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Oversigt over gravminder på Skårup Kirkegård 

1. P. A Wedel, præst og forstander på Skårup Seminarium 

2. J. C. Schurmann, seminarieforstander 

3. Ludvig Ejnar Christensen, seminarielærer  

4. Jens Henrik Marius Tofte, musiklærer på Seminariet 

5. Oleg Saucant, frihedskæmper. 

6. Johan Nielsen, spillemand og indenrigsmissionær 

7. Anders Christian Hansen m.fl., viceskoleinspektør 

8. Selma og Severin Nielsen 

9. Svend P. Müller, frihedskæmper 

10. Hans Christian Rørdam, sognepræst 

11. Johannes J. Hansen, sognepræst 

12. Carl Christen Hansen, stabsofficiant  

13. Søren Martin Sørensen, sognepræst 

14. Jürgen Hinrich Trahn, seminarielærer 

15. Karen Pedersdatter 

16. Familien Christian Rasmussen 

17. Michael Mayntz og Julie Mayntz 

18. Peter Bertelsen, gårdejer 

19. J. J. Muhle, forstander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P. A. Wedel                     - 1 - 

Født 26. januar 1768.  

Død 23. maj 1842 

P.A. Wedel, Peter August Wedel, præst, 

seminarieforstander.  

Født i Kbh. (Frue), død i Skårup, begravet 

samme sted.  

W. blev student (privat dimitteret) 1783, 

tog filologisk eksamen 1786 og teologisk 

attestats 1789, hvorefter han var dekan på 

Kommunitetet og alumne på Borchs 

kollegium.  

1790 blev han Dr.Phil. på en afhandling om 

danskes indsats ved at udgive og tolke 

latinske forfattere (Merita Danorum in 

latinis scriptoribus edendis atque 

illustrandis), et nyttigt bibliografisk værk, 

men uoriginalt, hvorfor også samtiden 

undredes over, at det kunne kvalificere til en 

doktorgrad.   

I 1792 blev W. præst i Allesø-Næsbyhoved-Broby og i 1794 i Skårup, fra 1812 også sognepræst i 

Tved og 1807-37 amtsprovst i Svendborg amt. Et særligt ry vandt W. ved i 1803 at stifte og i 

præstegården huse et seminarium, hvis forstander han var til 1835; han havde en enorm 

arbejdskraft og bestred i flere år alene hele undervisningen – 

siden hen tog han altid flittigt del i den – og forbilledet for 

hans stiftelse var biskop P. O. Boisens seminarium i 

Vesterborg.  

W. var en god økonom, som kunne holde driftsudgifterne 

nede, og han var en habil pædagog, så seminariet vandt 

hurtigt anseelse og søgtes især af bondesønner.  

Teologisk var W. rationalist og lå ofte i konflikt med de 

gudelige forsamlingers folk i sognet; han var en myndig mand 

("paven i Skårup") som også let gerådede i slagsmål med 

autoriteterne, fx med biskop F. Plum og senere med 

repræsentanterne for den såkaldte "indbyrdes undervisning", 

som W. ringeagtede; han led da den tort, at amtsprovst P.H. 

Mønster blev sat til at inspicere Skårup seminariums tilstand på dette felt.  

P.A. Wedel fik rang med biskopper 1835. 

På Wedels grav, der ligger så nær som muligt både ved seminariet og præstegårdens tidligere 

beliggenhed overfor kirken (præstegården ligger nu på Mosegårdsvej i Skårup), har gamle elever 

rejst ham et monument, der bl.a. bærer den Wedelske slægts bomærke: En cirkel, hvori der er 

For- og bagside af P A Wedels gravminde 



 

indskrevet en ligesidet trekant, som atter er delt i tre ved radier. Som sindbilleder på gudsfrygt, 

sundhed og tid er i felterne afbildet henholdsvis et røgelsesalter, en blomst og en slange, der bider 

sig selv i halen.  

Bogstaverne D. S. T. på trekantens sider - forbogstaverne til Deus (Gud), Sanitas (sundhed) og 

Tempus (tid) - henpeger på hans valgsprog:  

Deum sancte timeto. 

Sanitatem tuere diligenter. 

Tempus dispensa sapienter. 

hvilket kan oversættes til:  

Frygt Gud med fromhed.  

Bevar sundheden med omhu.  

Inddel tiden med visdom. 

I ring om seglet står: Coelum undiquc et undique coelum:                                        

Himlen overalt og overalt himlen.  

l en artikel i Berlingske Tidende 1843 no. 226 antydes det, at bomærket skal være skåret af Tycho 

Brahe selv til en af Wedels forfædre. Sammenholdes dette med de i fodnoten refererede 

iagttagelser, bliver det sandsynligt, at slægten Vedel har fået bomærket gennem Anders Sørensen 

Vedels nære venskab med Tycho Brahe.  

På monumentets forside ses historiens muse siddende foran den afdødes buste, der står på en 

Søjle, og ”optegnende hans daadfulde Livs Gjerninger paa en 'I'avle s”.  

På monumentets basis læses:  

Seminarieforstander, Dr. Peter August Wedel,  

Ridder af Dbr. og Dbmd., Født d. 26. Januarii 1768,  

død d. 23. Maii 1842.  

Ordets sande Forkjynder,  

Oplysningens ivrige Befordrer,  

den nidkjære Lærer  

helliges dette Minde  

              af  

hans taknemmelige Disciple.  

Som Præst var P. A. Wedel en tør moralist, men som menneske en helstøbt karakter af ikke ringe 

format. Han sagde: ”At være præst for at forevrøvle min menighed noget tørt dogmatisk sludder 

har aldrig været min sag. Jeg anser dette for at være en fornuftig mand alt for uværdigt. At ville 

føre sjæle til himmelen, førend de er blevet gode og lykkelige på jorden, er at begynde sagen 

bagfra – spænde hestene bag vognen – er det samme som at ville opnå virkningen uden at 

anvende årsagen. Nej! Gjør din menighed først til gode og lykkelige mennesker på jorden, så vil 

himmelen åbne sig selv for dem”. 

Den Wedel’ske slægts bomærke  

placeret på soklen af gravmindet. 



 

Wedels gravminde er på menighedsrådets foranledning renoveret i 2020 af malerne Harry Frøsig 

Bruun og Palle Lindharth.  

Monumentet er i sin tid lavet af støbejern. Monumentspirene var gået fra hinanden og er inden 

bemalingen blevet fuget og bundet sammen med ståltråd. Der er taget farveprøver ud fra de 

farverester, der var bevaret på monumentet, og malerne har anvendt dels en speciel 

rustbeskyttende metalmaling, der har 8 års beskyttelsesgaranti.  

Til stafferingerne er anvendt alkydskibs-maling. Til teksterne er anvendt guldbronze.  

Hele monumentet er blevet malet 3 gange. 

Fodnote: Dr. Schou-Pedersen har henledt opmærksomheden på, at det samme bomærke ses på Gemperles billede (1578) af Anders Sørensen Vedel 

(Frederiksborg museum) Dette billede er gengivet i flere litteraturhistoriske værker. I en lidt ændret skikkelse har hr. A. Ebbesen fundet det i Troels 

Lund: Historiske fortællinger, 2. bind side 326, hvor et kobberstik , forestillende Anders Sørensen Vedel som ældre er gengivet. 

Kildeangivelse: Skårup Lokalhistoriske Arkiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jens Christoffer Schurmann                                                                                                 - 2 -                                  

Født 16. juni 1812  

Død 10 december 1891.  

Sognepræst i Skårup. 

J. C. Schurmann, Jens Christopher Schurmann, 

seminarieforstander. Født på Sollerupgård ved Fåborg, død i 

Skårup, begravet samme sted.  

S. blev student fra Nyborg i 1830. Trods trange kår tog han i 

1835 teologisk eksamen med udmærkelse. Han blev alumne 

på Borchs kollegium, blev pronotar ved det teologiske 

fakultet og en anset og søgt manuduktør, samtidig med at 

han fortsatte sine studier. Han deltog i Lyceums latinske 

disputerøvelser og var i 1840 medbestyrer i Studenter-

samfundet. I 1846 blev han residerende kapellan ved Frue 

kirke i Ålborg og sognepræst ved Sønder Tranders.  

Han giftede sig i 1847 med sin kusine, Cathrine  

Marie Jensen, hvis mor var født Schurmann.  

I denne forbindelse skal det bemærkes, at slægten 

Schurmann er en gammel præsteslægt. Der har bl.a. været 3 

slægtled som præster i Frørup.  

Grebet af de politiske og nationale strømninger blev han valgt som repræsentant for Ålborg til den 

grundlovgivende rigsdag, hvor han blev medlem af dens snævre seksmands grundlovsudvalg.  

Efter opfordring af kultusminister J. N. Madvig søgte og fik han i 

1851 embedet som sognepræst og seminarieforstander i 

Skårup. S. var i sin 40-årige funktionsperiode en af landets 

dygtigste seminarieforstandere. Han var selv en ualmindelig 

dygtig lærer i religion, psykologi og praktisk skolegerning, og 

eleverne blev præget af de ubønhørlige krav, han stillede med 

hensyn til klar tanke og stringent udtryksevne. S. betragtede 

seminariet mere som et universitet end som en skole og 

ønskede en fri og så vidt muligt selvstændig tilegnelse af stoffet, 

der kunne sætte den åndelige selvvirksomhed i bevægelse. 

Seminarister fra Skårup blev derfor meget forskellige i deres 

senere virksomhed. S. vurderede betydningen af 

seminarieforstanderstillingen så højt, at hverken Ribe bispestol, der blev ham tilbudt 1867, eller 

udsigten til at blive landstingsmand eller endog kultusminister kunne friste ham.  

Som seminarieforstander var han ved sin livlighed og åndelige overlegenhed en højt skattet lærer. 

Han var en mester i det danske sprog. Og med sin fine, harmoniske personlighed og sin klare form 

øvede han en betydelig indflydelse på sine elever. Det siges, at seminarister fra Skaarup  

blev kendt for deres gode form. Sin største betydning fik han nok for sine elever gennem den 



 

troslære, han udarbejdede, og som han dikterede for dem. Denne »Schurmanns dogmatik«, som 

anses for et meget dygtigt arbejde, gik siden i afskrift fra hånd til hånd. Ved dette lærebogsarbejde 

blev han til åndelig hjælp for mange lærere.  

Med sin høje ranke skikkelse og sit smukke åndfulde ansigt gjorde han uvilkårligt et stærkt indtryk 

på dem, der mødte ham. Som præst var han påvirket af biskop Mynster. Hans prædikener var klart 

evangeliske, vel udarbejdede og fremført i et sprog, så folk forstod, hvad han sagde. Som 

menneske var han uhyre nøjsom, levede spartansk, men havde en åben hånd overfor dem, der var 

i trang. Personlige sorger ramte ham og hans hjem og gjorde den ellers så livfulde mand stille og 

indesluttet. Men der var trods dette en ridderlig finhed over ham. Han forstod at vise små 

venligheder. 

Ministeriet værdsatte hans viden og gode jugement og spurgte ham ofte til råds i seminariesager. 

Han misbilligede seminariereformen 1867, hvis uheldige følger han forudså.  

Som teolog var S. ortodoks. Han var dybt respekteret af sin menighed og stod på god fod med de 

vakte på egnen. S. udgav Historiske Efterretninger om det kgl. Skolelærer-Seminarium i Skaarup i 

Fyen 1803–53, i 1853 og har desuden skrevet pjecer og afhandlinger i tidsskrifter, deriblandt 

Valckendorferne paa Klingstrup, deres Donationer og Stiftelser, i Saml. til Fyens Historie og 

Topographie IX, 1884. 1868 blev S. medlem af den s.å. nedsatte kirkekommission.  

Han var sognerådsformand i 18 år. – Titulær professor 1859. Dr.teol. h.c. ved Kbh.s Universitets 

400-års jubilæum 1879. 

Udnævnelser   R. 1862. DM 1869. Dannebrogsordenens Kommandørkors 1891. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindesten ved Skårup Seminarium sat af 

taknemmelige elever fra Skårup Seminarium. 

 



 

Ludvig Ejnar Christensen                                                                                 - 3 - 

Født i Kippinge på Falster 17. november 1892.  

Død 26. juli 1954.  

Seminarielærer. Ridder af Dannebrog. 

Dimitterede fra Skårup Seminarium i 1913. 

Foruden lærergerningen har han også skrevet 

”Lærebog i Kemi for Seminarier”, samt 

”Almindelig Gymnastikteori for Seminarier”. 

Hustru Ada Christensen. Født 23. oktober 1905. 

Død 3. maj 1992. 

I 1955 blev der rejst en mindesten i 

Gudbjerglund over L. E. Christensen for hans 

store indsats som amtsformand for 

gymnastikken på Fyn (se billedet nedenfor). 

Gudbjerglund er Sydfyns sidestykke til Gravendruplund på Nordfyn.   

L. E. Christensen gik ind i det folkelige arbejde og var amtsformand i 14 år for gymnastikken på 

Fyn. Men han tjente først og fremmest sin kreds og hovedkreds på fornem vis.  Mindestenen er 

rejst af skytter, gymnaster og idrætsfolk.  

Gudbjerglund er i mere end en forstand et 

historisk monument. Her ligger 4 stendysser fra 

bondestenalderen (3500 – 3100 f. kr.) 

 

 

 

Gravsten Skårup Kirke 

 

Mindestenen i Gudbjerglund 



 

Jens Henrik Marius Tofte.                                                                                                          - 4 -  

Født den 13. maj 1839, død den 5. april 1926.  

Musiklærer på Seminariet. Blev udnævnt til Ridder 

af Dannebrog 27. juli 1897. 

Lærersøn fra Vildbjerg ved Herning. Efter 

ansættelsen i Jelling 1860, men allerede i 1862 

flyttede han til Tåsinge. Tofte blev sang- og 

musiklærer ved Skaarup Seminarium 28.august 

1863, hvor han blev til 1.september 1917. 

Efteruddannelseskurser med Berggreen og 

Gebauer som lærere. 

Han står som udgiver af en lang række skolesangbøger: Børnesange nærmest til Skolebrug (1880), 

Viser og Sange nærmest til Skolebrug (sammen med R.J. Holm, 1885) samt 1904 og flg. år en serie 

hæfter/bøger med to-, tre- og firestemmige sange samt nodelæsningsøvelser under fællestitlen 

Den ny Sangmetode (nemlig det "belgisk-finske" system, som søger at indarbejde nodekendskab 

ved at tilføje do-navne til noderne). Toftes sangbøger synes at have haft ret stor udbredelse i 

folkeskolen. En elementær høre- og harmonilære, der også kort omtaler det kirketonale system.  

Seminaristerne lærte indledningsvis, at "Musik {Tonekunst} er den Kunst ved Toner at sysselsætte 

øret og derigjennem fremkalde forskjellige Billeder for Fantasien og forskjellige Følelser i Sjælen". 

E. Wagners Forlag, og en beklippet genudgivelse på WH - navnet stavet hhv. Christjansen og 

Christiansen, men det er Jelling-læreren, der er tale om, J.E.S. Kristiansen, f. 1857, lærer og 

organist i V. Brønderslev. Dette system blev af sanginspektør Nebelong indført på seminarierne 

omkring 1900 og sås en overgang i mange melodisamlinger, også Vad og Kirkegårds. Det medførte 

et vist marked for specielt indrettede skolesangbøger, men slog i øvrigt ikke an på længere sigt.  

Han komponerede salmer og sange, som stilmæssigt nærmest knytter an til Carl Mortensen og 

Nutzhorn (med Schigelbergers ord "nette småmelodier, der navnlig bærer vidne om en betydelig 

musikteoretisk kundskab, men ellers er uden særlig originalitet", s. 82). Af hans melodier 

overlevede "Gyldenlak, før du din glans har tabt" (Wergeland) endnu i Folkehøjskolens Melodibog 

1958.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oleg Saucant                                                                                                                                       - 5 - 

Født 28. oktober 1920,  

død 20. december 1949. 

Frihedskæmper. 

På Vinkelvej 9a ligger en ret stor ejendom 

med det mærkelige navn ’Biely dom’.  

Der er for få år siden lavet en tilbygning ved 

vejen, men hovedhuset er kvadratisk og hvidt. 

Men hvorfor det sære navn som er russisk? 

Det betyder ’det hvide hus’.  

Det var simpelthen, fordi en russisk kaptajn 

ved navn Emil Saucant købte det og gav det 

navnet Biely dom. Han var blevet gift med stationsforstander N.P. Nielsens datter, der hed Thyra, 

og som nu blev til fru Saucant.  

N. P. Nielsen var stationsforstander her i Skårup. På husets første sal boede Nielsen, da han gik på 

pension. Så Thyra passede som så mange andre sine forældre, da de blev gamle.  

Historien her foregår sidst i 40eme, hvor Nielsen åbenbart er blevet enkemand. Thyra og Emil fik i 

1920 en Saucant-søn ved navn Oleg, som i 40’erne blev en kendt modstandsmand i krigen mod 

tyskerne. Jeg ved, at der stadig er folk her i sognet, der kan huske familien, men der er næppe 

nogen, der husker en tjenestepige i huset ved navn Gerda Frederiksen. Gerda Møller, som hun 

hedder i dag, kom til Skårup i 1947 som 15-årig, hvor hun havde taget plads på elevpensionatet i 

Vestergade, hvorefter hun i 1948 kom til Saucant. Gerda er i dag 77 år og bor i Esbjerg, men i 2007 

skrev hun historien om familien Saucant og dens skæbne.  

Gerda siger, hun havde stærke oplevelser i så ung en alder i de 2·3 år, hun var i huset. Hun førte 

dagbog for at bearbejde de ting, hun oplevede. Det er ud fra den dagbog, historien er skrevet. 

Arkivet fik den tilbudt sammen med nogle billeder, hvilket vi takkede ja til. Derfor kommer den her 

i en lidt reduceret udgave med Gerdas egne ord, hjulpet af hvad Thyra Saucant må have fortalt:  

 

I huset boede også fru Saucants gamle far N. P. Nielsen. Han var på det tidspunkt omkring 90 

år. Ham skulle jeg hjælpe med at passe. Han lavede gymnastik hver morgen og kunne aldrig 

blive træt af at fortælle om dengang, han var gymnastiklærer for to danske og to siamesiske 

prinser. Han var en rar og statelig gammel mand.  

Oleg var fotograf hos Kehlet. Han var gift med Esther, og sammen havde de en lille dreng, 

Niels, på omkring 2 år. Oleg havde været frihedskæmper, desværre ved jeg ikke noget om, 

hvad han foretog sig under krigen, kun at han var med i en modstandsgruppe.  

Nogen må have stukket ham, for han blev taget af tyskerne i huset i Skårup. Da de bankede 

på døren, sprang han ud af et vindue på første sal og ned på taget af en tilbygning. Dengang 

gik jernbanen lige for enden af huset, og han håbede måske at kunne flygte ad den vej. Men 

tyskerne havde omringet huset. Da Oleg sprang videre fra taget, landede han lige foran 

vagterne. Hans forældre måtte nu se tyskerne føre deres eneste barn bort med et gevær i 

ryggen. Da det kom frem, at Oleg sad fængslet i Shell-huset, rejste fru Saucant til 



 

København og skaffede sig foretræde hos Doktor Best. På skrivebordet stod et billede af 

hans kone og børn. Derfor fattede hun håb om at kunne appellere til ham. Hun bad ham så 

mindeligt om at skåne den eneste søn, hun havde.  

Alligevel endte det med det, hun frygtede allermest: Oleg blev sendt til Neuengamme. Han 

blev reddet i 1945 af de hvide busser og kom til Sverige, til krigen var forbi. Han havde 

oplevet forfærdelige ting i lejren.  

 

1949 - året da julen blev borte.  

Det år, jeg var 17 år, havde jeg mit livs mest triste jul. Jeg havde ellers sådan glædet mig til 

at komme hjem til familien i Nørreby. Men det blev der ikke noget af.  

Den 20. december kl. 21.15 ringede telefonen. Fru Saucant sagde undrende: "Hvem ringer 

da så sent?" Det var svigerdatteren Esther fra København. Hun fortalte, at Oleg, som var 

plaget af træthed, var gået ind for at sove til middag med lille Niels. Drengen stod selv op, 

men Oleg kom ikke. Det viste sig at han var bevidstløs. Han blev indlagt på Rigshospitalet. 

Der mente man i første omgang, det måtte være "nerverne", og han blev anbragt på en 

nerveafdeling. Det kom senere frem, at lægen havde ment hans tilstand skyldtes 

eftervirkninger fra koncentrationslejren. Det var det på en måde også, idet han havde gået 

med en uopdaget sukkersyge, som måske skyldtes at kroppens balance var ødelagt af sult 

og underernæring i lejren. Den aften blev han fejlanbragt. Det kom til at koste ham det liv, 

som ellers var blevet reddet fra koncentrationslejrens rædsler.  

Fru Saucant ilede til Skårup station og nåede toget til København 

kl. 22.15. Jeg var så alene med Emil Saucant, som i hast var hjulpet 

i seng. Han havde haft en hjerneblødning og var dårlig gående  

med lammelser i venstre side. Jeg havde lovet at blive nede i 

stuen, så han kunne kalde, hvis han skulle have hjælp.  

Den gamle hr. Nielsen var kommet i seng, så han vidste ingenting. 

Ved midnatstide ringede telefonen. Det var svigerdatteren igen. 

Hun spurgte efter svigermor. Jeg fortalte, at fru Saucant allerede 

var på vej til København. Esther sagde så de chokerende ord: 

”Oleg er død”.  

Nu måtte jeg den tunge gang ind til Emil Saucant og fortælle ham, 

at hans eneste søn var død. Der var kun mig - en uerfaren tøs på 

17 år - til at overbringe ham den grusomme besked. Oleg blev kun 

29 år. Næste morgen prøvede jeg at fortælle den gamle morfar, at hans barnebarn var død. Hr. 

Nielsen forstod det ikke rigtigt, han var både tunghør og forkalket.  

Næste dag kom fru Saucant tilbage, udmattet og nærmest lammet af chok. Frihedsrådet ville 

have Oleg begravet i Mindelunden Ryvangen, men fru Saucant bad så meget om at få ham hjem 

til Skårup kirkegård. 

Jeg forstod det sådan, at frihedsrådet i stedet ville betale gravsten og vedligeholdelse af 

gravstedet. Den 23. december kom kisten til Skårup. Vi klippede det indkøbte juletræ i små 

stykker og strøede det på vejen udenfor huset. I alle vinduer satte vi levende lys. Bedemanden 

kom ved 16-tiden, så det var ved at være mørkt. Rustvognen holdt stille nogle minutter uden 



 

for huset. Den dybe stilhed, sorgen, mørket - kun de levende lys i alle vinduerne - det er et af de 

stærkeste indtryk i mit liv. Et øjeblik, som for evigt har brændt sig ind i hukommelsen.  

Den 24. december var både hr. og fru Saucant meget udkørte og trætte.  

Hun havde den lange nat med togrejsen bag sig og senere alle forberedelserne til begravelsen 

anden juledag. Der kom en pige oppe fra Rødegaard (der ligger ved kirken) med en grydeklar 

and og æg. Fruen på gården havde tænkt, at vi ikke havde haft tanke for juleindkøb, det havde 

vi heller ikke.  

Jeg syntes, det var så rørende, at et fremmed menneske sådan havde tænkt på os. Vi havde 

meget travlt til begravelsen anden juledag. Der var mange deltagende, og de skulle  

alle med hjem og spise. Familien kom fra 

København og repræsentanter fra 

frihedsrådet, som stod æresvagt ved kisten. 

Alle tre stuer var fyldt med spisende gæster.  

Flere dødsfald i huset.  

Den 21. november 1950, elleve måneder efter 

Olegs død, døde den gamle stationsforstander 

Nielsen af lungebetændelse, 91 år gammel. 

Det sidste år blev han stærkt forkalket og 

efterhånden hjælpeløs.  

Han krævede meget pasning i den tid. På et 

tidspunkt ansatte Thyra Saucant en nattevagt, 

men hun sagde op efter to dage, for hun 

havde ikke regnet med at blive holdt vågen 

hele natten. "Så fik vi da i det mindste to nætters søvn,” sagde vi til hinanden”. Han ville så 

gerne have nogen omkring sig, og jeg var den eneste, der havde overskud til at sidde og snakke 

med ham, da Thyra også måtte tage sig af Emil Saucant. Jeg var kommet til at holde af den 

gamle mand og passede ham lige til det sidste. Jeg sad hos ham, da han udåndede. Jeg tror ikke 

Thyra Saucant tænkte på, at jeg kun var 18 år gammel og havde mit første møde med døden.  

Da Hjemmesygeplejersken frk. Find kom for at lægge hr. Nielsen i kisten, sagde fru Saucant: 

”Og hvis De skal have hjælp, kalder De bare på Gerda”. ''Nej'' svarede frk. Find med fast 

stemme, "det klarer jeg selv. Den slags sætter man ikke unge piger til". Sjældent har jeg været 

så taknemmelig.  

Emil Saucant blev dårligere og dårligere. Han var meget mærket af Olegs død og græd ofte. 

Den 21. februar 1951 døde Kaptajn Saucant. Han blev ramt af endnu en hjerneblødning. 

Tilfældet ville, at det også var mig, der sad ved hans side, da han døde.  

Således mistede Thyra søn, far og mand indenfor godt et år. Alle døde på datoen den 21.  

Thyra Saucant var en beundringsværdig stærk kvinde. Hun lod sig ikke knække af sorgen.  

Hun talte sjældent om det skete, og når hun talte om det, var det uden bitterhed. Hun sagde 

engang noget, der gjorde indtryk på mig: "Jeg er så taknemmelig for, at Oleg fik nogle gode år 

efter krigen og døde herhjemme. Han fortalte mig, at i Neuengamme havde han været ved at 

miste håbet, for der sagde man, at der kun var en vej ud, og det var gennem skorstenen. Tænk, 

hvis han var død dernede, så ville uvisheden have naget mig, og jeg ville have spekuleret resten 



 

af mit liv. Nu ved jeg i det mindste, hvad der skete".  

Kun når hun fortalte om dengang, tyskerne tog Oleg, anedes hendes vrede. Jeg husker, hun 

sagde: ”Det værste var ikke, at der var tyskere rundt om hele huset, men at der var et par 

danskere også. De ventede ude på gaden".  

Emil Saucant var født i Skt. Pedersborg i et velhavende hjem. Under revolutionen blev begge 

hans forældre slået ihjel. Hele deres smukke indbo blev smidt ud og stjålet af folk. Om Emil 

Saucant var ude at sejle på det tidspunkt og derfor reddede livet, ved jeg ikke. Det lykkes i 

hvert fald hans to søstre at flygte, men de kom væk fra hinanden i flygtningestrømmen. 

Adskillige år senere fandt de hinanden igen, da en af søstrene var kommet til England og fik 

opsporet, at Emil ville komme i havn der. Det lykkedes senere at opspore den anden søster i 

Amerika.  

Emil Saucant og Thyra mødte hinanden i Svendborg, da Saucants skib lå i havnen. Der blev 

holdt en fest for det øverste mandskab, og for at de kunne have nogen at danse med, blev 

der inviteret borddamer fra en skole med "pæne piger", og en af dem var Thyra. Hun sejlede 

med nogle år, men blev aldrig søstærk.  

Da jeg kom i huset i 1948, var Saucant ikke længere kaptajn. Han havde på et tidspunkt haft sin 

første hjerneblødning, men var ikke mere medtaget, end han kunne klare sig ved hjælp af en 

stok.  

Sammen med Theil fra Svendborg havde de et rederi. De havde købt et skib, der skulle 

repareres hele tiden. Rederiet krakkede til sidst. Jeg tror, Saucants led et stort økonomisk tab, 

men det var selvfølgelig ikke noget, jeg blev indviet i. Alt det skete samme år, som Oleg døde. 

Herefter gik det stærkt tilbage med Emils helbred. Han sørgede voldsomt. Mange år var gået 

med angst og uvished for nære pårørendes skæbne, forældre, søskende og til sidst sønnen, da 

han sad i KZ lejr. Senere de økonomiske problemer. Alt det klarede han, men tabet af Oleg 

knækkede ham helt. Han udviklede en stærk angst for, at russerne ville komme. Han havde en 

ladt pistol i natbordet. Med den ville han begå selvmord, hvis det skete.  

Han viste mig engang pistolen og sagde: "Jeg har aldrig været så bange for tyskerne som jeg er 

for mine egne landsmænd. Hvis du vidste, hvad de er i stand til at gøre mod deres egne". 

Kaptajn Saucant blev 61 år gammel. Han blev begravet ved siden af Oleg på Skårup kirkegård. 

Thyra boede sine sidste år i Svendborg, og vi holdt kontakten indtil hendes død, dog ikke den 

21. i måneden som de andre, men den 22.12.1981.  

 

På Olegs gravsten står følgende tekst: Rejst af venner fra modstandsbevægelsen.  

 

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv Skårup. 

 

 

 

 

 



 

Johan Nielsen                                                                                                   - 6 - 

Født 14. januar 1789.   

Død 5. september 1867. 

”Spillemanden fra Skaarupøre”. 
Spillemand og indenrigsmissionær. 

Hustru Johanne Marie Nielsen  

Født 1791. Død 17 april 1879. 

Johan Nielsen - hvem kender ham i dag?   
Født samme år som den franske revolution fandt sted.    

Stod selv og næsten alene i spidsen for et oprør mod tidens golde   
og fornuftsprægede forkyndelse af troen, som den lærde 
amtsprovst og seminarieforstander P. A. Wedel stod for gennem 
mange år i Skårup Sogn. 
Johan Nielsen blev født d. 14. januar 1789 i Øxendrup på Glorup gods, hvor hans fader var 
husmand. Forældrene var fattige folk med ni børn. Allerede som niårig kom han ud at tjene, og 
dermed var det forbi med skolegang. Men hans lærer, som havde "fattet godhed for ham", 
opsøgte ham om søndagen og gav ham undervisning et par timer. 

Han lærte at spille violin og spillede sammen med sin ven Hans Mikkelsen 
til alle større fester. Ved et andendags bryllupsgilde fik han øje på en 

udensogns pige, som ikke dansede. I en pause henvendte han sig til hende 
og spurgte, om man ikke dansede, hvor hun kom fra. "Jo, men jeg holder 
mere af musik end af dans, og du er god til at spille!"  
Sådan lærte han sin senere kone at kende. Hun hed Johanne Marie og var 
et par år yngre. Brylluppet stod hos hendes forældre i Svindinge. 

De unge skulle nu finde et sted at bo, og de valgte at slå sig ned i Skårup 
Sogn, hvor Johan ofte havde arbejde hos Hr. Fenger på "Maegaard". Johan 

var en dygtig håndværker, som kunne arbejde som tømrer, murer eller snedker. Siden byggede 
Johan selv hus, og fra 1817 boede familien her resten af livet. I dag udpeges stedet til hjørnet af 
Skibsvej og Skårupøre Strandvej, (nuværende Skibsvej nr. 10 i Åbyskov), men det er Åbyskov og 

ikke Skårupøre. Hvor lidt eller meget, der er tilbage af det gamle hus, er svært at vide; det så i 
hvert fald ikke ud som huset i dag. 

Hans ven, Hans Mikkelsen, var blevet "kristelig vakt" og inviterede Johan 
og hans kone til en forsamling i Galdbjerg i påsken 1826, hvor to senere 
kendte mænd skulle tale. Det var Peter Larsen Skræppenborg og Anders 
Larsen fra Gamborg. Det var den første gudelige forsamling, ægteparret 
deltog i, "og det blev os til megen velsignelse" fortæller han i sine 
erindringer. Det blev fra nu af stadig sværere for ham at spille til gilde, og 
da han i en pause begyndte at "missionere" og ikke længere ville spille, 
blev han regnet for at være blevet tosset i hovedet. Ingen havde nu 
længere brug for hans arbejdskraft, og tidligere venner og naboer undlod 

at hjælpe familien, hvor der nu efterhånden var syv børn. Det skete ofte, 
at de sultede og frøs, og Johanne Marie var ved at give op, men Johan var 
ukuelig og stolede på, at Gud ville vende alt til det bedste. 

http://www.svendborghistorie.dk/historier/personalhistorier/142-spillemanden-fra-skaarupore-johan-nielsen
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Hans skarpeste modstander var dog amtsprovst Wedel. Johan ville nu holde et møde i sit hjem og 

havde indbudt fremmede talere. De ville dog kun komme, hvis Johan anmeldte mødet hos sognets 
præst, som der stod i forordningen af 1741. Han gik så op til præstegården og blev venligt 
modtaget af Wedel, som ikke indvendte noget mod forsamlingen, men i løbet af samtalen blev de 
meget uenige om ordet "hellige", som Johan brugte om sig selv og ligesindede. 

Da han nu selv begyndte at arrangere møder, fik han en forbitret modstander i Wedel. Fra 
prædikestolen havde denne en søndag udtalt: "De hellige skal forstyrres, og jeg vil forstyrre og 
udrydde dem!" At han mente det, viste sig ved, at han sendte seminarister bevæbnede med 
stokke og køller til Johan Nielsens hus for at forstyrre og forskrække de fremmødte. Det fik nu 
Johan og en trosfælle til at opsøge Wedel med ordene, at hvis de hellige skulle udryddes, og det 
betød, at han ville slå dem ihjel, så kunne han passende begynde her og nu! Enden på samtalen 

blev, at Wedel blev inviteret til at overvære et møde, hvilket Johan sagde, at han som sognepræst 
havde pligt til ifølge forordningen af 1741. 
Efter mødet sagde Wedel, at han ikke kunne sige andet, end at hensigten kunne være meget god, 
men at der havde været for mange mennesker til stede. Johan Nielsen flyttede nu også sin 
mødevirksomhed uden for sognegrænsen og blev et redskab til åndelig vækkelse.  

En vinterdag, hvor isen dækkede farvandet til Langeland, kom syv mænd gående til Åbyskov for at 
bede Johan om at komme med til Langeland og holde forsamling. Han fik sin gode ven, Hans 
Jørgen Hansen fra gården "Hjælmkilde" med sig, så at han ikke skulle gå alene hjem over isen. 
Mødet forløb godt, men herredsfogeden i Rudkøbing havde bedt den stedlige sognefoged om at 
anholde de to fynboer. Det var blevet sent, så sognefogeden tog dem med hjem og beværtede 

dem godt og gav dem en god seng for natten. 

Næste dag blev de kørt til Rudkøbing og overladt til herredsfogeden, der sørgede for, at de blev 
sat i hver sit fangehul. Johan tog sin salmebog frem og sang med sin kraftige stemme, så folk 
stimlede sammen udenfor. Det gik jo ikke an, så de blev hurtigt hentet til afhøring. Og de kunne 
slippe for fængsel, hvis nogen ville kautionere for dem. Tre nye venner var mødt og betalte, og de 
to kunne nu vende hjem. (Historien er meget længere og kan læses i de angivne kilder). 

For denne og andre overtrædelser af loven om tilladelse til at holde 
gudelige forsamlinger blev han idømt adskillige bøder. De første kunne 
han betale, men derefter skulle hans indbo sælges på auktion. Det var 
dog hans venner, der mødte op og købte alt, så han beholdt det hele; 

den sidste bøde måtte han aftjene ved at sidde 15 dage på vand og 
brød. 
Johan Nielsen fortsatte sit virke, og efterhånden blev der fra præsterne 
og myndighederne set med mildere øjne på vækkelsesbevægelsen.  
I 1851 blev professor Schurmann sognepræst, og der opstod snart et 
hjerteligt og fortroligt forhold mellem de to, og da Johanne Marie og 
Johan skulle fejre deres guldbryllup, arrangeredes det i seminariets 
festsal, hvor professoren holdt en smuk tale for sin gode ven Johan 
Nielsen. 

I 1854 stiftedes på Fyn en forening for Indre Mission. Johan Nielsen 

blev antaget som rejseprædikant, og siden kaldte han sig 
indenrigsmissionær. Efter hans død i 1867 ebbede den bevægelse, 
han havde sat i gang, efterhånden ud og delte sig i to bevægelser. Det skete, da gårdejer Chr. 
Hansen fra Vejstrup, som ellers havde sluttet sig til "de hellige", brød med Johan Nielsen og søgte 

’Spillemanden fra Skaarupøre’ 

Bog om Johan Nielsen, uden årstal 

http://www.svendborghistorie.dk/images/stories/historier/spillemanden_skaarupoere1.jpg


 

over til Vilh. Birkedal i Ryslinge. Det førte siden til oprettelsen af Vejstrup Valgmenighed i 1874, og 

der var en hel del fra Skårup Sogn, som sluttede sig til valgmenigheden. 

En udløber af denne begivenhed var oprettelsen af en friskole i 1878 på Aaby 
Mark. Den blev senere flyttet til sin nuværende beliggenhed og kom til at hedde 
Øster Åby Friskole, men det er en helt anden historie. 

Ægteparret blev begravet på Skårup Kirkegård, og da deres gravsted blev nedlagt, 
blev gravstenen opstillet lige øst for kirkens kor. 
 

Kilder: 

Den viste bog ’Spillemanden fra Skaarupøre’. Uden årstal. 

Louis P. Jensen: ’En sydøstfynsk lokalhistorie’. Svbg. 1951. Heri genoptrykt: Træk af Johan Nielsens liv. Det 

er hans egne erindringer, som udkom 1867. (Bogen er på Svendborg. Bibliotek). 

’Skaarup Sogns historie’. 1977. Heri afsnittet "Lægprædikanten Johan Nielsen" s. 39-42, skrevet af tidl. 

sognepræst Johannes J. Hansen. 
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Anders Christian Hansen                                                                                                           - 7 - 

Viceskoleinspektør 

Karen Elise Marie Hansen  

Magda Johanne Hansen 

Flot sten. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Selma og Severin Nielsen                                                                                - 8 - 

Flot sten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Svend P. Müller                                                                                                 - 9 - 

Født 1. juli 1896, død 20. februar 1945. 

Hustru Grethe Dahl  

født 14. marts 1913, død 16 januar 1995. 

Begge var frihedskæmpere. 

Arresteret af Gestapo 

”Den gruppe, som min afdøde mand, Svend 

Müller, og jeg tilhørte, var ikke knyttet til  

Seminariet, men til Skaarup-Vejstrup.  

Vi kom ind i frihedsbevægelsen gennem Kl.I,  

som vi var medlemmer af. Her traf vi Knud 

Marquard, som var meget aktiv, og som  

kom og instruerede i våbenbrug m.m. hos 

os. Desuden deltog vi i trykning af illegale 

blade, som blev fordelt, men jeg husker ikke, hvem der påtog sig dette arbejde. Med i gruppen var 

Oleg Saucant og Snedker Agelby. Disse to blev i august 1944 afhentet af Gestapo og sendt til 

Frøslevlejren, hvor Agelby blev til maj '45, mens Saucant blev sendt til Neuengamme - kom hjem 

efter krigen, men døde få år efter, fordi hans helbred var ødelagt.  

Samme dag, som de to blev taget af Gestapo, gik min mand under jorden. Han døde 20. februar 

1945. I den tid var mine 2 børn og jeg også under jorden efter ordre fra det danske politi.  

Inden vi forlod hjemmet i august '44, havde vi adskillige frihedskæmpere boende. Desuden kom 

Stikkeren »Røde Harald« på »besøg« for at prøve på at komme ind i en gruppe, som han havde 

hørt, min mand kendte til. Svend benægtede selvfølgelig sit kendskab til alt illegalt arbejde. Vi 

var heldigvis blevet advaret fra Odense, og ulykken blev derved afværget.” 

 

Grethe blev først optaget på seminariet efter krigen, august 1945, men hun var med i  

modstandsarbejdet hele tiden, - og havde nært samarbejde med seminariegrupperne.  

 

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv Skårup. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hans Christian Rørdam                                                                                 - 10 - 

Født 11.august 1875, død 30. januar 1948 

Præst ved Skårup Kirke 1923-45.  

Født 11. august 1875 i Åker, Jønkøping Len, Sverige, 

theologisk kandidat 1903; derefter en række år i 

U.S.A., først som højskolelærer, siden som dansk 

præst i Chicago.  

Efter sin hjemkomst sognepræst i Agri-Egens på Mols 

1911, i Eltang-Sdr. Vilstrup ved Kolding 1916 og i 

Skaarup 1923.  

Han var gift to gange: l) med Marien Bardenfleth. som 

døde 1918, 2) med Randi Schousboe, som døde 1947 i 

hjemmet på Frederiksberg, hvortil Rørdams flyttede, 

efter at han havde taget sin afsked med det fyldte 70. 

år. Når pastor H. C. Rørdam valgte præstegerningen 

skete det, siger han selv: »først fordi det lå mig i 

blodet som medlem af slægten Rørdam. Dernæst 

fordi det blev mig en hjertets trang at blive ordets 

forkynder«.  

Han var en selvstændig og særpræget natur, som havde kæmpet sig frem til det, han havde at 

bringe.  

Men her vil vi lade en af hans venner fortælle. Pastor Johs. Bugge, Lynge, som var seminarielærer i 

Skaarup 1916-28, skriver således:  

»Pastor Rørdam fulgte efter en mand, som var hans modsætning så at sige helt igennem. 

Forgængeren blev i årenes løb efter megen strid usædvanlig afholdt og oplevede ved sin sidste 

gudstjeneste i Skaarup at se de sidste af sine bitre modstandere blandt kirkegængerne; og det var 

ikke en afskedsprædiken; hans død indtraf kort efter.  

Rørdam havde i den første tid vanskeligt ved at finde sig til rette 

i Skaarup. Men det er mit indtryk, at der i årenes løb udviklede 

sig et godt forhold mellem ham og befolkningen. Han var en 

enspændernatur, aristokratisk (slægtsarven), noget af en 

grandsigneur, men hans økonomi stod i misforhold dertil.  

Hans interesser var ikke theologiske, men æstetiske, litteratur 

og kunst, og på disse områder var han velbevandret. Han var 

receptiv, ikke produktiv, med afgjort indlevelsesevne.  

Det kristelige var en tilkæmpet arv; han var en mand i strid med 

sig selv. Evangeliets spænding mellem synd, skyld og nåde var 

hans livs inderste. Han kæmpede ensomt, i hvert fald som jeg kendte ham. Han havde vanskeligt 

ved at åbne sig for andre, men mod sine venner var han en såre trofast ven.«  

 



 

Johannes J. Hansen                                                                                        - 11 - 

Født 15. juli 1900.  

Død 2. marts 1987. 

Sognepræst. 

Edit Hansen 

Født 16. juni 1902.  

Død 23. september 1992. 

 

Johannes J. Hansen var sognepræst i Skårup fra 1945 til 1968. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carl Christen Hansen                                                                                     - 12 - 

Født 25 december 1870,  

død 5. april 1944. 

Stabsofficiant, skydelærer. 

Hustru Hansine Hansen  

Født 4. marts 1868,  

død 27 april 1941.  

Født Olsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Søren Martin Sørensen                                                                                                            - 13 - 

Født 11. april 1863,  

død 5. september 1923. 

Sognepræst. 

Hustru Marie Sørensen 

født 27 december 1877. 

Død 1. januar 1970. 

Født 11. april 1863 i 

Roskilde, theologisk 

kandidat 1888, samme år 

sognepræst i Sebber-

Ajstrup ved Sebbersund. 

Herfra blev han kaldet til 

sognepræst i Skaarup 

1894.  

Gift 1. gang med Marie 

Pouline Cecilie Dohn 1888. 

Ægteskabet opløstes i 1906 på grund af hustruens sindssygdom. Gift 2. gang med Marie Dorthea 

Langkilde Lauesen 1906. Hans år i Skaarup overskyggedes af den personlige tragedie, som ramte 

ham ved hans første hustrus sindssygdom. Den ytrede sig således, at det var umuligt for ham at 

beholde hende i hjemmet. Han bar det ellers med udholdenhed og sørgede omsorgsfuldt for 

hende. Men da lægerne erklærede, at hun var uhelbredelig, lod han sit ægteskab opløse og 

giftede sig på ny. Da brød stormen løs. Man var simpelthen forarget. At en præst kunne lade sig 

skille og gifte sig på ny, skønt hans første hustru levede om end 

som sindssyg!  

Det gav dønninger ud over landet og det voldte en dyb splittelse 

i sognet. Helt ind i hjemmene mærkedes det, når den ene part 

forsvarede præstens handling, og den anden var imod.  

Selvom pastor Sørensen kom ud for et stærkt krav om enten at 

søge sin afsked eller lade sig forflytte, ville han ikke vige for 

modstanden. Han følte, at han trods alt havde ret.  

Der kom dog igen samling over menigheden, og da han døde i 

1923, satte menigheden en sten på hans grav. Da han mærkede, 

hvor det bar hen, sagde han: »Hils min menighed og sig dem, at 

jeg dør i troen på syndernes forladelse«. Det blev det sidste minde om en dygtig og afholdt præst 

og et særdeles levende menneske. Et smukkere minde kan ikke stå over en mands gerning.  

  

 

 

 

 



 

Jürgen Hinrich Trahn                                                                                      - 14 - 
Født 18. marts 1817, død 16 marts 1893.  

Seminarielærer 

Hustru Hansine Trahn, født Holm. 

Født 24. september 1823 i Kleinensee ved 

Frederiksstad i det nuværende Tyskland.   

Død 15 februar 1911. 

Lærer ved seminariet og organistskolen 1850 – 1872. 

Organistskolen er huset på hjørnet af Kirkebakken og 

Østergade, skolen er oprettet af fruen på Klingstrup, 

og læreren var organist i kirken, for - som hun sagde -

at få en ordentlig sang.  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karen Pedersdatter                                                                                        - 15 - 

Kirkegårdsmonument over Karen Pedersdatter  

født 4. april 1799 død 3. september 1871. 

Gårdmand Peder Rasmussens hustru.  

De var bosiddende i Holmdrup. 

Sten: Grotte af grå kunststen, 75x58 cm.  

Indskriften med fordybede versaler står let ophøjet, 

tværovalt skriftfelt, indrammet af to laurbærgrene,  

der forneden er bundet sammen med én sløjfe. 

Over skriftfeltet er spor efter en indfældet medaljon,  

og øverst er stammen af en topprydelse,  

antagelig et kors.  
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Kirkegårdsmonument over  

familien Christian Rasmussens familie.  

Slutningen af 1800-tallet. 

Stele af grå kunststen med tavle og topprydelse  

af hvidt marmor samt medaljon af biskuit.  

Indskrift med fordybede versaler.  

Stelen har svejfet afslutning foroven, og langs de 

forreste kanter er indsnit med reliefhuggede 

nedadvendte og brændende fakler.  

I forsiden er indfældet indskrifttavle med svejfet 

overkant, og derover en medaljon med motiv af  

”Natten” efter Thorvaldsen samt spor af to 

ornamenter. Øverst er en bladkrans med en 

trepasformet topprydelse. 
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Kirkegårdsmonument over Michael Mayntz, 

død 1845 og Julie Mayntz, død 1846. 

Dobbelt monument over to søskende:  

Michael Mayntz, død 16. marts 1845 kun ¾ år 

gammel. Efter personalia et ulæseligt vers. 

Julia Mayntz, født 1. april 1843,  

død 2. februar 1846. Efter personalia et vers. 

”Her er vor kiære Julies grav. 

Vi den med taarer væde. 

Hun kiærlighed eie og gav. 

Hun var vort haab vor glæde” 

Blok af grå kunststen med to indfældede tavler 

samt ornament af hvid marmor 76 x 54 cm og 

36,5 cm dyb Indskriften med fordybet versaler 

er på den ene tavle næsten helt udvisket.  

Over hver tavle er indfældet håndtryk og øverst 

spor af topprydelse. 
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Kirkegårdsmonument over gårdejer Peter Bertelsen, 

død 1874 og hustru Mette Marie Hansdatter, død 1888. 

Peter Bertelsen var gårdejer i Holmdrup født 16. april 

1837, død 18 maj 1874. 

Mette Marie Hansdatter født 25. december 1838, død 

26. oktober 1888. 

Cippus af grå kunststen med tavle og kors af hvidt 

marmor samt medaljon af biskuit. 115 x 60 cm. 

Indskrift med fordybet versaler, udfyldt med sort. 

Monumentet, der hviler på en hunkelprofileret sokkel, 

afsluttes foroven af en segmentgavl med akroterier.  

I forsiden er indfældet én retkantet indskrifttavle, i 

gavlen en medaljon med motiv af Thorvaldsens  

”Dagen”. Monumentet krones af et kors med 

trepasender, nedfældet i en bladkrans. 
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Grundlagde Hjørring private lærerseminarium, var 

seminarieforstander og realskoleinspektør  

i Hjørring. 

Tekst på stenen: 

For alle gode tanker. 

De kan…….. 

For endnu bedre tanker 

Er spiret af Deres frø. 

 

 


