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DET FØRSTE FOLKETINGSVALG
I PR Æ STØ AMT D EN 4. D E C E M B E R 1 8 4 9

Af Rasmus Nielsen.
EN største Begivenhed i 1849 skete den 5. Juni, da
Frederik den Syvende underskrev Danmarks Riges
Grundlov, som gjaldt til 28. Juli 1866. Den 16. Juni 1849
underskrev Kongen Valgloven.
Ifølge denne Grundlov bestod Rigsdagen af et Folke
ting paa 102 Medlemmer og et Landsting paa 51 Med
lemmer.
Enhver 30aarig, selvstændig og uberygtet Mand,
som havde Indfødsret og Raadighed over sit Bo, var fri
for Gæld til Fattigvæsenet og havde boet et Aar i en Valg
kreds, havde Valgret baade til Folketing og Landsting.
Valgbar til Folketinget var enhver 25aarig Mand,
der opfyldte Valgretsbetingelserne ; dog behøvede han
ikke at bo i Folketingskredsen. Det eneste Privilegium,
Junigrundloven havde, var, at en Landstingsmand skulde
være 40 Aar og have en Indtægt paa 1200 Rdl. (2400 Kr.)
eller svare 200 Rdl. i Skat.
Valgperioden til Folketinget var 3 Aar og til Lands
tinget 6 Aar.
Den 27. Juli 1849 meddelte Indenrigsministeriet Amtmændene, at de skulde give Kommunalbestyrelserne Ordre
til at lave Valglister. Man ventede Folketingsvalg alle-
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rede i September, hvad der ogsaa havde været rimeligt;
men det skete ikke. Hvorfor Novemberministeriet tøvede
med at udskrive Valg, vides ikke. Folketingsvalget blev
endelig fastsat til 4 Decbr. 1849.
Nu var Striden om Grundloven mellem de to frisin
dede Partier: Bondevennerne og de Nationalliberale op
hørt, og Bondevennerne gjorde alt muligt for at faa Væl
gerne paa Landet og i Byen til at enes om en fælles Kan
didat ved Folketingsvalget. Oberst Tscherning og Drewsen blev atter optaget i Bestyrelsen for „Bondevennernes
Selskab“ som et Bevis for, at de to Partier til Dels var
forsonet.
Paa Vælgermøderne i Efteraaret 1849 drøftede man
det slesvigske Spørgsmaal, en Tvangsafløsningslov af
Fæsteforholdet og en Reform af Kommunal- og Nærings
loven; men om ingen af disse Sager blev der givet ren
Besked.
I Præstø Amt var der nu 6 Folketingskredse, idet
Vallødistriktet blev nedlagt. Alle Kredsene blev derfor
nu noget større.
Der blev valgt Bondevenner eller Venstremænd i alle
Præstø Amts Kredse undtagen i Storehedingekredsen.
1. Storehedingekredsen.
Præstø Amts 1. Folketingskreds eller Storehedinge
kredsen bestod af Storehedinge Købstad med Landsogn
og 20 Sogne: Magleby, Holtug, Strøby, Varpelev, Helle
sted, Spjellerup, Smerup, Lyderslev, Frøslev, Lillehedinge,
Havnelev, Højerup, Karise, Alslev, Vemmetofte, Haarlev,
Himlingøje, Valløby, Taarnby og Vallø Stift.
Bondevennerne opstillede H. E. Schack, mens de ikkebondevenlige Partier opstillede Hoffmeyer, der stammede
fra Storehedinge.
Der omtales ingen Vælgermøder.
Ved Valget 4. Decbr. 1849 var der 2 Kandidater:
Artillerikaptajn A. B. Hoffmeyer (H) fra København.
Cand. jur. Hans Egede Schack (V) fra København. Valg-
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handlingen paa Storehedinge Torv blev aabnet af By
foged Bülow.
„En sandhedselskende Vælger“ skrev følgende om
Valget i „Almuevennen“ for 21. Januar 1850:
„Naar Artillerikaptajn Hoffmeyer betænker sin Stil
ling, dersom et Omvalg skulde finde Sted paa Grund af
Valgbestyrelsens lovstridige Fremgangsmaade ved Kaaringen, er det meget muligt, at han vilde sige det samme
som Kong Pyrrhus! Da Kaptajnen efter hans eget Sigende
paa Valgdagen har gaaet eller løbet paa den militære
Løbebane nu i 25 Aar, var det naturligt, at han for den
største Del af Distriktets Vælgere var en ubekendt Mand.
Hans Venner greb derfor til som et Middel til at fremme
hans Valg at overøse baade hans afdøde Fader og ganske
Familie med Ros, som bragte os til Forbavselse. Vi ken
der godt gamle Hoffmeyer. Vi antog ham for en jævn og
ærlig Mand.
Købstadens Beboere ønskede Kaptajnens Valg; til
dem sluttede sig naturligvis andre „intelligente“ Folk,
f. Eks. Præsterne, men især de Storehedinge nærmest
boende Beboere, deri indbefattede daglige Gæster af
muntre Folk, som forstaar at bedømme, hvem der leverer
den bedste Brændevin og bedste Mad. For saadanne Folk
var især Valgdagen en Festdag, da en Del af Byens Bor
gere paa en højst liberal Maade udskænkede Drikkevarer
til Landboerne, hvilket sikkert bidrog betydeligt til Val
gets Udfald.
Som noget af det uheldigste i Hoffmeyers lange Fore
drag, og som tillige viser hans ringe Kendskab til sine
Vælgere, skal vi udhæve, at han anførte Bønderne fra
Lund som sin Autoritet med Hensyn til sin Dom om Fæste
væsenet. Det er nemlig en bekendt Sandhed, at benævnte
Bønder er nogle af de vankundigste Mennesker, der findes
i hele Valgdistriktet, og med Hensyn til deres sædelige
Standpunkt skal vi ikkun sige, at paa selve Valgdagen
blev nogle af dem saa berusede, at de væltede paa Vejen
og blev lemlæstet ved Faldet midt i deres Glæde over den
15*
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store Sejr, de havde vundet. Derimod kunde vi ikke andet
end bifalde Hoffmeyers Ytringer om den Selvstændighed,
han lovede at udvise som Folketingsmand. Han sagde nem
lig, at han ikke vilde anse for utvivlsom Sandhed ethvert
Ord, som udgik fra Prokurator Christensen eller fra Gmd.
Lars Hansen i Bjælkerup og Jens Pedersen i Smerup. Vi
er ganske af samme Mening og kan tilføje : om det endog
udgik af Munden paa Postmester Jespersen i Storehedinge, den Guds Mand Leth i Lillehedinge eller den
graahaarede Ole Pedersen i samme By.
Da Hoffmeyer havde endt sin Tale, og Schack frem
stod paa Tribunen, begyndte øjeblikkelig den uanstændige
Tumult, ja nogle raabte endog: „Ned med ham! Tal h ø jt!“
og flere Pøbelagtigheder, hvorved det blev umuligt for
Mængden at høre Kandidatens Foredrag. Især hørtes
nogle Gange en utydelig grov Stemme, som man i Først
ningen troede kom fra en Bulbider; men ved at lytte nøje
til opdagede man, at det var ikke saa, men at det var en
Mand, hvis Kald det er at kurere Bulbidere og andre
umælende, nemlig Dyrlæge Andreasen af Storehedinge.
En saadan pøbelagtig Opførsel var naturligvis krænkende
for Schack og hans Parti ; men paa den anden Side kunde
det forlade Valgpladsen med Stolthed; thi det havde vist
en Opførsel mod Modpartiet, som var ærekære Mænd
værdig.
Efter at Schack havde endt sin Tale, fremstod to
Opponenter imod ham; men Tumulten tiltog bestandig
formodentlig for at bringe ham ud af Fatningen; men
det mislykkedes, og vi tror, at Schack var klogere end Op
ponenterne, da hans Gensvar var bestemte og træffende.
Nu skredes straks til Kaaring; men her brugte Valg
bestyrelsens Formand, den lovkyndige By- og Herreds
foged Frands Frederik Vilhelm Bülow den lovstridige
Fremgangsmaade at befale Vælgerne at dele sig i to Hobe
i Stedet for Haandsoprækning. Han kunde dog gerne have
gjort sig den Ulejlighed at have efterset Valgloven først;
det havde lige saa lidt været ham til Skam at se i Loven,
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som det var Hoffmeyer til Skam, at han havde sin Tale
paa Papiret, mens han holdt den.
Hoffmeyers Parti lignede det andet Parti med Ty
skerne, ja nogle kaldte dem ligefrem Tyskerne, hvilket i
en saa stor Forsamling let kunde have ledet til uhyggelige
Optrin; men heldigvis var det latterlige i Beskyldningen
saa stærkt fremtrædende — thi alle de tyskfødte Borgere
var mellem Hoffmeyers Vælgere — at de fornærmede
svarede med Latter. Under Afstemningen til Protokollen
foregik lignende Scener og Optog som dem, man ser Gu
den Bacchus’s Dyrkere sædvanlig opvarte ham med; ja,
endog paa Tribunen foregik der smukke Optrin, at en be
skænket Karl bemægtigede sig Formandens Klokke og
ringede nok saa rask med den. Disse og flere dumme
Streger gjorde, at de fleste ordentlige Folk forlod Byen,
før Valget blev proklameret.
Ved Schacks Fald blev i Storehedinge anstillet
Glædesfester, ja, ved Proklamationen af Hoffmeyers Valg
blev Glæden saa overstadig højtklingende, at enhver rolig
Tilskuer uvilkaarlig maatte falde paa den Tanke, at
Hoffmeyer anført af Holger Danske (som var iblandt hans
Vælgere) vilde i en Haandevending alene drive Tyskerne
ud af Slesvig og sikre os Ejdergrænsen.“
O. B. skrev samme Dag i „Almuevennen“ : „Paa Valg
dagen ytrede (Købmd.?) Svendsen i Storehedinge, hvor
flere satte deres Heste og Vogne ind, at dersom Schack
i Dag fik de fleste Stemmer, skulde vi se, der vilde blive
en alvorlig Fløjten og Piben i Byen, for der var lavet
mange Piber, og Smaaborgerne var meget opbragte.
Schack og Lars Hansen i Bjælkerup vilde blive fulgt ud
af Byen med Hujen og Piben, og Jens Pedersen i Smerup
og en fra Spjellerup, hvis Navn han ikke vidste, vilde
blive klemt alvorligt, Hoffmeyers Parti opførte sig pøbel
agtigt.“
Ved den skriftlige Afstemning fik Hoffmeyer 707
Stemmer, mens Schack fik 502. Af 2089 Vælgere stemte
1209 eller 57,9 pCt.
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Bülow svarede i „Almuevennen“ for 4. Febr. 1850,
at han opfordrede Vælgerne til at stemme ved Haandsoprækning paa Kandidaterne, og at han henstillede til de
Vælgere, der vilde stemme paa Hoffmeyer, at gaa til højre
Side, for at Kaaringen kunde blive desto synligere for
Valgbestyrelsen. Da Schack imidlertid protesterede mod
det, blev Vælgerne øjeblikkelig opfordret til at række
Hænderne i Vejret fra det Sted, hvor de var.
Bülow paastod nu, at der ikke var noget Forbud i
Valgloven imod, at Vælgerne for at udføre Kaaringen
traadte til hver sin Side. Schack blev ikke valgt, fordi han
i et Skrift havde holdt paa Delingen af Slesvig.
Hertil bemærkede Redaktør af „Almuevennen“ I. A.
Hansen, at Aristokratiet var Skyld i, at Schack ikke blev
valgt, idet de havde benyttet ovennævnte Skrift imod
ham.
Hoffmeyer beskrives saaledes i „Almuevennen“ for
6. Juni 1851 : „En undersætsig, 40aarig Mand med lyse
H aar og Knebelsbarter og et mere godmodigt end opvakt
Fysiognomi.“
2. Faksekredsen.
Præstø Amts 2. Folketingskreds eller Faksekredsen
bestod af 17 Landsogne: Fakse, Hylleholt, Kongsted, Ulse,
Østeregede, Vesteregede, Dalby, Thureby, Enderslev,
Vraal)y, Herfølge, Sædder, Vollerslev, Gjørslev, Lidemark,
Bjeverskov og Lellinge. Fakse var Valgstedet.
Valgkomitéens Formand Grd. Jacob Sørensen i Her
følge bekendtgjorde 14. Sept 1849 i „Almuevennen“, a t
der skulde holdes et Prøvevalg i Sonnerup Kro 24. Sept.
Kl. 12. Han anmodede alle de Kandidater, der vilde stille
sig, om at give Møde.
Paa Mødet meldte der sig kun een Kandidat Møller
Johannsen fra Hovby. Ved Afstemningen fik han alle de
tilstedeværendes Stemmer undtagen 3. Han havde været
Kredsens Rigsdagsmand 1848—49.
Ved Valget 4. Decbr. 1849 var der kun een Kandi
dat: Møller Frederik Johannsen (V) fra Hovby. Han valg
tes ved Kaaring. Der var 2127 Vælgere.
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3. N æstv edkredsen.
Præstø Amts 3. Folketingskreds eller Næstvedkredsen bestod af Næstved Købstad med Landdistrikter og
17 Sogne: Herlufmagle, Tybjerg, Næsby, Tyvelse, Glumsø,
Bavelse, Skelby, Sandby, Vrangstrup, Fensmark, Rislev,
Aversi, Rønnebæk, Olstrup, Nestelsø, Mogenstrup og
Toksværd.
Kommunalbestyrelsen i Næstved valgte en Komite,
som skulde sørge for at holde et Prøvevalg. Den holdt
Møde 14. Sept, og vedtog, at et Prøvevalg skulde holdes
hos Konditor Hansen paa Torvet i Næstved 8. Oktbr.
Kl. 12. Kandidaterne skulde melde sig til Komiteen inden
26. Sept.
Ved Prøvevalget 8. Oktbr. stillede sig 4 Kandidater:
Kredsens Rigsdagsmand, Sognefoged Mikkel Rasmussen
fra Torpe i Herlufmagle Sogn, Adjunkt Fleischer fra Her
lufsholm, Kateket og Førstelærer P. M. Barfod fra Næst
ved, og Væver Frølund fra Holløse.
M. Rasmussen forsikrede, at det ikke var for Penge
nes Skyld, at han stillede sig, da han nærmest havde haft
Tab af sin Rigsdagsvirksomhed, men af ren Opofrelse for
at tjene sine Medborgere. Han omtalte kort sin Virksom
hed paa Rigsdagen. Han havde kun talt een Gang. Han
omtalte Næringsforholdene og Fæstesagen. Han var
Bondeven. Fleischer stillede sig efter Opfordring af nogle
Vælgere i Næstved. Han holdt paa Ejdergrænsen og var
Nationalliberal.
Barfod betragtede Opfordringen til Fleischer som et
Indgreb i sine Rettigheder. Han var ogsaa Nationalliberal.
Frølund udtalte, at Haandværkere skulde have Til
ladelse til at bosætte sig paa Landet.
Kromand Johansen i Herlufmagle overøste M. Ras
mussen med Grovheder og Beskyldninger i Anledning af
hans Virksomhed som Sogneforstander.
Pastor Beyer formanede Forsamlingen til at raadslaa
i Enighed og Kærlighed.
Paa Grund af det daarlige Vejr var der ikke mødt
ret mange Vælgere fra Landet, hvorfor Komiteen fandt
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det rigtigst at udsætte Afstemningen. Vælgerne paa Lan
det holdt Møde i Holme Kro 22. Oktbr. Her mødte 5 Kan
didater: Barfod, Fleischer, Frølund, Rasmussen og Ind
sidder Niels Jensen fra Træløse. Der var stærkest Stem
ning for Rasmussen.
Imidlertid greb Formanden for ,,Bondevennernes Sel
skab“ Overretsprokurator Balthazar Christensen ind. Han
ønskede, at Vælgerne i Næstved og paa Landet skulde enes
om en Kandidat, og han havde en saadan, nemlig Parcel
list Lars Andersen Hækkerup, som var Bondeven, men
tillige nærede Sympati for de Nationalliberale. Han
havde været Rigsdagsmand for Ringstedkredsen ; men da
Borgerne i Ringsted ikke kunde lide ham, vilde han ikke
lade sig opstille der. Han boede i Vetterslev ved Ringsted.
B. Christensen fik nu Rasmussen til at trække sig
tilbage til Fordel for Hækkerup, som lovede at stille sig
som Fælleskandidat for Land og By, hvis 20 Vælgere i
Næstved vilde opfordre ham dertil. 23. Oktbr. opfordrede
20 Vælgere fra Næstved ham til at stille sig.
I „Næstved Avis“ for 5. Novbr. skrev Hækkerup iølgende : „I Anledning af en Opfordring fra 20 agtede Bor
gere i Næstved om at stille mig til Valg til Folketinget
for Præstø Amts 3. Valgkreds tillader jeg mig herved at
svare følgende: Jeg vil efterkomme Opfordringen, saa
meget hellere som jeg baade før og efter Prøvevalget har
modtaget flere Anmodninger fra Vælgere af Landdistrik
tet; men naar jeg stiller mig paa Valg i Næstved, sker det
dog under den Forudsætning, at de ærede Vælgere, som
har opfordret mig, i denne Henseende nogenlunde repræ
senterer Næstved. Det er for øvrigt en Selvfølge, at jeg,
hvis det skulde vise sig, at en anden skulde træde frem,
som endnu bedre kunde samle By og Land, da trækker
mig tilbage.“
De andre Kandidater trak sig saa tilbage.
Alle Vælgerne i Næstved var dog ikke tilfredse med
Hækkerup ; thi 50 Vælgere i Næstved meddelte i „Næstved
Avis“ for 23. Novbr., at de ikke vilde give ham deres
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Stemme. „Næstved Avis“ skrev 26. Novbr. : „Nogle af de
50 har forandret denne deres Beslutning, og vi kan ikke
omtvivle, at Land og Købstad eendrægtigt vil samle sig
om Hækkerup.“
Han fremsatte sine politiske Meninger i en lang Ar
tikel i „Næstved Avis“ for 30. Novbr. Han vilde arbejde
for en Forsoning mellem Land og By. Købmandshandel
og Brænderidrift burde kun drives i Købstæderne. Lavene
burde bestaa med Forandringer. Husmandshoveriet burde
ophæves, Tienden afløses, og Fæstegodset overgaa til
Selvejendom. Han ønskede en ny Kommunallov og Refor
mer af Almueskolevæsenet. Han vilde holde paa Ej derfloden som Danmarks rette Grænse.
Ved Valget 4. Decbr. 1849 var der kun een Kandidat:
Parcellist Lars Andersen Hækkerup (V.) fra Vetter slev.
Valghandlingen aabnedes Kl. 10 i Ridehuset i Grønnegade
af Valgbestyrelsens Formand Justitsraad, Byfoged Da
niel Tonnies Lawätz med en Tale, hvori han gjorde Væl
gerne opmærksom paa Handlingens Vigtighed og paa den
udstrakte Frihed, som ved Grundloven var givet hele Fol
ket. Han meddelte, at kun Hækkerup havde stillet sig ; dog
kort før Mødets Begyndelse anmeldte sig endnu en Kan
didat, en Husmand (vel sagtens Niels Jensen) fra Træ
løse; men ifølge Loven kunde han ikke fremstille sig til
Valg, fordi Anmeldelsen var sket for sent, hvilket Valg
bestyrelsen havde billiget.
Lawätz opfordrede derfor Hækkerup til at fremstille
sig for Vælgerne og disse til at gøre Spørgsmaal til ham.
Hans Stiller, Kateket Barfod, anbefalede i et varm t
Foredrag Hækkerup til Landbo- og Købstadsvælgerne.
Hækkerup udtalte sig i Tilslutning til sit offentlig
gjorte Program og erklærede, at Indkvarteringen og Kon
sumtionen tyngede for meget paa Købstæderne, hvorfor
der burde ske en Forandring.
Da ingen stillede Spørgsmaal til ham, foretoges Af
stemning ved Kaaring, som viste, at han var valgt til
Folketingsmand med en betydelig Majoritet, og det skete
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under Forsamlingens lydelige Jubel. Lavätz proklamerede
nu Hækkerup som valgt for Præstø Amts 3. Kreds. Hele
Valghandlingen foregik under den skønneste Enighed
mellem Land og By, og det var alles Ønske, at det frem
deles maatte vedvare. Forsamlingen skiltes efter at have
udbragt et længe Leve for Landets elskede Konge, Frede
rik den Syvende.
En Del Vælgere fra Landet og Købstaden samledes
til Middagsspisning paa Gæstgivergaarden, hvor Bonden
og Borgeren paa ny gentog Ønsket om Enighed mellem
alle Stænder. Pastor Beyer fra Herlufmagle knyttede en
lille Tale til det. Selskabet skiltes først ud paa Aftenen.
(Enigheden varede kun til 1852, da Hækkerup blev
v rag et).
4. Præstøkredsen.
Præstø Amts 4. Folketingskreds eller Præstøkredsen
bestod af Præstø Købstad med Landdistrikt og 10 Sogne:
Skibbinge, Everdrup, Snesere, Roholte, Baarse, Beidringe,
Jungshoved, Allerslev, Mern og Kallehave.
Nogle Bønder havde valgt en Komite paa 28 Medlem
mer til at varetage deres Interesser. Anders Larsen var
Formand. Bomuldsvæver H. Hansen i Mern var Medlem
af Komiteen. Den indbød Borgerrepræsentanterne i Præ
stø til at deltage i Forhandlingerne om en Kandidat.
Der blev holdt et Møde paa Præstø Raadstue 9. Sept.
1849. Der var mødt Vælgere fra alle Sognene. Det var
rimeligvis paa dette Møde, at Sognefoged Gmd. Lars Lar
sen i Sageby, hvis politiske Stilling ikke er helt klar,
fik de fleste Stemmer ; men Komiteen og Borgerrepræsen
tanterne vilde ikke bøje sig for Afstemningen. De enedes
om at indbyde Kredsens Rigsdagsmand, Pastor N. F. S.
Grundtvig i København, til at stille sig, da han havde ud
ført sit Hverv til deres Tilfredshed.
Grundtvig svarede 18. Sept. : „Det er til fælles Bedste,
naar Land og Købstad kommer hinanden i Møde, saa in
gen kan være beredvilligere, end jeg er, til efter Evne
.at tjene begge.

— 235 —
Derom beder jeg den ærede Valgkomite at forsikre
alle de Vælgere, som har skænket mig deres Tillid, og skal
nu med godt Haab og megen Glæde stille mig i Valg
kredsen.“
Valgkomiteen opfordrede nu alle Vælgere til at
skænke denne gamle Frihedsven, Folkeven og Almueven
deres Stemme.
Nogle Landbovælgere kritiserede i „Næstved Avis“
for 23. Novbr. Komiteen, idet de skrev, at den havde valgt
sig selv. De meddelte, at Sognefoged og Gmd. Lars Lar
sen fra Sageby efter Opfordring fra flere Vælgere stil
lede sig. Han var en oplyst, selvstændig, besindig og ret
tænkende Mand.
Ved Valget 4. Decbr. 1849 var der 2 Kandidater:
Pastor N. F. S. Grundtvig (nærmest V) fra København.
Sognefoged Lars Larsen (nærmest H) fra Sageby. Valg
bestyrelsens Formand, Pastor Østrup fra Snesere aabnede
Valghandlingen paa Præstø Torv Kl. 10 og meddelte, at
Grundtvig og L. Larsen stillede sig.
Hjulmand Chr. Pedersen fra Præstø oplæste en
skriftlig „Opsats“, hvori han anbefalede Grundtvig. Han
blev idelig afbrudt af Forsamlingen paa Grund af sit
dæmpede Foredrag, hvorfor han snart traadte tilbage.
Pastor Rørdam fra Mern anbefalede Vælgerne at
stemme paa Grundtvig, hvis Ærlighed, Danskhed og Dyg
tighed han fremhævede. Grundtvig havde virket for den
almindelige Valgret.
Grundtvig haabede, at Vælgerne ogsaa i Aar vilde
give ham deres Stemmer. Han var kommet hertil paa Op
fordring. Hans politiske Anskuelser var Vælgerne be
kendte. Han var en gammel Bondeven, den samme i Dag
som i Fjor. Paa Spørgsmaal svarede han, at enhver skulde
have Ret til at ernære sig med egne Hænder paa hvilken
som helst Maade i Købstaden og paa Landet.
Hmd. Henning Olsen fra Kindvig anbefalede Lars
Larsen.
Lars Larsen stillede sig paa Opfordring. For henved
3 Maaneder siden var der holdt et Vælgermøde paa
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Præstø Raadhus, og der var mødt Vælgere fra alle Valg
kredsens Sogne. Han fik den overvejende Del af Stem
merne. Han var en jævn Bonde, der ikke kunde henvise
til nogen tidligere offentlig Virksomhed. Han havde i Fjor
anbefalet Grundtvig; men ved at følge dennes Virken paa
den foregaaende Rigsdag var han kommet til den Over
bevisning, at han ikke i Aar kunde anbefale Grundtvigs
Valg.
Han var Fæstebonde og kendte til fulde Fæstebondens
Stilling og Interesser, og han mente derfor, at Vælgerne
af Bondestanden i hans egen Stilling maatte have Ga
ranti for, at han, hvis man valgte ham, ikke indvilgede i
nogen Forandring i Landbolovgivningen, som kunde skade
Bondestanden. Han vilde stemme for, hvad der bedst
gavnede Købstæderne. Han holdt paa Danmark til Ejderen.
Der blev nu foretaget Kaaring, hvorved Lars Larsen
fik de fleste Stemmer. Grundtvig forlangte saa skriftlig
Afstemning, der blev foretaget dels paa Raadhuset og
dels ude i Byen.
Nu skete det mærkelige, at en hel Del Vælgere, der
ved Kaaringen havde stemt paa Lars Larsen, ved Protokol
len stemte paa Grundtvig. Nogle Bønder mente, at det var
forkert at stemme paa Lars Larsen, da de havde set, at
nogle Godsejere ved Kaaringen stemte paa ham.
Grundtvig fik 457 Stemmer, og Lars Larsen 374. I
Præstø stemte 42 paa Grundtvig og 42 paa Lars Larsen.
Af 2090 Vælgere stemte 831 eller 39,8 pCt.
Den strenge Kulde holdt saa mange Vælgere borte
fra Valgstedet; fra flere Sogne mødte kun Halvdelen eller
Trefjerdedelen af Vælgerne.
Formanden for Præstø Valgkomite tillod sig efter
Kaaringen at indtegne nogle Vælgere paa Valglisterne
tværtimod Valglovens Bestemmelse; de saaledes lovstri
digt paaførte Vælgeres Navne annulleredes af Valgbe
styrelsen.
Valghandlingen sluttede med, at Formanden ud
bragte et Leve for Frederik den Syvende.
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5. Vordingborgkr edsen.
Præstø Amts 5. Folketingskreds eller Vordingborgkredsen bestod af Vordingborg Købstad med Landsogn
og 10 Sogne: Kastrup, Udby, Ørslev, Sværdborg, Køng,
Vejlø, Vesteregesborg, Hammer, Lundby og Østeregesborg.
Ved Valget 4. Decbr. 1849 var der kun een Kandidat:
Arvefæster Christian Schroll (V) fra Basnæs. Han blev
valgt ved Kaaring. Der var 1935 Vælgere. Han havde
været Kredsens Rigsdagsmand 1848—49.
6. Mønskredsen.
Præstø Amts 6. Folketingskreds eller Mønskredsen
bestod af Øerne Møn ( Stege Købstad med Landdistrikt og
Landsogn samt 6 Sogne: Magleby, Borre, Elmelunde,
Keldby, Damsholte og Fanefjord) Bogø og Nyord.
Der blev holdt et Møde paa Raadstuen i Stege 26.
Sept. 1849. Etatsraad, Byfoged Meincke opfordrede For
samlingen til at erklære, at den var enig med ham i at
virke for Kammerraad Puttferckens Valg. Han var For
mand for Borgerrepræsentanterne i Stege og for Sogneforstanderskabet i Stege Landsogn, juridisk uddannet og
havde boet i Stege i mange Aar.
Gmd. og Sogneforstander Jørgen Larsen i Elme
lunde vilde ikke stemme paa Puttfercken.
Først i Oktbr. blev der dannet en Valgkomite, hvis
Formand var Skolelærer Bendtzen i Hjelm. Den besluttede
at opstille Mønskredsens Rigdagsmand Frederik Barfod,
og han erklærede sig villig til at stille sig.
Der blev nu agiteret ikke saa lidt baade i By og paa
Land for Barfods og Puttferckens Valg.
I „Møens Avis“ for 22. Novbr. skrev Puttfercken, at
han havde stillet sig paa Grund af gentagne Opfordringer
fra saa mange hæderlige Mænd i By og paa Land. Han
var klar over, at han paatog sig et betydeligt Ansvar, hvis
han blev valgt. Han var ikke Taler. Han vilde værne om
Grundloven, love samvittighedsfuldt at overveje ethvert
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Spørgsmaal, som kom til Forhandling paa Rigsdagen, og
stemme efter bedste Overbevisning uden at se til højre
eller venstre. Han ønskede, at Fæsteejendomme overgik til
Selvejendomme ved frivillig Overenskomst, og at alt H art
korn blev beskattet ens. Man burde med Varsomhed for
andre Næringsforholdene, for at Købstæderne ikke skulde
komme til at lide for meget. Han ønskede, at enhver
vilde stemme efter sin Overbevisning. Til Slut skrev han,
at han hverken direkte eller indirekte havde bejlet til no
gen Stemme.
Ved Valget 4. Decbr. 1849 var der 2 Kandidater : Stu
dent Frederik Barfod (V) fra København, Kammerraad
J. H. Puttfercken (H) fra Stege.
Valgbestyrelsens Formand, Byfoged V. C. Meincke
aabnede Valghandlingen paa Torvet i Stege Kl. 11.
Barfods Stillere var Gmd. Jørgen Larsen, Elmelunde,
Gmd. Rasmus Hemmingsen, Budsene, Gmd. Henning Lar
sen, Pollerup og Hmd. Hans Jørgen Pedersen, Frenderup.
Puttferckens Stillere var: Apoteker Barfod og Kæm
ner Tiedemann i Stege, Gmd. Peder Carstensen, Udby, og
Gmd. Anders Hansen Bentsen, Keldby.
Barfod sagde, at de frie Forfatninger medførte, at
baade Kandidaterne og Vælgerne løj. Han selv vilde dog
tale Sandhed.
Han vilde kort omtale de Lovforslag, som han antog
vilde blive forelagt de næste Rigsdage. Han ønskede en
ny Kommunallov, hvori Grundlovens almindelige Valgret
var optaget. Han vilde have baade Gaardmands- og Hus
mandshoveriet ophævet, da det var nedværdigende og ska
deligt baade for Yder og Modtager. Konsumtionen burde
ophæves, da den gav Anledning til Toldsvig. Han ønskede
en ny Jagtlov, for at Krybskytteriet kunde ophøre. Det
fulgte af sig selv, at han ønskede Fæstets Overgang til
Selvejendom og Tiendeafløsning saa hurtigt som muligt.
Han var ikke alene Bondeven, men ogsaa Borgerven.
Han havde i København set saa megen Elendighed, at
han vel turde paastaa, at man ikke paa Landet kendte
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Magen til den. Han paastod, at de fattige i Byerne v a r
endnu ringere og fattigere end de ringe og fattige paa
Landet. Han henviste til sin mangeaarige Virksomhed i
det forenede Velgørenhedsselskab. Vilde man oprette et
Borgervenneselskab, skulde han lige saa vist være blandt
de første, der indtraadte f det, som han var blandt de
første, der indtraadte i Bondevenneselskabet, hvis dette
Borgervenneselskab blev i Sandhed frisindet og ikke oversaa de fattige, men med Troskab og Kærlighed stræbte
at støtte dem. Han sluttede med at sige, at han havde talt
Sandhed, og han anbefalede sig til Vælgerne.
Puttfercken sagde, at han havde stillet sig, fordi han
var blevet opfordret, og fordi det var ønskeligt, at der
var mindst 2 Kandidater, for at enhver kunde vælge den,
som han havde mest Tillid til. Han henviste til sin tid
ligere Udtalelse. Han hørte til dem, som ønskede en rolig,
fremadskridende Udvikling af de indre Forhold.
Han havde opholdt sig paa Møn siden sin Barndom,
og hans private som offentlige Liv var almindeligt be
kendt, og han havde modtaget mange Beviser paa sine
Medborgeres Tillid. Han havde altid agtet den brave A r
bejdsmand lige saa højt som Stormanden. Han havde al
drig bejlet til Folkegunst. Kun Danmarks Rige og hver
enkelt Mands sande Vel laa ham paa Hjerte.
Ved Kaaringen var der Flertal for Barfod; P utt
fercken forlangte skriftlig Afstemning, hvorved Barfod
fik 666 Stemmer, mens Puttfercken fik 547. Af 2097 Væl
gere havde 1213 eller 57,7 pCt. stemt.
Afstemningen i de enkelte Sogne blev saaledes:

Stege By ............
Stege Landsogn ....
Keldby ................
Elmelunde ............
Borre
Magleby

Vælgere
267
271
200
112
167
221

Barfod
0
28
68
56
112
89

Puttfercken
216
161
37
5
4
24
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Damsholte ...............
Fanefjord
Bogø
Nyord ......................

267
376
175
41

162
150
1
0

26
45
2
27

2097

666

547

Redaktør Holst, „Møens Avis“ skrev : „Barfod valgtes
udelukkende af Landsognene; for øvrigt skylder vi Sand
heden at erklære, at om hans Dygtighed og ærlige Vilje
har vi aldrig tvivlet. Puttfercken har Grund til at glæde
sig ved det vundne Resultat.“
8. Decbr. skrev Holst: „Barfod har Menneskekund
skab og Dannelse og forstaar at vinde Mennesker. Det er
sandt, at Barfod roste sig; men han maatte fortælle Væl
gerne i Stege, hvad han havde udrettet i København“.
Kilder: Almuevennen. Næstved Avis og Møens Avis 1849.

KVINDESTUEN
STUDIE FRA WORDINOBORO RYTTERDISTRIKT
Af Holger Munk.
A jeg første Gang hørte dette Ord, forstod jeg det
ikke. Det ligger nu et halvt Aarhundrede tilbage i
Tiden, og det var Fader, som brugte det efter at være
kommet hjem fra en Gaardtaksation et Sted i Byerne
nordpaa, idet han berettede om sine Oplevelser med de
Ord : „Jeg var for Resten nær kommet i Kvindestue-----Af hans videre Beretning gik Ordets Betydning op for
mig. Der ventedes et Barn til Verden, og budsendt havde
de nærmeststaaende Kvinder med Jordemoderen samlet
sig om den fødende — i Kvindestuen.
Ordet er af gammel Rod i Sydsjælland, og det bruges
saaledes almindeligt i Tingbøgerne i 17 Tallene jævnsides
med Barselstue og viser, at det, der her foregik, kun var
forbeholdt Kvinder at overvære. Paa Landet fik Manden,
Lægen eller Faderen, først i den nyere Tid Adgang. I de
samtidige Kilder, der her er benyttet, omtales kun Kvin
der i Forbindelse med selve Fødselen, og nævnes Man
den, da optræder han kun som Statist, som Ilbud efter
Nabokvinder eller i hastigt Jag med Bæsterne efter Jorde
moder. Han havde spillet sin Rolle i Forspillet til det, der
forestod. Nu var det Kvinderne, der havde taget Styret
og regerede Huset, saalænge Fødselen stod paa. I E fter
spillet — Barselgildet — indtog han atter sin vante Plads,
selv om Kvinderne under Daabshandlingen i Kirken fort-
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sat stod i forreste Række. Men blev sidste Akt udspillet
i Tingstuen, — hvad altid hændte, naar der var Tale om
Fødsler uden for Ægteskab for ikke at glemme Fødsel i
Dølgsmaal, — da var det Manden, der helt beherskede
Billedet. Han var Aktor og Defensor, Dommer og Med
domsmand. Der dømtes efter hans Lov og Forordning, —
og det var ogsaa ham, der eksekverede Straffen.
Hovedpersonen i Kvindestuen var selvsagt Moderen,
den fødende Kvinde. Hendes Klager og Veer naaede vel
sjældent uden for de lukkede Døre, og hvor hjælpeløs hun
kunde være under de vanskelige Fødsler tiltrods for de
mange velmenende Kvinder, der stod hos, faar vi nu det
bedste Billede af gennem Kirkebøgernes faa, men stærke
Ord. Det er dog langt fra alle Præster, der har følt sig til
skyndet til at videregive deres Oplysninger og Indtryk for
Eftertiden saaledes som Pastor Runge i Udby-Ørslev, der
efter en Indførsel under døde og begravede kunde slutte
med disse Ord: „— denne Kvinde blev ej forløst.“ — Det
er Ole Pedersens Hustru af Fæby, der saaledes døde i
Barselseng en af de sidste Dage i Marts 1758. Saaledes gik
det ogsaa en 30 Aar senere med Sara Hans Vævers — og
saa af Fæby, der endda — „døde uforløst i sin 7. Barsel
seng“, — og Getrud Anders Pedersens i Skallerup gik det
ved samme Tid ikke stort bedre, idet hun tilligemed et
dødfødt Pigebarn blev begravet i een Kiste. Hun blev SS1/?
Aar gammel, men Karen Hans Andersens af Ørslev, der
blev begravet den 7. Februar 1773, opnaaede kun de 29
Aar, og ved hende staar ogsaa Anmærkningen : „denne
Qvinde blev ej forløst“, og saaledes kunde der fortsættes
til Bekræftelse af det gamle Ord : Barselsengen er KvindensValplads. Og det er saa sandt, saa sandt. Her maatte
hun kæmpe alene, da det, Jordemoderen vidste at hjælpe
efter den datidige Uddannelse, som oftest ikke slog til,
naar de vanskelige Fødsler stod for, — og Doktoren, Felt
skæren eller Chirurgen blev aldrig hentet, hvoraf vi vel
kan udlede den almene Dom over hans Viden og Kunnen.
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Hos de fleste ægteviede Kvinder, der var frodige og
sunde nok til det, faldt Fødslerne regelmæssigt med Aars
eller halvandet Aars Mellemrum. Det var saa lige til. Paa
Malkevejen, under Hovarbejdet eller ved Gilder og Fester
havde man derfor altid rig Lejlighed til at sammenligne
og vurdere, hvem af Bylaugets Kvinder der nu „lavede
til Barsel“, — og i god Tid blev det da bestemt, hvem der
skulde være med i Kvindestuen. Barselkvindens Moder var
selvskreven som den første i Rækken, og med hende lagde
Datteren da ogsaa Raad om, hvem hun ellers skulde have
med sig. Det var erfarne og kyndige Kvinder, der her var
Brug for, — men som oftest var det dog saadan, at en
Kvindestue i Landsbyen trak som et Fad Sukkervand for
an et Bistade. Man kom og gik, løste hinanden af paa Vag
ten. Man spurgte Nyt og gav igen af et godt Hjerte. Der
kunde blive Samtalestof for lange Tider.
Men inden man var kommet saa langt, at der var Tale
om selve Fødselen, var der forlængst gaaet Bud efter
Jordemoderen, og af disse var der som Regel en i hvert
Sogn. Det vidtstrakte Kallehave Sogn havde dog to. Det
ser man, da Amtmanden — Distriktets høje Øvrighed —
i 1761 beskikker 9 Kvinder til Jordemødre, fordelt saaledes:
1 ) Sidse Baads i Skovhuse for Byerne Skuderup, Staarby,
Egesborg, Vestbæk og Stensby.
2) Sofie Jørgen Klandts i Kallehauge for denne By og
Wiemose samt Bahl og Langebæk.
3) Iver Larsens Enke i Bakkebølle for denne By samt
Ny raad og Græsbjerg.
4) Anna Smeds i Mehrn Sogn, som var Byerne Nørre og
Sønder Mehrn, Sandvig, Kindvig.
5) Johanne Lars Jørgens i Køng for Køng Sogn.
6) Bodil Hans Olsens Enke i Neder-Vindinge for denne
By samt Kastrup og Stenbjerg.
7) Frands Andersens Hustru i Snesere for Snesere Sogn.
8) Maren Larses i Sværdborg for Sværdborg Sogn.
9) Anna Mathiasens i Hammer Thorup for Hammer Sogn
samt Risby i Baarse Sogn.
16,:
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Med Beskikkelsen følger en Instruks, og af denne ses
det klart, at forannævnte ikke kan anses som uddannede
Jordemødre, men vel nærmest maa betegnes som Jordemoder-Aspiranter, hvis Uddannelse maa bygge paa den
praktiske Erfaring, de efterhaanden vil erhverve, og paa
de Raad og Oplysninger, den „constituerede Distrikts
jordemoder“ i Præstø er pligtig at give dem. Disse In
strukser blev oplæst for de 9 nye Jordemødre paa Ugledie
Ting den 17. Sept. 1761, som „derefter ved Ed efter Loven
med oprakt Finger af enhver beediget og bekræftiget, at
de samme i alle Maader vil efterleve“.
1) Hun bør saavel ved Nat som Dag naar nogen være sig
fattig eller rig udi det hende anbetroede Distrikt hen
des Hjælp behøver og hende sig tilkalder uden Ophold
sig at forføje og sin Forretning med al mulig Flid og
Agtsomhed øve.
2) Skulde hun finde nogen betydelig Omstændighed og
Tegn til en haard Barselseng eller Barnefødsel paa det
Sted, hun kommer, da har hun straxen at føje den An
stalt, at den constituerede Jordemoder for Distriktet
udi Præstø er boende, straxen vorder hentet, og imid
lertid hun Barselkvinden paa alle mulige Maader ser
at styrke og hjælpe, men skulde Forløsningen ske før
fornævnte Jordemoder ankommer, da har hun nøje at
give Agt paa alt hvis derved forholder, paa de hun der
for kan gøre saadan Rede og Rigtighed, at Jordemode
ren kan fornemme Omstændigheder og derved faa Lej
lighed at undervise hende hvorledes man retteligen i
slige Tilfælde bør at forholde.
3) Hun bør i det mindste hver Maaned indfinde sig hos
den constituerede Jordemoder i Præstø for at blive
undervist i hendes Forretninger og ellers at raadføre
sig med hende om alt hvis som kunde forefalde, og hun
maatte synes ej at have fornøden Kendskab om. Hun
bør og flittig at læse, hvad Bøger som Jordemoderen
hende tilsiger og efterhaanden sig dermed at forsyne.
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4) Hun bør, naar hun tager fra sit Hjem, stedse give Fol
kene i Huset eller Beboerne Underretning om paa hvil
ket Sted hun er at finde om nogen hendes Hjælp mid
lertid skulde behøve og naar hun af nogen uden for det
hende anviste D istrikt maatte vorde kaldet, da haver
hun at være følgagtig, naar de ej haver kundet erholde
den Jordemoder som dennem selv er anvist og hun
kunde være i en anden Forretning, men ellers maa hun
ej med andre end dennem som i det anviste Distrikt er
boende befatte.
5) Skulde nogen uvedkommende befatte sig med Jordemoderforretning i hendes Distrikt har hun det straks
for mig at andrage til Undersøgning og Hemmelse.
6) Udi Betaling maa hun oppebære, hvad enhver hende
godvillig vil give, dog maa hun ej paastaa mere af en
Gaardmands-Kone end Penge 2 Mk. dansk, af en Hus
mands-Kone 24 Skilling og af en Indsidder-Kone 1
Mark 4 Skilling, naar hun dennem betjent haver, men
de som er saa aldeles arme og fattige, at de slet intet
ejer, bør hun af christelig Medlidenhed uden dennem
for Betaling at strengere med Flid at hjælpe.
Skærmet af ovenstaaende Instruks og den meddelte
Beskikkelse sad nu disse Kvinder i deres Embeder med
en vis Autoritet og Ret, som det kunde være farligt at
gaa uden om. Det fik Indsidderkone Sidse Hansdatter af
Tolstrup at bekende, da hun en 5 Uger før Pinse Hellig
dage lod sig kalde til Rasmus Jensens i Skuderup for at
gaa i Kvindestue. Barselkvinden havde i god Tro raadført sig med sin Moder, Ole Pedersens Kone i Skovhuse,
om hvem hun skulde tage til Jordemoder, og var her blevet
raadet til at tage Sidse Hanses, som var kendt for at have
hjulpet godt i mange andre Tilfælde, og saadan gik det
altsaa til, at Rasmus Jensen kørte til Tolstrup i Stedet for
til en af de beskikkede Jordemødre i Skovhuse eller
Mehrn. — Fødselen var haard, og Natten gik. — Først
da det lysnede ad Dag, blev Barnet født, men Moderen var
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da saa svag, at hun næppe kunde tale, da man lagde hende
tilbage i sin Seng. — Det kan heraf skønnes, at hun har
født et andet Sted i Stuen end i Sengen, — rimeligvis paa
et Bord eller i en dertil indrettet Seng. — Da Sidsel og
de andre Kvinder i Kvindestuen nu skønnede, at det var
galt fat, lod man skyndsomt Rasmus Jensen hente Anna
Smeds i Mehrn, der da ogsaa straks var rede til at tage
med ham til Skuderup, hvor hun kom tidsnok til at befri
Barselkvinden for Efterbyrden. — Men kort efter
døde hun.
Paa Rasmus Jensens Opfordring tog Anna Smeds nu
Barnet og begav sig til Præsten i Øster-Egesborg for at
faa det døbt, og under denne Handling er det hun ser, at
det „var rødt og blodigt overalt i Hovedet og under det
ene Øje som af en R ift af en Knap eller Naal.“ — Havde
Barnet nu levet og været sundt, havde der vel aldrig været
noget at bebrejde Sidsel Hansdatter, men det skulde nu
ikke gaa saadan, — og saa var det, man faldt over Sidsel.
Det lykkedes Rasmus Jensen efter en 8 Dages Tid
at faa en Amme til Barnet, nemlig Karen Hansdatter fra
Jens Smeds i Vestenbæk. Der var stadig et ulægt Saar
eller en Bule paa Barnets venstre Side af Hovedet, som sad
„i Blodighed“, da Ammen tog det til sig, men det syntes
ikke at være besværet deraf og tog godt for sig af Bryst
mælken, saa det nu virkelig maatte anses uden for Fare.
Da sker den saa ofte hændte Ulykke, at Ammen en Nat
eller rettere Morgen tidlig — ligger Barnet ihjel. — Hun
var vaagnet ved, at Pigen var staaet ud af deres fælles
Seng for at gaa til Malkning, og da Barnet havde været
noget uroligt, havde hun taget det hen til sig i Sengen for
at give det Bryst. Søvndrukken, som hun var, slumrede
hun herunder ind med Barnet i Favnen, og saa er det, hen
des Bryst er faldet ned over den lille Næse og Mund, —
og da Karen Hansdatter vaagner, er Barnet k v a lt.------Ammen siger straks Rasmus Jensen, som det er gaaet
til, og Sagen gaar sin Gang, som den bør, og herunder er
det, at Sidsel, der uretmæssigt havde bistaaet under Fød-
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selen, beskyldes for den omtalte Vunde i Barnets Hoved,
fremkommet ved, at hun skulde have taget med Ukyndighed. Det kan dog ikke bevises, at Sidsel havde foretaget
sig noget forkert, men da Sagen nu var kommet til Doms,
skønnede man, „at denne Sidsel Hansdatter tvertimod
Foranstaltningerne havde øvet Jordemodergerning“ og
derfor „sig selv til Correktion og andre selvraadige og
ulydige til Exempel iflg. Forordningen----------- straffes
med Børnehuset i 6 Uger og betale dette Søgsmaal.“ —
Men Karen Hansdatter, der vitterlig ved sin Uagtsomhed
var Skyld i Barnets Død, skulde „arbejde i Spindehuset i
12 Uger og betale dette Søgsmaal med 3 Rdl.“.
Efter dette er det givet, at vi ikke oftere ser Sidsel
Hansdatter som Jordemoder, og andre Kvinder, som ikke
havde Amtets Beskikkelse, turde vel heller ikke gaa de
autoriserede Jordemødre i Næringen, saa naar vi i Frem
tiden møder dem i Kvindestuen, er de der kun for at se
kundere ,— og den Ret giver de aldrig fra sig.

Den Barselkvinde, vi oftest hører om, og hvis
„Kvindestue“ er stærkest belyst, er Pigen, der føder uden
for Ægteskab. I mangfoldige Tilfælde kan vi følge hendes
Gøren og Laden fra den Gang, Lejermaalet fandt Sted —
med eller mod hendes Vilje — og til den Søndag, hun blus
sende af Skam og med nedslagne Øjne tvinges til at staa
frem for Menigheden derhjemme i Sognekirken og i
„aabenbart Skrift bekende sin Synd.“ — H ar hun tilmed
ikke Hjem eller Venner, der kan og vil huse hende, naar
det Tidspunkt kommer, at Fødselen staar for, er hun ilde
stillet, ja, selv i bedste Tilfælde har hun det ikke for godt
med sin Hemmelighed, for det er jo hende, der altid maa
vogte, at Barnefaderen ikke prisgives Bysladderen. Men
alle kræverViden. Det siges hende „underøjnene“ tidlig og
sildig, hvad der siges af andre, hvad man har sluttet, og
hvem man derfor gætter paa. — Bysladderen maa tilfreds
stilles. Ja, Jordemoderen selv føler det som sin Pligt at
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kunne give Besked til Præsten, Moralens strenge Vogter,
der staar bag ved Stormen mod den arme unge Pige. Men
bag ved dem alle staar Samfundet med sine Magtmidler
eller rettere Kongens Kasse, der nødig maa gaa Glip af
de Bøder, Loven hjemler. Mod dette stærke Pres staar den
unge Piges Løfte til den, hun har kær, — men som maaske
alligevel, da det gjaldt noget, sveg hende, — alene, og der
skulde mere end gode Forsætter og redelig Vilje til at
modstaa samtlige Stormløb. — Moderens og Venindernes
Fritten gik vel endda, værre var Jordemoderens direkte
Spørgsmaal midt under de stærkeste Veer: „Hvem er din
Barnefader?“ — med den Tilføjelse, som kun kunde have
den stærkeste Virkning paa den forpinte og uerfarne unge
Pige, „siger du det ikke, bliver du ej forløst.“
Om alle Jordemødre var haarde nok til at bruge denne
forløjede Trusel, ved vi ikke, men Lucia Skrædders i
Stensby siger selv i 1731, at hun altid „bruger denne Ma
neer hos alle besvangrede Qvindfolk for det Aarsags
Skyld, de skal udlægge den skyldige som deres Barnefader,
og den samme Tid, hun var hos Johanne Jeppesdatter,
gjorde hun ligesaa.“ — Ja, noget nær det samme sagde
Dorthe Hansdatter fra Balle ogsaa, da hun i Paaske-Helligdagene 1734 var hos Johanne Nielsdatter i Viemose,
der var i Barnsnød. Det var en Rytter ved Navn „Mikkel
Solder, der havde haft legemlig Omgang med hende sidst
afvigte Evebros Market, og før havde hun ikke kendt
ham.“ Men Jordemoderen, der talte efter, sagde, at det
ikke kunde passe, da Johanne ikke „nær kunde opnaa Ti
den.“ Men Pigen blev „stærkt ved, at Mikkel Solder var
Barnefader.“ — Saa var det, at Jordemoderen formanede
hende, „at hun for Guds Skyld skulde udlægge den rette,
thi ellers det var at frygte, at hendes Barnsnød blev des
haardere.“ — Det synes at have sin Virkning paa Johanne,
thi „da Nøden gik hende paa, sagde hun: Christoffer, som
tjener Peder Pedersen i Viemose, har ogsaa snakket med
mig, og det skete i sidste Rughøst, han var hos mig.“ —
Det er dog langt fra, at alle Kvindestuer er saa tunge
og triste som de her skildrede — langtfra, — og den
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Kvindestue fra Ørslev, der nu skal skildres, staar da ogsaa som en lys og leende Modsætning.
En Søndag i April 1729 er der Kvindestue i Ørslev,
ja, det var da først hen paa Natten, at der blev egentlig
Kvindestue. — Om Aftenen var Sidsel Jordemoders til
kaldt til Marichen, der førte Hus for Kaptajn-Løjtnant
Withorn, for at hjælpe hende i Nødens Stund, og hun blev
der da ogsaa, indtil Forløsningen skete hen paa Mandag
Eftermiddag — „ved Midaftenstide“. Men de ØrslevKoner, der prøvende har kigget ind — saadan et Rend —,
kom og gik den ganske Nat for hen paa Morgenstunden
at sidde fast Vagt for ikke at gaa Glip af Sensationen:
Marichens Opgivelse af Barnefaderen. — Der var Kirsten
Vævers, Marie Rytters, Maren Stæhrs og Karen Nyraads
for blot at nævne nogle af de mest trofaste. Naturligvis
manglede der ikke Beværtning ved en saadan Kvindestue.
Kaptajn Withorn vilde nok have, at Kvinderne skulde be
finde sig vel i hans Hus, og jævnlig rakte han Hovedet
ind ad Døren, naar Turene gik Marichen haardt paa, for
med et: For Guds Skyld, vær god mod hende! at hjælpe paa
sin Maade, men det kunde naturligvis ikke afværge, at
Sidsel Jordemoder, da Barnenøden var størst, foreholdt
Marichen, at nu maatte hun opgive Barnefaderen, saafremt det ikke skulde vare ved. Og da sagde Marichen —
det opgav da de fleste at have hørt, — „at det var en Kor
net eller Kaptajn, der var kommet til hende, medens hun
logerede nogle Dage sidst afvigte Jul i „De tre Druer“ paa
Vestergade i København, men hvis Navn hun ikke kendte.“
Nu havde Sladderen i Ørslev vel længe vidst sit om
Marichens Barselfærd, saa den tog vel nok Udlægningen
paa sin Maade, men Regimentsskriveren vilde ikke saadan
lade sig og hermed Kongens Kasse narre for en klækkelig
Bøde og indstævnede derfor Marichen med Jordemoder
og samtlige Ørslev-Koner, der havde været med i Kvinde
stuen, til Edsaflæggelse og Vidnesbyrd i Tinghuset. Men
Kaptajn Withorn havde forudset dette Træk og samlede
derfor paa Tingdagen alle Vidnerne i sit Hus, hvor de efter
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god Beværtning — og antagelig et Par kloge Ord — blev
kørt til Ugledie paa Kaptajnens Vogn. — Det viste sig da
ogsaa, at ingen kunde eller vilde sige andet, end hvad godt
var, om Kaptajnen og hans Husholderske Marichen, og at
de slet ikke vidste noget at fortælle om, hvorledes de havde
levet sammen.
Claus Schrøder, Kaptajnens Kusk, maatte særlig for
tælle om Turen til København, som Marichen havde talt
om i sin Barnsnød. — Ja, — da de havde faaet tilsaaet i
Fjor, som var en Ugestid efter Pinsedag, „havde Hestene
gaaet en svar Stund i Bjerremarken for at hvile ud til Tu
ren, som altsaa først var foregaaet hen i Juli. — De var
taget ind paa „De 3 D ruer“ i Vestergade, hvor de havde
ligget i tvende Nætter. Om der her havde været nogen Per
son hos Marichen eller ej, vidste han naturligvis ikke. —
Men det kunde Marichen bedre selv fortælle om og endda
ogsaa huske, at han hed Rudolf Busch, men hvilket Re
giment han stod ved, vidste hun ikke . Det var derimod
sikkert, at det var ham, der „havde gjort hendes B arn“,
da han „voldtog hende paa et Kammer højt til Vejrs.“
Hun havde dengang ikke sagt det til nogen, men da hun
mærkede, at hun lavede til Barsel, havde hun skrevet hans
Navn i sin Salmebog.
E fter dette blev Sagen udsat — og trukket i Langdrag,
da det syntes mere end svært at finde nogen Kornet eller
Kaptajn ved samtlige Regimenter i Kongens Riger ved
Navn Rudolf Busch, saa da Dommen falder hen i Oktober,
er det Frifindelse for urigtig Opgivelse af Barnefader,
men Lejermaalsbøden staar fast efter Taksten med de
6 Rdl. samt Sagens Omkostninger, som Marichen — eller
vel rettere Kaptajn Withorn — maa udrede med 2 Rd. 4
Mk. — og hermed endte denne muntre Kvindestue i Ørslev.

Det var Kvindestuen med den fødende unge Pige
og Jordemoderens Stormløb mod hendes Hemmelighed.
Kunde det nu tænkes, at en eventuel let Fødsel havde
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hjulpet hende over dette svare Angreb, stod Præstens ma
nende Spørgsmaal ved det uomgængelige aabenbare
Skrifte i Kirken som en tung Trusel. Endelig — bag ved
dette igen — ventede jo „Taarnet“ hende — Indespærring
i Amtets Fangetaarn, Gaasetaarnet i Vordingborg — mel
lem ligesindede og al Slags Skarnsfolk.
Faa var derfor de Barnefødsler, der ikke blev kendt,
og hermed de nærmere Omstændigheder ved det, der var
foregaaet 9—10 Maaneder forud, og forstaaeligt, at den,
der havde Mod til det, tog Rømningsmandens Lod frem
for det uomgængelig ventede i Pengebøder og Legemsstraf.
Det er disse Forhold, der gør, at vi nu 200 Aar eller mere
efter ved saa nøje Besked med Tidens Sæder og Skikke,
Tankegang og Handling vedrørende dette Omraade, at en
Sammenligning med vor Tids Moral kan have sin Inter
esse. Vi skal dog indskrænke denne til at anføre, at det
samlede Rytterdistrikt med sine henved 17 Kirkesogne
kun sjældent havde et tocifret Tal af „uægte Fødsler“ og
hertil knyttede Bøder og Straffe, og at mange Præster i
deres aar lige Indberetninger kort efter Nytaar til Regi
mensskriveren med et Lettelsens Suk kunde anføre : — „in
gen i dette Aar har mig bekendt begaaet Lejermaal.“ —
Selv om vi tager den betydelig ringere Befolkningsmængde
i Betragtning, kan det vist for Nutiden blive vanskeligt
at sige Fortiden noget paa vedrørende Umoralitet. — Men
vi vil fortsat lade Samtiden fortælle.

Lejermaalet — og hvad dermed fulgte.
Som oftest var det Pigen, der i sin Plads blandt frem
mede kom ud for Fristelsen, og i Reglen var det Karlen,
hun tjente sammen med, hun kom ud for, men det hændte
dog heller ikke sjældent, at det var selve Manden paa
Gaarden, hun blev „besovet“ af. Naar man kender Slæg
terne paa Gaardene og indlever sig i deres daglige Liv,
forstaar man bedre, at det gaar, som det gaar. Ja, man
fristes næsten til at sige, at man undres over, at det ikke
hænder oftere.
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Der sidder nu den aldrende Enke, som følgende Ti
dens Skik tager ung Mand til sig, og skønt Gaarden er
god nok — som ogsaa beregnet i Forvejen — og Mad
moderen vel i og for sig ogsaa — som Bedstemoder —,
vil de tre i Spillet: Gammel-Mor, Madfader i 30erne og
den frodige unge Tjenestepige i 20erne som oftest ende,
hvor det burde være begyndt. Vi ser det saa mange, mange
Steder, i alle Byer, og at det ene Tilfælde ikke udskiller
sig fra det andet.
Men faa Steder har man dog ned gennem Tiderne set
et saa ulige Forhold i Alder, som da den 75aarige Anne
Clausdatter af Fæby 3. Pinsedag 1682 tog den 29aarige
Ungkarl Peder Andersen til Mand paa Gaarden, og hvad
der var endnu mere bemærkelsesværdigt, saa endog Præ
sten fandt det værd at bevare for Efterslægten, ses af den
Anmærkning, som han tilføjede i Kirkebogen ved Annes
Død : „Denne hendes Mand, Peder Andersen, havde været
hendes siette Æ gtemand“. — Men de Fæby-Gaarde var
gode dengang, og da den livskraftige Anne — trods alt —
4 Aar senere maatte lade sig bære til Graven paa Ørslev
Kirkegaard, var det Peder Andersens Tur at vælge, og nu
kom lige Børn til at lege sammen, da han giftede sig med
Kirsten Svan fra Nabogaarden. —
Det var et Eksempel paa „ulige Æ gteskab“, som vi
nu ikke ved andet end godt om. E t andet fra omtrent
samme Tidsperiode skal ogsaa nævnes, fordi det netop vi
ser, at en stor Aldersforskel ikke udelukker et harmonisk
Forhold.
1699 — i Januar skiftedes der efter Zidsel Nielsdatter
af Sønder Mehrn, der som 75aarig havde giftet sig for 3.
Gang med Ungkarl Hemming Pedersen, — hvis Alder vi
ganske vist ikke nu kender, men næppe fejler meget
ved at anslaa til sidst i Tyverne, saaledes at der i dette
Ægteskab fremkommer en lignende Aldersforskel som ved
det lige omtalte i Fæby. Det skulde derfor ikke være nævnt,
havde det ikke været, fordi det — dette ulige Forhold
tiltrods — blev et særdeles tilfredsstillende Ægteskab for
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alle P arter: baade for den gamle Enke og Stedbørnene og
for Husbonden, der ikke alene kom til en god Gaard, hvor
han opnaaede at blive Tredingsfoged, men som sagt ogsaa
samlevede saa godt med den, der havde sat ham til Gaar
den, til hun døde i sit 89 Aar, at Ridefogeden finder Anled
ning til at sætte Ægteskabet dette Minde i Skifteprotokol
len: „— at han (Hemming Pedersen) paa en 1 Aars Tid
haver levet meget kierligt og vel med deres (Stedbørnenes)
gamle, bedagede Moder udi hendes høje Alder af 89 A ar.“
— Saa fik Hemming Pedersen 14 Aar til i et nyt Æ gte
skab med den unge Helvig Rruus fra Bakkebølle, der —
ligesom Zidsel — ogsaa skulde opleve 3 Ægteskaber.
Til Undskyldning for disse Fornuftsgiftermaal, som
vi trods alt vel maa kalde dem, var der det at anføre, at
det var en Nødvendighed for enhver Enke snarest at faa
ny Mand til Gaarden, saafremt hun da vilde gøre sig Haab
om at faa Lov at beholde den. Og havde hun ikke en voksen
Søn, som kunde „holde den“ for hende, ja, saa stod hun
overfor Valget, etValg, der ofte blev afgjort, endnu førend
Liget af Formanden var baaret af Gaarde. Der var Lykke
og Held ved at fri over et Lig, sagde de gamle. — Man
ventede det af Enken, d. v. s. Ridefoged eller Regiments
skriver ventede, at hun skulde sørge for at faa Gaarden
besat med en ny Fæster, og man gav hende da ogsaa en
vis Respit til at sørge herfor. Men der kunde jo være det
Tilfælde, hvor det var et haabløst Forsøg, som nu i Stens
by, da Niels Madsen efter Aaringers Sengeleje og Svag
hed dør i 1753, og hvor „Enken, som ikke blev begæret af
nogen til Ægte uden hvilket hun ikke kunde conserveres
ved Stedet“ maatte finde sig i at blive frasat, — for frem
efter at ernære sig af Almisse.
Men det kunde vel ogsaa gaa som i Skuderup, hvor
Marcus Ibsens Enke, Margrethe, ved sine Byfællers Hjælp
fik det til at gaa for en Tid ved, at disse lukkede Gærderne
for hende og paa anden Maade sørgede for at faa hende
med, uden at de dog kunde afværge, at Gaarden forfaldt,
og da Enken tilmed slog sig paa Drik, var hendes Skæbne
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som Gaardfæster beseglet. Bymændene, der er tilsagt at
vidne paa Tinge, vil dog nødig sige hende noget paa, og
heller ikke, at hun havde været drukken. Hun kunde jo
gaa, hvor hun skulde, sagde de for at forsvare hende. Men
da hun som sagt ikke havde faaet nogen Frier, fik hun
heller ikke længere F rist og maatte gaa fra Gaarden.

Det var Pigen og Karlen, som tjente sammen, der
hyppigt forsaa sig paa hinanden. — Saadan gik det i 1760
med Ellen Catrine Nielsdatter og Christen Larsen, der
begge tjente Peiter Piil i Bakkebølle og her „første Gang
begaaet vitterligt Lejermaal“, — „men ingen af dem har
jeg formedelst Vanvittighed og Forsømmelse endnu kun
net tage til offentlig Afhøring.“ Det er Hr. Borch i Vor
dingborg, der taler.
Margrethe Hemmingsdatter af Grumløse udlagde
Ungkarl Peder Nielsen, som hun havde tjent sammen med
hos Peder Hemmingsen, men „samme Ungkarl absente
rede sig fra Sognet, da Lejermaalet spurgtes, og har siden
været borte.“
Det skete dog ogsaa, at begge P arter rømte som
Bodil Jensdatter af Lekkende og Møllersvenden Niels Ol
sen af Grumløse, og da de fik sig til det, førend „Lejer
maalet blev bekendt“, lykkedes det ikke trods Tillysnin
ger at finde dem. Det var i 1726, og muligt var de gaaet
samme Vej, men det gjorde Birthe Katrine og Hans
Michelsen ikke, efter at Lejermaalet var anmeldt af
Sognepræsten i Hammer. Hun rømte, og „vides ej, hvor
hun er at finde“, men han „druknede sig selv i Stranden
ved Lindersvold“, og her tilføjes, hvad der var af større
Vigtighed for S a m tid e n :------- „har ikke efterladt sig
noget til Bøderne.“ Det var i 1755 eller det Aar, hvor der
var flest Lejermaal paa Distriktet, idet 22 P ar stod tiltalt.
Men var det Gaardmanden, der havde fristet sin Pige,
saa blev Bøden og Straffen straks en hel anden. Det maatte
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Jørgen Stage i Bakkebølle bekende, da han havde fristet
Ellen Catrine, saa det blev Barsel. Han idømtes en Bøde
paa 24 Rd. og maatte tilmed den 7. Febr. 1754 staa offent
ligt Skrifte i Vordingborg Kirke — en Dag, hvor sikkert
alle Bakkebøllerne var i Kirke. Naa, Bøden slap han nu
for, da hans Formue ikke engang beløb sig til „Hans
Majestæts Pretentioner“. — Paa noget nær samme Maade
gik det Byfællen Ole Andersen i 1763, da han af „et
Qvindemenneske Maren Rasmusdatter“ var blevet udlagt
som Barnefader. Han maatte ikke alene „udstaa Kirkens
Disciplin“ ved aabenbart Skrifte i Kirken den 13. Maj,
og her — medens Slægt og Byfæller hørte paa det — vedgaa sin Forsyndelse mod det sjette Bud, men ogsaa finde
sig i at gaa med den Spanske Kappe ude paa Kirkegaarden
foran Kirkedøren, baade da Kirkegængerne gik til Kirke,
og siden ogsaa, da de kom ud af Kirken. At Ole Andersen
siden blev paaført en Registreringsforretning med paaføl
gende Vurdering af Gaarden i Bakkebølle, berørte ham
vel næppe saa stort, idet denne vidste, at Ole Andersen,
der vel var gaaet ind til en forholdsvis velstillet Enke
med en godt besat Gaard — det var i 1757 — nu kun lige
havde, hvad han skulde tilsvare Kongen i Besætning og
Redskaber.
Samme Dag Regimentsskriverens Fuldmægtig var i
Bakkebølle at registrere, var han ogsaa hos Rasmus Vildbrad i Vestenbæk — og netop i samme Anledning, og her
viste Vurderingen endda et Deficit i Balancen paa 66 Rd.
Men Rasmus Vildbrad slap nu ikke helt hermed, skønt
han ellers saa sig i Stand til at bevise, at han havde været
i Enkemands Stand, da Lejermaalet skete. Dette Bevis
førte Vildbrad-Rasmus paa Tinge den 12. Juli 1764 ved
Hjælp af to Præsteattester fra Hr. Stub i Langebæk. Den
første viste, at Maren, Pigen, der havde udlagt Rasmus
som Barnefader, havde født sit Barn den 25. November
1763, og den anden, at Rasmus Kone var død den 30. Ja
nuar, og at han først den 16. Martii atter havde indgaaet
nyt Ægteskab. Retten kunde derefter ikke andet end give
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Rasmus Medhold i, at der var overvejende Sandsynlighed
for, at Barnet var avlet under et Trolovelsesgilde i Vesten
bæk den 5. Marti — og hermed fri ham for den store Bøde
for Ægtemænd.

Det var dog ikke alle Steder, at Rettens Arm havde
saa stort Held med sit Tag, som naar det gjaldt Rytter
bønderne. Den frie Fugl, Landstrygeren, drev ogsaa her
sit Spil, og ligesom „Skibskarlen, der foer paa de lange
Rejser“, var han vanskelig at fange.
I 1737 var Sophie Nielsdatter af Vintersbølle blevet
„besvangret af en hende ubekendt Person paa Marken
mellem Ørslev og Bakkebølle“, og da „Qvindmennesket
ikke vilde gøre anden Bekendelse end om den ukendte Per
son“, som Ryttersessionen dog mener maa „holdes noget
i Suspect“ og derfor vil „efterforske for saa vidt muligt
er at faa Sandhed“, indsættes hun „straks udi Wordingborg Fangetaarn“, men da hun ogsaa herefter „frem
tu re r“ med at fastholde paa den ubekendte Person, maatte
man igen lade hende løbe.
Noget nær ligeledes gik det i 1751 Bodil Pedersdatter
af Bakkebølle, der udlagde en „Skibskarl Ib Andersen
fra Fyen“. Lejermaalet var begaaet i Bakkebølle Skov,
„men ingen kendte noget til en Ib Andersen i Nyborg, og
da Bodil kun havde det, hun gik og stod i, blev Kongens
Kasse her i dette Tilfælde kun 1 Rd. rigere.

Men der kunde endog indtræffe det Tilfælde, hvor
Retten saavel til Bøde som Straf end ikke kunde haandhæves. Det ses saaledes i en Sag, der indledes med et Brev
fra Pastor Brøndby af Næstelsø til Regimentsskriver
Hans Madsen, dateret den 22. Maj 1722 :
„Et Qvindfolk, Karen Katrine Larsdatter, er kom
men mellem Jul og Marti sidstaf vigte fra Klippinge Sogn
til Blangslev og indlogeret sig til Huse hos Husmand
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Søf ren Rasmussen, hvor hun har gjort Barsel og havde
Barn i Mogenstrup Kirke til Daab i Søndags den 10. Maj,
men samme Dag blev udlagt til Barnefader en Ægtemand
udi Nyraad udi Wordingborg Sogn, Mathias Pedersen,
hvilket jeg herved efter Loven vilde lade tjenstligen min
Regimentsskriver underrette“. —
Efter dette Brev blev Karen naturligvis tilsagt at
møde for Retten for at modtage sin Dom. Men da hun ude
bliver, sættes denne til 12 Lod Sølv samt 1 Rd. i Omkost
ninger med den Anmærkning, at kan hun ikke betale —
„da at lide paa Kroppen til Spindehuset, indtil Bøden er
betalt.“ — Naturligvis kunde Pigen ikke betale, og Regi
mentsskriveren maatte da efter Dommens Ord lade hende
henføre til Slottet som Arrestant, — „men da hun i
Taarnet skulde indsættes, var hun saa elendig af et for
færdeligt Streckfald og Suige, at hun icke kunde indsættes, meget mindre føres til Spindehuset, og des Aarsag
paa min Foranstaltning (Amtmand Schiølers) lod hende
gaa. Belangende hendes udlagte Barnefader, da er han
icke at finde her i Landet, men efter hendes Beretning
skulde vorde i Falster og er en omløbende Betler.“ —

Det er en kendt Sag, at Kvinden alle Dage har været
svag over for Uniformer. De blanke Knapper, de røde
Frakker, de raslende Ryttersabler med Gehæng og de
langskaftede Ridestøvler, — alle disse Mandighedens
Symboler, som Kvinderne jævnlig havde for Øje ogsaa
efter, at Rytterne var forlagt fra Landsbyerne til Barak
kerne i Købstæderne, gjorde det vel ikke lettere— at sige
nej, og da Rytteren iflg. Forandringen var fri for første
Gang Lejermaalsbøde (en Bestemmelse, der var indsat
for at gøre Soldatertjenesten mere tillokkende), maa det
vel indrømmes, at de sydsjællandske Piger i Ryttergods
tiden ret ofte kom ud for at staa alene som Moralens Vog
tere. — Det er derfor ikke at undres over, at en uforholdsHistorisk Samfund
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vis stor P art af de kendte Lejermaal er med Ryttere. —
Vi tager et P ar Eksempler:
Maren Nielsdatter fra Kallehauge udlagde saaledes til
Barnefader en Rytter, „som nogle Gange havde gjort
Compagni med hende igennem Skoven til Huset i Skoven,
hvor hun den Tid, da hun blev krænket, opholdt sig.“ Det
er Pastor Funck i Øster-Egesborg, der meddeler dette
i 1723.
Men i 1729 er det Birgitte Andersdatter i Rødsbjerggaarden, der udlægger en Landdragon Rasmus Christen
sen. — Som Soldat gaar han fri, men Pigen maa den 4.
Søndag efter Trinitatis, som dette Aar er den 10. Juli,
udstaa Kirkens Disciplin, „og for mig og den ganske Me
nighed udlagde til Barnefader Dragon Rasmus Christen
sen“, skriver Hr. Busch i Langebæk. — For Kongens
Kasse blev det et magert Lejermaal, da Bøden ikke kunde
betales, eftersom Pigen var „nøgen og pjaltet klædt og
hendes Barn ligeledes“.
Var Rytteren fri for Bøde, saa længe han var i Kon
gens Klæder, saa glemte han ofte efter at være aftakket
Bortfaldet af den nydte Præference og fremturede i sine
frie Vaner, der nu var blevet kostbare, — særlig hvis han
var blevet Ægtemand.
Det maatte saaledes den af takkede Landsoldat Jeppe
Stær, Indsidder og Ægtemand i Stensbjerg, bekende efter
at have „besovet“ Olle Bødkers Datter, Johanne, af Bakkebølle, som i 1755 tjente i Stenbjerg. — Hun maatte som
sædvanlig bøde de 6 Rd., medens Barnefaderen idømtes
24 Rd., som han ganske vist ikke kunde betale, hvorfor
han „3de Gange ved Kirkedøren 1 Time før og 1 Time
efter Gudstjenesten maatte gaa med den Spanske Kappe“.
— Saa havde alle, der kendte Jeppe Stær, vel faaet set
ham i den „Beklædning“, og det var jo Maalet.
Paa samme Maade gik det Anna Jensdatter af Sværd
borg og af takket Landsoldat Jens Andersen, der var gift
og boende i Græsbjerg, — og mange andre baade før og
siden.
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Betalte man Prisen for at faa Landsoldaten til at „gaa
i Trøjen“, bl. a. ved at lokke med frit Lejermaal, saa
kunde det samme i visse Tilfælde siges at være anvendt
over for Rytterbonden, vel ikke for at faa ham til at an
tage Gaardefi, men for at bevare ham for den. Han var
et saa vigtigt Aktiv i Ryttergodsets Husholdning, ar man
i visse Tilfælde ikke havde Raad til at lade ham bøde paa
Penge og Krop — men stillede ham uden for Loven.
Vi ser det med Niels Nielsen Svan i Udby, der
har besovet Johanne Ibsdatter fra Snertinge i 1731. Da
Johanne „befindes at være fattig “ og derfor intet kan
skaffe til Bødens Betaling, straffes hun paa Kroppen med
„8 Dage i Hullet paa Vand og Brød 2de Dage at gaa med
Fiedelen“, medens Niels Svan, der er Ægtemand og efter
Loven bør „straffes paa yderste Formue“, trods dette af
Regimentsskriveren indstilles til en taalelig Medfart, da
han, der beboer en af Hans Majestæts Gaarde i Udby,
vel er en flittig Bonde, der nogenlunde udreder de konge
lige Skatter, men af „Tilstand ikkun er maadelig“. Saa
skal han herefter udrette noget ved Gaarden, ræsonnerer
Regimentsskriveren, maa hans Lejermaalsbøde nedsættes.
— Det Synspunkt — at Gaardens D rift gaar forud for
andet — kan Sessionen udmærket følge, idet den skriver:
„Efter Sagens Beskaffenhed og Bondens Lejlighed eragter
Sessionen billig og tjenlig, at Bonden straffes paa Krop
pen og altsaa tilfindes at bære Spansk Kappe for Sog
nes Kirkedør 3de Søndage, den Tid Menigheden gaar til
Kirke, een Time hver Gang“. — At denne Straf blev udstaaet 3 Søndage sidst i Maj 1732, og at Udby Kirkegæn
gere saaledes fik set deres Byfælle i sin Fornedrelse, det
bevidner Hr. Runge.
Mere grelt var Forholdet dog med Peder Madsen i
Sværdborg, der i 1751 havde besvangret Gertrud Jens
datter. Af Præsteattesten fremgaar det, at Peder ikke
endnu havde været til Confirmation, hvorfor han idømtes
Tugthusarbejde, „men da han holder Gaard for sin Mo
der, som ikke uden Gaardens Ruin kan miste hannem“
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forestiller Regimentsskriveren „underdanigst, at Straffen
med en ringe Pengemulkt maatte forsones og af tinges.“
Under denne Synsvinkel blev Straffen saa ændret fra
Tugthusarbejde til en „ringe“ Bøde paa 5 Rd. og 2
Mark, — og „Gaardens Ruin“ saaledes undgaaet.

Lejermaalbøder og Lejermaalsstraffe.
Lejermaalsbøderne sattes, som vi har set, i Alminde
lighed saaledes: Ægtemænd skal bøde 24 Rdl., „løse
Mandfolk“ 12 Rdl. og Kvindfolk 6 Rdl. — Disse Takster
er for første Gang begaaet Lejermaal. Skete det anden
Gang for en Ægtemand som for Hans Pedersen i Overvindinge i 1742, da kan han risikere „at miste sit Gods
og Penge efter yderste Formue,“ — men indtræffer det
sværeste Tilfælde, som da Ole Pedersen, gift Mand af
Castelev i 1748 „forfører Anna Marie Hansdatter, der
ikke er konfirmeret og saaledes ikke kan tages til Skrif
te“, bliver Dommen skærpet til 1 Aars Tugthus.
Det skete dog sjældent eller aldrig, at Bøderne gik
fuldt ind. Pigerne var som oftest „nøgne“, og Mandfolkene
kunde ikke udrede de svære Beløb. Saa tingede man. 1 à
2 Rdl. var bedre end intet, og Kejseren havde jo tabt sin
Ret, hvor intet var. Men Straffen — den vilde man ikke
slaa af paa. Det var saa billigt med Vand og Brød, — og
Fiedelen skulde jo ogsaa røres. Det var Regimentsskriver
Hans Swane, der ved Foraarssessionen fremkom med det
Forslag at fremskaffe visse „Instrumenter saasom Træ
hest, Spansk Kappe, Fiedel og Pæl med Halsjern for ret
at faa Ram paa den mindre Lovbryder“, hvortil Synderne,
der begik Lejermaal, trods alt hørte.
Pigerne sad gerne 2 til 4 Dage for første Gang Lejer
maal og 6 til 8 Dage for 2. Gang. — Mændene blev ved
Sognets Kirkedør iført den Spanske Kappe eller kom i
Halsjernet op paa Pælen. I 1727 stod Peder Oise Heboe
saaledes „paa Pælen ved Hammer Kirkes Dør“ 1 Time
før og 1 Time efter Prædiken for beganget Lejermaal med
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Karen Nielsdatter. At clisse Straffe virkede strengt nok,
— og vel ogsaa i mange Tilfælde har virket efter deres
Hensigt —, viser de mange Rømninger „førend Lejermaalet blev bekendt“, ja, som det foran er vist i et enkelt
Tilfælde blev endog „Stranden ved Lindersvold“ foretruk
ket fremfor Skam og Skændsel hjemme ved Kirkedøren.
Distriktets samlede Lejermaalsbøder beløb sig aarlig
til mellem 50 og 100 Rdl. De var saaledes i 1724 88 Rdl.
og 64 Sk., i 1725 62 Rdl. og 32 Sk., og i 1726 67 Rdl. — Det
vil sige, det var Penge, der var kommet i Kassen. De
idøm te Bøder laa mange Gange højere.
Gentog Lejermaalet sig 3. Gang, var Straffen for
Kvinden: Kagstrygning. For Manden syntes denne Løs
agtighed saa stor og utænkelig, at der ikke ses at være
angivet noget Maal. Denne Kagstrygning — der vel end
og syntes Datiden for grov en Straf — ændredes ved For
ordningen af 19. Marti 1751 til 6—8 Aars Tugthus. Her
med skulde Maalet saa være fuldt, og dog ser vi Kvinder,
der trods alt ikke kan holde sig, men avler baade 4 og 5
uægte Børn.
1757 dømmes Lisbeth Mortensdatter, „der 3 Gange
har avlet Børn i Løsagtighed og een Gang har aborteret“.
Hun idømmes 8 Aar i nærmeste Tugthus samt 12 Lod
Sølv i Bøde. Ligeledes gaar det Anna Marie Olsdatter,
„der har avlet 5 uægte Børn og deraf det sidste den 16.
Juni 1760 i Hans Jensens Gaard i Skibbinge.“
Men lad da Johanne Ibsdatter staa som Typen paa
den løsagtige Kvinde i 1.730erne. Det gik første Gang
galt for hende, da hun tjente i Fæby sammen med „en
Jydekarl“, der friede sig selv ved at blive Rytter, medens
Johanne maatte bøde efter sin Evne 2 Rdl. 4 Mk. — Hun
kom derefter til Niels Svan i Udby som Pige, og her blev
— som vi allerede har set — Grunden lagt for hendes an
den Barselseng, som tilmed kostede hende en Tur i
„Taarnet“ og med Fiedelen. — Johanne tog nu til Kallehauge for at tjene hos Degnen, og her blev Rytteren Hem
ming Baad hendes tredie Barnefader. Hun synes imidler-
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tid her at være sluppet med en Bøde til „Enkekassen“,
som da heller ikke afskrækkede hende mere, end at hun
overlader Hemming* Skræder at skaffe hende i 4. Barsel
seng, og for denne er det nu, at hun i 1738 staar tiltalt
paa Distriktets Birketing. — Hun opholder sig i Rem
kolde, men udebliver fra første Indkaldelse. Efter næste
møder hun paa Tinget i Ugledie og tilstaar sin Brøde samt
beder „Øvrigheden at anse hendes Daarlighed“. Da man
imidlertid anser, at hendes „liderlige og letfærdige Lev
net“ efter Loven maa føre hende i Taarnet og derfra vi
dere, „anholdes hun paa Wordingborg Slot“ for at sikre
sig hendes Person, naar det ønskes, at hun atter skal frem
paa Tinge. — Det sker den 27. Marti, og Regimentsskrive
ren møder og anklager hende for „paa nogle Aarstid at
have ført et ublueligt, løsagtigt og og forargeligt Horrelevnet og nu 4de Gang i Utugt avlet Børn“. — Dommen
falder den 17. April, hvor Johanne „løs og ledig“ staar
frem for Dommer og 8 Meddomsmænd for at høre, at
man har fundet, at hun „efter Lovens 6. Bog, 13. Capt. 9.
Artkl. Pag 939“ maatte dømmes „til velfortjent Straf og
andre til Eksempel og Afsky, at stryges til Kagen.“ —
Johanne modtog sin haarde Dom med „Taarer og bad Gud
inderligen, at han vilde bevæge Øvrighedens H jerter til
at bevise Naade og Barmhjertighed imod hende for hendes
spæde og umyndige Barns Skyld.“
Hendes Bøn var dog forgæves, og kun Forsvareren
strakte sig til at indstille, „at naar Executionen skete,
hun da ikke maatte bindes af Natmanden til Kagen eller
komme i hans Hænder, paa det hun derefter kunde tjene
sit Brød hos Godtfolk og nære sig med Ære, saasom hun lo
vede ikke tiere at lade sig bedaare.“
Denne Dom gik igennem de sædvanlige Instanser for
endelig at stadfæstes af selve Kongen, og den 17. Juni
staar Johanne bundet til Pælen paa Stokket Overdrev ved
Ugledie, hvor hun saa, som Dommer Hans Aastrup siger:
„— blev strygget til Kagen.“ -----------
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I Følge Sagens Natur var Præsten Anmelderen af
eventuelle Lejermaal. Hvert Aar i Januar lod Regiments
skriveren rundspørge til Distriktets Præster om denne
Sag for at erfare, hvor han kunde anlægge Tiltale, og
hvilke Bøder han kunde kræve, — alt til den kongelige
Kasses Fordel. Selv om det ikke var alle, der med Pastor
Arenbach i Vordingborg kunde svare, at der „Gud ske
Lov“ ikke i det forløbne Aar — 17 — ham bekendt var
begaaet noget Lejermaal, saa var Regelen dog den, at der
intet var at bemærke i den Henseende. Men Hr. Runge i
Ørslev-Udby var en hel Detektiv paa det Omraade, der
synes at have beskæftiget ham meget. Som Datidens Præ
ster kendte han sine Sognebørns Forhold nøje og fulgte
hele deres Færden og Vandel saa godt, at ingen havde den
ringeste Mulighed for under hans Eksamination at fri sig
for noget Ansvar. Hans Anmeldelser til Regimentsskrive
ren var da som oftest ogsaa ledsaget af en nøje Udredning
af det passerede og præget af hans personlige Opfattelse.
Det var saaledes Pastor Runge, der gennem sin Ind
beretning af 5. Jan. 1730 først gjorde opmærksom paa
det noget tvivlsomme Forhold, der syntes at være i Kaptajn
Withorns Hus i Ørslev, og som resulterede i, at hans Hus
holderske har et uægte Barn til Daab. Stærkest kommer
dog hans personlige Mening frem i Indberetningen af 8.
Jan. 1743:
„1 ovenmeldte Tid (1742) er ingen Lejermaal i Ørs
lev, men eet i Udby Sogn begaaet af Mette Christof fersdatter i Udby, som uagtet al min Formaning og hafte
Møje til at opdage hendes Barnefader ingen vis har vildet
bekende, men foregivet, at en hende ubekendt, ved Navn
Hans Hansen, skal have taget hende med Vold i Ørslev
Enghave. At saadan hendes Bekendelse er løgnagtig, maa
man tro, med mindre man vil frasige sig al sund Skøn
somhed, og om hun end kunde være bleven voldtagen, saa
er jeg dog af samme Mening, som mange Medici, nemlig
at ingen Undfangelse ved voldelig Medfart, da Viljen paa
Kvindekønnets Side er genstridig, kan ske, hvorfor jeg
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vil have hende recomenderet til Plage paa Legemet, paa
det hendes Sjæl ved en anden sandfærdig og bodfærdig
Bekendelse kan frelses, og den Forargelse forbygges, som
ellers af saadan falske Bekendelser uforbigængelig flyder,
thi naar det gaar nu godt af, saa skal andre gerne forsøge
det samme.
Udby, den 8. Jan. 1743.
C. P. R u n g e“
Dette Brev førte vel ikke til, at Mette opgav nogen
anden Barnefader. Hun fastholdt sin „ubekendte“ Hans
Hansen; men det var rimeligvis medvirkende til, at hun
maa vandre 8 Dage i Taarnet og her daglig gaa 1 Time
med Fiedelen „til Plage paa Legemet“. — Selv om Hr.
Runge kan synes vel nidkær og rimeligvis stod for sine
Sognebørn som det tugtende Ris, saa havde han dog Ret
i det Synspunkt, at gik det „nu godt af, saa skal andre
gerne forsøge det samme.“
I Marts 1757 skriver Pastor Runge saaledes til Regi
mentsskriveren :„I Udby Sogn er intet Lejermaal begaaet
isaavidt mig bekendt, men i Ørslev Sogn er begaaet 2
Lejermaal. Det første af Peder Pedersen i Fæby tjenende
Jens Pedersen, ibd. med Else Jacobsdatter i Ørslev og det
andet mellem Mads Jensen og Anna Jensdatter i Ørslev.
— Forbemeldte Mads Jensen har siden udstaaet Kirkens
Disciplin, men endnu ikke Anna Jensdatter formedelst
hendes store Vankundighed i sin Saligheds Sag. Jeg har
ansat Dagen til hendes Skriftemaal i Fjor ved Pinsedags
tid og til den Ende efter vedtagen Maade kaldet hende
Dagen for her til for mig at forhandle med hende hendes
Lejermaalssag, men ved den Conference befandt hos hende
snart beestisk Vankundighed og derfor maatte overlade
hende til Degnens Information, om hun nu ved hans Vin
terlæsning har profiteret noget, det vil jeg ved første for
fare, hvilket herved efter Begæring attesteres.“
Desværre ses det ikke, om „Degnens Vinterlæsning“
har f rügtet paa hendes „beestiske Vankundighed“, men
derimod faar vi af en anden Skrivelse fra den nidkære.
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Præst til Regimentsskriveren et helt andet Billede. —
Engang i 1746 naaede Sladderen Udby Præstegaard om,
at Karen Pedersdatter af Ørslev skulde have været inde
i København og gjort Barsel hos en Moster. Naturligvis
lader Hr. Runge Pigen kalde for sig i Præstegaarden,
hvor hun maa tilstaa baade Fødselen og Daaben i Chri
stianshavn Kirke, samt at Gaardmand Hans Rasmussen
af Ørslev var hendes Barnefader. Denne Bekendelse kom
Pastor Runge meget overraskende, hvad tydeligt fremgaar
af hans Ord herom til Regimentsskriveren: — „Jeg be
klager ham (Hans Rasmussen) i dette Fald, siden han
ellers er et skikkeligt Menneske, og kan Regimentsskrive
ren derfor gøre noget til hans Conservation, da vil jeg
intercedere for ham.“ —
Maaske slap Hans Rasmussen af Ørslev — paa Run
ges Forbøn — vi ved det ikke, men derimod, at mangen
anden udlagt Barnefader, der baade kunde benægte og
ved sin „koporlige E d“ ogsaa turde benægte at have haft
Omgang med den Kvinde, der havde udlagt ham, baade
slap for Pengebøden og „Plage paa Legemet“.
I 1731 føder Johanne Jeppesdatter i Stensby et uægte
Barn. Hun havde ikke tidligere været berygtet, og ingen
vidste noget at sige hende paa i saa Maade. Det var der
for med en vis Spænding, Jordemoderen Lucie Skræders
under de sværeste Veer fik ud af hende — og det hørte da
alle i Kvindestuen, — at det var Ole Madsen, der tjente
Johannes Ebbesen i Stensby, som var hendes Barnefader.
Denne Udlægning vilde Ole Madsen imidlertid ikke
lade sidde paa sig og indankede derfor Sagen paa Tinge.
Men Pastor Busch i Langebæk fandt, at Sagen sikkert
lettere lod sig udrede ved hans Mellemkomst, og en Søndag
i Fasten tog han derfor Parterne, Johanne Jeppesdatter
og Ole Madsen, samt Vidnerne Rasmus Plougmand, Hans
Giertsen og Oluf Hansen, med sig ind i Kallehauge Kir
kes Sakristi for at faa den rette Sammenhæng frem. Men,
som Præsten selv siger, Johannes ringe Skønsomhed til
trods, eller maaske netop derfor, fastholdt hun haard-
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nakket, at Ole Madsen var hendes Barnefader. Ja, hun
havde endda fortalt, hvordan det var gaaet til. At Ole en
Aften, da hun var gaaet i Seng, kom ind til hende. Da
hun forundret spurgte, hvorfor han ikke gik i sin egen
Seng, havde han snakket saa godt „for hende, at han tilsidst var kommet til at bedrive Utugt med hende, hvor*
efter han havde forbudt hende at sige det til nogen.“ —
Han havde ikke tiere været hos hende og havde aldrig
siden talt til hende om det. — Det var Johannes Vidnes
byrd i Sakristiet, men Ole Madsen benægtede det lige saa
haardnakket, og Sagen gik som sagt til Tinge. — Her
møder Ole Madsen med sin Sagfører, Sadolin fra Næstved,
og de indstævnte Vidner. Disse kan kun anføre, hvad vi
allerede ved, med det Tillæg, at „Johannes Jeppesdatter
ikke har været til Alters, da hun ikke er fuldvis, men dog
kan gøre sit Arbejde, hvor hun har været i en og anden
Maade upaaklagelig“. — Dette sidste blev afgørende for
Rettens Skøn og Dom, og Ole Madsen fik Lov til at svær
ge — i mange Bymænds Paahør — sin Saligheds Ed paa,
at han ikke var Johannes B arnefader.----------Omtrent paa samme Maade var det gaaet et Par Aar
før i Fæby, da Peder Andersens „taabelige Datter Karen“
havde udlagt — snart Niels Rasmussen og snart Jens
Aage. Den første nævner Jordemoderen paa Præstens
Spørgsmaal under Barnedaaben i Ørslev Kirke som rette
Barnefader. Men da Drengen nægter og tilmed baade er
„umyndig og vanfør“, ved Pastor Runge ikke rigtig, hvad
han skal tro, og beder derfor Regimentsskriveren tage
„begge Drengene saavelsom Qvindfolket og Jordemoderen
til Eksamination“. Det fører naturligvis ikke til nogen
Oplysning, da begge „Drengene“ nægter, og Jordemode
ren kun kan gentage, hvad Karen selv har svaret hende,
— og Karen Pedersdatter var jo som sagt „taabelig og
uvittig“. — Men ikke desmindre idømtes hun en Lejermaalsbøde paa 12 Lod Sølv og 1 Rd. i Sagomkostninger,
en Bøde, der dog aldrig blev betalt, da Faderen i Fæby,
hos hvem hun opholdt sig, „var en gammel Mand, der ikke
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var af de Kræfter at kunne svare eller betale noget for
hende".

Til det belyste Emne maa ogsaa henregnes Barne
fødsel i Dølgsmaal. Dette var forbundet med meget streng
Straf, — og skete da ogsaa yderst sjældent, — saavidt
vi husker, 5 Gange i det her behandlede Tidsrum, men
da de 3 Tilfælde var kædet sammen med Barnemord, er
disse af en saa kompliceret Karakter, at de kræver en
særskilt Behandling, hvad de end mere indbyder til, da de
ikke alene indeholder et overmaade dramatisk Stof, men
end mere ved deres indgaaende Milieu-Skildring yder et
særdeles vægtigt Bidrag til Belysning af Datidens F o r
hold, Leve- og Tankesæt. — At Straffen i disse Tilfælde
blev „at miste Halsen og Hovedet at sætte paa en Stage"
var kun at vente, naar Fødsel i Dølgsmaal blev sat til
Tugthusstraf.
Sidsel Rasmusdatter tjente i Kallehauge Færgegaard.
Som saa mangen anden „ærbar" Pige var ogsaa hun faldet
i Fristelse, og Følgerne udeblev ikke. Det var dog saaledes, at ingen vidste Besked om hendes Tilstand, heller ikke,
da hun var gaaet til sit Kammer forpint af Smerte, hun
ikke kendte, og sikkert foraarsaget ved, at et Kar i Bryg
gerset var faldet over mod hende og havde fremkaldt
„en utidig tidlig Fødsel". — Her ligger hun saa aiene og
føder et dødt Foster. Hun kommer det i en Æske, som
hun stiller ned i sin Kiste. —
Da man vel fandt det noget mærkeligt med Sidseis
Sengeleje, blev der sendt Bud efter Sofia Jensdatter,
Jordemoderen i Kallehauge, og Sidseis Moster fra Vie
mose. Disse to Kvinder er straks klar over, hvad der er
foregaaet, men siger det ikke til nogen, vel vidende, at
det kan gælde Sidseis Liv. — Saa kommer Sidsel Ras
musdatter atter oven Senge uden dog at befinde sig rig
tig godt, og hun tager derfor til sin Morbroder, Anders
Trave i Stensby, hvortil hendes Kiste med det lille Barne
lig ogsaa bliver bragt.. Her i Stensby faar Sidsel sin Mor-
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broder til at begrave Æsken med dens Indhold, og alt
skulde nu synes at være til det bedre. — Men saadan
skulde det nu ikke være. — Jordemoderen i Kallehauge
kunde ikke lade være at fortælle Degnens Kone, hvad hun
havde oplevet i Færgegaarden. Denne fortæller det natur
ligvis atter til sin Mand, fra hvem det gik videre til Præ
sten, — og nu ruller Lavinen for Sidsel. — Den 11. Søn
dag efter Trinitatis 1762 blev Sofia Jordemoder taget i
Forhør af Præsten inde i Sakristiet, — og aflagde her
fuld Beretning om, at hun ved sin Ankomst til Sidseis
Kammer havde fundet et dødt, nyfødt Barn med en over
reven Navlestreng, som hun skønnede var Aarsag til dets
Død. — Fra Præsten gik Anmeldelsen til Amtmanden, og
Sidsel — som i Mellemtiden var rejst over til Møen —
maatte vandre i Taarnet, og Forhørene paa Birketinget be
gyndte, uden at det dog trods største Ihærdighed lykkedes
at overbevise Sidsel om at have foretaget sig andet ulov
ligt, end at hun ikke havde aabenbaret sin Tilstand og
efter Datidens Sprogbrug havde født i Dølgsmaal. Der
blev lagt megen Vægt paa den over revne Navlestreng,
uden at Sidsel dog kunde vedgaa andet end, at den var
bristet ved Fødselen, ligesom hun fastholdt, at Barnet
havde været dødfødt.
Men det var ogsaa alt nok til, at Dommer og Meddomsmænd efter Loven, der siger, at den, „der føder i
Dølgsmaal skal anses som med Vilje at have sit Foster
ombragt“ idømmer hende: — „sig selv til velfortjent
Straf og andre til Eksempel at miste sin Hals og Hovedet
at sættes paa en Stage.“ ------„Sidsel Rasmusdatter paahørte Dommen uden Baand
og Fængsel“ og indankede den for Højesteret „i Haab
om Kongens Naade i Betragtning af hendes Ungdom og
hendes egen Samvittighed, som ikke overbeviste hende
om nogen Vold“.
Men Jordemoderen, Sofia Jensdatter, maatte vedgaa
en Bøde paa 4 Rd. for at have overtraadt sin Instruks —
ved ikke at meddele det passerede til rette Øvrighed.
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Det var Kvindestuen og Livet omkring den, om det,
der gik forud, og det, der kunde følge efter. Det var om
Indgangen til Livet, — og om Livets højeste Potens. —
Det var som sagt Kvindens Valplads, hvor hun kunde have
sin største Fryd, — og lide sin bitreste Nød.
Senere Tiders Viden skulde tage Brodden af meget,
der i hin Tid, vi her har levet med i, ofte var den sikre
Død. Men fra den Tid af passer Ordet Kvindestue ikke
mere, da det nu er Manden, Lægen eller Chirurgen, der
fører an i Spillet om Liv og Død. Ordet Kvindestue gaar
derfor af Brug og — glemmes eller gemmes.

EN UDLANDSDANSKER
A f A nth Fuglsang.

enrik Christoffer busch fødtes 1798 paa
Bogø, hvor Faderen, gift med Ane Dorthea Wassard
fra Holmegaard i Skals Sogn, Viborg Amt, var Præst og
døde inden Sønnens Fødsel. E t Aar gammel kom Sønnen
Henrik Christoffer, over til sin Mormor i Jylland; hun
boede da i Davbjerg, og hos hende var han til 1804, da
han adopteredes af en Farbror, der var Toldkasserer i
Kristianssand. Der kom han i Latinskolen og konfirme
redes derfra. Efter Norges Afgang fra Danmark i 1814
rejste han med Adoptivfaderen til Danmark, hvor han
et Par Aar gik i Borgerdydskolen i København. Derefter
blev han privat forberedt til Universitetet af en teologisk
Kandidat, J. P. Karmark, som siden blev Præst i Vest
indien.
E fter at have taget fuldstændig juridisk Eksamen
første Gang denne afholdtes i Henhold til Forordning af
26. Jan. 1821, ansattes Henrik Christoffer Busch i det
Ostindiske Kompagni og rejste Aaret efter ud som Fuld
mægtig ved de danske Besiddelser i Ostindien, iøvrigt
som den første juridiske Kandidat i Fuldmægtigstilling
i Kompagniet. Efter halvandet Aar i Trankebar blev han
Sekretær ved det kgl. Raad i Serampore i 1824. Under
Dommer Hohlenbergs Hjemrejse til Danmark konstitue
redes Busch i Embedet, og efter at Dommeren var vendt
tilbage tog Busch sin Afsked af Regeringens Tjeneste
i 1828.

H
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Busch blev nu Indigoplanter i det nordlige Bengalen,
— en Virksomhed, der finansieredes af en formuende In
der i Serampore, ved Navn Roogoram Gossain. Busch blev
Medejer, og for egen Regning forpagtede han flere andre
Indigoplantager. Det var en højst risikabel Forretning,
der var underkastet store Konjunktursvingninger ; snart
tjentes der store Penge, og snart gav Driften Tab. I en
Periode var Busch kommet i en Gæld af 6000 Rupier, en
Møntenhed som netop i den paagældende Periode, i 1835
indførtes i Indien, (en Rupier lig 85 Øre), og han var ikke
saa lidt betænkelig. Men saa gik Priserne atter i Vejret,
og et enkelt Aar med heldig Høst tilbagebetalte han ikke
blot sin Gæld, men lagde tillige Grunden til en indtjent
Formue.
Siden indgik Busch Kompagniskab med en Nord
mand, Bonnevie, og startede et Firm a: Busch & Bonnevie,
til merkantil Udnyttelse af Salget fra Indigoplantagerne
med det Formaal at afbalancere Prissvingningerne. En
samtidig, af Busch paabegyndt Handel med Huder og
Skind, gav ham en stabil Fortjeneste. Og endelig gik han
ind i det indiske Handelshus Mackey i Kalkutta, som Ak
tionær, vist nærmest fordi Mackey var dansk Konsul og
havde Skibe i Søen. I 1842 var Busch med Mackey i Kina
for at undersøge Handelsforholdene der, og i 1845 rejste
de i samme Anledning sammen til Nikobarøerne, dels i
privat Øjemed og dels efter Opfordring af den danske
Regering, der betalte Halvdelen af Rejseomkostningerne,
der beløb ialt 18,000 Rdl. Rejsen varede kun 9 Uger.
Samme Aar rejste Busch hjem til Danmark over
Ægypten—Triest—Wien. I „Nyt Archiv for Søvæsenet“
II R 1. B. har han beskrevet Rejsen, under hvilken han
blev syg af Kopper, der slog ind, hvorfor han i længere
Tid maatte opholde sig i Dresden paa en Vandkuranstalt.
Han naaede hjem til Juleaften 1845 efter 23 Aars F ra
vær, og efter Nytaar var han i Audiens hos Kong Chri
stian VIII og aflagde skyldigt Besøg i Rentekammerkol
legiet. Under Besøgene berettede han om Forholdene paa
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Nikobarøerne, som Danmark i et Hundrede Aar fra 1756
besad under Navnet: Frederiksøerne, da det var Kong
Frederik V, der tog dem i Besiddelse. (Nicobarøerne bestaar af 19. Smaaøer, nær Sumatra i den holl.-indiske
Øgruppe, de fleste dækket af tropisk Urskov, tilsammen
16—1700 Kvadratkilometer og med en malajisk Befolk
ning af nogle faa Tusinde. Paa Grund af det usunde Klima
opgav Danmark 100 Aar senere disse Øer, der siden kom
under England).
Efter sin Hjemkomst købte Busch Vordingborg Mølle
og bortforpagtede den med Jordtilliggendet. Dog undtog
han en mindre Lod af Jorden, som han selv vilde drive.
Og i September 1846 giftede han sig med en Kusine, Datter af Vinhandler Wassard, København, der tillige ejede
Landstedet Marienlyst ved Vordingborg.
Aaret efter blev den hjemvendte, hidtil sunde og
stærke Dansker, angrebet af Gigt i Huden. Sygdommen
tiltog og voldte ham ulidelige Smerter. Han maa have haft
god Tiltro til Vandkur ogsaa i dette Tilfælde, thi han
rejste over til Møen, hvor der i Rødkilde var Adgang til
at bruge Vandkur. Her døde han i Maj 1847, altsaa for
omtrent 103 Aar siden.
I Eftermælet over ham skildres Henrik Christoffer
Busch som faamælt, venlig, hjælpsom og trofast, — en
Mand, hvis Ord var Lov for ham selv. 1 engelske og in
diske Handelshuse havde han en Del af sin Formue indestaaende.
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