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H U S M A N D S A G IT A T O R E N

PEDER HANSEN, LUNDBY )
Af mag. art. Ole Stender-Petersen.
I. Peder Hansens agitation.
aggrunden for husmanden Peder Hansens agitation
var de uløste sociale problemer på landet1). I 1835
var der o. 66.500 gårde, af hvilke godt 37 pct. var fæste
gårde, hvoraf godt halvdelen måtte yde et hoveri for stat
og godsejer, der føltes meget tyngende. Dog var antallet
af hoveripligtige gårde hastigt dalende. Til gengæld blev
hoveriet væltet over på de talrige husmænd. I 1835 var
der 90.000 husmænd og 15 år senere 110.000. De savnede
gårdmændenes retlige beskyttelse og kunne alt for ofte
udsættes af deres huse til fordel for yngre og mere arbejds
dygtige kræfter. Det siger meget, at husmændene i 1850
blot rådede over c. 7,5 pct. af landets hartkorn. Deres
skæbne var — på en tid, hvor gårdmandsstanden var i
fremdrift, — at udgøre en slags arbejdsreserve for gods
ejerne og en del gårdmænd. For husmændene tegnede
situationen sig kun mørk. Prygl var alt for ofte den overbebyrdede husmands lod.
Det var under disse forhold, at husmændene i P. Han
sen fik en ivrig talsmand, der samtidig virkede for gårdmændene, som endnu havde socialt og politisk interesse
fællesskab med husmændene. For begge sociale grupper
var godsejerne hovedfjenden.

B

*) Denne afhandling vil forme sig som en fortsættelse og uddyb
ning af en tidligere artikel om Peder Hansen af P. M. An
dersen i dette tidsskrift, ny række, bind 4, hefte 3, pp.
295—324, hvortil der henvises.
Historisk Sam fund
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Det er vigtigt at notere sig, at P. Hansen til forskel
fra almueagitatorer som skolelærer Rasmus Sørensen, hans
senere kampfælle, og skomager J. A. Hansen ikke gik
ind i agitationen via de gudelige forsamlinger, som havde
så stærkt tag i almuen i 1830-erne og en del af 40-erne,
men tværtimod havde et meget negativt syn på disse for
samlinger og deres ledere2)- Han så at sige modnedes tid
ligere end Rs. Sørensen, thi mens denne 1840—41 just
var ved at frigøre sig for det gudeligt religiøse røre, op
trådte P. Hansen allerede som talsmand for sin stand,
de fattige husmænd, overfor de store i samfundet.
I en pjece, fuldendt i manuskript i m arts 18455), er
klærede P. Hansen selv uden omsvøb, at han med sin agi
tation ønskede at „vække og opmuntre Folket til Mod
stand imod Aristokratiets Grundsætninger“. Sin kamp
indtil 1845 karakteriserede han selv med disse ord:
„Længe før jeg- stillede mig frem paa Kamppladsen i Bonde
sagen, forestillede jeg mig meget vel, at dette Skridt ikke vilde
løbe af for mig med Lykønskningsadresser, Berømmelsesskrifter,
store Belønninger, osv., men derimod med Skamskrifter, løgnagtige
Rygter, Arrestationer med meget mere, saa ikke det mindste eller
største Onde kan møde mig, uden at jeg jo for længe siden er for
beredt paa at modtage det; jeg saae dengang, og jeg seer endnu
meget vel, hvad for en Klasse af Borgere i Samfundet jeg stiller
mig imod, nemlig en Klasse af rige, kloge og mægtige Medborgere,
der havde Magt til at forfølge mig paa mange Maader; men i Til
lid til den Sags Retfærdighed hvorfor jeg kæmper, og til de danske
Loves Beskyttelse saalænge deres Bud er min Rettesnor, ... skal
dette ikke i mindste Maade afskrække mig fra af min yderste Kraft
og Evne, at virke til mine fortrykte Medborgeres Udfrielse fra
Godseiernes vilkaarlige Herredømme, idet jeg siger med Luther, „om
der er ligesaa mange Djævle imod mig som der er Tagstene paa
Husene“, skal jeg dog vedblive at gaae den Vei jeg anseer for den
rette, thi „Gud han er min faste Borg, han mig bedst bevare!““4)

Det var denne hårde, uforsonlige tone i hans agita
tion, der fik mange, som i og for sig ikke var almuen
fjendtlig stemte, til at opfatte ham som en „Usling og
Skjændegæst“, en „Kjeltring“, der alligevel ikke for-
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måede at gøre noget for almuen, og vende sig mod hans
„forbandede bittre hadefulde Maade“5).
Ved at gennemlæse de andragender om bedring af
husmænds og bønders kår, P. Hansen forfattede, og de
småartikler, han 1842—54 skrev i ugebladet „Almueven
nen“6), der blev grundlagt 1841/42 af J. A. Hansen og
Rs. Sørensen, får man et godt indblik i denne almuemands
agitation. Selvom han ikke var den eneste, der berørte
de brændende landbrugsproblemer, forstod dog ingen som
netop han at fremstille godsejerne som arge snyltere og
tyranner og bønder og husmænd som de undertrykte og
udbyttede.
I sine artikler indflettede P. Hansen ofte rammende
bibelcitater, og længe søgte han at bygge på en formodet
modsætning mellem godsejeraristokrati og konge, en mod
sætning, der dog, hvilket senere skulle vise sig, mere var
af illusorisk karakter end faktisk. De fleste af P. Hansens
artikler om landboforhold var veldokumenterede, for
synede med ofte lange citater fra fæste- og lejekontrakter,
breve og forordninger. Men efter at han havde anført de
tørre dokumenter, udstødte han ofte lidenskabelige klage
eller harmeudbrud.
P. Hansen var endvidere en slags lokalkorrespondent
for Lundbyegnen i „Almuevennen“, idet han til bladet
sendte udførlige referater af møderne i følgende foreninger
i Lundby, ved hvis stiftelse han havde været den ledende
kraft: læseselskabet og læseforeningen (stiftede 1841—42)
og sogneforstanderforeningen (fra 1843). Da han var
blevet sekretær i Præstø amts landkommunalforening i
jan. 1845 (som han allerede havde været det i sognefor
standerforeningen), sendte han også referater af kom
munalforeningens møder til bladet7). løvrigt taltes han
fra april 1843 blandt „Almuevennen“s ret fåtallige lokal
forhandlere, iøvrigt som eneste husmand blandt disse. Han
forhandlede bladet på Præstø-Vordingborg-egnen.
P. Hansen kan betegnes som vor første journalist,
udgået fra husmandsstanden. Rs. Sørensen vidnede i et
13+
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brev5) om ham, at han var „det bedste Hovede og den
meest øvede Skribent, Læser og Taler, som jeg har fore
funden nogensteds iblandt Almuen i Sjælland; herhos
fandt jeg ogsaa hos ham den meest rastløse Iver, Fliid
og Udholdenhed til at vække politisk Liv og Deeltagelse
hos Almuen med den meest agitatoriske Dristighed, jeg
har erfaret nogensteds...“ J. A. Hansen skrev siden om
ham9), at han tilhørte de „nye Kræfter, som i Forening
med mig kraftigt indvirkede direkte paa Bondestanden“,
og at P. Hansen iøvrigt var lille og tyk, dårlig til bens,
med „Dyreskinds Knæbukser og ... Kofte med een Rad
Sølvknapper“ ; overalt blev han „modtaget af Bondestan
den med Forekommenhed og Anerkjendelse“.
Det er betegnende, at P. Hansen, husmanden, der
var repræsentant for de fattigste af de fattige i sam
fundet, i sin sociale agitation var voldsommere, heftigere,
mere udfordrende end andre agitatorer, selvom tanken
om en revolution også lå ham fjern. Det er dog tonerne
fra den franske revolution, man vil genfinde i en artikel
fra hans hånd i „Almuevennen“ for den 26. m arts 1845 i
anledning af det af Danske Kancelli den 20. febr. udsendte
cirkulære til Sjællands amtmænd om at træffe de fornødne
foranstaltninger mod P. Hansens og Rs. Sørensen for
modede agitationsrejse på Sjælland19). P. Hansen skrev
i sin artikel, at „der er virkelig en stor Deel af Bonde
standen som begynder at skimte Sandhedens Lys igjennem det forrige Mørke; de begynder at indsee, at alle
Borgerklasser bør være lige for Loven, at det ene Men
neske ... ikke kan fødes med Ret til Forrettigheder og
Privilegier fremfor det andet ..., at Alle uden Forskjel
bør bære Landets Byrder, ligesom alle nyde dets Goder;
og naar disse Sætninger ret blive til Grundsætninger hos
Bonden, hvad er da naturligere end at han søger at føre
dem igjennem i Livet?“ Almuen kæmpede efter hans
mening for „en retfærdig Sag, det er Menneskevel og
Borgerheld vi kjæmpe for at fremme!“ I pjecen fra 1845
skrev han, at „Bondestanden tilfredsstilles ikke længer

— 193 —
ved smukke Ord og tomme Løfter, den ønsker at see no
get i Virkeligheden opfyldt, den ønsker at ..emanciperet
til frie Borgere“11).
På den anden side veg P. Hansen ej heller tilbage for
nationalistisk demagogi, som da han på det store folkemøde
på Ulkestrup mark den 30. 6. 1845 patetisk råbte til de
6—8000 forsamlede, „at i vor Stand er der blevet en Bund
levning tilbage af den ægte Danskhed, og at vi ikke som
de fleste af Aristokraterne er berørt af Tydskhedens Smitte,
men at vi og vore Sønner ere ægte Ætlinge af hine nor
diske Kjæmpefædre, der vare et kraftigt, frit og selvstæn
digt Folk“12).
At P. Hansen til tider kunne sværme for en radikal
omvæltning til ændring af de bestående politiske og sociale
forhold, viser følgende af ham selv citerede sang, „Men
neske-Adel“, fra 1795:
„Bort med den som elsker Lænker,
Meer end Friheds favre Krands!
Bort med den som Retten krænker,
Sad han end i Tronens Glands.“
„Stormænds Gunst og’ Fødsels Glimmer,
Tomme Navnes Bjeldelyd,
Al den Sæbeboblers Skimmer,
Være Børns og Hofmænds Fryd“.
„Dyd og Vi isdom kun vi ære,
Godhed kun vor Adel er.
Brødre, Mennesker vi ere,
Føler denne Titels Værd!“
„Kjækt blandt Fares Storm vi kæmpe,
For vor Frihed og vor Ret!
Ingen Magt vort Mod neddæmpe,
Ingen Hindring trætte det.“
„See, alt Dagens Purpurluer
Lysne over Himlens Rand!
Over Bølgens Skjød vi skuer
Friheds førstefødte Land!“
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„Mørkets Børn forfærdet bæve!
See, alt glimter Lyset frem,
Leve Frihed! Sandhed leve!
Hele Jorden hylde dem“.13).

II. „Bondevennernes Selskab“ og Peder Hansen.
I september 1845 havde Anton Frederik Tscherning
i tre artikler i „Fædrelandet“, som også blev aftrykte i
„Almuevennen“14), hævdet, at regeringen eller „Statssouverainiteten“ hverken ville eller kunne løse landbo
problemerne til bondestandens fordel, hvorfor almuen eller
demokratiet efter hans mening måtte søge „ved egne Mid
ler paa lovlig aaben Vei at skaffe de Oplysninger tilveie,
som Stændermajoriteten har forsmaaet og Statsregj er in
gen ikke villet forhielpe det til at faae ved det Offentliges
Medvirken“. Dette formåede efter Tschernings mening
alene en landsomspændende landboforening, der skulle
have „en Repræsentation og et Secretariat i Hovedstaden,
og nogle reisende Agenter i Provindserne“. Disse skulle
være folk „som ere vante til at omgaaes og leve med Land
almuen og besidde dens Fortrolighed“. Hvert sogn eller
flere sogne i fællesskab skulle danne lokalforeninger.
Kredse omkring Holbæk amts landkommunalforening
med lærer Asmund Gleerup i spidsen, som P. Hansen iøvrigt havde kontakt med, opfordrede derpå i skrivelse af
7. 11. 1845 de deputerede i Roskilde stænderforsamling
J. C. Drewsen og Balthazar Christensen til at stifte den
af Tscherning foreslåede landboforening15), og de to poli
tikere offentliggjorde da i „Almuevennen“ for den 24.
decbr. en indbydelse til dannelse af en forening, kaldet
„Bondevennernes Selskab“, med det formål at undersøge
landboforholdene og udarbejde en plan til deres reforme
ring, „hvorved Bondestandens Emancipation til Frihed
og til Lighed med Statens øvrige Borgere for Person og
Eiendom endelig kunde fuldbyrdes“.
Således fødtes da Danmarks første sammenslutning
af partimæssig karakter. Den 5. maj 1846 blev selskabet
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officielt dannet. I bestyrelsen sad der udelukkende libe
rale politikere som Tscherning (formand), Balth. Chri
stensen, Orla Lehmann og Gleerup, men ikke én bonde
eller husmand. Den eneste almuemand var sekretæren,
J. A. Hansen. Af foreningsprogrammets seks punkter be
rørte de to sidste landbefolkningens interesser, idet det
om husmandssagen — noget svævende — hed, at den frem
bød „et rigt og alvorligt Stof for Selskabets Bestræbelser,
især saalænge den store Udstrækning af bunden Grund
besiddelse i Landet gjør det næsten umuligt for en stor
Deel af Befolkningen at erholde selv den nødtørftigste
Bolig, uden paa Vilkaar, der sikkre Grundherren dens
A rbeidskraft...“, mens selskabet endelig i punkt 6 for
drede fæste væsenets overgang til selvejendom, en sag,
der betegnedes som „den nærmeste og vigtigste Gjenstand
for Selskabets Virksomhed“, en sag, „der maaske meer
end nogen anden har givet Bondevennernes Selskab sin
Tilværelse“, løvrigt var programmet ret moderat16). Sel
skabet vandt efterhånden betydelig indflydelse i bonde
standen. 1846 talte det allerede o. 3000 medlemmer og
pr. 23. 7. 1847: 5.631 bidragydende medlemmer, næsten
alle i østifterne17)- Udover landet valgte bestyrelsen distriktsformænd, næsten alle gårdmænd, næsten ingen husmænd18).
Peder Hansen gik til forskel fra sin kampfælle Rs.
Sørensen, der kritiserede selskabets „aristokratiske Bestyrelsesmaade“10), med iver ind for det nye selskab,
selvom han ingenlunde fik nogen ledende stilling indenfor
det. Nu fik hans agitation en mere politisk tone. Det er
nok rigtigt, når man har hævdet, at P. Hansen — lige
som Rs. Sørensen — efter 1846 gled noget i baggrunden
til fordel for andre og bedre rustede kræfter, som fort
satte i den energiske agitators fodspor20). Men vigtigere
er det, at han med hele den autoritet, han nød i almuen,
gik ind for selskabet og dets virksomhed. Derved sagde
han ligesom god for det og for de liberale konstitutionsmænd blandt dets ledere.
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1 sommeren 1846 virkede Rs. Sørensen for et andra
gende til stænderforsamlingerne, som skulle træde sam
men sidst på året, om valgrettens udvidelse til at omfatte
de ikke i forsamlingerne repræsenterede21), dvs. selvejere
med under 4 tdr. hartkorn og fæstere med under 5 tdr.
I Præstø amts landkommunalforening virkede P. Hansen
på linje med Rs. Sørensen for et andragende til stænder
forsamlingen om udvidet valgret og — i overensstemmelse
med Bondevenneselskabets programpunkt 2 — for et om
almindelig værnepligt22) ; kun gård- og husmandssønner
var værnepligtige.
På et møde den 20. maj i landkommunalforeningen,
hvor P. Hansen var tilstede, overdroges det en komité at
udarbejde andragender også om 1) fæstejords overgang
til selvejendom, 2) tiendens afløsning mod erstatning,
3) hartkornets lige beskatning, 4) indflydelse for be
boerne i skoledistrikterne på valg af lærere og 5) ret for
sognebeboerne til at vælge sognefogderne22). Til stænder
forsamlingen i Roskilde, der var inde 15. 7.—21. 9. 1846,
indløb der da fra Præstø amts landkommunalforening
petitioner om indstillingsret for skoledistrikterne til
lærerembeder og om sogneboeres ret til valg af sogne
fogder; de forelagdes den 4. august i stænderforsamlingen
og overdroges petitionskomitéen23), der gav dem samme
kranke skæbne som mange andre andragender, idet den
ikke engang fandt dem værdige til oplæsning24). Som re
sultat af Rs. Sørensens og P. Hansens forudgående agita
tion for udvidet valgret indløb der til Roskilde ni andra
gender desangående, uden at der dog kom nogetsomhelst
ud deraf25). Andragenderne vidnede om en vågnende po
litisk interesse i almuen. P. Hansen sendte iøvrigt stæn
derforsamlingen en del eksemplarer af sin pjece „Tak for
sidst!“ med anmodning om uddeling blandt medlemmerne,
hvilket faktisk synes at være blevet efterkommet26). Hn
følge af almuens hele pres nedefra var det iøvrigt, at både
regering og stænderforsamlinger dennegang stillede sig
mere imødekommende end nogensinde tidligere overfor en
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løsning af landboproblemerne, uden at disse dog blev løst
før systemskiftet i 1848.
På denne tid begyndte P. Hansen aktivt at gå ind
for Bondevenneselskabet. I november berejste han Fyn,
hvor han kom til at stifte bekendtskab med de fynske
bønders forhold, som han ikke fandt afveg synderligt
fra de sjællandske bønders27)- Efter sin rejse opfordrede
han i „Almuevennen“ for den 19. maj 1847 „enhver oplyst
og tænksom Mand af Bondestanden, der ikke blindt hengaaer i Godseiernes og Forvalternes Ledebaand“, til at
tilslutte sig Bondevenneselskabet -samt til „med Sand
hedskjerlighed for Øie og uden Frygt for at paadrage sig
Unaade af nogensomhelst Aristokrat, til Bestyrelsen af
ovennævnte Selskab [at] indberette alt Sligt Bondestan
den vedkommende og fornemmelig tage Hensyn til de 69
Spørgsmaal der af den ærede Bestyrelse under 15de Marts
d. A. ere udstædte“, og som var blevet trykte i „Almue
vennen“ for den 7. april. De spørgsmål, Bondevennesel
skabet ønskede besvarede af sine medlemmer, drejede sig
om skolevæsenet, værnepligtsforhold, landbrugsafgifterne,
næringsforhold, husmandsstanden samt om selvejendom
og fæste. Karakteristisk er det, at „Almuevennen“ —
under indtryk af P. Hansens agitation og hele opbruddet
i almuen — bragte stadig flere småartikler, som be
skæftigede sig med de kummerlige husmandsforhold. Disse
artikler var affattede ganske i P. Hansens ånd.
Det sociale stod stadig i forgrunden i P. Hansens
agitation. Således tog han i „Almuevennen“28) godsejerne
P. A. Tutein til Marienborg, grev Danneskiold-Samsøe til
Nordfeld og Ålebæksgård, kammerherre P. B. Scavenius
til Klintholm og Liselund ( ?) samt selveste statsministeren,
P. C. Stemann, der dog, kort før P. Hansen skrev sin ar
tikel, havde afstået sit gods Valbygård ved Slagelse til
en anden, under behandling. P. Hansen påviste på basis
af fæstekontrakter, at disse godsejere enten havde skær
pet kravene ved nye fæsteres overtagelse af fæstesteder
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eller skruet hoveribyrderne op eller pålagt deres husmænd
urimelige hoveribyrder.
På et møde i Præstø amts landkommunalforening den
27. dec. 1847 besluttedes det at lade en 3-mandskomité,
hvori P. Hansen indvalgtes, forfatte et andragende til
næste års stænderforsamling (stænderforsamlingerne
mødtes hvert andet år) om lige hartkornsbeskatning. På
mødet oplæste P. Hansen et andragende om aim. værne
pligt, og det vedtoges at lade det cirkulere blandt almuen
til underskrivning.20)
❖

III. Enevældens falcl og alnvuerøre.
Netop nu begyndte det at lysne for almuen. I januar
1848 udsendte regeringen en kundgørelse om en ny for
fatning, der dog blot skulle videreudvikle stænderinstitu
tionen. Men som følge af de revolutionære bevægelser i
Frankrig og Tyskland og det nationalrevolutionære røre
i hertugdømmerne og det nationalliberale herhjemme gik
den gamle, enevældige regering af og blev afløst af det
nationalliberale martsministerium.
Samtidig udbrød den ulykkelige 3-årskrig med slesvigholstenerne, som snart blev understøttet af Prøjsen.
Fn voldsom ophidselse af national karakter greb un
der disse stormende begivenheder en del af den sjæl
landske almue. Allerede den 15. marts fandt „Almuevennen4^ redaktør, J. A. Hansen, det på sin plads alvor
ligt at opfordre husmændene til at bevare roen og til
ikke at lade sig „henrive af Lidenskaberne“. 1 april kom
det dog til stormende scener på godserne Gisselfeld i
Sorø amt og Rosendal i Præstø amt. Greverne Gustav
Hoick-W interfeldt til Rosendal og Danneskiold-Samsøe til
Gisselfeld var i slægt med oprørshertugen af Augusten
borg, og den 12. og 13. april besatte nogle hundrede af
disse godsers husmænd og gårdmænd godsbygningerne
under indtryk af et pludseligt opstået rygte om, at her
tugen selv hemmeligt skulle være kommet dertil. De to
godser og bygningerne blev grundigt undersøgte af de
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opbragte, patriotiske almuefolk, som dog trak sig tilbage
i god orden, da de ikke fandt hertugen.30)
Mistanken om, at P. Hansen var ophavsmanden til
uroen faldt straks på ham. Selv synes han at have op
fattet de stedfundne begivenheder som ret ubetydelige og
foranledigede ved,, som han siden udtrykte sig31), „at
enkelte tydske Lapse har villet tyrannisere vore danske
Folk her i Landet...“.
Den nye regering nærede frygt for, at de af natio
nale motiver udsprungne optøjer kunne udvikle sig til
sociale uroligheder32)- Uroen synes at have holdt sig til
ind i maj. Den 18. maj udsendte den nye justitsminister,
Bardenfleth, et cirkulære til alle amtmænd33). Han gjorde
heri opmærksom på det alvorlige i røret og henviste til
de forbedringer, almuen — efter hans egen mening —
allerede skulle have opnået (under enevælden) samt til
„det folkekjærlige Sindelag, der har besjælet de danske
Konger ogsaa mod de mindre Landbrugere“. Han lovede,
at „umiddelbare Resultater nu ikke længere ville vente
paa sig“. Han anmodede amtmænd og politimestre om
at overveje, „om der ikke kunde forskaffes Landpolitiet
en større Autoritet og K raft“. Han bemyndigede amtmændene til „efter egen Skjønsomhed og Konduite at
føie saadanne extraordinære Foranstaltninger, som maatte
udfordres til lovmæssig Ordens Opretholdelse ..., dog
efter Raadførsel med vedkommende, navnlig de kommu
nale Autoriteter“.
Dette den nye liberale regerings svar på den sjæl
landske almues patriotiske iver vakte harme. „Almueven
nen“ talte34) om et „nyt Bondecirkulære“, og P. Hansen
forsvarede sig sammesteds35) mod ondsindede rygter om,
at det var ham, der ophidsede almuen „til at gjøre Op
stand og Revolusjon“. Hensynet til almuens forbunds
fæller, de nationalliberale, nødsagede ham til endog at
love at ville „opbyde alt — selv mit Liv — for at standse
disse Rædsler og Ulykker [almuerevolter], hvis de paa
noget Sted skulde bryde løs...“. Og han opfordrede bøn-
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eierne til „af al Magt at holde og stifte Fred og Rolighed
her i Landet“, så ikke „de Mænd som kjæmper for os
skulde vende os Ryggen og forlade os“.
Imidlertid blæste uroen over, og den 11. juli kunne
Bardenfleth ophæve sit cirkulære36)- Til at dæmpe uroen
bidrog ikke mindst den nye regerings bestemmelser om
forbedring af almuens kår. Således blev det ved provi
sorisk forordning af 17. maj ang. ophævelse af Danske
Lov 5-2-65 forbudt at oprette sædegårde til stamhuse37).
Den 27. maj kom der en forordning „sigtende til Forbed
ring i Huusmænds og Indersters K aar“, der opfordrede
husmænd og inderster til at træffe mindelige overenskom
ster med godsejerne om hoveriets afløsning mod passende
vederlag i penge eller naturalier. Forordningens § 1 ind
skrænkede stærkt husmænds og indersters pligtarbejde i
offentlige og kommunale anliggender, og i § 5 blev det
bestemt, at alle fæste- og lejeafgifter for fremtiden skulle
ydes alene i penge eller naturalier, altså ikke i hoveri
arbejde. § 9 forbød anvendelse af hustugt mod nogen
mand over 20 og nogen kvinde over 16 år3s). Endelig blev
der ved bestemmelser af 22. juni og 23. septbr. 1848 og 12.
febr. 1849 indført aim. værnepligt — hovedsagelig takket
være martsministeriets krigsminister Tschernings ind
sats, — dog uden at stillingsvæsenet ophævedes39).
Ved disse bestemmelser var nogle af almueagitato
rernes vigtigste krav blevet opfyldt. Men den utrættelige
P. Hansen greb straks pennen for i en række artikler i
„Almuevennen“ (1848—50) at afsløre „aabenbar Trods
imod de Anordninger, der nu, siden Ministerskiftet, ere
udkomne til Fordeel for“ almuen40). De eksempler, han
fremdrog på „Godseier- og Forvalter- og Forpagterad
færd“ i nogle af artiklerne, kan dog ikke altid siges at
være i modstrid med de nye forordninger, selvom disse
eksempler rigtignok vidnede om respektive godsejeres,
forvalteres og forpagteres hårdhed.

— 201 —
IV. Pecler Hansen som „Emissair for „Bondevennernes
Selskab““.
I højere grad end tidligere behandlede P. Hansen i
sine artikler rent politiske spørgsmål. Det, der sidst i
1848 optog sindene, var de kommende valg til den grund
lovgivende rigsforsamling, som skulle finde sted den 5.
oktober. Stænderforsamlingerne vedtog en liberal valg
lov, der gav alle mænd over 30 år med egen husstand valg
ret, men 14 af forsamlingen skulle udpeges af kongen.
„Alumevennen“ frarådede41) vælgerne at vælge mænd,
som i stænderforsamlingerne havde stemt for kongevalg.
Over det hele land udspilledes en voldsom valgkamp,
der mer bar „Præget af at være en Klassekamp end en
Kamp mellem politiske Anskuelser“ 12)- Også P. Hansen
deltog i denne agitationskamp, naturligvis til fordel for
Bondevenneselskabet. I „Almuevennen“ for den 8. sep
tember tilrådede han almuen at benytte valget til at vælge
folkeligt sindede kandidater ind i den rigsforsamling, hvor
„Grundloven til alle Borgeres Frihed og Velvære skal
lægges, som maaskee kommer til at bestaae i flere Aarhundreder...“ De vælgere, som ikke kendte „paalidelige
demokratiske Kandidater“ at opstille, skulle henvende
sig til „Folkefrihedens ægte og varmeste Venner (f. Eks.
Bestyrelsen for „Bondevennernes Selskab“) “, og de kan
didater, som den anbefalede, skulle de stemme på, skrev
P. Hansen. Blev almuens fjender og ikke dens venner,
betonede han, indvalgte i rigsforsamlingen, „da kan vi
aldrig forsvare et saadant Skridt, hverken for os selv eller
for vore Efterkommere“.
Det grundlovsforslag, der forelagdes den den 23. oktbr.
sammentrådte rigsforsamling, rummede bestemmelser om
aim. valgret (for mænd) og var iøvrigt langt mere vidt
gående end den endeligt vedtagne grundlov. Landets kon
servative kredse løb straks storm mod valgretten. Mange
adresser med mange underskrifter mod den indløb til for
samlingen, den vigtigste var 15-mandsadressen, der fik
o. 9.000 underskrifter43).
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Men stærke kræfter virkede til gengæld for aim.
valgret. P. Hansen tog ivrigt del i kampen for valgretten
cg virkede i januar 1849 i Sorø amt for Bondevenneselskabet og for en adresse mod det af 15-mandsadressen
anbefalede klassevalg og mod valgcensus14). Bevægelsen
for den almindelige valgret var den stærkeste, idet den
mønstrede c. 58.000 underskrifter, mens modbevægelsens
adresser kun opnåede c. 14.00045). Den endelige grund
lovs valgbestemmelser var nogenlunde liberale, idet alle
mænd over 30 år med egen husstand fik valgret.
Landets konservative kredse søgte med iver at mod
arbejde Bondevenneselskabet som den vigtigste garant
for en frisindet grundlov. Disse kredses væsentligste han
dicap var, at de ikke var organiserede i nogen forening
af partimæssig karakter som Bondevenneselskabet. De
udfoldede imidlertid ivrige bestræbelser for at oprette
foreninger, som kunne tage kampen op med det frygtede
selskab. Således blev der den 6. dec. 1848 i Præstø dannet
en forening med navnet „Den danske Enighed“, hvis for
mål var at „bevirke Eenhed og Broderskab imellem alle
Stænder“ og bekæmpe „den sørgelige Adskillelses-Lyst
og Mistillids-Aand, som man fra andre Sider saa ivrigt
bar søgt at fremkalde og give Næring“46). Med de sidste
ord sigtedes der til Bondevenneselskabet. Foreningens
tale om at forene rige og fattige kunne kun skade selska
bets bestræbelser for almuen, som altid var vendte mod
de rige. I „Almuevennen“ for den 6. april 1849 anklagede
P. Hansen den nye forening for at ville opløse Bonde
venneselskabet og bekæmpe aim. valgret, og han opfor
drede almuen til at slutte sig endnu nærmere til Bonde
venneselskabet, „som vil „Ret for Alle og Uret imod
Ingen““.
At almuen i stadig stigende grad var begyndt at in
teressere sig for politik, derom vidner de vælgerforenin
ger, som nu enkelte steder skød op. P. Hansen behandlede
dem i „Almuevennen“ for den 25. maj. Han stillede sig
ret imødekommende overfor dem, men alene fordi deres
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ledere havde erklæret ikke at ville svække Bondevenneselskabet, „som Bondestanden næsten alene har at takke
for, at Landbosagerne er komne til det Punkt, hvorpaa
de nu staae...“ Han var opmærksom på, at oprettelsen
af „mindre Foreninger“ var i stand til at svække sel
skabet, fordi mange husmænd ikke havde råd til at stå i
to foreninger. Men han så dog ingen „Fare for Adsplittelse og Svækkelse“ i de allerede eksisterende vælgerfor
eninger, som stod i forbindelse med Bondevenneselskabet.
Det var på denne tid, at P. Hansen rent ud begyndte
at kalde sig „Emissair for „Bondevennernes Selskab““*7).
Han var det forlængst i praksis. En ivrig, utrættelig agi
tator for det selskab, som han vel aldrig kom til at be
klæde nogen fremtrædende bestyrelsespost i, var han. 1
juni—juli berejste han Lolland-Falster og Møen og fun
gerede på denne rejse som en slags kontaktmand mellem
Bondevenneselskabets bestyrelse og dets lokale distriktsformænd. På sine møder søgte han at forklare tilhørerne
„Vigtigheden og Betydningen af at indgaae — fremfor
alt nu — i „Bondevennernes Selskab“ og ikke allene selv
slutte dem til Selskabet, men tillige opmuntre, oplyse og
overbeviise alle dem af deres Medborgere, især dem af
deres egen Stand, som de kommer i Berørelse med, hvor
vigtig det er for os Alle at vor Stand slutter sig mere og
mere til ovennævnte Selskab“. Derpå forklarede han nær
mere dettes virke for bondestanden. Han angreb også den
i foråret 1849 stiftede „Patriotiske Forening“ (med o.
500 medlemmer), der om det frisindede grundlovsudkast
havde påstået, at det ville „bringe Staten i en mellem
Anarki og Despoti svævende Tilstand“4*). Han påstod om
denne og lignende foreninger, at de sejlede under „falsk
Flag“, som han noget overdrevent sammenlignede med
Slesvig-Holstens oprørsfane. Efter hans mening ville „Pa
trioterne“ splitte Bondevenneselskabet49). Han oplæste
ligeledes 12 nye af dette selskab den 29. juni udsendte
spørgsmål ang. husmandsforhold og opfordrede sine til
hørere til at besvare dem. I sine taler betonede han i al
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almindelighed Bondevenneselskabets arbejde for grund
loven. Uden dets virksomhed var rigsforsamlingen blevet
,,besat med Godseiere og Præster, og da tvivler jeg meget
for, at vi havde faaet en saa folkelig Grundlov“. Han be
tonede ligeledes betydningen af den nyligt nedsatte landbo
kommission.50)
Blandt Bondevenneselskabets modstandere hed det sig
imidlertid, at P. Hansen i egenskab af selskabets „Emissair“ af selskabet belønnedes med 3—400 rbdl. årligt eller
endog fik 14 af alle de medlemmers kontingent, som han
tilførte selskabet, og af „de Gaver, han skraber sammen
til Formanden“, Tscherning51). P. Hansen stemplede denne
tale som grundløse rygter og blev forsvaret af medlemmer
af Bondevenneselskabet.
V. Peder Hansen og demokratiet.
Efter at den nye rigsdag, hvori Bondevennerne var
folketingets største gruppe, men uden at besidde flertallet,
var trådt sammen i januar 1850, gjaldt det for gårdmænd
og husmænd om at gøre deres indflydelse gældende på
tinge og støtte deres repræsentanter (af hvilke blot ca.
Vs var egentlige bønder). Præstø amts landkommunalfor
ening var blot én af de foreninger, P. Hansen blot én af
de talrige personer, som nedenfra støttede de politiske
repræsentanter på tinge. Den 16. marts holdt den nævnte
kommunalforening et møde med sekretæren P. Hansen
som mødeleder52). Deltagerne vedtog to petitioner, som
Holbæk amts landkommunalforening allerede havde ved
taget den 2. m arts på et møde, hvor P. Hansen også havde
været til stede. Den drejede sig 1) om snarlig omordning
af kommunalvæsenet efter princippet i den nye grund
lovs § 96 : at „Communernes Ret til under Statens Tilsyn,
selvstændigt at styre deres Anliggender vil blive ordnet
ved Lov“, og 2) om fremme af selvejendom. I den anden
petition anmodede man om, at § 5 i et lovudkast om krigs
skat blev ændret derhen, at alle fæstere kom til at udrede
7 3 af skatten, godsejerne derimod de */3 af den (ifl. for-
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slaget skulle en arvefæster yde V2 af skatten, en fæster,
der sad på opsigelse, blot V3, mens ejeren skulle yde re
sten)53). Også andre andragender blev forelagt på forenin
gens møde. De drejede sig bl. a. om 1) at ingen uden ind
fødsret måtte drive jordejendom eller næringsvirksomhed,
2) hoveriets afløsning og 3) lige hartkornsbeskatning. Det
vedtoges at udsende petitionerne til underskrift, dog an
befalede P. Hansen, at kun medlemmer af Bondevenneselskabet skulle have ret til at underskrive, da enhver nu
måtte være på det rene med, „hvad dette Selskab har vir
ket og hvad det fremdeles vil virke til...“ Hans forslag
blev dog forkastet med den motivering, a t selskabet endnu
kun var i mindretal. Dog vedtoges det a t opmuntre flere
til a t indtræde i det.
En mængde andragender indløb til den første folke
tingssamling. Talrige var de andragender fra sogne i
Sorø, Holbæk og Præstø amter, som anmodede om omord
ning af landkommunalforholdene. Era Holbæk og Sorø
amter kom der samlet 12 andragender ang. krigsskatten
fordrende, at godsejerne skulle yde en endnu større del
af skatten end foreslået i lovudkastet54). Den 3. maj fore
lagdes i folketinget to fra Lundby m. fl. sogne i 5. valg
kreds i Præstø amt indsendte petitioner angående landbo
reformer og krigsskatten. De havde samlet henh. 233 og
222 underskrifter. En tredie petition drejede sig om, at in
gen uden indfødsret måtte eje hartkorn eller drive næring
i byerne. Den havde samlet 219 underskrifter.55) Des
foruden indløb der fra Præstø-egnen tre andre andragen
der med 260 underskrifter om 1) landboforholdenes ord
ning, så fæstevæsenet blev omdannet til selvejendom, og
kommunalvæsenet, 2) krigsskattens fordeling og 3) ind
fødsretten5®). 66 husmænd under Lundbygård og Engel
holm godser androg om, at husmænd fik stemmeret til
sogneforstanderskaberne57). Valgretten til disse var be
grænset til brug af mindst 1 td. hartkorn som livs- og
arvefæste. P. Hansen selv havde blot 1 skp. htk. tilligHistorisk Sam fund
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gende om sit lille hus58) og havde således ligeså lidt som
de fleste andre husmænd valgret.
Ialt indsendtes der 40 andragender med over 6,000
underskrifter til folketinget under dets første samling.
Dette pres nedefra, der atter var resultatet af en ener
gisk agitation, var en hovedårsag til, at rigsdagen den 20.
april lod den kritiserede bestemmelse i lovudkastet om
krigsskat udgå til fordel for en bestemmelse om ligning
ved amts- og sogneråd. Det var ligeledes en hovedårsag til,
at rigsdagen allerede i sommeren 1850 efter et intenst
arbejde i landbokommissionen udsendte en række love til
gavn for almuen. De vigtigste var: 1) Lov af 20. juni om
udjævning af forskellen mellem privilegeret og uprivilegeret hartkorn, hvad offentlige og kommunale byrder og
rettigheder angår59). 2) Love af 4. juli om afløsning af
det gårde, boelssteder og huse påhvilende hoveri60). 3)
Lov af 4. juli om jords afståelse til fattighuse og boliger
for husvilde på landet samt om indskrænkning i forbudet
for fæstere og lejere mod at optage inderster61).
Der indtræder nu en pause i P. Hansens virksomhed,
idet han førte en af sine forholdsvis mange retssager62),
dennegang var modparten hans nye herskab, kvæstor ved
Christiania universitet, B. A. Collet, der i 1848 havde fået
Lundbygård gods (hvor P. Hansen var husmand) over
draget, og sagen drejede sig om nogle hoveridage, P. Han
sen skulle være udeblevet fra. Dommen, der havde en vis
principiel betydning, gik ikke ganske P. Hansen imod.
Alligevel fik han lejlighed til i en artikel63) at påpege,
at „de trælbundne Huusmænd“ overalt spurgte, hvorledes
de kunne få deres hoveri afløst mod vederlag uden at blive
ganske ruinerede derved.
Da rigsdagens anden samling (5. 10. 1850—20. 3.
1851) stod for døren, blev der atter røre i almuen. Den
1. oktober blev der afholdt et nyt møde i Præstø amts land
kommunalforening, hvor det blev overdraget sekretæren
P. Hansen at foranledige tre nye petitioner til folketinget
trykt og distribueret i Sorø og Præstø amter. De drejede
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sig 1) om, at løftet i grundlovens § 96 om kommunestyrets
omordning ved lov blev opfyldt, 2) om, at fæsterne fik
overdraget jagtretten (der ved frd. af 1840 tilkom grund
ejerne), og 3) om fremme af fæstejordens overgang til
selvejendom. En tre-mandskomité med P. Hansen som
medlem skulle affatte en 4. petition om lejesystemets af
løsning på godserne med livsfæste.01)
Takket være P. Hansens og andres virke for disse
andragender indløb der også til folketingets 2. samling
petitioner med talrige underskrifter, bl. a. fire fra sogne
i Præstø amts 5. valgkreds ang. 1) fremme af kommunal
loven med 169 navne, 2) overdragelse af jagtretten til
jorddyrkerne med 174, 3) fæstejordens overgang til selv
ejendom med 179 og 4) forpligtelse for gårdejerne til at
bortfæste huse, med 163 underskrifter05). Dennegang op
nåede almuen rigsdagens vedtagelse i m arts 1851 af en
ret liberal jagtlov, ifl. hvilken jagtretten fulgte med
jorden ved fremtidige overdragelser af brugsretten til
jord00). Men det vigtigste spørgsmål, fæstesagen, bragtes
ikke til afslutning, hverken i denne samling eller i de nær-mest følgende, — selvom D. G. Monrad både i 1850 og
1851 og Tscherning i 1852 og 1853 i folketinget foreslog
en ret liberal lov om selvejes indførelse; 1851—52 og
1854 kom der blot nogle love om selvejendoms indførelse
på statsgodser og om fremme af salg af fæstegods. Først
i 1861 vedtog rigsdagen en almindelig fæstelov.
Man kan konstatere, at det politiske i stadig højere
grad beskæftigede P. Hansens hele tankegang og agita
tion. Betegnende for denne hans nye holdning var en af
ham skrevet, stort opsat artikel, dateret den 10. 1. 1851,
i „Almuevennen“ for den 10. februar.
Anledningen til denne artikel var en forudgående,
forfattet af en anonym skribent, „SS“, i organet for de
dansksindede i Slesvig, „Dannevirke“, for den 27. 11., den
3. 12. og den 4. 12. 1850. Denne artikel var et heftigt an
greb på Bondevenneselskabet, og den var blevet aftrykt
in extenso i „Almuevennen“ for den 16. december under
1-1*
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overskriften: „„Dannevirke“ i sin egen Gabestok“ som et
skoleeksempel på modstandernes perfiditet. „ÖS“ angreb
skarpt Bondevenneselskabet i almindelighed og Tscherning
i særdeleshed. Foruden for at være „socialistisk“ og nære
„Foragt for alt Aandeligt og Sjæleligt, ikke at tale om
det Himmelske og Evige“ blev Tscherning anklaget for at
ville ofre Slesvig og gå oprørernes ærinde.
Det må her forudskikkes, at Tscherning endnu i 1848
havde været ejderdansk, men siden mere og mere var kom
met ind på tanken om monarkiets ordning i en føderativ
stat med størst mulig selvstændighed for dets enkelte dele.
Tschernings motivering derfor var, at den politiske frihed
var vigtigere end de nationale spørgsmål, og han mente, at
en blandet slesvigsk-dansk fællesrepræsentation blot ville
skade den politiske frihed. Han stillede sig mere og mere
reserveret overfor de nationale problemer og overfor selve
krigen, men indtog her en særstilling blandt Bondeven
nerne. Lige til slutningen af 1851 var „Almuevennen“ helt
ejderdansk. Til sidst lykkedes det Tscherning at få store
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dele af Bondevenneselskabet med sig, så det blev mere og
mere køligt overfor de — for de nationalliberale og dansk
sindede slesvigere så vigtige — nationale spørgsmål.67)
Men på dette tidspunkt — 1850—51 — var Tschernings
position indenfor selskabet ikke allerstærkest, og ved at
angribe den politisk ensomme Tscherning troede „Danne
virke“ yderligere at kunne undergrave hans position og
stilling indenfor selskabet.
Voldsomt var „SS“’s spi’Og: „Alt det Blod, som nu
er udøst, skal være offret forgjæves og til Skjændsel for
Fædrelandet; det store Maal ... — Slesvigs Erobring —
skal nu „offres“, ... fordi Tscherning finder Behag i dette
Offer ... Slesvig, Seirens Priis, Danmarks Riges Ære,
Ret og Existens skal „offres“ til hans „tidligere Bekjendte“, de forræderiske ... Oprørere som vor Regjering
har afviist“68).
De af „SS“ citerede steder er hentede fra en artikel
af Tscherning, et svar til en tidligere angriber, „S“, i
„Dannevirke“ for den 5. november. Her havde Tscherning
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vendt sig mod en fælles dansk-slesvigsk forfatning, der
eventuelt kunne true den „folkelige Valgmaade“, og mod
„et nyt Feldtog“ i Slesvig. Han havde tillige anbefalet
at lade nationalitetsspørgsmålet løse „inden vor egne
Grændser ved fredelige Midler“ „selv med nogle Offre“.
Tscherning havde tillige i nævnte svar oplyst, at han havde
samtalet med den slesvig-'holstenske deputation, der i marts
1848 havde opsøgt ham „som tidligere Bekjendter“, fordi
slesvig-holstenerne havde anset ham „for en besindig
Mand, uden fanatiske Fordomme“.
I sin temmelig lange artikel ilede P. Hansen nu
Tscherning til hjælp. Det er i og for sig bemærkelsesværJ. A. Hansen overhovedet optog den. P. Hansen er mindst
ligeså voldsom i sit sprog som „SS“, og på ligeså storslået
demagogisk vis som denne benyttede han det nationale,
blot med modsat fortegn — mod Tschernings og Bondevenneselskabets modstandere. P. Hansen fik endog artik
len på „Almuevennen“s forside, og dens optagelse vidner
om hans store autoritet i almuen. Han beskyldte lige ud
„SS“ og ligesindede for at være unationale, „Mænd af
tydske Slesvigere, hvoraf maaskee de fleste i H jertet er
Oprørspartiets intime Venner“. Blev deres ønske om Slesvigs indlemmelse opfyldt, fik de dermed „indført det
tydske Sprog paa den danske Rigsdag i Kjøbenhavn“.
P. Hansen vente sig skarpt mod at få en tysk repræsenta
tion på rigsdagen og skrev disse heftige ord :
„Men det skal aldrig skee, saalænge dansk Blod rin
der i danske Aarer, at Reaksjonspartiet skal faae en
saadan Magt..., det skal ikke skee! at alt det Gods,
Liv og Blod som nu er opoffret og udøst, skal være
offret forgjæves og til Skam og Skade for Menig
mand her i Landet“.
„SS“ angreb i sin artikel Bondevenneselskabets op
træden mod dem, som havde stemt for kongevalg til rigs
forsamlingen. Væveren i Mern, Hans Hansen, der ved val
gene havde besejret prof. H. N. Clausen, kaldte han „en
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berygtet Huusmand“. Heroverfor henviste P. Hansen til
selskabets alt andet end revolutionære holdning; grundlo
ven, hoveriafløsningsloven og de andre love burde have
været endnu mere „folkelige“. Om P. Hansen selv skrev
„SS“ : „den eneste af Selskabets store Mænd, som ei er i
Kjøbenhavn, og som benævner sig „Bondevennerselskabets
Em issair“
som visseligen vilde være bleven anbefalet
til Rigsdagsmand, om han ei havde været dømt „for videre
Tiltale““69). P. Hansen svarede blot, at han var
„i Grunden stolt af, at de lærde H errer af Aristo
kratiet vil skjænke en fattig, ulærd Fæstehuusmand
deres Opmærksomhed, ... det er dog et Beviis paa,
at min Virksomhed er saadan, at den sjenerer dem“.
Angrebet på „SS“ er et af de meget få eksempler på
national patos fra P. Hansens side, men rigtignok en patos,
der lå milevidt fra „SS“s, havde en anden begrundelse end
dennes og var vendt mod „Dannevirke“-folkenes virksom
hed for Slesvigs erobring og indlemmelse. Faktisk er
P. Hansens artikler fra 3-årskrigens tid ganske fri for na
tional patos. Blot hentyder han her og der til, at det var
almuen, der bar krigens byrder70).

VI. Peder Hansens sidste år.
I december 1850 udsendte seks storgodsejere, bl. a.
P. Hansen gamle uven J. F. Neergaard, en indbydelse til
indtræden i en „Grundejerforening“ (formand var baron
C. F. A. Blixen-Finecke), der i virkeligheden var et slags
politisk parti for godsejerne, som ved junigrundloven
havde mistet en betydelig indflydelse, sikret dem ved
stænderinstitutionen. Foreningen påberåbte sig ganske
vist samme grundlovs § 87 om ejendomsrettens ukrænke
lighed, og dens appel også til bønderne kunne være en fare
for Bondevenneselskabet71). „Almuevennen“ for den 10.
marts 1851 indeholdt et skarpt angreb fra P. Hansens hånd
på den ny forening. Overfor „G rundejerforeningen^ frem-
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hæven af det, der forenede godsejer og bonde, gjorde han
opmærksom på det, der endnu skilte dem. Lykkedes det
foreningen at opløse Bondevenneselskabet, så var der
„Fred og ingen Fare“ for godsejerne, „saa kan de handle
med Bondestanden, som de vil,“ skrev han. Den nye for
ening gjorde faktisk et vist indhug i Bondevenneselskabets
rækker. Her optrådte P. Hansen nu som en slags ind
pisker : han angreb voldsomt de frafaldne medlemmer for
blot ud fra selviske motiver at have tilsluttet sig selskabet
og betonede, at nu gjaldt det om at sætte „Sagen over Per
sonen“ og udstå „Tilsidesættelse, Forhaanelse og Forføl
gelse ..., blot for at fremme Menneskevel og Borger
held“72). P. Hansen var håndhæver af en streng parti
disciplin og stolede blindt på selskabets ledelse.
Ved et valg i oktober 1851 i Sorø amts 4. valgkreds
agiterede han ivrigt for Bondevenneselskabets kandidat,
der da også vandt valget. Efter valghandlingen i Skælskør
kom det iøvrigt i byen til tumulter, idet P. Hansen og
hans fæller næppe kunne slippe ud af byen igen på grund
af visse borgeres angreb og optøjer73).
Til folketingets 3. samling 4. 10. 1851—20. 3. 1852
indkom der atter en mængde andragender om fæste jor
dens overgang til selveje74) ; men Præstø amts landkom
munalforening havde dog samlet de fleste underskrifter
(ialt 2.573) på det største antal petitioner (53) om ind
førelse af selveje ved en tvangslov. Den 11. oktober havde
P. Hansen af foreningen fået det hverv at trykke en pe
tition om selveje, udarbejdet af en 4-mandskomité, hvori
han selv havde sæde, og sende den rundt i Præstø og Sorø
amter til underskrift. Den 12. jan. 1852 forelagde Gleerup
petitionerne i folketinget75). Der kom dog ejheller denne
gang noget ud deraf. Dog fik almuen også dennegang lidt
ud af sin virksomhed : loven af 14. april 1852 om korntien
dens ændring fra ydelse i kærven til faste årlige afgifter76).
Også til folketingets 4. samling (4. 10. 1852—19. 4.
1853) kom der en mængde andragender med mange under
skrifter77) ; men fire petitioner fra Lundby alene ang.
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1) en demokratisk kommunallov, 2) selveje, 3) tiendeaf
løsning og 4) forbud mod sammenlægning af over 20 tdr.
htk. bondej ord, drøftede på et møde i landkommunalfor
eningen den 13. 4. 1852, havde hver fået blot ca. 50 under
skrifter. Fire petitioner om de samme emner fra tre sogne
i Præstø amt havde dog samlet ialt 550 underskrifter.78)
P. Hansens ivrige virksomhed for Bondevenneselskabet og dets valgkandidater79) vakte stadig større vrede
indenfor de kredse, han selv omtalte som „Embedspartiet
og Aristokratiet“. I den nyligt grundlagte københavner
avis „Dagbladet“, der nærmest var nationalliberalt, blev
han i nummeret for den 14. april kaldet for „et af disse
villige Redskaber, hvoraf Bondevennerne saa gjerne be
tjene sig for at vække Splid og Tvedragt mellem Land
befolkningen og da at kunne fiske i rø rt Vande“ og så
„Splid mellem Kjøbstad og Land“. Anledningen til dette
angreb var en artikel i „Almuevennen“ for den 5. april
af P. Hansen om „Bondestandens „virkelige“ og „falske“
Venner“, et ivrigt forsvar for de folk, som turde være
deres medlemsskab af Bondevenneselskabet bekendt, og
for dets bestyrelse. P. Hansen havde anbefalet opsigelse
af de aviser, som skrev „imod vor Stands velbegrundede
Fordringer og gjøre Nar af Bondestanden“. Denne ar
tikel blev af „Dagbladet“ fremstillet som et skoleeksempel
på Bondevennernes „saa skammelige Midler“.
I „Almuevennen“ for den 5. maj blev P. Hansen for
svaret af bladets redaktion, og selv søgte han i bladet for
den 28. juni at tilbagevise „Dagbladet“s beskyldninger.
Han sluttede sit vredladne svar med i sit vanlige vold
somme sprog at opfordre „alle oplyste og tænkende Mænd
af Bondestanden“ til at „modvirke slige navnløse Skum
lere og Løgneprofeter [som artikelforfatteren i „Dag
bladet“], at de ikke tilsidst, ved deres Løgn og Smiger
skal føre Bondestanden tilbage til noget værre, end det
forrige Tyranni hvor under vore Forfædre har sukket“.
Meget længe følte P. Hansen sig nært tilknyttet
Tschernings radikale, a-nationalistiske fløj af Bonde-
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venneselskabet, selvom Tschernings politik, der i udenrigspolitike spørgsmål lå nær de absolutistiske helstatfolks80), visselig var svær at følge for mange bønder.
Tscherning stod som talsmand for en alliance mellem
Bondevenner og de konservative helstatfolks regering,
specielt hvad udenrigspolitiken og de nationale spørgs
mål angår.
En adresse fra Præstø amts landkommunalforening af
29. marts 1853S1), underskrevet af sekretæren, P. Hansen,
og viceformanden Peder Olsen, til Tscherning vidner om
P. Hansens og de ham nært stående kredse i Præstø amts
tilknytning til Tscherning og hans politiske linje, en til
knytning, der iøvrigt ikke var enestående. Adressen be
klager dybt Tschernings nederlag ved valgene den 26.
febr., der iøvrigt i almindelighed var en sejr for den
bondevenlig-ministerielle alliance, i Københavns amts 2.
valgkreds, i Lyngby. Landkommunalforeningen opfor
drede nu Tscherning til atter at stille sig som valgkandi
dat, hvilket bønder fra Holbæk og Sorø amter allerede
havde opfordret ham til, men hvilket han havde afslået.
Udnævnelsen af det konservative ministerium A. S.
Ørsted i april 1853 gjorde et smerteligt indtryk på bonde
standen, selvom udnævnelsen var et fuldgyldigt udtryk
for alliancen mellem Bondevenner og helstatsfolk. Det
gjaldt nu om at forklare almuen den formentlige baggrund
for dette ministeriums tiltræden. I en artikel82) i „Almue
vennen“ for den 6. maj beskyldte P. Hansen — helt i over
ensstemmelse med Bondevenneselskabets udtalelser — det
foregående — ligeledes konservative — ministeriums na
tionalliberale modstandere og specielt den i 1851 dannede
„Femte-Juni-Forening“, der stod i stærk opposition til
Bondevennerne, for at have banet vej for det konservative
ministerium Ørsted. Han opfordrede læserne til ved de
forestående valg (d. 27. m aj), — hvor Bondevenner og
konservative iøvrigt atter stod i valgalliance, — at slutte
sig „mere og mere om de Mænds Fane, der i flere Aar saa
trofast har kjæmpet for vor folkelige Sag“ og ikke mindst
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for grundloven, som det nye ministerium iøvrigt ville
beskære.
I marts 1854 skete der noget opsigtsvækkende:
Tscherning trådte ud af Bondevenneselskabets bestyrelse.
Det var kommet til stadig større modsætninger mellem
ham og bestyrelsens øvrige medlemmer. Tscherning var
til forskel fra J. A. Hansen og Balthazar Cristensen sta
dig hovedtalsmænd for et fortsat samarbejde mellem
Bondevennerne og det konservative ministerium. Han,
der påny var blevet indvalgt i folketinget, ville fortsætte
dette samarbejde, selvom ministeriet Ørsted tilsigtede be
skæring af grundloven og afviste Bondevennernes reform
krav. Bruddet mellem Tscherning og J. A. Hansen kan
dateres til den 11. marts, da Tscherning i folketinget ikke
stemte for den af Monrad stillede mistillidsadresse til mi
nisteriet, mens J. A. Hansen stemte for8'). Tschernings
udtræden af Bondevenneselskabets bestyrelse skabte for
virring i Bondevennernes rækker. Men i en artikel i
,,Almuvennen“S4) opfordrede P. Hansen indtrængende
som altid bønderne til „mere end nogensinden fø r“
at slutte op om selskabet. Som den strenge håndhæver
af partidisciplinen han var, harcelerede han over den ud
trådte Tscherning, som han dog — lige til bruddet —
havde følt sig særligt knyttet til. Ironisk skrev han, „at
Oberst Tscherning, som Frihedens Modstandere i disse
forløbne Aar har overdænget med saa mange løgnagtige
Bagvaskelser og Forhaanelser, [nu] bliver en fornuftig
og selvstændig Mand, der nu først har lært at indsee hvor
fordærveligt og skadeligt dette fordømte „Bondevenneselskab“ er for hele Samfundet“. Det kan formodes, at
en længe skjult modvilje, typisk for mange almuefolk, mod
samarbejdet mellem Tscherning og Ørsted-ministeriet, nu
fandt udtryk i en artikel faktisk vendt mod den udtrådte.
I sin artikel opridsede P. Hansen de farer, det kunne
medføre, hvis almuen lod kampmodet dale. Landbolovene
kunne gå tabt, ja, selve grundloven og valgloven kunne
„blive beskaaret saaledes, at de ikke mere komme Bonde-
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standen til noget virkeligt Gode“. Hermed hentydede han
til ministeriets bestræbelser på at beskære grundloven.
P. Hansens sidste leveår forbitredes iøvrigt af indre
stridigheder indenfor Præstø og tilgrænsende Amters
Brandassuranceforening for rørlig Eiendom for de min
dre Eiendomsbesiddere, hvori han havde været en ledende
kraft. I m arts blev han væltet som revisor af et flertal af
medlemmerne85).
❖

Lige til sin dødsdag, den 19. maj 1854, var den
utrættelige almueagitator beskæftiget med, — som „Al
muevennen“ udtrykte sig i sin notits om hans død86), —
at virke „for Friheden og dens Bevarelse“. Rigtigt var
det, hvad hans tidligere modstander, det nationalliberale
„Fædrelandet“87), skrev om ham: „han var en ganske ual
mindelig begavet Almuesmand“, der havde „udøvet en
stor vækkende Indflydelse paa den sjællandske Bonde
stand“.
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STUDENTER
FRA NÆSTVED LATINSKOLE 1612-1739
Af Erling Petersen.
1739 blev det ved kongelig forordning af 17. april
bestemt, hvor mange af landets latinskoler der frem
tidig skulle bestaa. 1 henhold til denne forordning blev en
række mindre skoler nedlagt — paa Sjælland alene 10 —
og blandt disse var ogsaa skolen i Næstved, der siden re
formationstiden havde haft til huse i et grundmuret hus,
opført ca. 1500, syd for St. Peders kirkegaard, det kaldtes
senere Peder Sy vs hus, idet Peder Syv jo var latinskole
mester eller rektor i Næstved fra 1658 til 1664, da han
blev sognepræst i Hellested paa Stevns. Skolen ophørte
med udgangen af 1739, og renterne af dens kapital over
førtes derefter til Vordingborg skoles disciple, dog skulle
disciple fra Næstved og omegn være nærmest berettigede.
Selve skolehuset anvendtes i en aarrække til dansk skole,
men blev 1881 revet ned for at give plads for den nye kom
muneskole.
Der er tidligere i aarbog for Historisk Samfund for
Præstø amt meddelt efterretninger om Næstved latinskole
og dens lærere (aarbog 1920), men der er aldrig — saa
vidt vides — bragt nævneværdige oplysninger om de stu
denter, der i tidens løb dimitteredes herfra til universi
tetet. Det var forøvrigt forholdsvis faa, til trods for at
skolen undertiden havde mange elever, men dels var der
disciple, der opgav skolegangen, naar rektor skønnede, at
de ikke egnede sig for at studere, dels overgik mange til
større skoler og dimitteredes derfra, og endelig kunne
det vel ikke undgaas, at skolen i nogen grad kom til at
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staa i skygge af den store, velhavende skole, som i 1565
af Herluf Trolle og Birgitte Gøye blev oprettet i byens
umiddelbare nærhed. Hundrup oplyser i sine efterret
ninger om lærerstanden ved den nedlagte latinskole i
Næstved, at der i aarene fra 1612 til 1739 dimitteredes
ialt 123 studenter fra skolen, men det tal holder imidler
tid ikke helt stik. Nedenstaaende fortegnelse, der er ud
arbejdet paa grundlag af Københavns universitets ma
trikel, udgivet af S. Birket Smith 1890—1912, naar op
paa 127 dimittender, hvoraf dog et par stykker er tvivl
somme, idet dimissionsskolen først fra 1615 anføres i
universitetsmatriklen.
Under arbejdet med at identificere de enkelte dimit
tender er der — udover gennemgangen af de trykte kil
der — ogsaa foretaget omfattende arkivundersøgelser. En
del kirkebøger er gennemgaaet samt ikke saa faa gejst
lige skifteprotokoller m. m. — For saa vidt mulighederne
har været til stede, er der hist og her givet smaa glimt
af de menneskeskæbner, der gemmer sig bag navne og
tørre fakta.
*
1612. 27. juni. Christierwus Christiemi Nestvecliensis.
Formentlig den Christen Christensen Nestved, der
10. febr. 1613 nød kommunitetet. Han var født ca. 1594
og blev præst i Øja paa Gulland. Han fik 20. okt. 1636
og 29. april 1637 for sit kalds ringheds skyld bevilling
til a t lade hugge 3000 bloksten og udføre dem „her til
riget“. Senere androg han om at maatte udføre og sælge
disse til fremmede og fik 22. okt. 1641 bevilling til i de
følgende 6 aar at lade hugge 3000 bloksten og sælge og
udføre dem til fremmede — „dog kronens told uforkrænket derved“.
(Rørdam: Historiske saml. og stud. III. — Kancelliets brev
bøger 1640—41).

1612. 9. dec. Jacobies Laurenti Nestvedianus.
Jacob Lauridsen Nestved fik kommunitetet 3. juli 1613.
(Rørdam: Hist. saml. og stud. III).
H istorisk Sam fund

15
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1613. 1. maj. Olaus Seuerini Nestvedianus.
Oluf Sørensen Kock, født ca. 1593 i Pedersborg, var
søn af Fr. II.s og Chr. IV.s mundkok, siden kok paa Sorø,
Søren Rasmussen Kock og Gj ørvel Olufsdatter. Han nød
fra 3. juli 1613 kommunitetet og blev 22. april 1618 kapel
lan hos hr. Rasmus Sørensen i Asmindrup-Grandløse og 22.
aug. samme aar sognepræst samme sted. Han døde 7.
juni 1650.
Gift 1° Else Nielsdatter, født ca. 1605, død ca. 1635,
datter af sognepræst til Tølløse-Aager up Niels Madsen og
Margrethe Johansdatter Dybvad; gift 2° Margrethe Christensdatter, datter af sognepræst Christen Hansen Wium
til Undløse og hustru Johanne. Der var i 1. ægteskab 11
børn, deriblandt Laurids Kock, Dannevirke-visens digter,
i 2. 7 børn.
(Wiberg I: Rørdam: Hist. saml. og stud. III; Fra Holbæk
amt 1934; Personalhist. tidsskr. 8. VI.; Dansk biogr. leksikon. XIII).

161U. H . maj. Janus Petri Nestvedianus.
Formentlig den hr. Hans Pedersen Nestved, født ca.
1594, der 24. dec. 1617 blev præst til Øster og Vester
Egede menigheder, men 1629 dømtes fra kaldet.
Wiberg III; Rasmussen: Optegnelser om Gisselfeld).

1614. 29. juni. Boetius Petri.
Nød fra 1. aug. 1615 kommunitetet og kaldes da Boe
tius Petri Hasselensis.
(Rørdam: Hist. saml. og stud. III).

1614. 29. juni. Lago Magni Krommerup.
Lauge Mogensen Krummerup, født ca. 1594 i Krum
merup, død 1640 i Vemmelev, var søn af sognepræst Mo
gens Jensen i Krummerup-Fuglebjerg. Han nød fra 1. april
1615 kommunitetet. Da præstekaldet i Herlufsholm 1621
blev ledigt, henledte Sjællands biskop, Hans Poulsen Re
sen — foranlediget af en anbefaling fra den udvalgte
prins og rigsraadet — opmærksomheden paa Lauge Mo
gensen Krummerup, der betegnes som en „velstuderet ung
mand“. Den 2. juli 1621 holdt han paa tilfredsstillende
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maade prøveprædiken i Herlufsholm kirke, hvorefter
provsten Jacob Lauridsen i Herlufmagle føjede sin anbe
faling til de øvriges. Sognemændene ville dog ikke have
ham. De henviste til, at skoleherren, Palle Rosenkrantz
til Krænkerup, havde forbudt dem at kalde en præst „uden
hans vilje og vidskab“. Desuden fandt de præstens røst
for svag og ønskede én, der havde „et grovere og større
maal“. To aar senere blev han sognepræst i VemmelevHemmeshøj, kaldet 30. marts og indsat 23. april 1623.
Der findes i herredsbogen en kopi af hans kaldsbrev,
hvori kaldsmændene kender for ret, at de har antaget
den „hæderlige og vellærde karl Lauge Mogensen, som
har studeret ved det høj lovlig Københavns universitet“,
til at være deres sognepræst. Han var 1634 fadder til
et af slotspræst Ebbe Bruns børn og gav i faddergave
1 rdl. og et stykke guld paa 7Và mark.
Gift med Anne, død 1656. „Udi pestens tid blev Anne
hr. Lauges i Wemmeløf begraffuet i Taarnborg“.
(Wiberg III; Rørdam: Hist. saml. og stud. III.; Jacobsen: Vemmelev-Hemmeshøj sognes historie; Kirkeh. saml. 7. II; Taarnborg
kirkebog).

1615. 5. aug. Johannes Johannis Buchius.
Hans Hansen Buch, født ca. 1595, vistnok i Næstved,
død 1645 i Aver si ; nød kommunitetet 1616, blev baccalavr
29. maj 1620, samme aar rektor ved Ringsted skole; 6.
jan. 1622 præst i Aversi-Testrup. 1623 blev han stævnet for
landemodet, fordi han imod kongens brev derom havde holdt
en mand fra offentligt skrifte. Han mødte ikke og skulle
siden stævnes for sin provst og der lide dom for sin uly
dighed. 1624 blev han af sin forgængers enke, Marine
Nielsdatter sal. hr. Villads’, sammen med tre andre præ
ster stævnet angaaende hendes naadsensaar, hvorudi han
skulle have forkortet hende. 5. dec. 1627 holdt han over
Eske Krafse til Assendrup en ligprædiken, som 1628 blev
trykt i København. — Hans hustru hed Lykke.
(Wiberg I; A. Petersen: Sjællands degnehist.; Ehrencron-Müllers forf.leks.; Pers. tidsskr. 8. VI; Rørdam: Hist. saml. og stud. III).
15*
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1615. 5. aug. Severinus Canuti Nestvediensis.
Søren Knudsen Nested, født ca. 1595, nød 1616 kom
munitetet, blev kapellan ' Holt i Norge.
Gift efter august 1622 med Adelus Laursdatter Lystrup, der havde været gift med to præster før ham, men
ved kapitlets dom af 13. jan. 1625 blev de igen skilt, dog
at ingen af parterne maatte gifte sig i 3 aar efter dom
men. Senere klager Søren Knudsen Nested over, at han
trues paa livet af hendes søn, svigersøn og andre af hen
des æt.
(Rørdam: Hist. saml. og stud. III; Pers. tidsskr. 4. VI).

1616. 18. maj. Trochillus Laurentii Charbek.
Thorkild Lauridsen Karrebæk, f. ca. 1596, død 16.
april 1678 i Fodby, fik kommunitetet 1617, boede 3. okto
ber 1647 i Fodby degnestavn som substitut for degnen,
næstøverste hører i Næstved skole, kaldes da Torkild
Lauritzsøn Klokkedarius.
Gift med Anne Andersdatter. Ved skiftet den 13. juni
1678 var der 99 dir. 3 mk. 8 sk. at arve. Heraf fik enken
49-7-12-, sønnen Christopher Torkildsen, der boede i Fodby,
33-3-10- og datteren Kirsten Torkildsdatter 16-3-14-,
Hendes formynder var faderens eftermand Peder Chri
stensen. Sønnen lovede, at moderen maatte bo hos ham,
„efterdi hun for alderdoms og skrøbeligheds skyld ikke paa
anden maade kunne faa sit ophold“, og overtog som veder
lag herfor hendes arvepart.
(Rørlam: Hist. saml. og stud. III; Øster Flakkebjerg herreds
bog 1647 og gejstlige skifteprotokol 1662ff.).

1617. 5. juni. Georgius Nicolai.
Jørgen Nielsen Næstved, født i Næstved ca. 1597,
død 23. nov. 1658 i Karby, nød 1618 kommunitetet, var
siden hofmester hos nogle unge adelsmænd og blev 1619
sognepræst til Karby-Hvidbjerg-Redsted paa Mors. Havde
1620 kapellan i fællesskab med provst Mads Jensen Holm
i Tæbring. Han udgav 1633 „Laurus Delphica Schelio og
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Urneo dicata“ ; tog 1637 magistergraden; 1639 provst i
Sønderherred.
Gift med Karen Madsdatter; en datter Johanne blev
11. sept. 1659 gift med faderens eftermand hr. Mads
Schytte.
(Wiberg II; Rørdam: Hist. saml. og stud. III; Pers. tidsskr.
1, III; 8. IV).

1620. 8. marts. Christianus Johannis Schelschorensis.
Christian Hansen Skelskør, født ca. 1600, formentlig
i Skelskør, død ca. 1625 i Ostindien. Nød fra 22. april 1620
kommunitetet, blev 11. sept. 1622 kaldet til præst paa
de ostindiske skibe og havde formentlig allerede gjort en
rejse, da han den 8. okt. 1624 paa skibet „Christianshavn“,
ført af kaptajn Christopher Boye, sejlede til Ostindien;
hans løn som skibspræst var 100 dir. Bøsseskytten Jon
Olafsson, der var med ombord, omtaler ham saaledes:
„Vor elskelige præst hed hr. Christian, han var en ung
og herlig mand, som altid var god og venlig mod mig.“
F ra Dansborg sejlede kaptajn Boye med skibet „Vand
hunden“ til Tenasserim i Birma. Paa denne rejse var
Christian Hansen Skelskør med, men vendte ikke tilbage,
og ved „Vandhunden“s tilbagekomst skrev Jon Olafsson:
„Men vor præst fra udrejsen, hr. Christian, havde de mi
stet sammen med otte andre, der ogsaa var afgaaet ved
døden, befalet til Herrens naade. Det blev mig saaledes
ikke forundt at se ham igen, han var en ung begavet og
vellærd mand og en god prædikant. Jeg kendte ham godt,
og han holdt af mig“.
(Rørdam: Hist. saml. og- stud. III; Pers. tidsskr. 8. VI; Kirkeh.
saml. 3. V; Memoirer og breve. 1907).

1622. 29. okt. Nicolaus Johannis Clyne.
Niels Jensen Klyne, født ca. 1600, død i Idestrup 10.
m arts 1638, søn af sognepræst Jens Mikkelsen Klyne i
Herlufsholm, blev 25. okt. 1626 af biskop Hans Mikkelsen
ordineret til personel kapellan i Gloslunde-Græshave, i
sommeren 1629 residerende kapellan i Nykøbing-Systofte
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og 1630 sognepræst i Idestrup. Hans broder Hans Jensen
Klyne var præst i Præstø, og 14 dage før sin død besøgte
han dennes enke og børn. Hans hustru, hvis navn ikke
kendes, overlevede ham. Han fik det skudsmaal, a t han
var „en oprigtig grantseende lærer og et følgeværdigt eks
empel i gudsfrygt, sædelighed, stilhed og ædruelighed“.
(Wiberg- II; Barfod: Falsters gejstlighed; Rhode: Laalands
og Falsters historie II).

1623. 17. nov. Johannes Nicolaus Albur gensis.
En Hans Nielsen Aalborg, assessor i kommercekolligiet, nævnes i Næstved bys grundtakst 1682 som medejer
af gaard nr. 63 i Næstved Møllefjerding. Han kendes iøvrigt ikke.
(Præstø amts aarbog. Ny række IV).

1627. 26. febr. Daniel Jacob. Koff.
Maaske den Daniel Jacobsen, der 1631—33 var kapel
lan i Toreby, men som ved egen brøde maatte forlade em
bedet, „havende ikke det bedste rygte paa sig“. 6. febr.
1649 fik han kongebrev paa at være skibspræst fra 1. maj
at regne, og 26. juni opnaaede han et andet brev, der lo
vede ham, at han før nogen anden maatte befordres til
et ledigt kald. Formodentlig fik han ret hurtigt andet em
bede, thi allerede 1. maj 1650 ophører han at virke som
skibspræst. Sandsynligvis var han fra Næstved, hvor der
1630 levede en badskær Hans Korff og 1660 en købmand
Johan Korff.
(Wiberg III; Rhode: Laaland og Falster I; Kirkeh. saml.
4 IV; Rs. Nielsen: Næstved købstads hist.).

1628. Simon Nicolai Nestvedenses.
Simon Nielsen Nestved, født ca. 1608, død i Himmelev
1665, blev 28. juli 1631 kaldet til sognepræst i Himmelev,
ordineret 31. aug. Han lovede 1657 at hjælpe hr. Hans
Bonde*) med hans skat, saa længe han levede.
Hans første hustru kendes ikke. Gift 2° ca. 1664 med
Maren Hansdatter Schade, der 1667 giftede sig med den
*) Præst i Hvedstrup-Fløng, død 1658.
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nye præst i Himmelev, Thomas Hansen Trojel. Hendes
broder Christen Hansen Schade skrev ved den lejlighed et
latinsk bryllupsdigt.
(Wiberg I; Quistgaard: Præstehustruer; Pei’s, tidsskr. 8. II.
og VI).

1630. 2. april. Johannes Boetius Holsatus.
Hans Boesen, født ca. 1610, død 1668 som dr. jur.
Tilføjelsen Holsatus i unversitetsmatriklen tyder paa, at
han havde sit hjemsted i et af hertugdømmerne, en anta
gelse, der bekræftes af Utrecht universitets matrikel, hvor
han 1647 indskrives under navnet Johannes Boetius Flenopol. Hols. Han var altsaa flensborger.
(Pers. tidsskr. 9. V).

1637. H . april. Nicolaus Trugilli Scanus Avsius.
Niels Trugilsen, født ca. 1617, maaske i Ausaas, Sdr.
Asbo herred, død i Frederiksstad 1664 eller 65. Han var,
som matriklen oplyser, fra Skaane, tog 17. maj 1642 baccalavrgraden, blev 25. novbr. 1643 konrektor i Christiania,
26. maj 1647 magister og 24. okt. 1648 ordineret til sogne
præst i Frederiksstad i Norge. Udgav 1651 „Trøst og glæde
midt i korsets lede, eller 2. cor. 12, 7., 8., og 9. forklaret“
og „Uskyldige sparetimer“.
(Ehrencron-Müller: Forf. leks.; Pers. tidsskr. 1. IV).

1644. Friclericus Castanus.
Frederik Carstensen Dreyer, født ca. 1624 i Næstved,
død 25. jan. 1703 i Undløse, søn af Carsten Dreyer,der stod
fadder i en alder af 102 aar, og hustru Ingeborg. Han var
hører og kantor ved Metropolitanskolen, blev 14. juni 1650
ordineret til sognepræst for Undløse menighed, tog magi
stergraden og blev 1694 provst. Det hedder om ham, at
han var oplyst, havde gode gaver, men var forsømmelig
i at passe paa embedets indtægter.
Gift med Johanne Christensdatter Wium, født 1631,
død 29. dec. 1702 i Undløse, datter af formanden i embedet
Christen Hansen Wium og hustru Johanne. Af deres 11
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børn var sønnen Casper fra 1680 til sin død 17. okt. 1684
kapellan hos faderen. Han efterfulgtes af Oluf Jørgensen
Bagge, der blev gift med Dreyers datter Margrethe. Hun
døde 2 dage før faderen, og Bagge blev saa sognepræst
til Undløse.
(Wiberg III; Quistgaard: Præstehustruer ; Hundrup: Lærer
standen ved Metropolitanskolen ; Fra Holbæk amt 1958).

1661. IS. maj. Johannes Carstani Marheinius.
Hans Carstensen Marheinius kendes kun fra univer
sitetsmatriklen.
1661. IS. maj. Canutus Sewerini Wellejus.
Knud Sørensen Vedel eller Vejle blev 28. sept. 1669
hører ved latinskolen i Kolding. Nærmere ubekendt.
(J. J. Fyhn: Efterretninger om købstaden Kolding).

1662. 21f. april. Laurentius Olai Brethius.
Laurids Olsen Breth, født i Arnøje paa Stevns 10.
sept. 1638, død i Skive 22. sept. 1702. Han alsluttede sine
teologiske studier 9. marts 1667, blev 1678 eksamineret
af biskoppen, fik kaldsbrev som skibspræst og ordineredes
samme aar, var 1679 ombord paa „Fredericus Tertius“,
kaptajn Otto Arnfeldt. 12. okt, 1680 udnævntes han til
sognepræst i Skive-Resen og senere til provst i Hindborg
herred. Ved taksation af Skive by 1682 havde han en liden
halvgaard med lidt kaaljord, som vurderedes til 56 rdl.,
samt nogen græsning til at holde flere heste paa.
Gift med Else Pedersdatter, født ca. 1637, død 1700.
En datter, Cecilie Birgitte, blev gift med eftermanden i
embedet, Christen Lassen Thyconius, der senere blev præst
ved Viborg Domkirke; denne, der var en habil poet, skrev
ved svigerfaderens død en gravskrift, som han kaldte
„Poetens lastværk ved dødens hastværk“, og som lød saaledes :
„Bi, rejsefærdig haand, mens fire linjer skrives,
som til den sørgeflok fraværende kan gives,
og paa en æresten kan evig blive sæt
ved graven, hvor man har nedlagt hr. Laurids Breth“.
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(Wïberg III; Kirkeh. saml. 5. IV; Aakjær:
aaens bred).

Langs Karup-

1662. 2lf. april. Paulas Olai Horlovius.
Poul Olsen Haarløv, født ca. 1639, død i Stege 18.
april 1706, maaske søn af degnen i Haarlev Oluf Nielsen
og hustru Ellitze. Han blev 31. aug. 1668 medhjælper og
efterfølger hos sognekapellan Anders Oluf sen Falster i
Stege og overtog kaldet ved dennes død 1669. Han boede
1670 i den østre fjerding af byen og havde i sine sidste
aar trange kaar. Det nævnes 1705, at han „formedelst
alderdom og lang byrde var udmattet og sengeliggende“,
og provst Reenberg skrev : „Manden maatte nu forkomme
af kuld og mangel paa levneds middel, hvis menighedens
kærlighed ej opholdt ham.“ Han blev begravet i kirkens
søndre gang „i sit embedes 38. aar og i sin alders 67. aar“.
Gift den 6. juni 1669 med en enke Anne Jensdatter,
der overlevede ham og blev begravet 22. juni 1712 „udi
den smalle mandfolkegang ved hendes sidste salige mands
lig“. En datter, Johanne Poulsdatter, blev gift med efter
manden i embedet, der hed Jens Jensen With.
(Wiberg III; Præstø amts aarbog 1934).

1662. 24. april. Christophorus Christierni Walle fontanus.
Christopher Christensen Vallekilde, født i Vallekilde
4. dec. 1644, død i Ribe 26. dec. 1710, søn af sognedegn
til Vallekilde-Hørve Christen Nielsen Bogense og hustru
Anne. Tog 28. jan. 1666 baccalavrgraden sammen med
broderen Niels, der 1663 var blevet student fra Slagelse
skole, „var i de 8 aar, han laa ved universitetet, en flittig
disputator, der 37 gange besteg katederet og holdt des
uden offentlige forelæsninger over logik“. 1670 blev han
designeret som rektor i Ringsted, tog 14. maj 1673 ma
gistergraden, tiltraadte samme aar rektoratet, men blev
1687 lektor i logik ved Københavns universitet. 5. aug.
1690 blev han kapellan ved St. Catharina kirke i Ribe og
sognepræst i Seem. Han var forfatter og skrev latinske
digte m. v. — Hans hustru hed Anna.
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(Wiberg II; Arends: Gejstligh. i Slesvig og Holsten II; Hundi’up: Lærerst. ved Ringsted skole).

1663. Laurentius Christiani fil.
Laurids Christensen, født i Fodby ca. 1643, død i Val
lensved feb. 1682, søn af sognekapellan for Fodby menig
hed hr. Christen Michelsen, der døde ca. 1652, og Inger
Henriksdatter (gift 2° med hr. Mogens, der efterfulgte
hr. Christen som sognekapellan), blev dec. 1669 kapellan
hos sognepræsten hr. Jens Foss i Vallensved og var fra
1671 sognepræst samme sted. Han ejede 1682 ifølge
Næstved købstads grundtakst en gaard (nr. 68) i byens
møllefjerding, hvor Jacob Guldsmed boede til leje.
Gift 1671 med Mette Gabrielsdatter, født i Næstved
1644, død 1707, datter af Næstved bys maaler og vejer
Gabriel Althausen og Elisabeth Pedersdatter. Hun blev
gift 1° ca. 1663 med hr. Laurids’ forgænger i Vallensved,
Jens Pedersen Foss, der døde 1671 („blev begraffuen den
19. M arty“ ), og levede efter sin anden mands død paa
sin ejendomsgaard i Øllerup. Deres eneste søn, Henrik,
døde, da han var 17 aar gi.
(Vallensved kirkebog og Øster Flakkebj. herreds gejstlige skif
ter 1662; Erl. Petersen: Vallensved sogns historie; Præstø amts
aarbog. Ny rk. IV bd.).

1663. Petrus Johannis.
Peder Hansen kendes ikke, men er maaske identisk
med degnen Peder Hansen, der døde i Sværdborg efter
1680.
(A. Petersen: Sjællands degnehist.).

1663. Jacobus Magni.
Jacob Mogensen Kolding, født ca. 1643, blev hører
ved latinskolen i Kolding 9. april 1664.
Danske saml. IV; J. J. Fyhn: Efterretn. om købstaden Kol
ding).

1661f. Franciscus Nicolai Nestvecl.
Frantz Nielsen Hiorth, f. 1644 i Næstved, begr. i
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Karise 2. febr. 1724, antagelig søn af Niels Frantzen Sko
mager, der 1661—63 var byfoged i Næstved, og hustru
Anne Mickelsdatter, blev 1681 kaldet til degn i KariseAlslev og fik ved skyldsætningen 2 tdr. 5 skpr. 3 fdk. 1 alb.
hartkorn.
Gift 1° med Pernille Simonsdatter Hoff, født ca. 1669,
begr. 17. okt. 1708, og 2" (trolovet 10. april 1709) med
Maren Jensdatter Tversted, født 1678, død 15. juni 1747.
Hun ægtede 2° 18. jan. 1728 skoleholder i Alslev Jørgen
Jensen Krabbe, født 1683, død 20. okt. 1757.
(A. Petersen: Sjællands degnehist.; Næstved St. Peders kirke
bog 1634ff og skifteprotokol for Næstved købstad 1658—69).

166J+. Janus Severini Lyderslovnis.
Jens Sørensen Lyderslev, født i Lyderslev ca. 1644,
død i Houlberg 1690, søn af sognepræst i Lyderslev-Frøslev
Søren Christensen Aalborg og Karen Hansdatter. Gift
med Sidsel Pedersdatter Kjær, født ca. 1641, død 1714.
(Wiberg I; Kirkeh. saml. 2. V.).

1664. Petrus Clavdii Nestved.
Peder Clausen Neide, født 1646, død i Førslev 29.
juni 1718, blev 1676 sognepræst til Førslev-Sneslev i Ring
sted herred og fik det skudsmaal, at han var praktisk dyg
tig og paasaa kaldets bedste. Kort før sin død gav han
100 rdl. til kirkens prydelse. I kirken ses endnu hans
gravsten. Ejede 1682 gaard nr. 9 i Næstved købstads nørre
fjerdings 2. part. Mag. Willum Bredals enke boede til leje.
Gift 10. jan. 1677 — efter tilladelse af 9. dec. 1676 til
giftermaal uden trolovelse og lysning — med Abigael Rasmusdatter, datter af sognepræst til Hammer-Lundby Ras
mus Madsen Faaborg og Susanne Lauridsdatter. Hun var
enke, gift 1° 12. juni 1666 med sognepræst Carl Torchildsen i Kallehave, der døde 1675.
(Wiberg I; Kirkeh. saml. 3. III.; Pers. tidsskr. 6. VI; Præstø
amts aarb. Ny rk. IV bd.).

1664- Daniel Otthonis.
Daniel Ottosen, født ca. 1644, blev 1677 degn i Helle-
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sted, Stevns herred, og kunne formentlig takke sin tid
ligere rektor Peder Syv, der da var præst i Hellested, for
kaldet; men han paaskønnede det ikke, kaldte præsten en
løgner og rejste af by uden hans vidende m. v. Ved provste
retten blev han 25. nov. 1684 fradømt embedet, og ved
landemodet 1685 blev han tiltalt for at have villet stikke
sin hustri ihjel med en lang kniv, som under vidneførslen
blev fremlagt i retten. Landemodet dømte, at han „for sine
grove og forargelige forseelser jo bør sit degnekald at have
forbrudt“. Han var gift med Maren Lauridsdatter, der
samme aar fik ægteskabet ophævet, fordi han ikke var
„bekvem“ til ægteskab.
(A. Petersen: Sjællands degnehist.; Winkel Horn: Peder Syv;
Vald. Møller: Fra svundne dage I).

1664. Georgius Petri N estved.
Jørgen Pedersen, født i Næstved ca. 1664, begravet i
St. Peders kirke 10. febr. 1687, søn af borgmester Peder
Seyersen og dennes første hustru Karen Jørgensdatter.
Ved skiftet efter Peder Seyersen, der døde 14. sept. 1674,
nævnes hans søn „hæderlig og vellærde karl Jørgen Peder
sen, collega her udi Næstved Latinæ schole“. Hans søster
Sophie, der havde overlevet 2 mænd, opholdt sig for sin
skrøbeligheds skyld i Vartov.
(Rs. Nielsen: Næstved købstads hist.; Præstø amts aarb. 1920;
skifteprotokol for Næstved købstad 1674).

1664. Mauritius Theophili Lalandus.
Mourids Theofilussen Ruchrad, født paa Sejerø 1642,
død i Utterslev 1706, søn af Theofilus Ruchrad, der senere
blev ejer af Søgaard ved Vesterborg. Han blev 24. april
1674 præsteviet og sognepræst i Utterslev, provst 1698.
I korvæggen i Utterslev kirke ses en mindeskrift paa en
ligsten over ham og hans første hustru.
Gift 1° med Anne Kirstine Hammer, der havde været
gift før, død 8. juni 1691 ; 2° med Birthe ?? I første ægte
skab var der 4 børn.
(Wiberg III; Pers. tidsskr. 8. VI; Traps Danmark, Maribo amt,
5. udg.; Rhode: Laaland og Falster I).
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1664. Samuel Alberti Snesørensis.
Samuel Albertsen Schrøder, født ca. 1642 i Snesere,
søn af sognepræst i Snesere, magister Albert Samuelsen
Schrøder og — antagelig — dennes 2. hustru Margrethe
Lauridsdatter Haning. Han tog 1668 baccalavrgraden og
udgav samme aar „Centuria thesium philophicarum II
disputationi bus ventilandarum“ og 1671 „Ultimatum vale
Oveni Rosenkrantzi“. Han nævnes 1668—69 ved køben
havnske disputatser, blev januar 1670 subrektor ved Sorø
skole, 12. maj 1671 magister, var endnu 1678 i Sorø, thi
4. febr. dette aar skrev han til kongen og beklagede sine
slette omstændigheder; 16. m arts samme aar fik skolens
forstander Niels Overberg kongeligt brev, at magister
Samuel Schrøder herefter skulle have konrektortitel og
-myndighed og øverste hørers bestilling, som den til ka
pellan i Sorø beskikkede hører Hans Lauridsen godvillig
havde afstaaet ham, samt ekspektance paa rektors bestil
ling. Hans videre skæbne kendes ikke, men sandsynligvis
fik han hverken skole- eller præstekald.
(Wad: Dimitterede fra Herlufsholm II; Olrik: Forstandere
og lærere i Sorø; Ehrencron-Miiller: Forf. leks. VII.; Præstø amts
aarbog. Ny rk. IV).

1664- Johannes Severini Nestved.
Maaske den kapellan Hans Sørensen, der indsattes
i Kerteminde 24. april 1674.
(Pers. tidsskr. 6. VI).

1664. Johannes Jacobi Tolosanus.
Hans Nielsen Tølløse, født ca. 1644, død i Widskøfle
13. jan. 1711, formentlig søn af sognepræst til VejløVester Egesborg, Jacob Nielsen Tølløse og Catharina Nielsdatter, blev 24. april 1682 kaldet til kapellan og 20. aug.
samme aar indsat som præst i Widskøfle i Lund stift. Han
stod i stadig forbindelse med sin tidligere rektor, Peder
Syv, der betegner ham som sin „gode ven og fordums
discipel“.
Ægtede 19. sept. 1683 Elise Jacobsdatter, der 1° havde
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været gift med forgængeren i embedet Christen Laurid
sen Kliim.
(Cawallin: Lunde stifts herdaminne; Winkel Horn: Peder Syv).

166 It. Georgius Laurentii Wintherus.
Jørgen Lauridsen Winther, døbt i Næstved dom.
judica 1645, begr. i Tølløse 28. nov. 1712, antagelig søn
af borgmester Laurids Winther og Margrethe Jørgensdatter, var 1692 degn i Tølløse-Aager up.
Gift 1° i Tølløse den 29. febr. 1684 med Dorthe Jens
datter, begr. 4. marts 1702, 2° 6. jan. 1704 med Mette
Svendsdatter i Tølløse.
(Næstved St. Peders kirkebog' 1634ff; A. Petersen: Sjællands
degnehist).

1665. Johannis Erici.
Hans Eriksen And, født ca. 1645, død i Adslev 1689,
fik 30. april 1678 kaldsbrev som skibspræst og modtog
den følgende dag ordination og kollats, var 1679 ombord
i „Engelen", kaptajn Jan Focken van Embden, men blev
25. april 1682 kaldet til sognepræst i Adslev-Mesing i Aar
hus stift.
(Wiberg- I; Kirkeh. saml. 5. IV).

1667. Petrus Georgii.
Peder Jørgensen, vist født ca. 1648 i Næstved, antage
lig søn af raadmand Jørgen Laugesen og Øllegaard Pedersdatter og broder til nedennævnte Lauge Jørgensen.
Om hans skæbne efter immatrikulationen vides intet.
(Hauch-Fausbøll: Slægten fra Maglemølle).

1667. Petrus Ludovici.
1668. Magnus Severini Raar.
Mogens Sørensen Rahr, født i Jylland, død i Skov
længe 1722, tog 1678, da han var hører i Vordingborg,
baccalavrgraden og blev 1. maj 1697 sognepræst til Skovlænge-Gurreby-Søllested ; han betegnes som en lystig mand,
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der engang havde en liden træ tte med kapellanen Kock,
fordi denne havde været borte i 20 uger, men de blev
„forligt med haand i haand“. Han tituleres 1712 viceprovst
og skænkede 1709 en renæssancelysekrone til Skovlænge
kirke. Det sidste, han skrev, før han døde, var et brev til
nabopræsten hr. Jan Samuel, hvem han anmodede om at
tage sig af hans 3 steddøtre. Han begravedes med sin
hustru under alteret.
Gift 1° med Barbara Anemuller (gift 1" med L. P.
Schmidt i Horslunde) død 1709, ingen børn, 2" med Marie
Kruckov eller Kruqe (gift 1° 22. febr. 1692 med sogne
præst i Marvede Søren Hansen Lollike, der døde 1708) ;
hun døde 1712 „efter at have trøstet ham i 3 aar“.
(Wiberg III; Rhode: Laaland og Falster I; Marvede kirke
bog 1692).

1670. 20. juli. Andreas Nicolai.
Anders Nielsen, født 1650, død i Karrebæk 1710, blev
degn i Karrebæk 1679. Degnestavnen, der ved skyldsæt
ningen havde et hartkorn af 1 td. 7 skpr. 2 fdk. 2 alb., var
bortlejet. Da der den 3. febr. 1710 holdtes skifte efter ham,
anførtes hans indtægt til 37 rdl.
Gift 1" med Maren Laursdatter, død 6. april 1703,
2" i Karrebæk 23. okt. 1703 med Pernille Mathiesdatter
Foss, født 1676, død 12. sept. 1740. Pernille Foss ægtede
2'" 30. juni 1710 den nye degn Elias Bech, der døde 17.
sept. 1751.
(A. Petersen: Sjællands degnehist.).

1672. 18, juli, Pavlus Andreæ Rogerttis.
Poul Andersen Rogert, født ca. 1650, død 1706 i Bran
derslev, blev 27. m arts 1683 sognekapellan i Nakskov,
1686—91 tillige præst i Lille Løjtofte, fra 20. juni 1691
residerende kapellan i Branderslev. „Med sin ægteven
havde han en del børn (8), mod hvilke han var den bedste
fader, som han i Guds hus var en tro hyrde“. Af hans 6
sønner blev 2 præster, hvoraf sønnen Poul blev en flittig
historisk samler.
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Gift i Branderslev den 20. sept. 1686 med Ida Johanne
Hansdatter Rostorph, død 1719, datter af sognepræst
Hans Rostorph og Anna Sørensdatter.
(Wiberg I; Rhode: Laaland og Falster I; Lengnicks saml.).

1672, 18. juli. Andreas Rønnebech.
Anders Evertsen, døbt 21. m arts 1652 i Rønnebæk,
død 10. juni 1695 i Førslev, søn af sognepræst til Rønnebæk-Olstrup Evert Andersen og hustru Margrethe Jens
datter; han blev efter sept. 1677 sognepræst i Førslev,
Øster Flakkebjerg herred, hvor han ægtede forgængeren
Hans Jørgensen Hammers enke, Øllegaard Jacobsdatter,
der døde 1710 i Førslev. Han efterlod sig ingen børn, ved
skiftet efter ham, der holdtes 25. febr. 1696, nævnes som
arvinger hans broder sign. Hans Evertsen, birkefoged til
Harrested og Førslev kirker, søsteren Maren, gift med
Chr. Bisgaard i Stubbekøbing, halvbroderen Vincents
Evertsen, da rector scholæ i Skelskør, siden sognepræst i
Aars-Haubroe, samt hans to mindre søstre Margrethe og
Kirsten.
(Wiberg I; Præsø amts aarbog 1920; Carlsen: Rønnebæk sogn;
Øster Flakkebjerg herreds gejstlige skifteprotokol 1662ff).

1673. 19. juni. Petrus Gabrielis Althusius.
Peder Gabrielsen Althausen, døbt 20. m arts 1650 i
Næstved St. Peder, søn af vejer og maaler i Næstved Ga
briel Althausen, der døde 1680, og hustru Elisabeth Pedersdatter. Han ejede ved taksationen 1682 7 fag af en
ejendom i Sorø og levede endnu i 1690erne i Sorø. Han var
svoger til ovennævnte Laurids Christensen, dim. 1663.
(St. Peders kirkebog 1634ff; la Cour: Sorø bys historie; Øster
Flakkebjerg herreds gejstlige skifteprotokol 1682).

c*
167S. Petrus Christierni Fr-xovius (Fryxovius eller
Faxovius).
Maaske den Peder Christensen, der 1678 afløste den
gamle Næstved-student Torkild Lauridsen Karrebæk som
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substitut i Fodby, og som døde ca. 1716. Gift med Megtele
Christensdatter, død 19. febr. 1706.
(A. Petersen: Sjællands degnehist.; Øster Flakkebjerg her
reds gejstlige skifteprotokol 1678).

1673. Petrus Christiemi Munck.
Antagelig kapellan ved Frue kirke, Peder Christen
sen Munck, der 29. nov. 1675 vies til Karen Sørensdatter,
med hvem han fik sønnerne Christen og Søren. Han lod
1675 sin ligprædiken over Johanne Margrethe Winding
trykke. Vist død efter faa aars forløb og ikke nævnt hos
Wiberg.
(Kirkebog for Frue sogn 1675ff).

1673. 19. juli. Lugo Georgi.
Lauge Jørgensen Nestved, født ca. 1655 i Næstved,
død i Gimlinge 1709, søn af raadmand Jørgen Laugesen,
død aug. 1660, og Øllegaard Pedersdatter, der siden blev
gift med Michel Andersen Møller. Ved skiftet efter fade
ren arvede han og hans 3 søskende 553 sldd. 2 mk. og 3 sk.
Han var i nogle aar hofmester for slotsherren Hugo
Liitzous børn paa Antvorskov, blev medhjælper eller vicepastor i Gimlinge, hvor han 1700 blev sognepræst.
Gift 26. sept. 1698 med Elisabeth Pedersdatter, datter
af forgængeren i Gimlinge Peder Poulsen (Rosæfontanus),
der døde 1700, og Maren Christoffersdatter, død 1699.
Fra brylluppet er bevaret et latinsk-dansk hyldestdigt,
skrevet af Johan Ivar Pedersen og Villads Christian Pe
dersen.
(Wiberg I; Pers. tidsskr. 6. V; Fra Arkiv og Museum II;
Hauch-Fausbøll : Slægten fra Maglemølle; Stenfeldt: Landemode
sager) .

1673. 19. juli. Franciseus Nicolai.
Frans Nielsen, antagelig født i Næstved 1650 som
søn af Niels Sivertsen, død i Haarlev 3. april 1705, var
1680 degn i Haarlev-Himlingøje og fik ved skyldsætningen
1 td. 1 skp. 3 fdk. hartkorn; da der den 29. m arts 1692
Historisk Sam fund

16
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udstedtes testamente i Haarlev præstegaard for provsten
Knud Christensen Does og Maren Ibsdatter, bevidnedes
det af præsten i Enderslev Tidemand Lend og „Franciscus
Nicolai“ i Haarlev.
Han var gift med Karen Pedersdatter, død 12. aug.
1712, som 1° var gift med Knud Lauridsen i Hellested,
død 1683, med hvem hun havde en søn Laurids, født 1680,
student Ringsted 1700 og løjtnant 1712; datteren Anne
Kirstine Fransdatter blev gift med den følgende degn i
Haarlev, Jens Andersen Glauch.
(A. Petersen: Sjællands degnehist.; Næstved St. Peders kirke
bog 1634 ff; Pers. tidsskr. 8. V; Axel P. Jensen: Haarlev og Himlingøje sogne. 1951).

1673, 19. juli. Johannes Nicolai.
Maaske den Hans Nielsen, der ifølge „Sjællands stifts
degnehistorie“ døde 21. marts 1710 som degn i Lundby.
1673, 19. juli. Johannes Petri Rhodius.
Johannes Pedersen Rhode, født i Marvede 1652, døbt
25. juli, begravet Trinitatis kirke 9. april 1709, søn af
sognepræst til Marvede-Hyllinge Peder Svendsen Rhode og
hans 2. hustru Maria Hansdatter, nævnes i skiftet efter
faderen 1680 som studiosus, men blev senere ejer af en
bryggergaard paa Vestergade i København, hvor han
døde ugift, efterladende sig en formue på 4090 rdl. Hans
arvinger var broderen, amtsforvalter og krigsraad Jochum
Frederik Rhode, og hans salige søster Anne Margrethe
Rhodes børn i hendes ægteskab med monsieur Frederik
Bast, der havde været toldbetjent i Arendal. Johannes
Pedersen Rhode blev efter sin død nedsat i den brede gang
under kvindestolene i Trinitatis kirke i grav nr. 6, der
15. sept. 1717 blev købt af amtsforvalteren, der siden selv
blev stedt til hvile her med sin hustru.
(Marvede kirkebog 1648ff; Gejstlige skifter Øster Flakkebjerg
Herred 1680; Wiberg II; Danmarks kirker, Sorø amt II; Pers.
tidsskr. 4. V., 8. II; Skiftebrev, København).
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1673. 19. juli. Georgius Matthias.
Ifølge Anders Petersens „Sjællands stifts degnehi
storie“ den Jørgen Madsen Schioldan, født 1650, død i
Spjellerup 1711, skifte 12. jan. 1712, der 1688 blev kaldet
til degn i Spjellerup-Smerup.
Gift l 6 i Jystrup 9. sept. 1690 med Anne Sophie Steendorph, begravet 7. jan. 1701, datter af sognepræst Damianus Steendorph i Stenmagle, 2° i Ejby 29. juni 1702
med Elisabeth Sandby, datter af sognepræst Axel Sandby
i Sandby-Vrangstrup. I første ægteskab 5 børn, hvoraf
tvillingerne Mads og Damianus døde spæde, og i andet
ægteskab 3 børn.
(Spjellerup kirkebog 1686 ff; A. Petersen: Sjællands degnehist.).

1674. Joachimus Breclallinus.
Jochum Bredal, født ca. 1654, død ca. 1709, søn af
biskop Erik Andersen Bredal og Johanne Willumsdatter.
Opholdt sig i Næstved hos sin ældre broder Willum Bredal,
der var sognepræst til St. Peders kirke og provst i Tybjerg
herred, kom til Norge og deltog i Gyldenløve-fejden, blev
1686 foged paa Lofoten.
Gift med Dorethe Storm, datter af foged i Salten,
Norge, Mickel Olufsen Storm og Sophie Christensdatter
Bredal, der døde 1704.
(Pers. tidsskr. 1. II).

1674. Nicolaus Breclallinus.
Niels Bredal er utvivlsomt broder til ovennævnte Jo
chum Bredal. Biskop Erik Bredal havde 17—18 børn, men
navnene paa dem alle kendes endnu ikke. Ifølge en haardnakket familietradition skal Hans Nielsen Bredal, født
1680, død 1736, direktør for Røros kobberværk, stamme
fra biskop Bredal; var maaske søn af ovennævnte Niels
Bredal?
(Pers. tidskr. 6. VI).

1674. Andreas Michaelides Mollerus.
Anders Michelsen Møller, født i Næstved, døbt 5. nov.
Hi*
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1654 i St. Peders kirke, død 1721, søn af Michel Andersen
Møller og Mette Lauridsdatter, — blev ca. 1680 degn i
Glumsø-Bavelse, hvor degnej ordens hartkorn kun androg 2
skpr., men opgav 1690 embedet, idet han 22. nov. fæstede
Magie mølle, som hans fader, der var død aaret før, hidtil
havde haft i fæste. Han lod møllen forfalde fuldstændigt,
saa Herlufsholm maatte lade den istandsætte kort efter,
at han i 1704 havde forladt den.
Han var gift med Birgitte Jensdatter Bæhr eller Berg,
der døde 15. april 1716. En søn, Marcus Gjøe, dimitteret
1710 fra Næstved, blev præst i Jylland; en anden søn,
Jens Andresen, forpagter paa Gjorslev og Søholm i Stevns
og paa Kaas i Jylland, lod 1736 opsætte en mindetavle
over sin fader i Glumsø kirkes vaabenhus.
(A. Petersen: Sjællands degnehist.; Fauch-Fausbøll: Slægten
fra Maglemølle; Ps. Nielsen: Næstved købstads historie).

1675. 19. juli. Johannes Jacobi Nestvediensis.
Hans Jacobsen blev 1680 degn for Tirsted og Skørringe paa Lolland, men forflyttedes og blev september
1686 degn i Halsted, hvor han døde 1700, begravet 11.
juni. 1690 klagede han over, at degneboligen var saa for
falden, at han et aar maatte bo i fattighuset, inden han
kunne laane saa mange penge, som behøvedes for at sætte
den i stand. Han var dog næppe helt arm. I hvert fald
ejede han en prioritet i raadmand Rasmus Christensens
gaard i Nakskov og kunne for sine egne penge anskaffe
et positiv med 4 stemmer, som han spillede paa ved guds
tjenesterne.
Ægtede 29. august 1680 i Halsted Anne Knudsdatter
Pontoppidan, født før 1658 i Halsted, død sammesteds
1727, begravet 1. dec., datter af sognepræst i Halsted
Knud Erichsen Pontoppidan og 1. hustru Anne Christens
datter .
(Alfred Larsen: Lolland-Falsters degne og skoleholdere. 1960).

1675. 19. juli. James Jacobi.
Maaske den Jens Jacobsen, teologisk student, som den
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1. jan. 1683 blev degn i Oure-Vejstrup, og som tog baccalavrgraden 1677. 20. okt. 1654 døbtes i St. Peders kirke
„Jacob Skriver næst op til præstegaarden hans søn kaldet
Jens“.
; ;
(Næstved St. Peders kirkebog; Friis-Petersen: Studenterfor
tegnelser) .

1675. 19. juli. Otho Georgii.
Otto Jørgensen Lessø, født i Næstved 1656, døbt 7.
marts, søn af borger i Næstved, Jørgen Lessø, død 1669,
og Anne, begr. 20. nov. 1683. Han tog 1678 baccalavrgraden og kaldes da Otto Georgii Lessovius. Hans videre
skæbne kendes ikke.
(Næstved St. Peders kirkebog).

1676. 24- juli. Johannes Jacobi Hvalsovius.
Hans Jacobsen Hvalsø, født 11. febr. 1656 i Hastrup,
Særløse sogn, begravet 6. maj 1712 i Sandager, søn af
sognedegn i Kirkehvalsø-Særløse, Jacob Hansen Hvalsø
og Maria Terkildsdatter, tog teologisk attestats 1679,
var dekan paa kommunitetet 1680 og -83, kastede sig un
der Ole Borchs vejledning over kemiske studier, hvilket
en række disputatser, han udgav 1682—84, vidner om;
blev 29. nov. 1684 sognepræst til Sandager-Holevad paa
Fyn, tog 1700 magistergraden, var en meget lærd mand,
især en stor hebræer, og kendes af eftertiden som for
fatter til „De bedendes aandelige kæde“.
Ægtede 6. dec. 1685 Birthe Jensdatter Phil, forgæn
geren Niels Hansens enke, med hvem han fik 4 døtre og
5 sønner, hvoraf 2 blev præster.
(Wiberg III; Dansk biogr. leks.; Pers. tidsskr. 14, I).

1676. 24. juli. Petrus Caspari.
Peiter Caspersen Muller, født i Næstved 1654, død i
Kvislemark den 9. febr. 1717, søn af Casper Andrissøn
Møller i Maglemølle og dennes 2. hustru Johanne Pedersdatter. Han blev 1679 kaldet til degn i Kvislemark-Fuiren-
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dal, hvor degnestavnens hartkorn ved skyldsætningen be
regnedes til 2 tdr. 2 skpr. 1 fdk. 1 alb. Han prøvede før
1696 at forholde Slagelse skole den pension, han var
pligtig at yde, men blev ved landemodet dømt til at betale
de 60 rdl., han var bagud, og hvad han iøvrigt var pligtig
til at betale. Ved moderens død 1705 arvede han 82 rdl.
1 mk. 14 sk. og tog derefter sin søster Elisabeth til sig.
Han var gift med Sidtzel Hansdatter, født ca. 1642,
død 23. april 1720 i Skelskør; hun havde været gift før,
og hendes første mand hed Niels. Der var i ægteskabet
en søn, Caspar Müller, født 30. juni 1683, som ved sin død
1735 var præst i Høve-Flakkebjerg.
(A. Petersen: Sjællands degn eh ist; Jacobsen: Fuirendal sogns
historie; Hauch-Fausbøll: Slægten paa Maglemølle; Stenfeldt: Lan
demodesager) .

1676. 21f. juli. Georgius Johannis Vind.
Jørgen Hansen Vinel tog baccalavrgraden 1678, men
kendes iøvrigt ikke.
1678. 19. juli. Nicolaus Petri Brunqvius.
Niels Pedersen Brun, født ca. 1658, død i København
1684 som studiosus.
(Lengnick: Danske, norske og islandske studenter jordede i
København).

1678. 19. juli. Johannes Jani Tørremanus.
Hans Jensen Turreman, født ca. 1658, var 1694 præst
i Oslo-Hamar stift. Den 8. juni 1698 var han i Hornæs
vidne ved udstedelsen af et testamente efter Gislerus U r
bach og Dorte Tanke i Taarsnæs præstegaard.
(Pers. tidsskr. 8. V ; Geistlig edsprotokol, Oslo-Hamar 1601—
1730).

1679. 21. juli. Johannes Erasmi.
1680. 28. juli. Christianus Christierni.
Maaske den studiosus Christian Christensen, der 1689
døde i København.
(Lengnick: Danske, norske og islandske studenter jordede i
København).
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1680. 12. juli. Janus Martini Cheitomæus.
Jens Mortensen Keitom, døbt i Hyllested 29. sept.
1662, død i Næstved december 1694, søn af sognepræst
til Hyllested-Venslev Morten Pedersen Keitom og Kirsten
Jensdatter Mule. Han blev 1685 rektor ved sin gamle skole,
hvor han virkede til sin død. Den 17. juni 1686 tog han
magistergraden. Han var ugift.
(Hyllested kirkebog; Præstø amts aarbog 1920; Rs. Nielsen:
Næstved købstads bist.; A. Petersen: Sjællands degnehist.).

1680. 12. juli. Martinus Petri Malmogensis.
Morten Pedersen Malmø er maaske identisk med den
Morten Pedersen, der 1692 kaldedes til degn i SandbyVrangstrup og døde der den 19. sept. 1707. Gift i Gunderslev kirke den 9. juli 1693 med Susanne Pedersdatter.
(A. Petersen: Sjællands degnehist.; Sandby kirkebog).

1680. Ivarus Petri Nestvediensis.
Ivar Pedersen er sandsynligvis født i Næstved, men
ellers ukendt. En student af det navn var 1699 degn i Vild
bjerg i Hardsyssel.
l681f. 14. juli. Andreas Hermanni Fensmarch.
Anders Hermansen, antagelig født i Fensmark ca.
1664, var hører i Sæby 1689—90, derefter i Hjørring. Den
1. juli 1690 indgik Jørgen Finkenhoff, „medtjener i
ordet til Hjørring kirke og rektor scholæ ibid, og Anders
Hermansen s. s. ministerii candidatus“ overenskomst om,
at sidstnævnte skulle varetage rektorembedet og sangen
„baade inden og uden kirken“ for hr. Jørgen. Han under
skrev sig da Anders Hermansen Hasse. Siden forsvandt
han fra Hjørring, og maaske var det ham, der under nav
net Anders Hermansen virkede som skoleholder i Vejlø
og birkeskriver ved Gavnø birketing fra 1705—14?
(Aalborg bispearkiv; Hundrup: Lærerstanden ved Sæby og
Hjørring m. fl. skoler; P. E. Jensen: Gavnø).

1684. 26. okt. Petrus Martini Cheitomæus.
Peder Mortensen Keitom, f. 10. april 1664 i Hylle-
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sted, død i Høje Taastrup 13. nov. 1717, søn af sognepræst
til Hyllested-Venslev Morten Pedersen Keitom og Kirsten
Jensdatter Mule. Han synes at have opholdt sig en del i
egnen mellem København og Roskilde. 1701 stod han fad
der til monsieur Søren Limes datter af Cathrinebjerg og
kaldtes da monsieur Peder Cheitum; formentlig var det
hans søster, Karen Keitom, der var gift med sognepræ
sten Jens Laasby i Høje Taastrup. 1710 skrev han ligvers
over sin fætter Sigfred Friis Dverig, og der findes fra
hans egen begravelse et ligvers „Sønlig afsked“, skrevet
af Henrik Bech.
(Pers. tidssk. 6. V., 8. II).

168b. Ib. juli. Christianus Ørn.
Christian Ørn blev kantor og hører ved Næstved
latinskole kort efter immatrikulationen. Han døde 1691
og blev begrevet i St. Peders kirke den 8. juli.
(Præstø amts aarbog 1920; Rs. Nielsen: Næstved købstads hist.).

1685. 21. juli. Matthias Jani Bidstrupius.
Mads Jensen Bidstrup, begravet i Hyllinge den 31.
juni 1722, blev 1696 kaldet til degn i Hyllinge af kam
merherre Vilhelm Carl Vind til Harrested. Anders Pe
dersen oplyser i sin degnehistorie, at han kun hed Mads
Jensen, var student fra Odense, og at hans hustru hed
Marie Rasmusdatter. Det er imidlertid fejlagtigt, thi
skiftet, som ikke omtales hos Anders Pedersen, oplyser,
at „afgangne degn i Hyllinge, Mads Jensen Bidstrup, var
død efterladende sig enken Marie Søf rensdatter og 2
voksne døtre Anna og Maren Madsdatter.
(Hyllinge kirkebog; Gejstlig skifteprotokol f. Øster Flakke
bjerg herred 1722; A. Petersen: Sjællands degnehist.).

1685. Severinus Joh. Schadæus.
Søren Hansen Schade blev 7. maj 1692 kapellan og
rektor i Rønne, 8. april 1693 sognepræst til Olsker-Allinge
og tog magistergraden 1694. Han døde 1712.
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Gift med amtsskriver Wogensens datter, Else Ca
thrine Wogensen, der overlevede ham.
(Wiberg II;
Schytte m. fl.).

M. Nielsen:

Stamtavle

over

fam.

Schade,

Z687. 22. juli. Petrus Erasmides.
En Peder Rasmussen A ffarin var 1698—1709 kapel
lan i Holbæk-Tveje Merløse, ifølge Wibergs præstehistorie.
Tvivlsom.
1689. 20. juli. Johannes Davidis.
Antagelig den sognedegn Hans Davidsen i Lundby,
Hammer herred, der 30. nov. 1710 blev viet til Sara
Laursdatter. Han døde allerede 1711, begr. 14. april og
kaldes da Hans Davidsen Martin.
(Lundby kirkebog 1710 f.).

1689. 20. juli. Henricus Nicolaides.
Henrik Nielsen Hager, født 1665, død i Næstved 1722,
blev 1691 klokker ved St. Mortens Kirke, var bedemand
for hele byen, gift med Abelone Christiansdatter, født ca.
1665, død i Næstved St. Mortens sogn 9. sept. 1735.
(Præstø amts a arbog 1920; Rs. Nielsen: Næstved købtstads
historie).

1700. 16. juli. Petrus Lund Nicol, fil.
Peder Nielsen Lund, født 11. juli 1677 i Næstved,
død i Støvring 30. april 1715. 4. maj 1701 tog han baccalavrgraden, 27. juli 1703 teologisk attestats med haud og
blev 29. jan. 1714 sognepræst i Støvring-Mellerup.
Gift i Helliggejst kirke 14. marts 1714 med Anne
Marie Treschou.
(Wiberg II; Barfod: Danmarks gejstlighed. 1850).

1701. 22. juli. Petrus Magirus.
Peder Magirus eller Magius var ved immatrikulatio
nen 24 aar gi., altsaa født ca. 1677.
1702. 20. juli. Claudius Oligeri.
Claus Holgersen, døbt i Næstved St. Peder 21. nov.
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1680, dødsaar ukendt, søn af Holger Pedersen Skomager;
blev baccalavr 16. maj 1703, tog 18. marts 1709 teologisk
attestats, omtales af Rasmus Ærebo som hans eneste gode
ven, der fik ham til at søge tjeneste som privatsekretær hos
kommandør Just Juel. Han levede endnu, da der i 1710
holdtes skifte efter hans fader.
(Næstved St. Peders kirkebog; Næstved købstads skifteproto
kol; Rasmus Ærebos autobiografi).

1702. 20. juli. Laurentius Nicolai Lerche.
Laurids Nicolai Lerche, født i Nyborg 1683, døbt 3.
juli, død i København 23. sept. 1704, begravet i Nyborg
kirke 24. okt. samme aar, søn af borgmester Dines Lerche
i Nyborg og Abelone Lund. Blev baccalavr samme dag
som Claus Holgersen.
(Pers. tidsskr. 1. VI).

170J+. 18. juli. Paul Lerche Dionysii.
Poul Dinesen Lerche, broder til ovennævnte, født 15.
aug. 1686 i Nyborg, død i Lumby 4. juni 1731. Kom i
Næstved latinskole, fordi rektor Ring havde været hus
lærer i hans faders hus nogle aar fra 1693, blev baccalavr
18. maj 1705, teologisk kandidat 1711, var i ca. 8 aar
hører, først ved Herlufsholm, siden ved latinskolen i Ny
borg, hvorefter rektor og biskop gav ham attest for at
være „duelig og meget opbyggelig saa og vel funderet i
sine studier og sær begavet til prædikestolen“. 1714—24
var han desuden residerende kapellan i Nyborg og
1724—31 sognepræst i Lumby. Han var gift med Martha
Kirstine Henriksdatter, død 1751. Ægteskabet barnløst.
(Wiberg II; Pers. tidsskr. 1. VI; Rasmus Ærebos autobio
grafi).

170U. Erasmus Errebo.
Rasmus Æreboe, født i Svendborg 26. april 1685,
død i København 24. okt. 1744, søn af skipper Hans Han
sen Æreboe og Mette Jensdatter. Han blev gift 1° 22. jan.
1717 i Holmens kirke med Karen Wartberg, døbt 20. juli
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1696 i Holmens sogn, død 22. marts 1724, datter af kgl.
vejermester ved søetaten Peter W artberg og Maria Bentsen, 2" 26. sept. 1726 med Catharina Maria Alsberg, født
11. juni 1706 i København, død 19. juni 1754 sammesteds,
datter af underbogholder i rentekammeret Lars Jensen
Altberg og Maria Hansdatter Carstensen. Om hans liv
og skæbne kan henvises til hans selvbiografi, udg. 1889, og
Dansk biogr. leks. XXVI.
1705. 20. juli. Andreas Textor.
Anders Christoffersen 'l’extor (væver), døbt 30. sept.
1683 i Næstved St. Peder, begravet i Taars kirke 8. jan.
1739, søn af Christoffer Rasmussen Wæver og Lisbeth
Mortensdatter, der døde 1712. Han tog baccalavrgraden
7. maj 1706 og var 1706—09 nederste lekties hører ved
sin gamle skole og kantor ved begge kirker, blev 1721
sognedegn ved Taars og Vigsnæs paa Lolland.
Gift 23. sept. 1721 i Taars med enken efter forgængeren
i degneembedet, Christian Tranberg, som var død tid
ligere paa aaret. Hun hed Johanne Birgitte Danchel og
var datter af Claus Poulsen Danchel, som til sin død 1716
var sognepræst i Taars-Vignæs, og Abel Dorthea BergDeres ældste datter, Sophia Dorthea, blev døbt paa aarsdagen for ægteskabets indgaaelse.
(Næstved St. Peders kirkebog; Næstved købstads skifter;
Taars kirkebog; Rhode: Laaland og Falster I; Rs. Nielsen: Næstved
købstads hist.; Alfred Larsen: Lolland-Falsters degne og skolehol
dere. 1960).

1706. 23. juli. Martinus Gerh. Harder.
Morten Giewertsen Harder, født i Næstved 1686, døbt
i St. Peder 6. aug., død 1722 i København (Helliggejst),
søn af guldsmed Giewert Harder og Cathrine Marie Mor
tensdatter, der døde 1701. Han studerede endnu 1709,
men nævnes derefter som skoleholder i København.
Gift med Anne Kirstine Karleby, født 1691, begravet
8. juli 1737 i Øster Egesborg, gift 2“ 5. nov. 1723 med
Frederik Brandt Kisbye, kateket og skoleholder ved Hel-
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liggejst, 1729 degn i Øster Egesborg. Hendes ældste søn
i 2. ægteskab blev 18. jan. 1725 døbt Morten.
(Næstved St. Peders kirkebog*; Helliggejst kirkebog; A. Pe
tersen: Sjællands degnehist).

1706. 23. juli, Rasmus Munck.
Rasmus Munch, født ca. 1682, død 1763 paa Magleby
hospital, var den første skoleholder ved Lille Hedinge
kongelige skole (rytterskole) og beklædte embedet indtil
1757. Nærmere ubekendt.
(Th. Jensen: Fr. IVs skoler; Jessen: Præstø amts skolehist.;
Præstø amts aarbog 1915).

1708. 17. juli. Adam Levin Bolt.
Adam Levin Bolt, født paa Halsted kloster 1689, død
i Landet 1726, søn af amtsskriver i Halsted amt Jochum
Bolt, død 1695 eller 96, og Christine Suhr, død 1710. Han
blev baccalavr 8. maj 1709, teologisk kandidat 1712 og
var derefter forpagter paa Grimsted. Han var meget agtet
af enkefru Lützow paa Gammelgaard, der 1723 kaldte
ham til residerende kapellan i Søllested og 18. febr. 1724
til Landet-Ryde-Aageby. Gift med Elise Sophie Innis, der
døde ca. 1750.
(Wiberg II; Rhode: Laaland og Falster I; Pers. tidsskr.
8. IV).

1708. 21. maj. Olaus Christierni Lygaard.
Oluf Christensen Lygaard, født i Næstved 1691, død
i København 29. juli 1741, søn af raadmand i Næstved,
senere oplagsskriver ved Københavns toldkammer, Chri
sten Olufsen Lygaard og Sofie Lauridsdatter ; baccalavr
1709, tog teologisk attestats 4. aug. 1710, udgav 1712
„Lemnata et meletemata inclusive“ og var 1712—13
alumne paa Ehlers kollegium ; skal en tid have været degn
i London, rejste 11. nov. 1717 for det ostindiske kompagni
som fiskal til Trankebar for at ordne en del sager, med
bragte desuden udnævnelse til sekretær ved det sekrete
raad i Trankebar, medlem af samme og senere vicekommandant paa kastellet Dansborg. Blev ved sin hjemkomst
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hofkøkkenskriver hos kronprinsen, boede 1728 i Vandkun
sten nr. 29 i Christen Michelsen Bryggers lejevaaning,
hans husstand bestod da af 17 personer: mand, kone, 7
børn og 8 karle og piger; 7. febr. 1737 fik han sammen
med sin kone bevilling til paa livstid at brygge øl og
brændevin paa deres gaard tæ t uden for Vesterport og
blev 21. okt. samme aar stempelpapirforvalter og fik i
denne egenskab 4 procent af statens indkomster af stem
pelpapiret.
Gift efter 1719 med Maria Dorothea Saltzmann, dat
ter af regeringssekretær i Merseburg, Johann Jacob Saltzmann; hun var enke, gift 1° 1715 i Halle med Bartholomæus Ziegenbalg, den bekendte grundlægger af Trankebar-missionen, der døde 23. febr. 1719.
(Rasmus Æreboes autobiografi; Københavns huse og indvaanere 1728; Ehrencron-Müllers forf. leks. V; Wolff: Dansk kirke
i London. 1802).

1709. IS. juli. Otte Nielsen Torn.
Otte Nielsen Torn, døbt 6. sept. 1689 i Herfølge, be
gravet 7. dec. 1719 paa Næstved St. Peders kirkegaard,
søn af degn til Herfølge-Sædder, Niels Asmundsen Torn
cg Birgitte Sophie Olufsdatter. Han var et halvt aar gam
mel, da faderen døde, og moderen ægtede den nye degn,
Anders Hansen. E fter dennes død 1695 ægtede hun han
delsmand i Næstved, Carsten Brodersen, der døde 1704.
Hun, der var søster til ovennævnte Oluf Christensen Lygaards fader, døde 14. dec. 1719, en uge efter sønnen,
der nævnes som borger i København, da han 17. april 1719
fik sin søn, Niels Asmund Ottesen Torn, født 10. maj
1717, indskrevet til de Friisers legat. Otte Nielsen Torn
var paa besøg hos sin moder i Næstved, da døden ind
hentede ham. Han var gift med Maren Sørensdatter, der
blev boende i København med sønnen.
(Pers. tidsskr. 8. Ill; A. Petersen: Sjællands degnehist.; Rs.
Nielsen: Næstved købstads hist.; Herfølge kirkebog; Gejstlige skif
ter, Bjæverskov herred 1677—1719; Skifteprotokol Næstved
1705—20).
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1710. 22. juli. Marcus Andersen Gjøe.
Marcus Andersen Gjøe, født i Næstved 1. marts 1693,
død i Nykøbing Mors 7. nov. 1741, søn af Anders Michel
sen Møller, forhen degn i Glumsø-Bavelse, senere fæster
af Magie mølle, og Birgitte Jensdatter Bæhr. Tog teolo
gisk attestats 7. aug. 1713, blev 9. jan. 1722 ansat ved
Københavns børne- og pesthus og 20. okt. 1727 sognepræst
til Nykøbing-Lodderup-Elsø, provst 7. april 1738. Gift
x Holmens kirke 3. sept. 1728 med Else Susanne Katten
berg, født 1712, begr. 21. nov. 1790, datter af Johan Katten
berg og Kirstine Toxværd. Marcus Gjøe, der var opkaldt
efter patronen paa Herlufsholm, Marcus Gjøe, havde 6
børn, hvoraf sønnen Anders Marcussen Gjøe blev sogne
præst i Jungshoved.
(Wiberg II; Hauch-Fausbøll : Slægten fra Maglemølle).

1712. 25. juli. Severin Dumetius.
Søren Olufsen Dumetius, vist født i Tjørnehoved, Allerslev sogn ved Præstø 1694 („Dom. 12. post. trin. døbt
Oluf Kremmers barn i Tiørnehofvet kaldet Søfren“ ), tog
1713 baccalavrgraden, 1714 teologisk attestats, blev kantor
og lektiehører i Christianssand og 1725 præst til Vester
Moland ogHøvaag i Christianssand stift, udgav 1727 „Telemarch“ oversat paa dansk.
Gift 1° med Maren Angel, datter af magister Hans
Angel paa Bragenæs, 2° med Anne Christine Høg.
(Ehrencron-Müller forf. leks. ; Allerslev kirkebog 1694).

1716. 11. juli. Josephus Aagaard.
Joseph Laursen Aagaard, født 1697, død i Stenmagle
jan. 1741. Han tog 22. febr. 1719 teologisk attestats med
laud og blev 10. okt. 1722 præst i Stenmagle-Stenlille, hvor
han var til sin død. Han var en stakkel, led af sindssyge
og kunne ikke forliges med de skiftende kapellaner, som
ogsaa havde det hedt med degnen og hans substitut, Benja
min Laursen Aagaard, der var præstens yngre broder.
Provsten visiterede 3. juli 1739: „Præsten er den i mange
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aar afsindige Josef Aagaard, hos hvilken jeg platt ingen
sands kunne finde, men nogen ondskab.“
Gift 16. febr. 1729 med Marie Elisabeth Larsdatter
Grønberg, datter af sognepræst til Munkebjergby-Bromme, Lars Grønberg og Edel Dorthea Tersling.
(Wiberg III; A. Petersen: Sjællands degnehist:; Jessen:
Alsted og Ringsted herreders skolehist.).

1716. 11. juli. Christiermis Basse.
Antagelig den Christen Basse, født 1695, død 1767,
som 1725—67 var sognedegn i Ørum-Viskum-Vejrum i
Sønderlyng herred og til 1742 boede i Vejrum skole
hus. 1750 var hans aarlige indkomst 24 rdl. Begravet 5.
april 1767.
Gift med Karen Marie Hansdatter Kattrup, født 1695,
begravet 10. marts 1766. Deres datter Anna blev gift med
faderens eftermand, Peder Sørensen Faarup.
(Quistgaard: Jyske og fynske degne (landsarkivet); E. Poul
sen: Viborg amts degne- og skolehistorie).

1716. 11. juli. Nicolaus Hager.
Niels Henrksen Hager, født i Næstved maj 1695, død
i Skyum 4. juli 1758, søn af klokker ved St. Mortens kirke,
Henrik Nielsen Hager og Abelone Christensdatter, teolo
gisk kandidat 16. okt. 1719 med haud, hører ved Næstved
latinskole 1720—27, i fire aar informator for renteskriver
Hans Jørgensen Kirkesteens og notarius publicus Rasmus
Æreboes børn, blev 26. febr. 1731 rektor i Slangerup, tog
homiletisk prøve 22. maj 1735 og blev 9. maj 1736 kaldet
og 31. aug. ordineret til sognepræst for Skyum-Hørdum.
Gift med Sophie Amalie Ring, døbt i Næstved St. Pe
der 25. maj 1701, død 6. maj 1773, datter af Næstved sko
les rektor, magister Christian Ring og Ellen Hansdatter
Rose.
(Wiberg III; Præstø amts aarbog 1920; Rs. Nielsen: Næst
ved købstads hist.; Sundbo: Frederikssund og Slangerup).

1716. 11. juli. Georgius Juul.
Jørgen Juel, født i Næstved 1694, begravet i Tjustrup
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28. m arts 1732, søn af Jørgen Jørgensen Juel, hører og
kantor i Næstved, og Karen Mikkelsdatter, teologisk kan
didat 7. dec. 1722, hører i Køge 1719—31, blev 16. marts
1731 kaldet og 20. maj indsat som præst i Tjustrup-Haldagerlille. Gift 22. juni 1731 med Anna Sophie Eriksen.
(Wiberg III; Præstø amts aarbog' 1920; Rs. Nielsen: Næst
ved købstads hist. ; Krarup : Tjustrup og Haldagerlille sognes hist.).

1716. 11. juli. Johannes Nærgaarcl.
Johan Neergaard, født 1695, død i Snesere 11. nov.
1729, søn af Johan Tnomsen Neergaard til Grevensvænge
og Sidsel Pedersdatter Wartberg. Blev teologisk kandidat
1718 og 20. dec. 1720 kaldet til eftermand og- medhjælper
hos magister Hans Zakariassen Schytz i Snesere, der dog
først døde 22. sept. 1727. Neergaard kom af dage ved en
ulykkelig hændelse, idet han blev slaaet af hesten og dræbt.
Han blev begravet 21. nov. 1729, kun 34 aar gi.
(P. Jensen: Snesere sogns hist.; samme: Gavnø; Wiberg III;
Præstø amts aarbog 1957).

1716. 11. juli. Franciscus Toxverd, 20 aar.
1717. 17. juli. Hans Clausen Mule.
Hans Clausen Mule, født i Nyborg 20. nov. 1698,
dødsaar ukendt, søn af rektor, senere sognepræst for St.
Peders menighed i Næstved, Claus Hansen Mule og Anna
Hansdatter Hornemann, blev nederste lekties hører i Næst
ved 1719—20, tog teologisk eksamen 8. juni 1722 og homiletikum 8. juli samme aar. Han var gift og fik 1732 et
barn døbt i Nyborg.
(Præstø amts aarbog 1920; Rs. Nielsen: Næstved Købstads
historie).

1718. 18. juli. Dietericus Berg.
Antagelig den Diderich Berg, der blev født i Holbæk
23. april 1698, død i København 1751, søn af raadmand
] Holbæk, Alexander Sørensen Berg og Geske Hylshorst.
E fter hovedstadens brand i 1728 boede i matr. nr. 332 i
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Storestræde hos Cecilia Thomas Jacobsen en student Diderich Berg, som „agter med det første at reysze paa lan
det“. Han var dog ved sin død hører i København. Fra en
søster til ham nedstammede brødrene Ørsted.
(Pers. tidsskr. 8. VI; Lengnick: Danske, norske og islandske
studenter jordede i København; Thomsen: Holbæk købstads hist.;
Københavns huse og indvaanere 1728).

1718. 18. juli. Philippus Adamus Gyrsting.
Filip Adam Gyrsting, født 24. juni 1700 i Gyrstinge,
død i Førslev 1743, søn af sognepræst til Gyrstinge-Flinterup Peder Hansen Lollik og Else Globsdatter. Blev 1720
teologisk kandidat med haud, 9. aug. 1728 personel ka
pellan i Førslev, sognepræst samme sted 14. febr. 1729.
Han havde 11 søskende, hvoraf 2 brødre var degne. Gift
med Barbara Margrethe Træsløv, der overlevede ham.
Skifte 27. juni 1743.
(Wiberg I; Quistgaard: Præstehustruer;
Øster Flakkebjerg herred).

Gejstlige skifter,

1718. 18. juli. Olig er us Martinus Matthiæ fil.
Holger Martin, døbt i Vallensved 4. juni 1700, dod i
Trankebar 5. juni 1767, søn af sognepræst til Vallensved
menighed Mathias Martin og Helle Thomasdatter Hein.
Han var ved sin daab i fint selskab : „Velb. jomfru Regitze
Margrethe Vind af Harrested bar ham til f unten, hvor da
velb. fru cancellerinde Margrethe Giedde tog ham og
holdt ham over daaben. Velb. Inger Margrethe Numsen
af Solte (Saltø) stod hos“. Desuden var 2 præster og en
præstekone faddere. Han holdt før 1724 skole i Terslev
og paabegyndte 1. aug. samme aar undervisningen ved den
nyopførte kgl. skole der i byen. Han fratraadte imidlertid
allerede 1725, rejste til Indien og blev 1728 klokker i Tran
kebar. 19. decb. 1741 blev han udset til at bistaa præsten
M. F. Schønebølle ved at overtage fredagsprædikenen og
gøre tjeneste som degn og fik derfor 2 rdl. i maanedligt
tillæg, fritoges 5. okt. 1743 for fredagsprædikenen, men
beholdt tillægget, rejste 6. juli 1745 „i forretninger til MaHistorisk Sam fund

17
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ciras“, ansøgte 28. dec. 1759, efter 31 aars virke ved Zions
kirken, om embedet som 1. skolemester: han fik dog ikke
embedet, men vedblev at fungere som klokker til sin død.
Gift 1" 26. april 1748 (kopulationsbrev af 20. april
med Anna Catharina Mathisdatter, død samme aar, datter
af overstyrmand Mathis Rasmussen; gift 2° i Zionskirken
26. nov. 1748 (kopulationsbrev af 23. nov.) med Christine
Margrethe Lempf, datter af premierløjtnant Jochum
Lempr. Hun ægtede efter Martins død Johan Peter Coesmann, 8. sept. 1767.
(Jessen: Alsted og Ringsted herreders skolehist.; Vallensved
kirkebog; Erl. Petersen: Vallensved sogns hist.; Larsen: Dansk
ostindiske personalia).

1718. 18. juli. Petrus Jacobi Vallensdorph.
Peder Jacobsen Vallensdorf, døbt i Vallensved 26.
sept. 1698, dødsaar ukendt, søn af sognedegn i Vallensved
Jacob Diderichsen og Anne Margrethe Andersdatter. Om
hans liv efter immatrikulationen vides intet. Da der 5. nov.
1733 holdtes skifte efter hans fader, oplystes det, at „søn
nen Peder Jacobsen Wallensdorf vides ikke, hvor er, efter
som medarvingerne siges sig i 3 aar intet at have haft
nogen kundskab fra hannem“.
(Erl. Petersen: Vallensved sogns hist.; Vallensved kirkebog;
Gejstlige skifter, Øster Flakkebjerg herred).

1720. 20. juli. Johannes Georgii Canneworf.
Johan Georg Kannekorf, født 1697, død i Lille Hedinge 10. maj 1763, antagelig søn af forstander paa Her
lufsholm Johan Georg Kanneworf (gift 1° med Karen
Andersdatter, død 1694) og Susanne. Han blev 1723 skole
holder i Havnlev ved prins Carls skole og 15. april 1739 til
lige degn for Lille Hedinge-Havnlev ; 1758 tiltaltes han for
provesteretten „formedelst bestandig hengivenhed til druk
kenskab, sværgen og banden samt andet forargeligt for
hold i og uden for kirken saavel som igentagne paamindelsers tilsidesættelse“, og 1. juli 1760 fradømtes han em
bedet. Han levede sine sidste aar i dyb armod.
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Gift 1° i Havnlev 16. juli 1732 med Kirsten Pedersdatter, begravet 26. jan. 1741, 2° i Lille Hedinge 28. febr.
1743 med Karen Nielsdatter, der levede i Præstø 1770.
(A. Petersen: Sjællands degnehist.; Jessen: Præstø amts skoleh ist).

1720. 20. juli. Christianus David Lafrendz.
Christian David Lafrendz, født ca. 1702, formentlig
en nær slægtning til raadmand i Næstved Henrik Lafrendz
og hans søn, borgmester Vilhelm Lafrendz.
1720. 20. juli. Ericus Herlovii Lind.
Erik Herlofsen Lind, født 1698, død i Spjellerup 10.
april 1738, blev 1722 skoleholder i Frøslev og 1723 tillige
degn i Højrup, men klagede idelig over den store afstand
mellem disse to embeder; 1730 blev han kaldet til degn i
Spj ellerup-Smerup.
Gift 1° med Dorothea Olesdatter Blumschou, død 19.
febr. 1730; 2° 1731 i Spjellerup med formanden Jørgen
Holtugs enke, Anna Cathrine Brinch.
(A. Petersen: Sjællands clegnehist.; Jessen: Præstø amts skolehist.).

1720. 20. 'juli. Andreas Torn.
Anders Nielsen Torn, døbt i Rønnebæk 22. marts
1700, død i Øster Egesborg 21. dec. 1750, søn af degn i
Rønnebæk-Olstrup Niels Nielsen Torn og dennes anden
hustru, der hed Anne. Blev 1720 skoleholder i Baarse, fra
1722 ved den kgl. skole, kaldet 1739 til degn i Øster Egesborg, hvor han døde „af den grasserende blodgang“. Hans
hustru hed Dominica Josephsdatter Svane.
(A. Petersen: Sjællands degnehist.; Jessen: Præstø amts skoleli ist.).

1722. 17. juli. Henricus H o^em ann Nestved.
Henrik Hornemann, født i Næstved St. Peders sogn
13. juli 1702, død i Velling 9. jan. 1749, søn af Fodbygaards ejer, købmand Wilcken Hornemann og Mette Niels17*
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datter Fogh. Han blev 14. nov. 1724 teologisk kandidat
med laud og 27. jan. 1725 kantor i Ribe og hører for sinke
lektien; 28. jan. 1729 kaldedes han til sognepræst i Velling
ved Ringkøbing og blev 1744 provst.
Ægtede 17. jan. 1730 Cathrine Lauridsdatter Heldvad,
født i Ringkøbing 9. juli 1706, død 9. jan. 1766, datter af
amtsforvalter Laurids Pedersen Heldvad til Vennergaard
og Margrethe Regelsdatter.
(Wiberg III; Pers. tidsskr. 11, II).

1724. 15. juli. Severinus Olai Baggæus.
Søren Nicolai Olufsen Bagge, født i Næstved 7. okt.
1705, død i Snøde 22. maj 1788, søn af sognepræst til St.
Mortens kirke Oluf Sørensen Bagge og Inger Nielsdatter
Juul. Tog baccalavrgraden 1725 og teologisk attestats 1727
med haud, en tid kapellan hos faderen, efter at denne i
1731 var blevet præst i Kerteminde-Drigstrup, blev 1736
kapellan ved St. Knuds kirke i Odense og 25. juni 1751
sognepræst i Snøde-Stoense, provst 1756.
Gift 26. juli 1741 med Anna Kirstine Dinesdatter
Krag, født i Magleby 21. juli 1723, død 30. sept. 1783, dat
ter af sognepræst til Tranekær-Tullebølle Dines Krag og
Kirstine Zumbildt.
(Wiberg III; Pers. tidsskr. 8. III).

1724. 15. juli. Paulus Baggerus.
Poul Christophersen Bagger, født 1702, død i Ørslev
6. dec. 1787, blev efter immatrikulationen skoleholder ved
den kgl. skole i Snesere og 12. maj 1738 kaldet til degn
i Ørslev-Solbjerg af biskop Hersleb. 1741 blev han des
uden skoleholder ved den nye degneskole i Ørslev, men
forsømte skolen. Ved skiftet efter ham vurderedes boet
til 92 rdl. 5 mk.
Gift 1° i Snesere 18. maj 1729 med Cecilie Susanne
Henriksdatter Walter, død 26. febr. 1755, 2° med Cicilie
Dorothea Johansdatter Widrich, død 29. juli 1764, og 3°
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med Mette Lisbeth Kræfting, død ved Gjorslev 20. nov.
1806.
(A. Petersen: Sjællands degnehist.; P. Jensen: Snesere sogn
og Gavnø; Jessen: Løve herreds skolehist.).

1724. 15. juli. Canutus Petri Sølling.
Knud Pedersen Soiling, født i Maribo 1705, begravet
i Maribo Domkirkes midtergang 17. dec. 1760, søn af køb
mand Peder Knudsen Soiling og Margrethe Reimers. Tog
baccalavrgraden 6. juli 1725, boede i studieaarene i Køben
havn, i 1728 hos „Poul Peret, theeskienker i Lille Færge
stræde“, vendte omkring 1730 tilbage til hjembyen, fik
8. maj dette aar succession paa præstekaldet i DøllefjeldeMusse, men blev aldrig præst. 2. juni 1735 fik han borger
skab som købmand og handelsmand i Maribo. Han drev
dog ingen videre handel, havde fra faderen arvet en be
tydelig formue og nøjedes med at drive den jord, der hørte
til købmandsgaarden, og sætte sine penge paa rente. Han
var ved udskrivningen af en fattigskat i 1752 den trediestørste skatteyder i Maribo. Fra slutningen af 1730erne
til sin død var han byens fattigforstander.
Gift 22. juni 1734 paa Engestofte med Mette Kirstine
Wichmand, døbt 15. maj 1715 i Nykøbing, begravet 15.
jan. 1778 i Maribo kirkes midtergang, datter af Bertel
Wichmand paa Engestofte og Bodel Cathrine From.
(Pers. tidskr. 12. I; Register over borgerskaber i Maribo
(Landsarkivet) ; Københavns huse og indvaanere 1728).

1724. 15. juli. Nicolaus Jacobi Toft.
Niels Jacobsen Toft, født 1702, begravet i Maribo 13.
febr. 1767, havde 1728 logi samme sted som Knud Pe
dersen Sølling og blev som han købmand i Maribo. Han
fik 19. sept. 1734 bestalling som birkeskriver ved Knuthenborg birk. Gift 12. jan. 1733 med Vibeke Laursdatter
Reimers, begravet 1. febr. 1774, som fortsatte forretnin
gen efter hans død.
(Haugner: Maribos hist.; Københavns huse og indvaanere
1728).
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1725. 21. juli. Matthias Bruun.
Antagelig den Matthias Pedersen Bruun, født 1704,
der døde som købmand i Næstved 1750, begr. 22. juli. Han
tog baccalavrgraden 1726, boede i hvert fald i Næstved
1735, eftersom han dette aar i byskriverens sted tog del
i skiftet efter organist Andreas Cortnum. Gift 1° med
Anna Lauridsdatter Lodden, døde i barselsseng 1734,
begr. 9. okt., 2° med Friderica Agnete Harboe.
(Skifteprotokol for Næstved købstad 1735—50; Næstved St.
Mortens kirkebog 1731 f.).

1725. 21. juli. Johan. Fridericus Hegelund.
Hans Frederik Hegelund, født i Næstved 1. maj 1709,
død i Tjæreby 18. april 1765, søn af kapellan til St. Peders
kirke, Peder Andersen Hegelund og Kirsten Rasmusdatter
Kisbye; tog baccalavrgraden 29. maj 1727, teologisk at
testats 24. okt. 1729 med non, magistergraden 20. juni
1735 og homiletikum 15. aug. samme aar med laud; blev
derefter øverste lekties hører i Næstved og 19. aug. 1738
rektor ved Holbæk latinskole. Da denne med udgangen af
1739 nedlagdes, blev han 1. april 1740 kaldet til præst
for Ølstrup-Hover, men ikke indsat, blev i stedet 22. juli
samme aar kaldet til Nøtterøen-Tiømme i Aggershus stift.
9. juni 1758 blev han sognepræst i Tjærebv ved Skelskør.
Gift 1° med Anna Lafrendz, døbt i Næstved St. Peder
2. april 1715, død paa Nøtterøen 1742, datter af borg
mester Vilhelm Lafrendz og Ellen Mule, 2" 17. nov. 1743
med Mette Dorothea Budde, født i København 5. sept.
1727, død 1755, datter af kaptajn i søetaten Ole Budde og
Petronelle Kirstine Green, og 3° 9. jan. 1756 med Ida Do
rothea Pentz, død 1758. En søn af første ægteskab Vilhelm
Hegelund var ved faderens død kommandersergent ved det
bornholmske regiment, i andet ægteskab havde han søn
nen Peder og datteren Petronelle Kirstine.
(Wiberg III; Præstø amts aarbog’ 1920; Næstved købstads
hist.; Gejstlige skifter, Vester Flakkebjerg herred).
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1725. 6. juli. Magnus Kaas.
Mogens Kaas, født ca. 1705, død i Vaalse 29. m arts
1744, var maaske uægte søn af major Werner Mogensen
Kaas. Han fik 3. juli 1732 kollats som degn i Vaalse. Ved
bispevisitats 1734 bemærkedes, at ungdommen var upaaklagelig oplyst, og 1741, at den var vel oplyst. Ved skiftet
efter ham havde boet et underskud paa 1 rdl.
Blev 8. okt. 1732 i Vaalse viet til til Else Davidsdatter
Torp, døbt 31. juli 1712 i Nykøbing F., begravet 5. maj
1748 i Vaalse, datter af handskemager David Jespersen
Torp og Sindel Olufsdatter. Der var i ægteskabet 7 børn,
hvoraf 2 drenge, der døde som smaa, begge var døbt Wer
ner. Efter Mogens Kaas’ død ægtede enken 7. nov. 1745
snedker Gotfred Mülhausen i Vaalse.
(Pers. tidsskr. 2. IV; Alfred Larsen: Lolland-Falsters degne
og skoleholdere. 1960).

1725. 21. juli. Jacobus Kløverman.
Jacob Bendix Kløvermand, født i Næstved St. Mor
tens sogn før aug. 1705, dødsaar ukendt, søn af Wendel
Kløvermand (eller Klevermand), der døde 15. maj 1708,
og som var barber og bartskær i Næstved, og hans første
hustru Anne Cathrine Cortnum, død 15. aug. 1705. Han
arvede 700 slette dalere, da faderen døde, og kom derpaa
i huset hos sin morfader „monsieur Jacob Henrich Connum, Chirurgus i Næstved“. Denne døde imidlertid 22.
juli 1716, og Jacob Kløvermand, der da var 11 aar, arvede
yderligere 72 sidir. 2 mk. 5:5/,, sk. Det maa formodes, at
han i aarene fra 1716 til immatrikulationen har haft sit
delvise tilhold hos morbroderen Andreas Cortnum, der
1709—35 var organist ved St. Peders kirke. Formentlig
omkring 1726—27 blev han substitut for degnen i Val
lensved, hvis svigersøn han blev. Sidste gang, hans navn
nævnes, er ved skiftet efter svigerfaderen den 5. nov 1733.
Gift 11. febr. 1729 med Gouchen Jacobsdatter, født
1701 i Vallensved, datter af sognedegn Jacob Diderichsen
og Anne Margrethe Andersdatter. En søn, Jacob Wendel
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Kløvermand, døbt 26. aug. samme aar, døde 17. nov. 1730.
En datter, Anne Cathrine, blev døbt søndag den 22. aug.
1732 i Vallensved. løvrigt ser det ud til, at Jacob Kløver
mand og hans kvinde fik en bitter skæbne, idet der i Val
lensved kirkebog under notitsen om deres bryllup — som
forøvrigt er indført i marginen — er tilføjet: „De bleve
begge i ulykkelige i verden. Gud give! salige i himmelen.“
(Næstved skifteprotokol 1700—20; Vallensved kirkebog 1645—
1814; Gejstlige skifter Øster Flakkebjerg herred).

1728. 17. juli. Olaus Christophorus Risendal.
Oluf Christopher Riisendal, født ca. 1706, tog baccalavrgraden 21. juni 1731. Han blev derpaa prædikemedhjælper hos kapellanen i Maribo Christian Højer, hvem
han 19. febr. 1733 stævnede for provsteretten for betaling
af 21/2 aars løn. Højer mødte op med et modkrav paa 100
rdl. for manuduktion samt for kost og logi. Provsteretten
afviste sagen som den uvedkommende, da det var en ren
gældssag. 1743—44 var Riisendal skoleholder ved Højet
skole i Væggerløse sogn.
(Alfred Larsen: Lolland-Falsters degne og skoleholdere. 1960).

1729. 29. juni. Gerhardus Edgarus Joh. fil.
Gert Eggert Hansen, født 1707, baccalavr 1731, død
1757 i København.
(Lengnick: Danske, norske og islandske studenter jordede
i København).

1729. 29. juni. Johannes Joh. Smitt.
Hans Hansen Smidt, født 1710, død i Stavanger 1788,
antagelig søn af degn i Everdrup Hans Smidt og Mar
grethe Sophie Heller, blev døbt mikkelsdag 1710, baaret
til daaben af den velbaarne frue paa Bækkeskov. Han var
en tid famulus hos biskoppen i Kristianssand, blev 1734
hører ved latinskolen i samme by, 1741 bestyrer af en
dansk kristendomsskole i Stavanger og kordegn ved dom
kirken. 1744 opgav han sin stilling som lærer og blev klok
ker og bedemand. Han efterlod sig et haandskrift: „Sta-
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vangers og domkirkens beskrivelse“, offentliggjort 1906,
samt et tillæg dertil. Hans hustru hed Anna Augusta
Spincke, født ca. 1715, begravet 4. juni 1791.
(Everdrup kirkebog; Ehrencron-iviüllers forf. leks.).

1730. 24. juli. Olaus Francisci Dorph.
Ole Frandsen Dorph, født i Krummerup 13. febr.
1711, død i Nakskov 28. nov. 1777, søn af sognedegn til
Krummerup-Fuglebjerg, Frands Olsen Dorph og Bene
dicte Nielsdatter Winding; blev 30. juni 1732 baccalavr,
31. m arts 1735 kandidat med non, 6. dec. 1737 præst til
Christiansborg i Guinea, ordineret i Odense 18. dec., og
15. marts 1743 præst i Ønslev-Eskildstrup paa Falster og
provst 1751. I 1755 var han drivkraften i opklaringen af
giftmordet paa pastor Clausen i Stadager og blev som
hævn falskelig udlagt som barnefader (se Lolland-Falsters
aarbog 1920), hvilket gjorde ham ked af Ønslev. 22. marts
1760 blev han sognepræst til Nakskov-Branderslev og 1757
atter provst.
Gift 1° 13. dec. 1737 med Anna Elisabeth Pantlitz;
født nov. 1717, begravet 16. maj 1760, datter af mønt
mester Pantlitz i København ; af de 4 børn, hun fødte i
Guinea, kom kun en datter levende til Danmark. Dorph
giftede sig 2" 14. dec. 1761 med Charlotte Amalie Suhr,
født 1714, død 1793, datter af sognepræst Bernt Suhr og
Christine Hornemann i Købelev-Vindeby og enke efter
tolder i Nakskov, Rasmus Tønnesen.
(Wiberg II—III; Barfod: Falsters gejstlighed. II; Rhode:
I.aaland og Falster I; A. Petersen: Sjællands degnehist.; Hundrup:
Familien Dorph).

1730. 24. juli. Johannes Petri Svane.
Hans Pedersen Svane blev født ca. 1708; iøvrigt er
intet nærmere bekendt om ham.
1732. 2. aug. Henricus Polemand Harboe.
Henrik Pohlmann Harboe, døbt 11. maj 1711 i Næst
ved St. Peder, død 9. febr. 1772 i Herlufmagle, søn af
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kgl. maaler og vejer Lorentz Harboe og Bolette Agnete
Pohlmann. Han var i nogle aar informator hos provst
Thanck i Herluf magie, blev 1739 skoleholder i Braaby og
1741 kaldet til degn i Herlufmagle, hvor han var til sin
død. Gift med Signe Rasmusdatter, født 1726, død 1.
april 1787.
(Næstved St. Peders kirkebog; A. Petersen: Sjællands degne
hist.; Jessen: Alsted-Ringsted herreders skolehist.).

1732. 2. aug. Bartholomæus Hegelund.
Bertel Hegelund, døbt 8. nov. 1713 i Næstved St. Pe
der, søn af kapellan ved St. Peders kirke, Peder Andersen
Hegelund og dennes 3. hustru, hvis navn ikke kendes. For
mentlig opkaldtes han efter afdøde sognepræst i TjustrupHaldagerlille Bertel May, eftersom han blev baaret til
daaben af „Sofie sal. Bertel Mays“. Intet nærmere be
kendt.
(Næstved St. Peders kirkebog).

1732. 2. aug. Jacolms Kamstrup.
Jacob Kamstrup, døbt i Næstved St. Peder 16. juli
1713, død i Karrebæk 17. sept. 1794, søn af klokker ved
St. Peders kirke 1703—21, Oluf Nielsen Kamstrup, blev
1734 skoleholder i Bistrup og 1751 degn i Karrebæk, op
gav 1770 sin løn til 102 rdl. 16. sept. 1777 brændte degne
boligen tillige med 6 gaarde i byen, og der tilstodes ham
den sædvanlige hjælp til genopførelsen. I 1794 — den 4.
aug. — stiftede han et legat paa 185 rdl., hvoraf renterne
skulle uddeles til sognets fattigste mennesker. Kort efter,
at dette var ordnet, døde Jacob Kamstrup.
Gift 1° 8. nov. 1748 i Fodby med Marie Christine
Stjernfeldt fra Kalundborg, født 1715, begravet i Karre
bæk 3. dec. 1784, 2° 23. nov. 1785 i Karrebæk med Anne
Cathrine Meisler, født ca. 1732, død i Karrebæk 22. juni
1789.
(Næstved St. Peders kirkebog; Rs. Nielsen: Næstved købstads
hist.; A. Petersen: Sjællands degnehist.; Jessen: V. 0. Flakkebjerg
herreders skolehist.; Sorø amts aarbog 1946).
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1733. 31. juli. Janus van Deurs.
Jan var Deurs, født 1715, død i Køge 8. april 1769,
søn af hollandsk kommissær Arent van Deurs og hans
første hustru Sophie Hedvig Geytzen. Han var fra 1737
til sin død tolder i Køge, blev raadmand og fra 1. april
1743 til 1. okt. 1767 byens borgmester.
Gift 8. sept. 1745 i Køge med jomfru Johanne Beata
Rasmussen, datter af købmand Johannes Rasmussen og
Birgitte Kirstine Ahrsleben.
(A. Petersen: Kjøge bys historie; Lengnick: Genealogier I-III).

1733. 31. juli. Jonas Torn.
Jonas Torn, født i Faaborg 31. maj 1714, død i Jungshoved 1. febr. 1773, søn af skræder Johan Torn og Karen
Varbjerg, blev 1734 skoleholder i Hammer, hvor der 1722
var opført en kgl. skole. Han var en flink skoleholder og
en god medhjælper for sognedegnen, søgte 1748 Everdrup
degnekald, men fik det ikke. Først 3. maj 1755 blev han
af biskop Harboe kaldet til sognedegn i Jungshoved.
Gift i Hammer 9. aug. 1755 med Charlotte Henrica
Judicher, døbt i Hammer 1. juni 1706, død i Jungshoved
30. maj 1763, datter af sognepræst til Hammer-Lundby
Lars Nielsen Judicher og Katrine Elisabeth Span.
(A. Petersen: Sjællands degnehist.; Jessen: Præstø amts skolehist.; Kirkeh. sml. 3. III).

1735. 30. juli. Georgius Kaare, Nestvecl.
Om Jørgen Kaare, født ca. 1711, er intet nærmere be
kendt.
1738. 31. juli. Jacobus Klingenberg.
Jacob Klingberg, født i Næstved 18. marts 1719, død
i Birkerød 26. sept. 1782, søn af købmand og raadmand
Hans Klingberg og Maria Elisabeth Hansteen. Han gik
51/2 aar i Herlufsholm skole, men i januar 1737 tog hans
fader ham ud af skolen og sendte ham i Næstved latin
skole. Han blev notarius publicus i Vestindien, var
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1758—65 sekretær ved generalguvernementet, vendte til
bage til Danmark, udgav 1766 to skrifter: „Tanker over
kong Friderich den Femtes død“ og „En poetisk drøm om
kongens lykkelige regering“ og blev 1779 2. generalinspek
tør ved tallotteriet.
Gift i Birkerød 20. jan. 1776 med Karen Lund, døbt
2. aug. 1733, død 22. maj 1806. Deres søn, Christian Klingber, blev højesteretsadvokat og var i aarene omkring 1800
en af Danmarks dygtigste jurister.
(Pers. tidsskr. 7. III; Ehrencron-Müllers forf. leks. og Ano
nym og pseudonymleks.; Melchior: Herlufsholm stiftelse).

1738. 31. juli. Petrus Lucoppidanus, 21 aar.
Antagelig søn af sognepræst i Ubby, Jens Pedersen
Lucoppidan og Margrethe Elisabeth Sophie Christensdatter Schiønning; deres søn Peder Jensen Lucoppidan, født
29. juli 1717, blev 20. dec. 1725 indskrevet til de Friisers
legat. 1748 begravedes fra Trinitatis en studiosus Peder
Lucoppidan.
(Wiberg III; Pers. ticlskr. 8. III); Lengnick: Danske, norske
og islandske studenter jordede i København).

1738. 31. juli. Georgius Sebelov.
Jørgen Sebbelov, født 15. dec. 1718 i Næstved, død
i Stokkemarke 18. maj 1770, søn af skibspræst Chri
stopher Valdemar Sebbelov og Ester Sofie Læssøe. Han
var hører ved sin gamle skole, indtil den nedlagdes, fik
derefter plads paa Regensen, tog 18. juni 1743 teologisk
eksamen med og homiletikum 9. febr. 1746. Han blev
9. aug. 1748 residerende kapellan i Sakskøbing-Majbølle,
fik 7. febr. 1749 successionsret til embedet som sognepræst
i Stokkemarke, som han overtog 1757. Han fik ved sit
giftermaal en medgift paa 10,000 rdl., men efterlod dog
gæld, desuden efterlod denne vittige, men stundesløse
mand sig saa vidt vides 11 børn“. En søn, Christoffer Seb
belov, blev sognepræst i Glumsø-Bavelse.
Gift i Maribo 19. marts 1749 med Christine Marie
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Lind, døbt i Maribo 6. jan. 1733, begravet 5. sept. 1800,
datter af købmand Benjamin Lind og Anna Magdalene.
(Wiberg III; Præstø amts aarbog 1920; Rs. Nielsen: Næst
ved købstads hist.; Rhode: Laaland og Falster I; Lengnick: Gene
alogier I—III).

FRA D ET GAMLE FOLKELIV
I K A STR U P SOGN.
Ved August F. Schmidt.
ASTRUP SOGN (Hammer Herred) grænser ud til
Smålandshavet i den yndige Egn umiddelbart Vest
for Vordingborg. Sognet er i Udstrækning 2774 Hektar,
og dets Indbyggerantal var i 1801: 696, 1850: 945, 1901 :
1104, 1930: 1223 og 1950: 1235. Indenfor Området findes
Byerne Kastrup, Neder Vindinge, Stuby, Næs, Oreby,
Ornebjerg samt følgende Samlinger af Gårde og Huse:
Langed, Ornebjerg Vestermark, Ornebjerg Søndermark,
Neder Vindinge Mark. Af Gårde kan først nævnes Herre
gården Rosenfeld, dernæst Oregård, Skovvængegård og
Kildevang. Kastrup Sogn udgør een Sognekommune og
eet Pastorat. Det var siden 1555 Anneks til Vordingborg,
indtil det 1856 blev selvstændigt Pastorat.
Vi skal ikke her komme nærmere ind på Sognets Hi
storie1), selv om det kunde være fristende nok, men blot
beskæftige os med dets gamle Folkeliv, hvorom der er
et og andet at fortælle2). Idet vi begynder med Årets Fe
ster skal det straks nævnes, at man i Kastrup Sogn for
hen mange Steder holdt Mortensaften (10. November)
hellig. Årets største Fest Julen fik for Tyendet sit sær
lige Højtidspræg ved, at Julen begyndte allerede Lille
Juleaften. Alt Arbejde blev standset Juleaftensdag til
Middag, og ikke inden 4. Juledag tog man fat igen på det
daglige Arbejde, da 3. Juledag de fleste Steder betragte
des som Halvhelligdag. Juleaften samledes alle Gårdens
Folk i Stuen. Manden satte sig for Enden af et langt Ege
træsbord, dernæst Karlen, så Husmanden og Knøsen for
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Enden af Bordet. Dernæst Pigen og Hustruen. Maden
bestod af Risengrød og Klipfisk. Manden skulde spise 7
Skefulde Grød, inden de andre måtte begynde. Disse Ske
fulde var: 1 for Rug, 1 for Byg, 1 for Havre, 1 for Hø
og dernæst 3 for Held og Lykke. Grødfadet drejedes rundt,
og de øvrige ved Bordet begyndte at spise. Fadet var af
Ler, der brugtes som Regel 2 Fade. Når Måltidet var til
Ende, spilledes der Kort, og der blev drukket Punch og
til Kaffen spistes Kager. Julemorgen måtte man ikke gå
fastende i Stalden. Nævnede man Rotter og Mus i Julen,
vilde man få mange af den Slags. Man m åtte ikke sy Jule
aften og Juledag, så fik man buldne Fingre, ligesom man
ej heller måtte slibe i Julen, så skulde man flå i Fasten.
N år et Føl skulde tages fra Hoppen, skulde det være på
den Dag, Juleaften faldt på. Var f. Eks. Juleaften på
en Onsdag, skulde Føllet tages fra en Onsdag. — Det var
Skik hos Bønderne, at de skulde have Julebud, d. v. s., at
de holdt Julegilder, vistnok ikke med Dans. — Nytår be
gyndte Nytårsaften. 2. Nytårsdag holdtes almindeligvis
hellig. Var der mange Stjerner Helligtrekongersaften, 6.
Januar, fik man en god Æ rtehøst. Julen sluttedes gerne
Knuds Dag, 7. Januar. Så begyndte man igen i fuldt Od
strækning på Arbejdet.
Fastelavn tog sin Begyndelse om Lørdagen. Søndag
og Mandag var da altid Helligdage, ja nogle brugte det
meste af Ugen til Gilder og Fester. Voksne og Børn gik
i Fastelavn udklædte omkring i Landsbyerne og sang ved
Folks Døre. Om Lørdagen lagde Bønder og Husmænd
for, om Søndagen var det de unge, der holdt Gilde. Man
kunde ved denne Midvinterfest have en Ungdomssammen
komst, der benævntes Tinggilde. En 4—5 Karle stod for
Indbydelsen og havde Ansvaret for Udgifterne, der beløb
sig til 50 Øre for hver Deltager. Blev der Underskud,
måtte de, som havde tinget Gildet, betale det Beløb, der
kom til a t mangle. Overskuddet delte Karlene, der havde
Ansvaret for Sammenkomsten, hvis Deltageres Navne var
blevet skrevet på en Liste. Gildet stod som Regel hos en
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Husmand, der havde en stor Stue; men var der mange
Deltagere, holdtes Gildet hos en Gårdmand. Der var intet
Forsamlingshus at søge til. Meddeleren Christian Vilhelm
Daneholm (Navneforandring fra Pedersen), født 23. Sept.
1874 i Kastrup2), oplyser, at i 1895 red de unge Fastelavn
Mandag Eftermiddag, og om Aftenen var der Dans, der
varede til hen på Morgenstunden. Man havde dette Är,
som også andre År, en Fællesspisning til 2 Kr. for hver.
Denne Spisning holdtes hos en Bonde. Maden bestod af
kogt Flæsk og stuvede Kartofler samt Brød, Smør og Ost.
Hertil indtoges rigelig hjemmebrygget 01 og Snaps.
Fastelavn ansås af mange for den bedste Festtid.
1 Påsken, da 4 Dage var hellige, gik Børn rundt i
Landsbyerne og sang for Æg. Der var ingen Forlystelser
før 2. Påskedag.
Hvis der var Uheld i Besætningen, såsom Kalvekast
ning, skulde man Påskemorgen gå hen på Kirkegården
og tage en lille Pose Jord af den sidst tilkastede Grav.
Posen skulde anbringes i Stalden, så skulde det nok
hjælpe. Sådan Jord kaldtes Christen-Jord.
Sommerens Fornøjelser var førhen kun få. Man
kunde tage i Skoven 2. Pinsedag og få en Svingom på
Jordbunden. Der var altid een, som kunde spille på et
eller andet Instrument. Grundlovsfesterne begyndte at
blive almindelige i 1880—90erne. Endelig var der Som
mermarkedet, som også bød på Dans. Ellers var Somme
ren meget fattig på Dans, en Form for Underholdning,
der hørte Vinteren til3).
I Ornebjerg havde man i 1880—90erne hver Sommer
en Skovtur indenfor Tyendets Kreds. Man kørte med Heste
køretøjer på denne Udflugt. En Sommer havde Ungdom
men i Neder Vindinge planlagt en Skovtur ned til Blegen
i Vinterbølle Skov ved Nyråd. Det var dog ikke så nemt
at få Køretøjer hos Bønderne, og der faldt ikke lutter
gode Ord, da Karlene henvendte sig til Gårdmændene, der
nægtede at udlåne deres Heste, så Turen blev ikke til
noget. I denne Anledning digtede Karlene en Spottevise
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om Mændene. Den blev flittigt sunget, og C. V. Daneholm
har i en Optegnelse meddelt dens Ordlyd.
Der blev i hin Tid til Dansen spillet en Sekstur, der
kaldtes den dobbelte Sekstur, hvori deltog 6 Par. Mu
sikken gik til Melodien: „Og alle Mand Tornyster på“.
Den hellige Set. Klemens Kilde, der fandtes på Skole
marken og omkring ved 350 Meter Nord for Kirken blev
uden Tvivl, som de fleste andre sydsjællandske Hellig
kilder, besøgt af syge og sunde Set. Hans A ften 23. Juni.
Set. Klemens var særlig Søfolks Helgen. Der findes ikke
nævneværdig Overlevering om Helligkilden i Kastrup
Sogn, så den har sikkert ikke haft stort Besøg som f. Eks.
Kilderne i Mogenstrup eller Tybjerg Sogne4).
Høstgildet var i det gamle Bondesamfund en af Årets
største Festligheder, et Gilde afholdt ved Afslutningen af
det vigtigste Arbejde iÅrets Gang.Selve Høsten var et stort
og strengt Arbejde, men det blev udført med Liv og Lyst,
da der vanskede god Mad, Gammeløl og Snaps. Om Af
tenen fik man gerne kogt Flæsk og stuvede Kartofler og
så 2—3 Glas Punch. Når det første Læs Kornneg sattes
i Lade eller Stak, måtte man ikke tale til hinanden, så
vilde den indkørte Afgrøde blive fyldt med Mus. — 1
1890 blev der af Ornebjergs 8 Bønder afholdt et fælles
Høstgilde 20. September for alle Høstfolkene. Hver Gård
mand bespiste sine egne Høstfolk, hvorefter man samledes
i en stor Træsalon, hvori der var Dans til Kl. 4 om Mor
genen. Det var et Høstgilde, der gentog sig År efter År,
og det var en rigtig Festdag ikke alene for Høstfolkene,
pien også for Værterne. Byens Smed var Beværter med
bajersk 01 og Kaffepunche samt Toddyer. Gildet i Orne
bjerg var et smukt Vidnesbyrd om det gode Forhold mel
lem Gårdmænd, Tyende og Daglejere. På Herregården
Rosenfeld var der ligeledes Høstgilde med Spise og Drikke
samt Dans til langt hen på Natten.
Mikkeldags 29. September blev ikke holdt hellig, men
den Dag var det forbi med Middagssøvnen.
I Vinteren 1889—90 blev der i Kastrup Sogn opretH istorisk Sam fund
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tet en Uny domsf orening foi- Tjenestefolk og andre unge.
Foreningens Formål var at afholde en selskabelig Sam
menkomst med Bal for Ungdommen i hver Måned. Kon
tingentet var 20 Øre pr. Måned. Ballet varede gerne til
Kl. 5 Morgen. Meddeleren har mange Gange danset til
dette Klokkeslet, og når han kom hjem, trak han i A r
bejdstøjet og begyndte sin Dagsgerning. Det var jo lidt
hårdt især først på Dagen. Ballet holdtes hos en Mand
i Neder Vindinge. Denne Mand, Carl Adamsen, havde Lov
til at servere Spiritus. En Bajer kostede 12 Øre, en Cigar
6 og Kaffe med Brød 20 Øre, så man kunde godt få en
Bøhmand på for en billig Penge. Disse Baller, der også
afholdtes andre Steder i Sognet, kunde Bønderne ikke lide.
De kaldte Foreningen : 'Tyreforeningen, og det hændte ofte,
at en Bondekone sagde til sin Pige: „Skal I nu til Tyre
bal igen?“ Men det indtraf, at en Pige svarede: „I Går
var Du jo til Kobal !“ Mejerierne havde netop begyndt at
holde Mejeribal. Ungdommen morede sig godt til disse
Sammenkomster. Ungdomsforeningen varede til sidst i
1890erne. C. V. Daneholm var dens Formand i 2 År.
Man havde i 1880—90erne Bal efter Sessionen, der
blev afholdt i Vordingborg i August eller først i Septem
ber. E fter Sessionen fandt Sessionsballet Sted i Ørslev
Forsamlingshus. Her drak og dansede man til den lyse
Morgen. Sessionen var om Fredagen, og der var Bal
Fredag og Lørdag Nat. Man gik lige fra Ballet hjem,
trak i det gamle Tøj og tog fa t på Arbejdet. Det var en
streng Dag, da Natten havde været brugt til Dans og til
Nydelse af en Mængde Spiritus. Lørdag Nat dansedes til
hen imod Morgenstunden, så tog man hjem og udførte
det fornødne Arbejde, men da det var Søndag, kunde man
få en hårdt tiltrængt Hvile, der varede det meste af Hel
ligdagen.
*
Om Livets Højtider er der også overleveret Oplysnin
ger fra Kastrup Sogn, idet C. V. Daneholm ligeledes har
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nedskrevet Erindringer herom til Dansk Folkemindesam
ling i 1933.
Barselgilde holdtes kun hos de mere velhavende. Fa
milie og Bekendte var indbudt hertil. Der blev spist og
drukket godt, og undertiden dansedes der til langt ud på
Natten. Ved Dåben var 2—3 Mænd Faddere. En Kvinde
bar Barnet til Fonten, og en anden holdt Huen eller stod
hos, som det kaldtes. Var Barnet sygt, kunde der fore
tages Hjemmedåb. Der sendtes da Bud til Præst eller
Degn, men var ingen af dem til Stede, kunde Dåben fore
tages af Barnets Fader, der så havde Lov til a t døbe den
nyfødte. C. V. Daneholms Fader døbte således 19. Juni
1885 sin lille Søn, der et P ar Dage efter Fødselen fik
Krampe. Barnet døde nogle Timer senere. —
I Oktober 1881 var C. V. Daneholm 7 År gammel med
til et Bryllup i Kastrup hos Gårdejer Jens Pedersen, hvis
Datter Karen blev viet til Musiker Rasmus Olsen af Ka
strup. Det var da Skik, at de indbudte Gæster bragte en
Del Madvarer til Gildesgården, blandt andet Mælk, Smør,
Æg, Fløde og Kage. Da Dagen indtraf, samledes Gæsterne
i Gården og kørte i et Vogntog til Kirken. Så snart Klok
keren kunde se Brudeskaren, begyndte han at kime med
Klokkerne. Ved Ankomsten til Kirkegården løftede Brud
gommen Bruden af Vognen, og Arm i Arm gik P arret
ind i Kirken, medens Orglet spilledes af Organisten.. Sa
satte Bruden sig til venstre i Kirken, Brudgommen til
højre. Efter Brudeparret fulgte begge Forloverne samt
Følget. Præsten forrettede den kortvarige Brudevielse,
og derpå drog Brudepar og Følge til Gildesgården, hvor
der serveredes Kaffe. Når den var indtaget, begyndte
nogle at spille Kort, som Regel 4-Kort 4 Øre Stregen;
Beterne kunde stige helt op til 30, så det kunde blive ret
dyrt at blive Bét. En Del af Gæsterne beså Mark, Have
og Besætning. Gården var på 20 Tønder Land og havde
4 Længer. På Bordet stod Klukflasken med Brændevin
samt en Trækande med Godtøl (hjemmebrygget), så en
hver kunde få sig en Drik 01. Tobakken manglede heller
18*
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ikke. Der var altid en Mand, som sørgede for, a t der
stedse var noget på Karaflen. Når Tiden var inde, spiste
man til Middag. Den bestod og Risengrød og Klipfisk.
E fter Middagsspisningen begyndte Dansen, der åbnedes
af Brudeparret med en Vals. Ballet fandt Sted i en lukket
Træsalon, der ejedes af Brudgommen og hans 4 Brødre,
som alle var Musikere der i Byen. I daglig Tale kaldtes
de Ole Smederne. Navnet havde de efter deres Fader, der
hed Ole og var Smed. Dansen varede til helt hen på de
små Timer; dog var der en Pause ved Titiden, da der
spistes Kvældsnadver, hvor der bødes på koldt Bord med
rigelig 01 og Snaps. Der var da en glimrende Feststem
ning. E fter dette Måltid fortsattes Dansen til hen på
Morgenstunden. Næste Dag samledes man igen i Gildesgården ved 4-Tiden. Festen formede sig som Dagen for
ud. Middagen bestod da af 01 legrød og Plukfisk. Derefter
tog man fat på Dansen, der blev afbrudt af Kvældsnadve
ren ved Titiden. De Mænd, der ikke dansede, spillede Kort
og drak Snaps og 01 samt små Sorte. Således var Skik
ken i den Gård.
Ved et Bryllup i 1888 på en Gård i Ornebjerg var
der Gilde i 3 Dage :Fredag, Lørdag og Søndag. Festen
fandt Sted 2. Marts, og der var o. 20 Graders Frost. Da
Brudeparret skulde til Kirken, var der forrygende Sne
storm, hvorfor Køreturen forgik i Kaner, vel en 30
Stykker i Følge. Vinteren havde i det hele været hård,
og der var blevet kastet Sne i 30 dage for at holde Vejene
nogenlunde farbare. Ved Brylluppet blev der danset de
to første Nætter til hen på Morgenstunden. Det må have
været koldt at være Spillemand. De, der ikke dansede,
spillede Kort. Der blev spist og drukket godt. Om Søn
dagen samledes den nærmeste Familie, men da blev der
ikke danset. Gården, hvor Brylluppet fandt Sted, var på
70 Tønder Land.
Begravelse. Meddeleren C. V. Daneholms Fader var
Klokker og Graver ved Kastrup Kirke 1873—98, og i hele
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sin Barndom havde Daneholm derfor god Lejlighed til at
følge Begravelserne.
Når et Menneske var afgået ved Døden, blev Liget
vasket og klædt. Derefter blev Neglene klippede på Hæn
der og Fødder. De afklippede Neglestykker blev lagt i
en Tændstikæske og blev senere lagt ned i Kisten. Liget
blev nu lagt på plejltærsket Langhalm, der var anbragt
på en hjemmelavet Båre af Brædder. Det varede et Par
Dage, inden Kisten var færdig, og i denne Ventetid lå
Liget altså på Strå. I Gårdene stod det almindeligvis i
Øverstestuen, men hvor man ikke havde flere Stuer, blev
det hensat i Loen eller i et andet Rum. I Ligkisten var
godt med Høvlspåner at lægge den døde på. Mange Kvin
der havde selv syet deres Jordetøj, som det kaldtes. Hvor
man ikke selv havde syet Ligtøjet, købte man det. Straks
efter Dødsfaldet blev der lagt en Salmebog under Hagen
for at holde den afdødes Mund lukket, ligesom man an
bragte en 5 Øre på hvert Øje, ligeledes for at holde disse
tillukte. Disse Ting fjernedes kort før Begravelsen. Liget
pyntedes med Blomster og andet Grønt, ligesom der blev
lagt en Snes Halmkors på det. De mandlige Lig var iført
Uldtrøje og Skjorte, ja nogle fik også Underbenklæder
og Strømper på. Ældre Kvinder fik Hovedlin på. Ligenes
Hænder blev enten anbragt foldede over Brystet, eller
også lå den afdøde med Al-mene udstrakt langs Ligets
Sider. Døden blev konstateret af 2 Ligsynsmænd, der kom
og synede Liget og gav Attest på, at Døden var indtrådt.
E t Middel til at afgøre dette var, at den bortkaldtes Negle
var ved at blive sorte. Når Liget var lagt i Kiste, blev
Lighalmen bundet sammen i en Kærv (Neg) og hængt op
på Stuehusloftet helt op under Tagryggen, her blev Halm
neget hængende, til det med Tiden helt forsvandt. Hvad
denne Behandlingsmåde skulde betyde, har Optegneren
aldrig kunnet få oplyst. Hvor man havde Bier, klædtes Bi
staderne med Tøjstrimler, der fastgjordes i Kubernes
Tøndebånd, der var anbragt om Kuberne for at holde dem
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sammen. Man troede, at Bierne døde, når de ikke var
klædt i Sorg over den afdøde.
Der var i Almindelighed 8 Dage mellem Dødsfald og
Jordefærd. Der skulde brygges og bages, og Følget blev
bedt til at spise Frokost, når da Hjemmet havde Midler
hertil. En Begravelsesfrokost kunde godt vare 2—3 Timer.
Når Spisningen var forbi, var Degnen kommet til Stede.
Han holdt en kort Tale, hvorefter der blev sunget en
Salme. Derefter dækkedes Liget til, tiest med et broderet
Tørklæde, der lagdes over Ligets Ansigt, og var Ligtøjet
så stort, at det kunde lægges over hele Liget, blev dette
Arbejde udført umiddelbart før Låget blev lagt på og
sømmet til med 3 Tommesøm. Nu bruges der Skruer.
Da Stuehusene tidligere var meget små og Dørene
ret smalle, sloges Vinduessprodsen ud, og så blev Lig
kisten ført ud gennem Vinduet og sat på Vognen, en Ar
bejdsfjedervogn, da man ikke, som nu, brugte Ligvogne.
Det kostede i 1890erne 10 Kr. at låne en Ligvogn, og
det var mange Penge i de Tider. Der kunde i et Ligfølge
let være op til 30—40 Vogne. På Ligvognen sad gerne
en Søn eller en af de nærmeste pårørende. Når Ligskaren
var nået til Kirkegården, stod Graveren parat og var be
hjælpelig med at tage Kisten af Vognen. Kisten bares
med Fodenden fremad, ligesom den stod med Fodenden
imod Kusken. Liget måtte ikke køres baglængs. Degnen
gik foran ind i Kirken og sang Salmen: „Hvo ved hvor
nær mig er min Ende“. Man bar Kisten op ad Kirkegulvet
og drejede rundt ved Alteret, således at Ligets Ansigt
vendte ned mod Følget i Kirken. Præsten trådte hen foran
Kisten og holdt her en kort Tale, hvori han roste den af
døde og trøstede de efterladte. Derefter bares Kisten til
Graven under Salmesang. Var Vejret dårligt, forrettede
Præsten som Regel Jordpåkastelsen inde i Kirken. Når Li
get var båret til Graven, sattes Kisten over 2 Tværplanker,
der var lagt over Graven. Der var 2 Tove til at hejse Kisten
ned. Fire Mand løftede Kisten, Graveren fjernede de 2
Tværplanker, og Kisten sænkedes stille ned i Graven, me-
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dens Mandfolkene blottede deres Hoveder. Der blev, efter
at Fadervor var bedt, sunget et Vers, ofte „Klokken slaar,
Tiden gaar“, og så begyndte Klokkerne at ringe, hvorpå
Følget forlod Kirkegården. Klokkerne blev ved at ringe,
til Følget var så langt borte, at det ikke kunde høre deres
Lyd. Derefter kastedes Graven til, og Kirkehøjtiden var
til Ende. Følget samledes i Hjemmet, når Jordefærden
var forbi, og her blev der beværtet med Mad og Drikke.
Der sparedes ikke på Drikkevarer, da de var billige, og
mange holdt af en Snaps eller en Knægt. Det kunde nok
blive sent, inden Følget skiltes. Graveren blev altid bedt
med til Begravelsesfrokosten, ligesom han også invite
redes til Spisningen efter Kirkefærden, men det var dog
ikke altid, han tog mod denne sidste Indbydelse. Derimod
sørgede han for at der blev skåren Mad til Ringerne samt
3 Pægle Brændevin og en Bimpel 01.
Den første Søndag eller Helligdag efter Begravelsen
gik Familien i Kirke. Ved denne Lejlighed lagdes Blom
ster og Kranse på Graven. —
Hos mindre bemidlede var der ikke Råd til nogen
større Begravelse ud over det nødvendigste. N år der ikke
kunde gives Præsten Betaling for en Tale, kom Kisten
ikke ind i Kirken, men blev båret til Graven og sænket
ned, hvorefter Præsten sagde nogle få Ord og foretog
Jordpåkastelsen med de kendte Sætninger. Derefter blev
sunget et Vers, tiest „Klokken slår“, og så takkede Deg
nen for udvist Deltagelse. Det var sjældent, der blev rin
get ved en sådan Begravelse. Ringningen kostede 4 Mark
(133 Øre), og da der skulde to Mand til dette Arbejde,
blev alene Udgiften hertil 8 Mark. Graveren skulde have
2 Dage til at grave Graven, og han blev også sinket den
Dag, Begravelsen foregik. Manden, der hjalp ved Ring
ningen, fik 1 Krone for at traktere den store Kirkeklokke,
Graverens Kone tog sig af den lille, og når hun blev træt,
afløstes hun af sin Søn, der var 10—12 Är ved den Tid,
som her tænkes på. Præsten havde en betydelig Magt den
gang. Da Foreningerne begyndte at få deres Faner, var
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det Præsten, der bestemte, om de måtte komme ind i Kir
ken eller sænkes over Graven. Sygeforeningens Fane
havde den gejstlige ikke noget imod i Kirken, men den
socialdemokratiske Fane tålte han ikke hverken i Kirken
eller på Kirkegården, den måtte blive udenfor Kirke
muren5).
En Selvmorders Lig blev kørt til Kirken, båret til
Graven og sænket ned uden Klokkeklang. Præsten kastede
Jord på og bad en kort Bøn, hvorefter en Salme blev sun
get. Liget måtte ikke komme ind i Kirken, der måtte ikke
ringes med Klokerne, og Faner måtte ikke være til Stede.
En Selvmorder blev som Regel jordet i det yderste Hjørne
af Kirkegården. E fter Meddelerens Faders Udsagn blev
Selvmordere i hans Barndom og før ikke båret ind gen
nem Kirkegårdsporten, men blev løftet over Stengærdet,
der hegnede Kirkegården. Det var et Sted på den nord
lige Side, Kisten blev sat over, og denne Transport måtte
ikke finde Sted, før end Solen var gået ned.
Endelig skal nævnes, at en Grav altid skulde være 3
Alen dyb og Kisten skulde stå således i Graven, at Ligets
Ansigt så mod Øst, den døde skulde se Solen stå op.
*
Christian Vilhelm Daneholm Fader, Niels Pedersen,
gift med Kathrine Hansdatter, var Klokker og Graver
ved Kastrup Kirke. I Hjemmet opvoksede 8 Drenge og
2 Piger. Husfaderens Dagløn var i 1870—90erne 1,25
Kr. på egen Kost om Vinteren; om Sommeren, fra April
til Oktober, var Daglønnen 1,40 Kr. For Pasning og Ren
holdelse af Kirken modtog Niels Pedersen 50 Kr. i Løn
om Året samt fri Husly og 50 Kr. til Brændsel. Endvidere
20 Kr. for Bælgtrædning. Desuden fik han Honorar for
Vedligeholdelse af en Del Gravsteder. For en enkelt Grav
var Betalingen årligt 1 Mark (33 Øre), undertiden noget
mere. For 5 Grave var Betalingen en Daler (2 Kr.), det
var højeste Pris.
Da der var mange Munde at mætte i Klokkerhjem-
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met, måtte Drengene tidligt ud at tjene. Optegneren Chri
stian Vilhelm (Daneholm) kom 20. April 1884 (født 23.
Septbr. 1874) ud a t tjene, idet han fik Plads på Herre
gården Rosenfeld. Her skulde han være Fårehyrde. Han
havde at møde Kl. 6 hver Morgen, og så drev han Fåreflokken (godt og vel 70 Får og Lam) ud på Clausemarken,
der var på 45 Tdr. Land og ligger mellem Rosenfeld og
Oregård. F år og Lam er nemme Dyr at passe, når man
har Forstand på dem. De strejfer ikke så langt omkring.
Fårene begyndte at græsse, når de var blevet drevet ud
på den store Mark. Hyrden satte sig i Læ bag Voldgrøf
ten. Markerne var indhegnet med store Volde, hvorpå
var plantet en stor og tyk Hæk af Hassel, Tjørn og andre
Træsorter. Dagen var lang for sådan en Pog, da det
gjaldt om at holde sig vågen. Kun 2 Gange den første
Sommer mindes Christian Vilhelm, at han faldt i Søvn.
Den ene Gang kom Forvalteren bag på ham, og til al
Uheld var nogle F år gået ind i en Havremark. Forval
teren gav Drengen en Del Skældud, og det tyngede hele
Eftermiddagen, men værre blev det, at han havde påtalt
det passerede for Faderen, og nu var der jo i en god
Mening, da den lille Hyrde kom hjem om Aftenen, men
han slap dog for Klø. Den anden Gang, Drengen faldt i
Søvn, blev det ikke opdaget. Han passede på, når Søvnen
begyndte at melde sig, så rejste han sig op og løb en rask
lille Tur, så forsvandt Søvnen. Skolegangen var 2 Dage
ugentlig, og de andre 5 var Tiden optaget af Arbejdet
som Fårehyrde. Daglønnen var 50 Øre, og det gav for
5 Dage 2,50 Kr. Drengen var såre glad, når han Lørdag
Aften Kl. 71/2 kunde gå hen på Godskontoret og hæve
sin Ugeløn og give sin Moder Pengene, når han kom hjem
Kl. 8. Det var en lang Dag for sådan en Fyr. Hyrdetiden
varede for ham til hen i Oktober, så var der en anden
Dreng, der havde vogtet Ungkvæg, som havde Privile
gium på Fåreflokken, når Ungkvæget var sat på Stald.
Så måtte Christian Vilhelm give Afkald på sin kære Fåreflok, som han trofast havde vogtet hele Sommeren fra
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Kl. 6 Morgen til 7 Aften. Han havde 2 Brødre, der vog
tede Ungkvæg på Rosenfeld. Den ene var 2y> Är ældre
og den anden 2^4 Ar yngre (kun 7l/t Ar) ; det var jo nød
vendigt, at de var med til at tjene til Hjemmets Oprethol
delse. De to Brødre fik hver 41 Øre om Dagen, Halvdelen
af en Kones Dagløn. De to drenge kom dog hjem med
hver 2,10 Kr. om Ugen. Om Vinteren gik de i Skole 3
Dage om Ugen, de andre Dage gik med at save Brænde
og meget andet Arbejde. Når det indtraf, at der skulde
graves en Grav, tog Drengene fat på dette Arbejde, det
var strengt, men de havde jo flere Dage til at fuldføre
det. Når Faderen havde målt Graven, kunde han over
lade Gravningen til Sønnerne, så var han fri for at opgive
en Dagløn andetsteds.
Christian Vilhelm kom i første Halvdel af Maj 1885
tilbage til Rosenfeld, men denne Gang som Vogter af Ung
kvæg, en 60—80 Stykker. Der var 2 Drenge om at passe
disse Dyr. Var Fårene gode at passe, så var Ungkvæget
en hel Plage at have med at gøre, især da når det var
varmt, så bissede de og var da særlig slemme til at løbe
hen på Områder, hvor de ikke måtte være. Dagene gik
bedre, da de var 2 Drenge om Vogtningen (den anden hed
Frederik Jensen og var 1 Är ældre end Chr. Vilh.). Ung
kvæget gik i en Eng, der kaldtes Gedeholmen. I Oktober
blev Ungkreaturerne sat på Stald, og de 2 Hyrder blev
så permitteret for Vinteren. I Vinterhalvåret 1885—86
gik Meddeleren på Husflidsskole på Rosenfeld, hvor Kam
merherreinde S. M. Oxholm bekostede Lokaler med Lys
og Varme samt honorerede Lærerne, der underviste.
Eleverne lærte at binde Børster, Koste og Kardæsker, og
ved Skolens Ophør afholdtes der Udstilling af Elevarbej
derne. De bedste blev præmierede. Meddeleren deltog i
flere Vintre med Held i den udmærkede Husflidsskoles
Undervisning.
Sommeren 1886 gik ligesom Året forud med Und
tagelse af, at Christian Vilhelm skiftede Makker og fik
en Dreng at arbejde sammen med som var et År ældre.
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1887 kom vor Meddeler ud at tjene hos Gårdejer Jens
Rasmussens Enke i Ornebjerg, et prægtigt Sted, hvor
Lønnen fra Maj til November var 30 Kr., i de Tider en
god Løn. Pladsen var særdeles udmærket, der forlangtes
kun, at Drengen skulde være tro og god mod Dyrene.
Det kedelige var, at han skulde op Kl. 4 om Morgenen
og køre for Pigerne ud i Marken til Malkning. Medens de
malkede, var Drengen ude i Udmarkerne for at flytte Får,
Plage og Ungkvæg. Derefter flyttede han Malkekvæget,
og det var afpasset således, at han var færdig, samtidig
med at Pigerne havde tilendebragt Malkningen. Somme
ren gik jævnt godt, Drengen var ikke overlæsset med
Arbejde, selv om der var Dage, hvor Humøret blev øde
lagt af drilske Kreaturer. Efter Indhøstningen blev Krea
turerne sidst i August sluppet løs, og så måtte han gå
og vogte hele Dagen, men da Christian Vilhelm altid
havde holdt meget af at synge, gik Tiden med at være op
taget heraf sammen med Vogtningen. Var der Lejlighed
til det, gik han hen hos den nærmeste Plovmand og van
drede Fure op og Fure ned og sludrede med vedkom
mende, mest om Provisorietidens politiske Tildragelser.
Til November 1887 kunde Drengen tage hjem med
de 30 kr., men til 1. Maj 1888 vendte han tilbage til den
gode Plads. Den 28. April 1889 blev han konfirmeret og
var til Alters 30. April, hvorpå han fortsatte i sin gamle
Plads for 3. Gang. Han var nu her fra 1. Maj 1889 til
1. Maj 1890 for en Løn af 55 Kr. Derefter fik han, 15V2
Är gammel, Plads hos Gdr. Kristensen, Ornebjerg, for en
Løn af 65 Kr. for et År. Betingelserne var, at han skulde
lære at pløje og bruge en Le og i det hele indøves i alt
Landbrugsarbejde. Det var en fortræffelig Plads, vor
Meddeler her havde fået. Maden var god og der herskede
det bedst mulige Forhold mellem Husbondsfolk og Tyende.
Hertil kom, at alt på denne Gård var i den mest fortrin
lige Orden, man var aldrig bagefter med Arbejdet, og
det gik med Lyst og Humør. På Mandens Fødselsdag.
22. Februar, havde Tjenestefolkene fri om Eftermiddagen
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og blev budt til Bords sammen med Gæsterne, med hvem
de efter det gode Måltid spillede Kort. Det sammen gen
tog sig på Madmoderens Fødselsdag 7. Juli. I denne Plads
forblev Christian Vilhelm til 1. Maj 1891.
Man får af Chr. Vilh. Daneholms Optegnelser et
ret alsidigt og levende Indtryk af Dagligliv, Fester og
Gilder i det gamle Kastrup Sogn. Det var i Årtierne om
kring 1900, at de gamle Tider også her var ved at være
forbi. Derfor er det påskønnelsesværdigt, at den fordums
Klokkersøn fra Kastrup i 1933 tog sig den Opgave på
at nedskrive sine Barndomserindringer, der, hvad man
kun kan glæde sig over, har et lyst Præg. Hans Minder
som Hyrde og ung Tjenestekarl fortæller ikke om onde
Oplevelser og er ikke bitre af Indhold. De Pladser, han
havde, var alle gode, noget, som er sjældent at læse om i
Tyendeoptegnelser med selvbiografisk Indhold. Vi for
lader nu Kastrup Sogn i Håb om, at den foranstående
Skildring på heldig Måde vil styrke Hjemstavnsfølelsen
og uddybe den historiske Sans hos Egnens Befolkning.
NOTER:
0 Se Traps Danmark, 5. Udgave IV Bind (1955), 296—99.
2) Optegnelser i Dansk Folkemindesamling (Det kgl. Bibliotek)
ved Portør Chr. Vilh. Daneholm, Skelskør. Nogle af Daneholms
Optegnelser er tilvejebragte af A. Rønnekilde Nielsen, Slagelse,
1933. Stoffet fra Kastrup Sogn findes i Dansk Folkemindesamling
under Topografinummer 593. 3) Jfr. Hans Ellekilde i Historisk
Aarbog for Præstø Amt 1940, 183—84. 4) August F. Schmidt:
Danmarks Helligkilder (1926), 123. Historisk Aarbog for Præstø
Amt 1923, 3—17. 5) Ludvig Edvard Lakier var Præst for Kastrup
Sogn 1858—1886. Valdemar Julius Winther var Sognets Præst
1S86—1907.
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SVEND FREDE ARNHOLTZ
IN MEMORIAM
21. august 1959 døde civilingeniør Sv. Arnholtz, Hel
singør, efter længere tids svagelighed.
Sv. Arnholtz blev født 2. april 1894 i Næstved og
var søn af fotograf E. Arnholtz. Han blev cand. polyt.
og knyttedes til Statens Vandbygningsvæsen.
Sv. Arnholtz følte sig stærkt knyttet til sin fødeby
og var levende interesseret i dens historie. Allerede i
Historisk Samfunds årbog for 1920 fremkom hans afhand
ling „Historiske Efterretninger om Næstved Latinskole
og dens Lærere“, bygget på omhyggelige kildestudier. Til
årbogen for 1954 leverede han den store artikel „Gamle
Næstved-Fotografer“, hovedsagelig udarbejdet på grund
lag af avisannoncer og iøvrigt forbilledlig i sin art.
I de følgende år svækkedes Sv. Arnholtz’ syn hurtigt,
og han blev til det sidste helt blind. Alligevel udførte han
den bedrift at fuldende endnu en historisk artikel (til år
bogen for 1958), „Tivoli i Næstved“, der som afhandlingen
om fotograferne hovedsagelig byggede på annoncestof.
Sv. Arnholtz måtte lade andre foretage udskrifterne af
kildestoffet, men evnede selv at samle og forme stoffet.
Som sædvanligt var hans arbejde præget af grundighed
og nøjagtighed. Men desværre måtte det jo blive det sidste.
Æ ret være hans minde.
F. M.

EFTE R SK R IFT
til „Jacob Olsen og Inger Joensdatter af Skovhuse“
I Personalhistorisk Tidsskrift 80. årgang (14. rk. 2. bd.
3. h.) 1960 har kunstmaler Wilhelm Seidel påvist, at det
ovennævnte ægtepar i Skovhuse har haft 3 børn, 14 børne
børn og 1 barnebarnsbarn eller ialt 18, og ikke som at
degnen Serritzlew 1824 anført 28.
Wilhelm Seidel skriver:
Allerede i 1824 maa Inskriptionen imidlertid have væ
ret noget ulæselig, hvad der maa være Aarsagen til, at
Serritzlew opgiver Antallet af Æ gteparrets 3 Børn og
Børnebørn til at være 28, hvilket ikke passer med Virke
ligheden, da de kun var 8 den 7. juli 1759.
Jacob Olsen var Søn af Gaardmand i Skovhuse Oluf
Hansen og 1ste hustru Kirsten Petersdatter. I snart 40
Aar har jeg arbejdet paa en stor Efterslægtstavle over
Efterkommere af Oluf Hansen i Skovhuse og kender derfor
Jacob Olsens og Inger Joensdatters 3 Børn og Børnebørn
ganske nøje.
Deres ældste Søn, Regimentsskriver ved Vordingborg
Rytterdistrikt, Cancelliraad Johannes (Hans) Jacobsen
var gift 3 Gange, men havde kun Børn med sin 1ste
Hustru Anna Kierstine Mentzdatter Bernhof, nemlig 9
ialt; deraf var den ældste født 1743 og den yngste 1756.
Deres yngste Søn, Regimentsskriver ved Vordingborg
Rytterdistrikt Børge Jacobsen døde ugift i Vordingborg
3/6 1775 uden Børn.
Datteren Kirsten Jacobsdatter var gift 3 Gange, men
havde kun Børn i sine 2 første Ægteskaber. Hun var 1ste
Gang gift (viet 15/6 1729 i Øster Egitzborg Kirke) med
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Gaardmand i Kødstofte Peder Ebbesen, død i Kødstofte
1737, begr. 6/3.
I dette Ægteskab var 2 Sønner, hvoraf kun den yngste
Gaardmand i Baarse Jacob Ebbesen var gift før 7/7 1759;
han havde en Søn Peder Ebbesen, født i Baarse 1758, døbt
22/2 i Baarse Kirke. I andet Ægteskab 7/10 1737 (Kgl.
Tilladelse) med tidligere Ladefoged paa Joenhoved, Selv
ejer i Rødstofte Jacob Hansen Engel var 3 Døttre; heraf
var kun den ældste Inger Jacobsdatter Engel gift før 1759,
men fik først sit første Barn 1760.
Det vil altså sige, at da Jacob Olsen og Inger Joensdatter fejrede deres Guldbryllup den 7. Juli 1759 var til
Stede 3 Børn, 14 Børnebørn og 1 Barnebarnsbarn, ialt 18
i Tallet.
Wilhelm Seidel.

Redaktionen.

H IST O R ISK SAM FUND
FOR P R Æ S T Ø AMT
Årsberetning.
Ved den ifølge lovene foretagne skriftlige afstemning genvalg
tes de den 1. januar 1959 fratrædende bestyrelsesmedlemmer kom
munelærer H. Helium og arkitekt J. Tidemand-Dal. I stedet for
skolebestyrer R. Rasmussen, Glumsø, som ikke ønskede genvalg, valg
tes amtsskolekonsulent Ingeman Petersen, Glumsø.
Bestyrelsen består herefter af:
Arkitekt, m. a. a. C. J. Tidemand-Dal, Næstved, formand, og
lektor F. Michelsen, Næstved, sekretær, som sammen har udgjort
redaktionsudvalget, endvidere sparekassekasserer P. E. Andersen,
Næstved, kasserer, pastor J. L. Frederiksen, Stege, lærer Fr. H.
Helium, Vordingborg, godsejer, cand. jur. J. J. Jermiin, Store-Heddinge, gårdejer Alb. Schiøler, Toksværd, overlærer O. Odderskov,
Fakse og amtsskolekonsulent Ingeman Petersen, Glumsø.
Samfundet tæller den 1. december 1959 420 egentlige med
lemmer.
Medlemskontingentet må desværre på grund af de stigende om
kostninger forhøjes til kr. 8,00 p. a., hvilket ligger under årbogens
fremstillingspris og kun muliggøres ved tilskud fra stat og kom
muner.
Medlemskontingentet erlægges ved indsendelse af den i årbogen
indlagte giroblanket.
Regnskabet for 1958/59 balancerede med kr. 6.801,81, og status
udviste en formue på kr. 10.576,26.
Lørdag den 12. september 1959 afholdtes sammen med Næstved
Kunstforening udflugt til Jomfruens Egede, hvor lektor Michelsen
gennemgik kirken. Arkitekt Tidemand-Dal gennemgik herregården
og ligeledes senere på turen Lystrup og Sparresholm. Udflugten
havde samlet ca. 400 deltagere.
Der indsamles p. t. materiale til en revision af S. V. Wibergs
Præstehistorie fra 1879, for sin tid et kæmpearbejde. På grund af
vanskelighederne ved dengang at få de rette oplysninger frem,
findes der rundt om fejl og manglende oplysninger.
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Det vil derfor være af stor betydning, om brugere af oven
nævnte værk, som kan dokumentere fejl og mangler vil indsende
rettelser med kildeangivelser til værkets redaktør Poul Engelstoft,
V. Voldgade 115, København.
Næstved, december 1959.
C. J. Tidemand-Dal,
p. t. formand.

Historisk Sam fund
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PR Æ STØ AMTS MUSEER
1957-58
NÆSTVED MUSEUM
Regnskab 1958/59.
Udgifter:
Kr. 0.
Lønninger m. v............ 1.995,10
Lokaler ...................... 5.585,75
Samlinger .................. 2.192,95
Inventar ......................
64,00
Andre udgifter .......... 1.546,03
v . 11QQQQQ
kr. 11.383,83

Indtægter:
Kr. 0.
Tilskud fra under vi sningsministeriet
... 5.436,09
Tilskud fra amter og
kommuner
............ 9.060,00
Andre tilskud ........... 1.290,00
Kontingenter ...............
393,00
Renter
.......................
258,18
Andre indtægter ......
390,00
kr.16.827,27

Overskud at overføre
Overskud overført fra
til næste år .............. 14.200,29
forrige år .............. 8.756,85
kr. 25.584,12
kr. 25.584,12
Besøget udgjorde 1172.
Erhvervelser.
Fra forskellige steder i Næstved, hvor udgravninger i gader og
på byggepladser har fundet sted, er der fremdraget en hel del
keramikrester. Af større interesse var det, da der under kabelarbejde
i gaden Ramsherred i Næstved fandtes nogle middelalderlige sko
såler, som indsendtes til konservering på Nationalmuseet. Det drejede
sig om rester at såvel voksen- som barneko.
Under udhugning af murværk i St. Peders Kirke i Næstved i for
bindelse med opsætning af et nyt orgel fandtes i murfyldet et kridt
stenskapitel, formentlig fra den forsvundne romanske kirkebygning.
Gaver.
Blandt de gaver, museet modtog, skal enkelte nævnes: Gdr.
J. Clausen, Enø, skænkede et tæppe fra ca. 1830, vævet i kors-
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sting. Johannes Silkensen, Holme Olstrup, overlod os et stykke
legetøj fra 1892, en landauer med hest. Fra Svend Hansen, Pederstrup pr. Lov, modtog vi en bilæggerovn, mens fru Sivertsen, Her
lufsholm, var giver af nogle messing- og kobberting.
Det by- og egnshistoriske arkiv har modtaget en del arkivalier
og billeder. Blandt de sidste skal nævnes 2 fotografier taget af den
fine gamle Næstved-fotograf J. F. Busch.
Museets virksomhed.
Ved velvilje fra Næstved Diskontobanks side fik man for nogle
år siden lov til at benytte Kompagnihusets loft til magasin for
større museumsgenstande, der her blev opstillet uden nogen særlig
orden. Efter at banken i 1958 havde foreaget en reparation af huset
og i forbindelse hermed forsynet loftrummet med gulvbelægning,
lod museet genstandene rense og konservere, og man placerede dem
derefter systematisk, så der på denne måde opstod en art studie
samling.
Blandt de undersøgelser, museet har foretaget, er der særlig
grund til at nævne den i Olstrup. Museet indledte her et værdifuldt
samarbejde med gårdejerne Kaj Henriksen og Knud Hansen. Man
fandt frem til resterne af den forsvunde herregård Olstrupgård,
hvoraf endnu en bygningsrest var tilbage, mens der andre steder
kunne spores fundamenter.
F. Michelsen.
KØGE MUSEUM.
Besøget i museet har omfattet ialt 8,366 personer, hvilket be
tyder en fremgang fra året før på 359 personer. Museet, der nu
omfatter 31 værelser, har i det pågældende år fået indlagt i alle
værelser et centralvarmeanlæg, der har kostet over 50,000 kr., med
fjernvarme fra Bådhuset. Midlerne hertil havde vi fra to store by
fester i Køge, der tilsammen gav os et nettobeløb på over 70,000 kr.
Dette medfører, at vi nu også kan holde museet åbent i vinterhalv
året, foreløbig 2 à 4 timer daglig fredag, lørdag og søndag.
Museet har derhos anskaffet flere større glasmontrer, hvor
vor ret store samling af arbejder af Køge-sølv- og guldsmede op
bevares på let og overskuelig måde. Museet har derhos bevilget op
førelsen af en ret stor, lukket vognport, hvor ikke alene den store
rejsevogn fra GI. Køgegaard, den sidste karet fra Vallø Stift, men
adskillige gamle vogne, både køretøjer og arbejdsvogne nu på be
tryggende måde vil kunne opbevares.
Museets store og særprægede have blev i dette år rammen om
en ret storstilet koncert: „Våren i Museumsgården“, med efter
følgende dans af folkedansere fra de omliggende herreder.
19*
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I juli blev museumshaven i forbindelse med byfesten stillet til
rådighed for opførelsen af Stevns-forfatteren Niels E. Nielsens
skuespil „Svenskerne på Røngården“, et spil, der viste den jævne
bondes kår under svenskernes besættelse i 1658—59. Endvidere
arrangerede vi særudstillinger af vore smukke huenakker og af
de meget sjældne agehynder, som GI. Køgegaard har skænket os,
og som her var udstillet for første gang. Udstillingen var åben det
meste af sommeren.
I samarbejde med Historisk-Arkæologisk Forening i Køge har
der været arrangeret foredrag om emner, hentet fra museets
samlinger, bl. a. vore meget smukke folkedragter, vore sølvsamlinger og vort skomagerværksted.
Af nyerhvervelser skal vi ikke gå i enkeltheder, men blot nævne,
at vi har modtaget som gaver gamle landbrugsredskaber, hvidsøms
arbejder, beklædningsgenstande, textiler af forskellig art, et par
malerier og tegninger o. s. v.
Sluttelig anfører vi, selvom det skete lidt ind i det „næste å r“,
at museets medaljesamling er blevet forøget med en stor sjælden
hed, nemlig et exemplar i sølv af den medalje, der blev slået til
minde om Niels Juels sejr i slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677.
Det var en meget dyr medalje at erhverve, men ved hjælp af Kon
sul Yorks og Hustrus Fond, Ny 'Carlsbergfonden og Køge Kommune
lykkedes det at erhverve denne medalje, der med sine 13 cm i dia
meter og en vægt af 850gram er den største og samtidig den smuk
keste medalje, der nogensinde er slået i Danmark.
Vagn Bro.
SYDSJÆLLANDS MUSEUM
Regnskab 1958— 59.
Kr. 0.
Udgifter:
Indtægter :
Overført kassebeholdn 9.954,18 Kustodens løn m. v....
Medlemskontingenter
450,00 Tilgået samlingen ved
køb .........................
Entreindtægter .......... 2.072,25
Diverse tilskud .......... 4.071,15 Vedligeholdelse af byg
ning
......................
Indvundne renter ......
468,25
Diverse driftsomkostn.
Diverse udgifter ......
Kassebeholdn. at over
føre til næste års
regnskab ..................
kr. 17.015.83
kr.
Byggefonden:
Indestående på spare
kassebog .................. 14.892,91
Indvundne renter ......
739,07
kr. 15J63L98

Kr. 0.
2.296,07
1.511,00
222,31
2.384,70
66,55
10.535,20
17.015,83
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I 1958 var besøget på 7813, der fordeler sig således: 13 skoler
i Præstø amt med 996 elever, 27 andre skoler med 1274 elever, be
søgende iøvrigt 5543.
Boligministeriets materialebevilling til første del af museums
byggeriet forelå i sommeren 1958. Museet lukkede den 1. oktober
1958, hvorefter nedpakning og magasinering af museets samlinger
begyndte, og omkring 1. november påbegyndtes nedrivningen af
den gamle museumsbygning.
Museets samlinger er ved køb blevet forøget med 17 genstande,
hvoraf fremhæves: Et maleri af gåsetårnet af A. P. Madsen, en
klokkestage med adelsvåben fra 1620 samt et sølvhovedvandsæg ud
ført af Georg Kruse. Som gaver er modtaget diverse bødkerværktøj,
en vindovn fra 1785, en hørbrage, et knivbræt, en bærekrans, en
lugteflaske, en navneklud, et sengeomhæng, en dug med jagtmotiver,
formentlig fra Køng væveri, samt fra „Diersdal“ i Bakkebølle for
skellige brugsting bl. a. en terrin, 1 kiste, 1 ostepresse og bageredskaber.
T. Worsaae.

GRUNDTVIGS MINDESTUER I UDBY.
Grundtvig-museet i Udby blev oprettet i 1933 — 150-året for
N. F. S. Grundtvigs fødsel — i den lille, lavloftede præstegård
med de store længer. På initiativ af provst H. P. Meinertsen,
Mern, var det lykkedes en i 1925 nedsat komite at indsamle ca.
13,000 kr. som frivillige gaver, og på dette grundlag erhvervedes
den såkaldte „kapellanfløj“ af Udby præstegård. Her indrettede
man nogle stilægte møblerede mindsestuer for Grundtvig i de væ
relser, hvor han må antages at have boet, mens han gjorde tjene
ste som kapellan hos sin fader.
Provst Meinertsen blev valgt til formand for det lille museums
bestyrelse, og efter hans død overtog, provst N. Ehrenreich, Vor
dingborg, formandsposten.
Dette museum i den østlige længe af den maleriske gamle
præstegård bærer nu navnet „Grundtvigs Mindestuer i Udby“. 1
årenes løb er det for en stor del ved hjælp af gaver blevet udstyret
med en række værdifulde Grundtvig-portrætter, bøger og billeder
fra den unge Grundtvigs liv. I en glasmontre ligger med Grundt
vigs egen meddelelse den store bibel, som fru Constance Leth på
Egeløkke forærede den unge huslærer, og den besøgende vil des
uden finde flere af de historiske værker, som har haft deres plads
i faderens bibliotek og som vakte drengens historiske sans. Enkelte
af dem er indstreget af ham selv. Fra Frederiksborg-museet har
man lånt V. Kyhns store maleri af Udby, som blev skænket dig-
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te re n p å hans 70-årsdag, og, som er inspireret af salmen „Kirke
klokke, ej til hovedstæder —
Måske det især er den ejendommelige stemning i de lavloftede,
hvidkalkede små stuer med de gamle sjællandske møbler, som får
så forholdsvis mange mennesker til at dreje af fra den hårde
trafik på hovedvejen og aflægge besøg i præstegården. Museet be
søges årligt af 12—1500 gæster fra hele landet og en del norske
og svenske turister.
„Grundtvigs Mindestuer i Udby“ modtager f. t. støtte af Un
dervisningsministeriet, Præstø Amt, Den sjællandske Bondestands
Sparekasse, A/S Herfølge Frøhandel og enkelte privte givere,
der ønsker at være med til at bevare et synligt minde om det
største navn, der er knyttet til Præstø amt.
Bestyrelsen består af direktør Jørgen Paulsen, Frederiksborgmuseet, forstander Ernst Borup, Vartov, provst Ehrenreich, Vor
dingborg, pastor Erik Spuhr, Husby, gårdejer V. M. Pallisgaard,
Ørslev, gårdejer F. Hemmingsen, Udby, og seminarierektor M.
Bredsdorff, Vordingborg (formand).
Morten Bredsdorff.

MØNS MUSEUM
Regnskab 1958/59.
Udgifter:
Lønninger ..................•
Lokaler ......................
Samlinger ..................
Inventar ......................
Andre udgifter ..........

Indtægter:
3.324,50 Tilskud fra undervis7.041,10
ningsministeriet ... 4.104,54
9.330,07 Tilskud fra samme til
2.867,11
montrer .................. 1.275,00
784,25 Tilskud fra arbejds23.347,03 ministeriet .............. 7.740,30
Overført til n. år ...... 4.627,83 Ti’skud fra amt
l n „„9rn
’
kommuner .............. 10.732,50
Tilskud fra pengeinsti
tutter ......................
300,00
Medlemskontingent, en
tré-indtægt m. m. ... 1.015,19
25.167,53
__________ Overført fra forrige år 2.807,33
27.974,86
27.974,86
Aret 1958/59 bragte nogle afgørende forandringer for Møns
Museum: Den 23. maj 1958 toges de nye lokaler i brug. De mønske
kommuner forhøjede fra regnskabsårets begyndelse deres årlige
tilskud til museets drift til 75 øre pr. indbygger, og undervisnings-
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ministeriet anerkendte fra samme tidspunkt museet som tilskuds
berettiget efter den nye lov om lokalhistoriske museer.
I årets løb fortsattes et omfattende konserveringsarbejde m.
h. t. museets samlinger, og dette arbejde bekostedes i hovedsagen
ved tilskud fra arbejdsministeriet (som beskæftigelsesforanstalt
ning).
Museet besøgtes af 1818 personer, og samlingerne forøgedes
med 141 protokolnumre til 8365. Blandt årets gaver er der grund
til at fremhæve en stor sølvpokal, som mønboerne i 1783 skænkede
amtmand Walmoden ved dennes afgang som amtmand over Møns
amt. Pokalen erhvervedes for en betydelig sum ved auktionen over
generaldirektør Ole Olsens samlinger af kammerherre S. Scavenius,
Klintholm, og skænkedes af denne til Møns Museum.
J. L. Frederiksen.

ÆLDRE ÅRGANGE
af samfundets årbøger kan købes hos samfundet for neden
nævnte priser; for medlemmer dog med 25 % rabat:
Årgang 1913 ................................................................ Kr. 8,00
2,80
—
1914..................................................................
6,00
—
1915...................................................................
2,80
—
1916...................................................................
12,00
—
1917..................................................................
—
1919...................................................................
2.80
16,00
—
1920..................................................................
12,00
—
1924..................................................................
6,00
—
1925—26 à ......................................................
2,80
—
1927— 29 à ......................................................
10,00
—
1930....................................................................
2,80
—
1931—36 à ......................................................
8,00
—
1937...................................................................
10,00
—
1938..................................................................
2,80
—
1940—42 à ......................................................
6,00
—
1943 .................................................................
10,00
—
1944 .................................................................
2,80
—
1945—46 à ......................................................
6,00
—
1948..................................................................
2,80
—
1949..................................................................
2,80
—
1951—52 à ......................................................
6,00
—
1953..................................................................
4,00
—
1954—57 à ...................................................... »
Johs. C. Jessen: Præstø Amts Skolehistorie indtil
1830 (samt lærernes b io g ra fi)................................
„

12,00

Alle priser er ekskl. porto.
„Arv og eje“, udgivet af „Dansk kulturhistorisk M useums
forening“, p. a. kr. 8,60 (bogladepris 12,00 kr.)
„Fra Nationalm useets arbejdsm ark“, p. t. kr. 15,00 p. a.
(bogladepris 17,50 kr.)
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