedet.
Lebechs endelige ansættelse i Bredballe-embedet skete den 1.
august 1865. Der havde længe været problemer med skolens lærer
siden 1854 Just Nielsen Rahbek, så den 9. februar 1865 overlod Skoledirektionen Lebech undervisningen skriftligt, men kun midlertidigt.
Det pointeres her, at Rahbek ikke vil få det mindste at gøre med
skolen, at skolen allerede nu besøges flittigt, og at undervisningen
atter er fuldstændig i gang.
Rahbek og Lebech havde aftalt, at de skulle dele offer fra den 14.
februar til den 1. august 1865, og i et brev til Skoledirektionen angiver Lebech indtægterne ved barnedåb, højtidsoffer, begravelse og
bryllup til at være i alt 21 rigsdaler, 3 mark og 13 skilling, men denne
lave sum protesterede Rahbek imod. Protesten blev imidlertid ikke
taget til følge, idet Rahbek var suspenderet før sin afskedigelse den
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Foto: Byhistorisk Arkiv

1. maj. Ifølge loven kunne han kun tilkomme halvdelen af embedets
indtægter til maj måned. Når Lebech så tilbød ham halvdelen til juli
måneds udgang, havde Rahbek ikke noget at beklage sig over.
Skolen var på grund af Rahbeks drikfældighed meget forsømt og
besværlig. Familiens dagligdag blev også vanskelig, da lønnen på 436
rigsdaler næsten kun var halvdelen af indtægten i Nordhaksted på
817 rigsdaler, der dog indbefattede embedet som kirkesanger. Alligevel faldt pensionen ved ansættelsen i Bredballe straks til 156
rigsdaler om året ifølge en lov af 24. marts 1865, der gav alle de

Lærer og elever ved Bredballe Byskole (Den Gamle Skole) 1897-1898.
Forreste række fra venstre: Morten Mortensen, Jens Mortensen, Bent
Sielemann, Karl Sielemann, Mathilde Bentzen, Johanne Nielsen og Jenny
Mathiasen.
Anden række fra venstre: Trea Rebækka Holdorff, Jørgine Pedersen,
Magdalene Svensson, Anna Mathiasen, Johannes Heldorff og Peter Nielsen.
Tredje række fra venstre: Kathrine Mathiasen, Marry Mathiasen og Mette
Mortensen.
Bageste række: Lærer Ludvig Lebech, Karl Sielemann, Anders Mortensen,
ukendt, August Heldorff og Laurits Jacobsen.
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fordrevne danske embedsmænd en livsvarig pension som delvis kompensation for tabet af embederne i Slesvig.
Alligevel, da det i 1869 kom på tale at opføre et nyt fattighus, meddelte Lebech sognerådet under debatten om opførelsen, at han
kunne rejse penge eller, hvis dette ikke ønskedes, skaffe et lån ved
sognerådets mellemkomst. Dette stemmer ikke helt overens med,
at fx så sent som i 1879 måtte Johanne Helene erkende, at familien
begyndte året med 575 kroners gæld.

Lærer i Bredballe
Faciliteterne for lærerfamilien var i orden. Privatboligen bestod af
fem værelser, og foruden en stor have var der 4 tønder land jordlod. Skolen lå nær ved købstaden, men der var rigtig mange børn at
undervise, normalt omkring 100, og mens anlæggelsen af den jyske
længdebane stod på, steg det i perioder med næsten halvdelen. I sin
ansøgning om kompensation for indtægtstabet nævner Lebech elevtallet 140 (han var vant til kun en tredjedel heraf i Nordhaksted).
Arbejdstiden var derfor lang, 6 timers undervisning hver dag!
Situationen bedredes, da Strandskolen blev oprettet i 1868, og
de 38 år, som familien tilbragte i Bredballe, blev trods alt gode år.
Der kom endnu to børn, Anna, der blev født den 19. december 1865,
og Marie, min mormor, der fødtes i 1874, samme år som broderen
Johannes blev student fra latinskolen i Horsens (Vejle Latinskole
fik først eksamensret i 1884), hvorefter han flyttede til København
for at studere teologi. Måske var det ikke så mærkeligt, at husholdningsregnskabet viste underskud, når der også blev holdt privatlærerinde til Anna og Marie.

Ludvig Lebech og Johanne Helene Jannsens
børns skæbne
Johannes Lebech
Det hjalp på økonomien, at Johannes (f. 1856) blev færdig med sit
studium. Efter et par ansættelser som lærer blev han kapellan i
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Ludvig Lebech og Johanne
Helene med det ældste
barn og den eneste søn
Johannes. Foto ca. 1860.

Nysted i 1882. Da var
han året før blevet
gift med købmandsdatteren Marie Stybe
fra Nykøbing F. I 1883
blev han udnævnt til
sognepræst i GaltrupØster Jølby, men efter
nogle år i Kornum-Løgstør, hvor han var med
til at iværksætte byggeriet af Løgstør Kirke
i 1892 og blev udnævnt
til provst i Slet Herred, flyttede familien
igen østpå, og Johannes endte som sognepræst i Holbæk-St. Merløse (d. 1922).
Af Johannes og Maries børn var fem piger, og den ene af dem
døde ganske ung. Sønnen Johannes blev lærer, og en datter Karen
lærerinde. Ingeborg var gift med lærer Svend Lunghøj, som 19081929 underviste på Kirketorvets Mellem- og Realskole, og på Vejle
Handelsskole. Bodil var gift med ingeniør Aage Widerberg og fik foruden en datter sønnen Otto Lebech Widerberg, der blev direktør
ved Vejle Tekstilfabrik og i nogle år boede på Bakkekammen. Helene
giftede sig med faderens kapellan Svend Nørreslet, der blev sognepræst i Engesvang og derefter i Snesere. Et barnebarn, Jens Svend
Theen Nørreslet, er speciallæge i Vejle.
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Meta Lebech gift Sommer
Johannes’søster Meta (f. 1861)
forlod Bredballe i slutningen af
1880’erne og flyttede til Grindsted, hvor hun blev lærerinde
for apotekerens børn. Her traf
hun sognepræsten Otto Sommer, som hun blev gift med i
1890.
Med ham kom der et usædvanligt menneske ind i familien
Lebech. Otto Sommer var født
i Slesvig i 1856 som søn af ritmester Carl Wilhelm Sommer,
og ligesom Metas familie måtte
hans flygte fra Slesvig, så han
og Meta havde straks et samtaleemne, da de mødtes.
Otto Sommers mor hed
De tre Lebech-søstre. Anna bagest,
Marie f. Høckendorff, og hun
Marie til venstre og Meta til højre.
var engageret i kvindesagen,
Foto taget lige før Meta blev gift.
hvilket forårsagede, at hun
ytrede sig på skrift i Clara Raphael-fejden, der opstod på grund af Mathilde Fibigers roman Clara
Raphael (1850), hvor hun går ind for kvinders ligeberettigelse. Familien Sommer var meget optaget af litteratur og samfundsspørgsmål,
og det må have givet Meta Lebech fra det konservativt indstillede
lærerhjem en del at tænke over.
Da Otto Sommer i 1886 blev sognepræst i Grindsted-Grene, havde
han, som han skriver i Erindringer fra Grindsted-Grene Sogne, ”hverken kone eller kæreste”, men det fik han så fire år senere.
Om sit giftermål skriver Otto Sommer: ”I februar måned 1890
forlovede jeg mig med min nuværende hustru, Meta Jacobine Andrea
Caroline Lebech; hun var datter af lærer Lebech i Bredballe og søster til min gamle Valkendorfianerkammerat Johannes Lebech. --- da
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der intet var at vente efter, bestemte vi at holde bryllup den 17. juni
1890 ”. Det var på Ludvig Lebechs fødselsdag.
Sommer havde ellers travlt på grund af et vikariat, og dagen før
brylluppet havde han et bryllup og to begravelser udensogns. Da han
kom hjem, fik han ”lidt at spise og kørte så kl. 2 eftermiddag med min
egen vogn til Vejle,.... så snart jeg var kommet til sæde i vognen, sov
jeg som en sten og vågnede først, da vi kørte ind på skovridergården
Gøddinggaard, hvor statsskovrider Krohn havde lovet mig sin lukkede vogn til selve bryllupsfærden. Der spiste vi til middag og kom
om aftenen til hotel ”Royal”, hvor mor og Anna (hans søster, der var
kgl. translatrice i fransk) ventede os”. Forfatteren Louise Bjørnsen,
som var med i vognen, udgav Annas Fortællinger fra Danmark og
Frankrig i 1898.
Vielsen, der blev foretaget af Johannes Lebech, og festen bagefter skriver han intet om, men om bryllupsrejsen, der gik til Slesvig,
da det var deres tabte barndomsland, fortæller han: ”Hun (Meta)
have en del slægt mellem Tønder og Husum. I august måned spændte vi så vore to prægtige sorte heste ”Ulla” og ”Britta” for den lette
rejsevogn, pakkede en kuffert med lidt klæder og en sæk med foder
til hestene. En madkasse blev anbragt i magasinet, og så rullede vi af
sted”. Efter et par overnatninger nåede parret til den store marskgård i Prins Kristian Albrechts Kog, hvor de boede hos Metas slægtninge en uges tid.
Allerede i 1893 forlod familien Grindsted, og Otto Sommer blev
præst i Veflinge på Fyn, hvor han døde i 1914. Meta boede sidst i
Dalum, hvor hun døde i 1929. Begge er begravet på Veflinge Kirkegård.
Den ældste søn Otto døde kun to år efter sin mor. Han var sidst
præst i Fuglebjerg, hvor hans grav findes. Hans søn Otto er morfar
til sangeren Rasmus Seebach. Datteren Dagny, som var i besiddelse
af en lille skuespilleråre, var gift med Holger ”Gissemand” Pedersen,
og den yngste søn Preben var nogle år i Fremmedlegionen.

Anna Lebech
Ludvig Lebech og Johanne Helenes næstsidste barn var ovennævnte
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Anna. Blade af hendes dagbøger, helt tilbage fra hun var lille
pige, findes stadig,
og hun fortæller herligt småtræk af livet
i Bredballe Skole, ligesom de faldt hende
ind. Således fortæller
Anna om en udflugt til
Grejsdalen og Skrædderbakken, et dengang
meget yndet udflugtsmål med traktørsted,

på min dyrebare Faders fødselsdag den
17. juni (1875). Hendes
mor var åbenbart ikke
med, for hun nævner
kun Fader, Sofie og
Meta. Sofie var hendes
faster, som blev kaldt
Meta sidder i stolen, mens Anna som den
tante ligesom faderens
yngste står op. Foto ca. 1873, før Anna
to andre søstre. De var
begyndte at skrive dagbog.
ugifte, men Sofie blev
gift – i øvrigt fortæller
Anna også pudsigt om, hvordan det gik til: den 28. (juli?) var Fader
og Tante over i Løsning for at fri til Peter Sørensen. Om tanten var
den kommende brud eller tante Marie fra Grejs, kan man ikke vide,
men Peter Sørensen indvilligede i hvert fald i at gifte sig med Sofie,
som var 11 år ældre end han. Han var snedkermester i Søndergade i
Vejle, senere i Møllegade 3, og Sofie, da hun var blevet enke i 1906,
boede i Skyttehusgade 16. Her døde hun 81 år gammel i 1916. Peter
var en usædvanlig mand, der læste meget, fx Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre på tysk.
I vinteren 1877 skriver Anna om, at Frøken (privatlærerinden) og
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moder skændtes om bøger og noder, hun ville have rejst, men moder
fik hende til at blive. I marts fortæller hun om danselæreren, hvis
undervisning hun ikke kunne følge, da der ikke var nogen oppe i byen,
der ville være med, men nede ved stranden var der. Den 8. april
var det kongens (Christian den Niendes) fødselsdag, og de børn, der
skulle konfirmeres var i skole for sidste gang. De tog afsked, og
fader gav dem det sidste ord med, Giv plads til Jesus. Da hjalp jeg
Sine med at vaske. Frøken, Meta og jeg var om eftermiddagen oppe
at rulle. Jeg var nede hos Lars Rasmussen efter brændevin. Lars
Rasmussen var ejeren af Bredballegaard – som Lars Frederiksen,
købte gården af. Og Anna fortæller videre om den bedrøvelige juleaften, hvor det sneede så rædsomt, min kære broder kunne ej
komme hjem. Og vi var så kede. Vi fik et juletræ af Søren Darum (på
Bybækgaard), men fordi vi ikke kom til Vejle, have vi ingenting fået
købt til at pynte det med.
Senere i dagbogen fortæller Anna om nogle dejlige sommerdage i
1882, hvor hun med sine veninder bl.a. den kun 14½-årige Anna (Alexandra) Schnabel, datter af blikkenslagermester Johan Friederich
Schnabel fra Sachsen, og sine unge opvartende kavalerer drak chokolade og spiste is og kager på Boiesens Konditori (Torvegade 8).
Hun gik denne sommer i danseskole på Brandts Hotel (Torvegade 4,
nedbrændte 1929) fra den 23. juli til den 15. august. Anna Schnabel
var med, men den 30. juli kom hun ikke, fordi hendes søster blev begravet (hun hed Olga og døde bare 3 uger gammel), og vi vare ikke hos
Boiesens. Undervisningen sluttede med et bal. Onsdag den 17. august
stod det store bal med overordentlig munterhed. Det regnede, og
Anna faldt, da hun gik ned ad trappen derhjemme, men heldigvis slog
hun sig ikke. Dagen indledtes med en middag kl. 12, hvor Moder var
med, og vi spiste lammesteg, portvin og cherry til (Anna var 16½).
Senere dansede hun meget, mest med Petersen. Petersen havde fået
en ny guldkæde med medaljon, han sagde, at han ville ønske, at jeg
sad deri. De gik i Skyttehuset, og vi gik først hjem kl. 5, og det var
helt lyst. Petersen fulgte hende hen til de venner, hvor hun boede, og
bad hende om en rose, (Anna havde fået flere buketter ved ballet)
jeg kastede en ned til ham fra vinduet. Så var en dejlig aften forbi.
Det hele foregik i al uskyldighed, selv om det blev sent. Underti50

den blev Anna inde i Vejle
flere dage i træk, for det
regnede også meget den
sommer. Så kunne fornøjelserne fortsætte. Nogle
gange var Meta med, også
Fader og Moder, men
Fader kom tit og hentede
hende, når byturene blev
for mange og for lange.
Hun var så ked af at skulle
med hjem, at Fader blev
vred.
Det blev han måske også
senere, for Anna kom både
til fugleskydninger og baller i Skyttehuset, hvor hun
blev trakteret med kaffe
og limonade. Festen slutMusiklærerinden Anna Lebech.
tede brat med Indre Missions komme til Bredballe.
Da var Anna 22 år.
I 1893 flyttede Anna til København og kom her ind i et virkeligt
musikalsk miljø, da hun bl.a. tog sangundervisning hos Viggo Matthison-Hansen, der var kantor ved St. Peders Kirke, søn af komponisten
og organisten professor Hans Matthison-Hansen, der også var sønderjyde. Hendes fars store drømme om en karriere som sangerinde
for hende blev aldrig til virkelighed, og efter en grundig uddannelse
blev hun en respekteret musiklærerinde i Vejle, men trods mange
bejlere blev hun aldrig gift.
Annas store kærlighed var vist barndomsvennen (Kristen) Niels
Eskesen, født som Kristen Nielsen, men han skiftede navn i 1886.
Han var søn af husmand, teglværksarbejder, senere husejer Niels
Eskildsen og Kirstine Kristensen. Eskesen var ven af hele familien,
og trods sin fattige baggrund studerede han til dansk jurist. Når
det ikke blev til noget med Anna og ham, var det måske, fordi han
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Vennen Niels Eskesen fra
Eskesminde i Bredballe.

ikke var religiøs. I i et brev til min
mormor på hendes 14-års fødselsdag skriver han, når hun ”lig en
blomsterknop folder sig ud for den
store verden, var et par gode råd
måske på rette plads i dette brev,
men jeg kan ikke engang selv følge
gode råd”, og han fortsætter, at
hvis hun på sin vej møder for store
anstødssten,” ja, så kan jeg kun
ønske, hvad jeg allerede ved, du gør, at du holder dig til den Gud, som
du er opdragen i troen på”.

Marie Lebech gift Frederiksen
Min mormors historie er allerede fortalt under mit andet hold oldeforældre i Bredballe, men nævnes skal det, at Anna blev en elsket
moster for min mormors børn.

Lebechs venner og bekendte
I modsætning til Lars Frederiksens plejede Lebechs omgang med
nogle af egnens beboere, hvilket ses af mange postkort fra fx gårdejer Laurits Møller Winther med familie i Knabberup. Her var igen
en slesviger, der var kommet til Nørrejylland. Der er også hilsener
fra Laurits Møller Dahl, som 1884-1896 var gårdmand på Charlottenlund i Hornstrup. Fra Birkely i Bredballe er der især bevaret mange
postkort. I Birkely boede Jensine Beck siden 1895 sammen med sin
mand indremissionær og handelsgartner Christian Johannes Beck.
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De flyttede til Bredballe fra Odder, men Jensine var barnefødt i
Bredballe som datter af gårdmand Mathias Nielsen og Maren Jensen på Mariesminde. Hendes mand var søn af Indre Missions stifter
Vilhelm Beck. Da de i 1888 blev gift i Ørslev på Sjælland, hvor Vilhelm Beck var sognepræst, opholdt Jensine sig i Ørslev, mens han
var gartner på Rosenholm.
I 1887 døde Mathias Nielsen, og hans søn Niels Mathiasen (f.
1856) fortsatte som gårdmand på Mariesminde, men da han blev gift
med Dorthe Marie Jensen/Knudsen, datter af Jens Knudsen på Enggaarden, flyttede parret derhen. Dette ægtepar var familien Lebechs bedste venner i Bredballe, fortalte deres datter Jenny, som i
1916 overtog Bybækgaard sammen med sin mand Jørgen Udengaard.
Jenny Udengaard var meget glad for lærer Lebech, sagde hun, og
viste mig også den fine broche, som Lebechs havde givet hende i
konfirmationsgave. Hendes datter lærerinde Marie Udengaard, der
døde lige før sin 90-års fødselsdag i 2011, kendte godt til familien
Lebech og hendes mors begejstring for sin gamle lærer.
Andre gamle elever huskede også Lebechs. Dampmøller Jens Nielsen, Nørremølle i Horsens, som var en af Lebechs første elever,
sendte altid julekort, og Erna Flach-Bundegaard, datter af fabrikant Jacob Bundegaard og Sara f. Flach, skrev kort til både Anna
Lebech og til lærer Lebech. Hun var dog nok Annas elev ligesom
broderen, ingeniør Ejner Flach-Bundegaard, der også sendte kort til
lærer Lebech. Dampmøllen Lille Mølle på Christianshavns Vold indrettede Flach-Bundegaard til Dansk Instrument Apparatfabrik, og
undermøllen af vindmøllen blev familiens bolig. Lille Mølle er nu Nationalmuseets ejendom, og boligen er et fint museum.
Som fortalt hjalp selv Lars Frederiksen, når der skulle hentes
prædikanter til missionshuset, og Lebech hjalp ligefrem ved at have
overnattende gæster, efter at familien var flyttet til Vejle, således
modtog han et takkekort fra pastor Johannes Ankjær, Pjedsted, i
1912, da han var over 80, og Johanne havde været død to år, men der
var jo altid Anna til at tage sig af gæster – og ung pige i huset var
der også.
Fra Jacob Mathiesen findes der et kort fra New York med et billede af Central Park, som sendtes i 1907. Retskrivningen er ikke helt
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korrekt – måske er han en gammel elev, men han har ikke kunnet
identificeres.
Også provst V. Henningsen i Grejs kom ud i verden. Han sendte
kort fra Bad Nauheim den 29. september 1911. Han fortæller, at
badene er fortræffelige, og han sender ”de venligste hilsener til
Dem selv og frøken Lebech fra min kone og Deres hengivne V. Henningsen”.

Forbindelse med familien
Familien spillede en stor rolle i lærerfamiliens liv. Lebechs far levede
endnu nogle år, efter at familien var kommet til Bredballe. Foruden
de tre søstre havde Lebech en bror Conrad Daniel, der var gårdejer
i Solskov. Han døde ret
ung, men hans børn kom
hos Lebechs, bl.a. den
senere sognerådsformand og sognefoged
i Øster Snede Josias
Lebech, hvis sønnedatter Anna Marie blev
gift med Hans Jørgen
Iversen, der var folketingsmedlem for Centrumdemokraterne og
Kristeligt Folkeparti.

Anna Catharina Jannsen f.
Volquartz. Hun er vist ikke
glad for at blive fotograferet,
men datteren i Danmark har
sikkert gerne villet have et
foto af hende.
54

Jens Peter Gotlieb Lebech, Ludvig Lebechs ældste bror, som også
blev lærer, havde desværre en svag psyke og måtte opgive sit lærerog kirkesangerembede i Ringive . Derefter flyttede han sammen med
sine forældre og søstre i Grejs, hvor han døde i 1870.
Det lykkedes for Johanne og Ludvig Lebech at bevare kontakten
med Johannes familie. Hun aflagde besøg i Nordhaksted med sine
ældste børn, hendes mor kom på besøg i Bredballe, og Lebech rejste
af og til i sine sidste år med toget til Klangsbøl, hvorfra han gik til
Klægsbøl for at besøge sine niecer. Så sent som i 1970’erne erindrede en grandniece med begejstring ”Onkel Jütland”s besøg, og en
anden grandniece talte smukt om hans svigerfar Jacob Jannsen, som
hun kaldte Onkel Jacob.

50-års jubilæum
Ludvig Lebech nåede at holde 50-års lærerjubilæum, og det var en
begivenhed, som virkelig blev fejret. Allerede da Strandskolen blev
oprettet, havde Lebech modtaget en værdifuld gave som en anerkendelse fra beboerne i det fraskilte skoledistrikt, og ved et af
Vejle Byråds møder var det blevet fremhævet, at børnene fra landsbyskolen i Bredballe kunne måle sig med børnene i Vejles skoler. Et
par måneder før jubilæet havde der været provstivisitats ved hans
skole, og provsten udtalte da sin fulde tilfredshed såvel med skolens
standpunkt som med børnenes kundskaber. Artiklen om Lebechs liv
og virke, som Vejle Amts Folkeblad bragte den 2. oktober 1901, afsluttes med følgende ord: ”Hr. Lebech har haft en vis evne til at animere en mængde af sine elever til at ”gå videre, så et stort antal af
disse findes i meget forskellige, men gode stillinger landet rundt, og
de med mange flere vil ganske vist mindes den gamle lærer på hans
50-årige jubilæumsdag den 15. ds”.
Fejringen skildres i Vejle Amts Folkeblad den 16. oktober. Det var
en sjælden fest, og det viste sig ved de mange, der var mødt for at
bringe lærer Lebech og familie deres lykønskning. Selv om Lebechs
lejlighed og den smukt pyntede skolestue ”af anselig størrelse”,
hvorfra alle skolebordene var fjernet, blev taget i brug, kunne de
tilstedeværende knap rummes i lokalerne.
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Gruppebillede fra Ludvig Lebechs 50-års jubilæum som lærer i 1901. Familien
er fotograferet foran Bredballe Skole. På bænken sidder Ludvig Lebech og
Johanne Helene sammen med døtrene Anna - ved siden af faderen - og Marie
- ved siden af moderen. I bageste række står i midten sønnen Johannes,
der nu er provst. Til højre for ham står søsteren Meta, til venstre hans kone
Marie f. Stybe. De to herrer er til højre Metas mand pastor Otto Sommer og
til venstre Maries mand dyrlæge K.K. Frederiksen.

Om formiddagen ankom sognefogden, det var væver og landbruger Rasmus Rasmussen, Odenseminde, og gårdejer Martin Hansen
på Pedersminde for at overbringe hr. Lebech en gave fra venner i
Bredballe og ved Bredballe Strand. Gaven bestod af et fuldstændigt
kaffeservice af sølv, og den var ledsaget af en adresse underskrevet af ca. 90 beboere, hvori de udtalte ”en varm tak for den dygtighed og aldrig svigtende interesse, hvormed jubilaren i de svundne år
havde røgtet sin gerning, med ønsket om en lykkelig livsaften for hr.
Lebech og hustru”.
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Der var også en gave fra skolebørnene bestående af en sølvragoutske og flere andre, bl.a. en gave ”fra en gammel chokoladefabrikant” justitsråd H.E. Friis, en tidligere apoteker, der havde solgt
Vejle Løveapotek i 1889 og var flyttet til København.
Om eftermiddagen indfandt der sig flere honoratiores. Ovennævnte provst Henningsen i Grejs og sognepræsten pastor Melbye
overbragte Lebech en varm tak for hans virksomhed henholdsvis fra
skoledirektøren og skolekommissionen.
Ved aftensbordet lød der også en varm tak fra sognepræsten
på egne vegne og fra sognerådsformanden, som var lærer Christen
Nielsen fra Strandskolen, hvortil han kom i 1872. Selv om han var
næsten tyve år yngre end Lebech, var der sikkert et godt venskab
mellem de to familier, da Christen Nielsens kone Ingeborg Marie Fischer var sønderjyde fra
Aabenraa, der også var
gået tabt efter nederlaget i 1864. Christen var
derimod indfødt – søn
af gårdmand Niels Christensen og Christine Pedersen på Boelskilde i
Bredballe.
På beboernes vegne
rettedes en tak til lærer
Lebech ved gårdejer
Niels Jensen, Askegaard,
der boede næsten nabo
til skolen.

Lærer ved Strandskolen og
sognerådsformand Christen
Nielsen og hans hustru
Ingeborg Marie Fischer fra
Aabenraa.
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Derefter fulgte flere private taler, og en mængde telegrammer og
breve, som var kommet i dagens anledning, bl.a. en lykønskningsskrivelse fra stiftets nye biskop, dr. Koch. Han var netop blevet udnævnt
til biskop over Ribe Stift i 1901.
Aftenen sluttede med, at lærer Lebech meget bevæget takkede
den store forsamling for dens nærværelse og for den anerkendelse,
der var vist ham, for hvert godt minde fra hans skolegerning,”hvoraf
det allerbedste dog var mindet om småbørnenes kærlighed”.

Endeligt farvel til Bredballe
Lebech lod sig pensionere den 1. februar 1903. Lige før fik han tildelt
Dannebrogsmændenes hæderstegn på grund af lang og tro tjeneste.
Det skete i overværelse af begge skolens klasser og skolekommissionen, og kort efter blev der holdt en stor afskedsfest.
Også her giver Vejle Amts Folkeblad en skildring af begivenheden. Artiklen stod i avisen mandag den 9. februar, men festen var
blevet holdt torsdag den 5.,
og ”da samledes beboerne i
Bredballe Skoledistrikt til
fest i Bredballe Skole med
lærer Lebech og hustru for
at tage afsked med deres
gamle, afholdte lærer, som
nu efter 39 års (det var nu
kun 38) nidkær virksomhed iblandt dem forlader
Bredballe og flytter her til
Vejle”.
Som ved jubilæet var det
gårdejer Niels Jensen, der
på beboernes vegne bragte
Gårdejer Niels Jensen
Askegaard og hustru
Jørgine f. Hansen
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Lebech en hjertelig tak for hans mangeårige virksomhed. Dampmøller Jens Nielsen takkede også for alt, hvad han havde været for sine
elever.
Endnu flere talere nævnte det gode forhold, der havde været, mellem Lebech og hans elever, men gladest var han for den tale, som
blev holdt af den residerende kapellan i Vejle C. Christensen. Undervisningen i Bredballe Skole blev ledet med ”stor dygtighed, grundighed og kærlighed”, og kapellanen fortsatte: ”Man mærker ikke, at
han har nået støvets år, når han står over for børnene; ti der er en
nidkærhed og kraft over ham, der virker betagende, og sjældent har
jeg set børn så velforberedte og interesserede i undervisning, som
i hr. Lebechs skole --- han havde ikke blot bestræbt sig for at føre
fremad i oplysning og kundskab, men at lede børnenes hjerter ind i
de evige sandheder, der kunne bære dem gennem livet.”
Ludvig Lebech takkede bevæget og skildrede kort det lykkelige liv,
han havde tilbragt i Bredballe, som han sammenlignede med Abrahams i Mamrelund. Den gjorde stort indtryk på alle.
Ved bordet blev der sunget flere sange ”under frk. Anna Lebechs
dygtige ledelse”, og til sidst modtog lærer Lebech en værdifuld erindringsgave.

Artiklen slutter med en ”Tak”
”For den smukke og værdifulde gave, jeg modtog af distriktets beboere forinden min afrejse fra Bredballe, beder jeg hver og en modtage min hjertelige tak.
Lebech”.

I Vejle
Ludvig Lebech og Johanne kom nu igen til at bo sammen med Anna,
der allerede havde boet i Vejle i flere år. Det nye hjem var Nørrebrogade 51 i stuen, i det hus, som kaldes Englehuset. Betegnelsen
hentyder til en frise på huset – der ikke forestiller engle, men forskellige håndværkere i arbejde, bygningskunstens skytsånder. Det
var det rette sted at bo for den gamle lærer. Der kom mange men59

nesker gående forbi, som Lebech fik sig en snak med, og lærerinde
frk. Edith Laursen, en niece af Statens Forskoleseminariums første
forstander Rasmus J. Holm, har fortalt mig, at når hun som lille pige
kom forbi Englehuset på vej til seminariet på Horsensvej, kunne det
hænde, at hun snakkede med lærer Lebech, der havde et godt øje til
hende på grund af hendes slægtskab med seminarieforstanderen.
Den 24. januar 1910 døde Johanne Helene, og hun blev begravet
på Østre Kirkegård. Ludvig Lebech fulgte efter sidst i december
1914. I samme gravsted ligger også Anna begravet. Hun flyttede til
Ørstedsgade 25 efter faderens død, hvor hun fortsatte med at give
klaverundervisning, indtil hun ca. 1930 flyttede ind på Vejle Hospital
på Nørretorv, hvor hun døde den 21. oktober 1938. Mange år senere
gjorde jeg netop ved gravstedet frk. Laursens bekendtskab, da hun
stod og mindedes sine samtaler med lærer Lebech.

Englehuset på
Nørrebrogade 51 i
Vejle. I stueetagen
boede Lebechs sammen
med datteren Anna
efter Ludvig Lebechs
pensionering.
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I haven bag Englehuset. Personerne er fra venstre: Ludvig Lebech, Anna
Lebech, Marie Lebech gift Frederiksen med datteren Ellen og sønnen Mogens
samt Johanne Helene Jannsen gift Lebech.

Afslutning
Ludvig Lebechs store drøm var en genoprettelse af Danmark fra før
1864. Han oplevede udbruddet af Første Verdenskrig, der gav hans
drøm – også om at vende tilbage til Slesvig – næring, men først seks
år efter hans død skete genforeningen, hvorved grænsen kom til at
gå få kilometer nord for Nordhaksted. Johannes og Meta deltog i
afstemningen i zone 2, der dog forblev tysk.
Men flugten fra Slesvig glemtes aldrig. Johanne savnede sin familie hele livet og måtte lægge sin frisisk-tyske kultur bag sig. Det
smukke bakkede fjordlandskab ved Vejle, som jeg glæder mig over
hver eneste dag, fandt hun sig aldrig rigtigt til rette i. Hun længtes
altid tilbage til marsken med det vide udsyn og talte kun dansk med
udpræget slesvigsk dialekt. Og Ludvig Lebech, der med så stor ildhu
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var gået ind for udbredelsen af det danske sprog i Slesvig, måtte
erkende, at hans virke havde været formålsløst.
Flugten for ca. 150 år siden har givet Johanne Jannsen og Ludvig
Lebechs efterkommere en særlig dimension i tilværelsen. Den er
af en helt anden karakter end Hansine Christensens og Lars Frederiksens betydning, men den har også været speciel på grund af
tilknytningen til den grundtvigsk-koldske fri- og højskolebevægelse.

.

Marmorpladerne på Østre Kirkegård i Vejle med Anna Lebechs plade mellem
forældrenes
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Bredballe Gl. Skole anno 2012.

Bredballegård stuehus anno 2012.
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Skoler i Bredballe gennem 250 år
Før 1750 blev Bredballes børn undervist af de såkaldte løbedegne, som var disciple
(elever) fra Latinskolen i Vejle. Dette system var ikke særlig stabilt, og beboerne var
meget utilfredse med det. Først da Hornstrup Sogns Skolefundats af 1741 fastslog,
at der skulle indrettes et skolehus med ”Rum og Platz” nok for den til dette område
beliggende ungdom, blev forholdene for undervisningen bedre.
Skolehuset var utvivlsomt beliggende samme sted som Byskolen, og var lavt og
uanseligt. Ejeren af Tirsbæk - Niels Linde - var eneste lodsejer, og han påtog sig
at forsyne Bredballe med en forsvarlig skolestue og andet tilbehør samt fremover
forestå vedligeholdelsen.
Byskolen (Den Gamle Skole), blev indviet i 1857 og betegnes som en ypperlig skolebyg
ning på 12 fag opbygt foruden udhus.
Pogeskolen blev etableret som en aflastningsskole for Byskolen på grund det stigende
antal børn i området. Her blev de små børn undervist, og det foregik formentlig i
hjemmet hos Niels Bentsen på Kirkebakken.
Strandskolen blev bygget i 1861 ved Bredballe Strand – lidt syd for 2. tunnel og bag
ved slagteren - fordi børneantallet var stadig stigende. I 1868 var der således 70
elever i Byskolen og 65 elever i Strandskolen.
Centralskolen. Årene gik og børneantallet blev ved med at stige. Hverken Byskolens
eller Strandskolens bygninger var tidssvarende, og derfor blev der i 1914-1915 bygget
en ny skole centralt beliggende i nærheden af kirken. Her blev områdets 150 børn
samlet i en 6 klasse delt skole med 2 lærere og 1 lærerinde.
Kirkebakkeskolen afløste Centralskolen i 1966. Antallet af beboere i Bredballeområdet var steget, og Centralskolen kunne ikke længere klare presset. Men
trods en udbygning i 1970-71 var kapaciteten stadig for lille, og der blev truffet
principbeslutning om anlæggelse af en ny skole i området omkring Bredballe –
Nørremarken. I 1977 var skolen således med 799 elever den største i Vejle Kommune.
Hældagerskolen. Byggeaktiviteten på Nørremarken var høj, og det samme var
tilfældet i Bredballe, hvorfor behovet for nyt skolebyggeri var akut. En ny skole
i området skulle lette presset på Nørremarksskolen og det forventede pres på
Kirkebakkeskolen. Og i 1973 stod 2 bygninger på den nye Hældagerskole klar til brug.
Kildemateriale: Marius Hansens bog om Hornstrup Sogn og Vejles Skolehistorie af Chr. Kjeldsen.
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