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HISTORISK SAMFUND FOR PRÆSTØ AMT
der er stiftet 1912, har som formal at vække og nære den historiske
interesse i amtet og fremme studiet af dets historie
a) ved udgivelse af en årbog og eventuelt andre skrifter med
emne fra amtets historie,
b) ved afholdelse af møder med foredrag, fortrinsvis om lokal
historiske emner, og af udflugter til historisk interessante
steder, såvel inden for amtet som i andre dele af landet,
c) ved afholdelse af studiekredse, aftenhøjskole, hjemstavns
aftener o. 1. med emne fra amtets historie,
d) ved indsamling af historiske oplysninger om steder og per
soner i amtet.
Samfundets styrelse består for tiden (1969) af sparekassekas
serer P. E. Andersen, Næstved (kasserer), pastor J. L. Frederiksen,
Stege, gårdejer Knud Hansen, Holme Olstrup, skoleinspektør Axel
P. Jensen, Hårlev, viceskoleinspektør, forstander K. Rich. Jensen,
Store Heddinge, retsassessor Niels Johansen, Præstø, lektor F. Mi
chelsen, Næstved (formand), amtsskolekonsulent J. Ingemann Pe
tersen, Glumsø (næstformand og sekretær) og dommer T. Worsaae,
Vordingborg. — Redaktionsudvalget består for tiden af formanden,
J. L. Frederiksen, Knud Hansen, Axel P. Jensen og T. Worsaae.
Indmeldelser til Historisk Samfund modtages af styrelsens med
lemmer. Kontingentet, for tiden kr. 15 årligt, indsendes efter mod
tagelsen af årbogen.
Om ældre årgange af samfundets årbøger se omslagets 3. side.
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ET KORT OMRIDS
AF MIT LEVNEDSLØB
2O EN

DEL

O M F A T T E N D E T ID E N S ID E N 1852

S K R E V E T PAA F R E D E R IK S B E R G 1909—10
A. P E T E R S E N

„Arbejd og bed saa skal du jaa,
Hvad til Din Tarv du kan attraa,
Saa siger Gud os i sit Ord.
Den Lov er for den ganske jord!“

Denne Guds Lov har stedse for mig været det højeste til Efter
følgelse, og jeg føler mig forvisset om i mit Livs Aften ikke at have
taget fejlt. Jeg paalægger derfor alle mine Efterkommere, som
maatte se disse Ord: „Gaa hen og gør ligesaa!“
Arbejde er en Velsignelse og bringer ved Guds Naade dagligt
Brød til enhver af os, og den, der ikke vil arbejde bør efter Skrif
tens Ord ikke have Føde!
Skrevet den 26de Juni 1909.
A. Petersen.

Mark !
Denne Bog, der er nedskrevet for mine Efterkommere i nedadstigende Linie, er det mit Haab og Ønske maa blive bevaret i
kærligt Minde om den gamle Forfatter
Anders Petersen,
født 22/12 1827, død KL 12 Nat 13/8 1914).
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SEMINARIETIDEN PAA JONSTRUP
om foran anført i 1ste Del, var jeg nu bleven Seminarist, egent

S

lig kun Elev, og vi havde anskaffet os ligesom Studenterne en
fælles kendelig Kasket, købt hos en Kasketmager Trane i Møntergade
i Kjøbenhavn. Det var jo en stor og vigtig Gerning, vi forberedtes til
paa den gi. Borg.
Lærerne var, foruden den fornævnte Forstander, som 2den
Lærer Cand. theol. Becker (hvem jeg senere vil faa Lejlighed til
at omtale), som 3die Lærer Seminarist Carl Mortensen og som 4de
Lærer Brasch, senere forfl. til Amager. En Lærer i Havedyrkning
Gebauer i Stenløse, der kom Lørdag Eftermiddag underviste mig
kun nogle Gange, da jeg foretrak at rejse til Hovedstaden, mindst
hver 14de Dag, og Betalingen for den 2l/2 Mil lange Køretour var
1 Mark (16 Skilling).
Ved Undervisningen i den første Tid var det lidt vanskeligt
for mig at følge med. Dels hørte jeg til de ældste, og dels havde
jeg kun i et Par Maaneder erholdt Forberedelse, medens de fleste
andre havde enten som Lærersønner fortsat Skoleundervisningen i
Hjemmet, eller ved privat Undervisning hos Lærere i 1 à 2 Aar.
I den første Tid maatte jeg ofte søge Hjælp enten hos Brøchner-Larsen af ældste Klasse eller Carl Sever Madsen og H. P. Chri
stiansen af mellemste Klasse, der alle hjalp mig.
Nu kom Sommerferien og jeg skulle skaffe Penge; thi hvis
jeg ikke kunde det, maatte jeg atter forlade Seminariet og gaa over
til anden Virksomhed - hvilken? Tilbage til mit lærte Haandværk
som Landsbyvæver, vilde være en bitter Skuffelse - og som Militær
havde jeg aldeles ingen Lyst!
Først rejste jeg til Kjøbenhavn og efter et Par Dages Ophold
der til min fattige Moder i Bjeverskov. Herfra kørte Sognefoged
Jens Christiansen, for hvem jeg tilforn havde udført flere skrift7

lige Arbejder, til Giesegaard for at tale min Sag, først med Gods
forvalter Hans Hansen, der mente, at naar Greven havde sagt A ved
at meddele mig en Understøttelse til Forberedelsen, saa maatte han
ogsaa sige B og betale for mig paa Seminariet.
Derefter kom vi til Grev Brockenhuus-Schack, der paa den
mest elskværdige Maade modtog os og lovede mig Understøttelse i
Seminarietiden. Ved Resolutionen fik jeg ikke alene et Beløb til
Betaling af Undervisning og Opholdet, men endog et mindre Over
skud til Bøger og Klæder. Henæd var jeg ved mine formaaende
Velynderes Hjælp bleven sikret Opholdet paa Seminariet for at
opnaa mit forønskede Livsmaal. Nu ere de alle hensovede, men skønt
henved 60 Aar ere forløbne siden den Tid, erkender jeg, at jeg
skylder dem alle, særlig Grev Schack (død 2/2 1892) min inder
ligste og dybeste Taknemlighed. Det tilstaaede Beløb sendtes mig
pr. Post fra Godskontoret hvert Kvartal og indbetalt til Forstanderen.
Uagtet Fremgang ved Undenisning lykkedes det mig ikke paa Grund af manglende Naturgave i Sang og Musik - at naa ret
langt frem i Klassen. Og skønt jeg fik bedst Karakter i Skrivning,
tildels ogsaa i Historie og Geografi, kunde det ikke opveje det
manglende. Der var imidlertid intet til Hender for mig ved Op
flytning ved Halvaarsexamerne, men alt gik efter Tour.
I det andet Aar forlod Brasch Seminariet og afløstes som Læ
rer af Høyer, der næppe burde været Lærer i denne Stilling.
Men som jeg stod allerbedst i det og skulde forberede mig til
at taget det andet Aars Examen og indtræde i Afgangsklassen, mod
tog jeg Indkaldelsesordre til at melde mig ved Artilleriet. Jeg ind
gav strax Ansøgning om at blive fritagen, for at fortsætte min
Uddannelse ved Seminariet, men dette blev negtet, eftersom jeg
havde forpligtet mig til ved min Permission at møde, saafremt
Armeen blev stillet paa Feltfod.
Min Stilling blev herved fortvivlet; thi det stod ikke klart,
naar jeg kunde igen blive permitteret eller komme tilbage. Mine
Medseminarister foranstaltede en lille Afskedsfest for mig den Maj
1854. Niels Rasmussen af ældste Klasse skrev en Sang til min Ære
og Ole Dahl holdt Afskedstalen. Alle ønskede Held og Lykke, men
udtalte Haabet om min snarlige Fritagelse.
Lystigheden blev stor, og da jeg næste Morgen kom op til
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Professoren for at sige Farvel tilføjede han smilende, at de havde
foreviget min Afrejse ved at rive den gamle Gymnastik-Maskine
om, hvilket medførte en Bekostning.
Den følgende Dag meldte jeg mig ved Artilleriets Tøjetat,
hvor jeg troede, jeg igen vilde blive ansat paa General Wedelfeldts
Kontor. Men nej, der var min Plads optagen og Adjutant Neue
udtalte, at min Indkaldelse ikke kunde være saa absolut nødven
dig, eftersom flere af Aspiranterne ikke vare indkaldte. Han lovede
mig sin Bistand til snarlig Permission.
Efter at have faaet Soldatertrøjen paa paa ny blev jeg ansat ved
Laboratoriet. Desværre hengik der 3 Maaneder inden jeg fik Per
mission og kom til Seminariet igen den 15. August 1854. Denne
Tid var aldeles spildt for mig og kunde ikke oprettes.
Aldrig glemmer jeg den Forstyrrelse denne Indkaldelse saa let
kunde have foraarsaget mig, eftersom jeg, trods al anvendt Flid i
Fremtiden ikke var i stand til at faa oprettet, hvad der var gennemgaaet i Regning, Aritmetik og Geografi samt særlig i Verdens
historie m. v. - Det, der glædede mig var, at jeg baade af Lærere og
Medelever blev modtaget særdeles velvillig paa den gamle Borg paa ny.
Egentlig var der givet mig Haab om, at jeg det tredie Aar
skulde nyde Friplads, men da jeg var fraværende ved Indstillingen
kom jeg ikke i Betragtning. Grev Schack var imidlertid saare vel
villig og gav mig Understøttelse ogsaa i dette Aar. Desuden skæn
kede Professoren mig halv Friplads det sidste Halvaar.
Utrættelig, ja med den største Ihærdighed! arbejdede jeg paa
Seminariet i de Aar, jeg var der. Jeg forspildte ingen Tid, hverken
tidlig eller silde; gik i godt Vejr sammen med min sønderjydske
Ven Henning Petersen i Havens smukke Gange for med ham at
gennemgaa Lektierne, sad ofte om Aftenen, efter at de andre var
gaaet til Ro, ganske ene og formærkt paa et lille Vaabenkammer
for at lære mine Ting.
Dette var i Grunden utilladeligt og blev kun opdaget af min
kære Lærer Becker, der havde sit Værelse ovenover og selv arbej
dede - som han sagde - til Kl. 1-2 om Natten for at fortjene noget
ved Feuilletoner til Bladet „Fædrelandet“. Ganske vist fik jeg Navn
af „Læsehest“, men jeg matte gøre det af Nødvendighed.
Dimissionsexamen i Sommeren det følgende Aar nærmede sig
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med stærke Skridt, og da den jo skulde være en Prøve eller Attesta
tion for hele Livet om ens Dygtighed og Duelighed i sit Kald, saa
imødesaa man dens Udfald med den største Spænding. Det gjaldt
jo om i enhver Henseende at anstrenge sig og ikke forspilde et ene
ste Øjeblik. Jeg anstrengte mig efter bedste Evne, og i Ensomhed
tilbragte enhver Fritime baade i Haven og den nærliggende smukke
Skov med Repetistion af det lærte.
Examen var bestemt til Afholdelse den 25. og 26. Juni 1855,
men forud for denne gik den saakaldte skriftlige Del, der blev af
holdt 3 Uger forud. Ved denne bestod jeg alt saavel, at jeg gjorde
mig Haab om 1ste Karakter, hvis intet Uheld indløb.
Som overværende ved den mundtlige Del var Biskop Martensen, Overskoledirektør Monrad, Provst Boisen i Gjentofte, Pastor
van Wiilich i Greve og fl.
Examinationen foretoges af Seminariets Lærere; thi det var
først nogle Aar efter den Tid, at den saakaldte Examenskommission
oprettedes; ved hvilken der ansattes fremmede Examinatorer. Senere
forandredes dette til, at Lærerne examinerer igen deres Elever.
Skønt min Dimissionsattest er vedhefter 1ste Del af disse Op
tegnelser, saa vil jeg dog her anføre, at Resultatet blev: 1 ug for
Skrivning, 6 mg for Religion, Stil eller Udarbejdelse i Modersmaalet,
Regning, Boglæsning, Georgrafi og Historie samt i Gymnastik, godt
i Katekisation og Indbyrdes Undervisning, tg for Sang og Musik,
og alene paa Grund af dette tg blev Hovedkarakteren = Duelig.
Desuden fik jeg i Bifagene: ug for Verdenshistorie, mg for Tegning
og g for Naturfagene og Matematik, men disse Fag havde ingen
Indflydelse paa Hovedkarakteren.
Denne min Dimissionsattest skal være en enestaaende Attest
jr a Seminariet, idet et tg for Sang, naar de øvrige Karakterer var
til 1ste Karakter, ikke kunde faa den Indflydelse at nedsatte samme
til 2. Karakter. Bestemmelserne for Beregningen talte ogsaa her
imod; thi blev Sangkarakteren udeladt, vilde Hovedkarakteren være
„Megetduelig“. Desuden hed det, at der til 1ste Karakter skulde
være 7 mg og 3 g, men manglede der noget derved og der var et
ug, kunde dette hæve et g til mg. Var dette fulgt ved Beregningen,
vilde jeg altsaa havt 8 m, 1 g og 1 tg, der altsaa maatte blive til Mg
eller „Megetduelig“. Selvfølgelig var dette en stor Skuffelse for mig;
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thi nu skulde jeg hele Livet igennem gaa med Prædikattet Anden
Karakter i Stedet for, at alle Kolleger med flere mente, at Karak
tererne maatte vise „Mduelig“. Jeg rejste endnu samme Aften meget
mismodig til Kjøbenhavn.
Den første, der gjorde opmærksom paa Fejlregningen, var
Pastor Ross i Lidemark, derefter seneste Provst Storm, der endog
mente, at Ministeriet burde forandre „Duelig“ til „Megetduelig“.
Overskoledirektør Monrad beklagede meget, da han selv havde væ
ret med ved Dimissionen, at han ikke var bleven opmærksom paa
Fejltagelsen. Han udregnede Karaktererne efter Pointsberegning,
hvorved det viste sig, at de svarede til et godt „Megetduelig“, og
det var mærkeligt, at der ved Censuren ikke var sat et g? i Stedet
for tg.; thi saa var Fejlen rettet. Overskoledirektøren lovede at for
anledige en Forhøjelse af Karakteren, men det endte med, at Mini
steriet den 9. Maj 1857 udstedte Bekendtgørelse om, at Karakte
rerne fremtidig beregnedes efter Talværdi og at der fordredes 164
Points til „Mduelig“. Efter denne Beregning fik jeg mindst 170
Points. Provst Storm hørte derimod intet og fik aldrig Svar paa
en Indstilling til Ministeriet i Sagen. Seminarieforstanderen derimod
gav i et i 1859 af ham udgivet Skrift, Pag. 17, en Forklaring om
Forhøjelsen af ug til mg., af et g., der synes ikke at være efter
Bestemmelserne. Der fordredes kun i de 10 Fag, som foranmeldt,
kun at tg. forhøjedes til g. ved det overflødige ug. og dette ansaa
han for ikke tilstedeligt, uagtet der derved blev et mg. formeget.
Den Hovedkarakter, der saaledes var tildelt mig ved Dimis
sionen blev altsaa staaende trods Provst Storms meget indtrængende
Anmodning til Ministeriet om at faa den forhøjet til et „Meget
duelig“. Desuden er der Grund til at antage, at Overskoledirektør
Monrad, der ved sin foretagne Pointsberegning havde erkend den
foregaaende Fejlregning ogsaa gjorde alt for om muligt at faa en
Forandring heri. Det hele strandede vist paa Forstanderens og mu
ligt Biskop Martensens bestemte Modstand, da ingen af dem kunde
være bekendt, at Ministeriet skulde underkende deres fejlagtige
Beregning.
Da jeg med et „Duelig“ skulde være 2 Aar Hjælpelærer, inden
jeg fik fast Ansættelse, gav Ministeriet mig strax Dispensation her
fra, og jeg har aldrig mærket, at Karakteren kom mig til Skade.
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SOM LÆRER I VALLØBY
FRA 10/7 1855 TIL 31/12 1886
Forud for Afgangsexamen var jeg, ligesom de fleste andre
Dimittender, bleven tilbudt Plads, da der den Gang var Mangel
paa Lærere. Jeg indvilligede i at tage en Hjælpelærerplads i Valløby,
et Par Mil fra mit Fødehjem; uden at ane, jeg skulde forblive der,
da min Hu og Tanke den Gang helst var til Lærer i en Kjøbstad.
Med Sognepræst Thaning havde jeg brevvexlet om Pladsen hos
daværende Lærer N. Hansen. Jeg skulde have en Løn af 120 Rdl.
aarlig og fri Station.
Fra København rejste jeg til Bjeverskov og derfra spadserede
jeg den 10de Juli 1855 til Kjøge. Mine Penge var slupne op, saa
jeg maatte laane 3 Mark af min Moder, og med denne Kapital i
Lommen begav jeg mig paa Rejsen. I Kjøge traf jeg en Gaardmand
Lars Larsen fra Taarnby, med hvem jeg fik Befordring til Valløby.
Her saa jeg første Gang Skolen, hvis Beliggenhed forekom mig ret
indbydende nær den gi. Kirke.
Anderledes viste Forholdene sig indenfor Skoledøren. Her var
en lille Forstue, brolagt med toppede Strandsten, hvorfra jeg gen
nem en meget lav Dør med Klinkefald kiggede ind i Skolestuen,
der havde røde brændte Sten til Gulv. Derefter førte Lærer Hansen
og Hustru, der venligst havde modtaget mig og budt mig „Velkom
men“, ind i deres Lejlighed, der bestod af 2 Værelser, hvoraf det
inderste af dem benyttedes til Soveværelse. Jeg rettede strax Fore
spørgsel om, hvor jeg skulde have mit Værelse? Svaret lød, at det
første Værelse, Dagligstuen, vilde blive mig overladt til Afbenyt
telse; thi dette var sket til de forrige Hjælpelærere.
Ved Værelset var der den store Ulempe, at man fra Soveværel
set skulde gennem det for at komme i Køkkenet og ligeledes for
at komme fra Gaden ind til Familien passere der igennem. Jeg forudsaa strax, at jeg kom til at bo paa alfar Vej, men herved var intet
at gøre, da der ikke fandtes flere Værelser.
Hvorledes Sengelejet blev for mig de første Nætter - om paa
et Par Stole - erindrer jeg ikke. Der fandtes kun et Bord, et Par
Stole og en Kommode til Brug for Familien. Nogle Dage efter
erholdt jeg en gi. Sovesofa, købt i Kjøbenhavn, med sort Voxdugsbetræk og egne Sengklæder samt senere et af Frøken Heickelmann
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paa Vallø overladt stort, gammelt Skærmbrædt, med hvilket jeg fik
afdelt og indrettet et nogenlunde antageligt og bekvemt Værelse til
egen Afbenyttelse.
Skolestuen svarede selvfølgelig til Værelserne. Den bestod af
2 Fag paa en c. 6-7 Alens Bredde og Længde; thi Forstuerummet
var afdelt derfra ved et muret Skillerum og benyttedes til Pige
kammer. Af Inventarier i samme fandtes en gi. sort Tavle, et rødmalet Skab, en gi. Reol, et mindre rødmalet Bord paa en simpel
Forhøjning som Kateder samt dertil en Lænestol med udstoppet
Krølhaarssæde med Læderbetræk, der bar tydelige Mærker af Hul
ler, fremkomne af Naalestik eller deslige. Ude i Skolen fandtes 3
Stkr. Skraaborde med faste Bænke samt et gi. Fyrretræes Bord med
løse Bænke, hvilket ofte udlaantes ved Bryllupper, Begravelser o. desl.
Af Undervisningsmidler fandtes kun „Leonhardts Danmarks
Kort“, en gi. Bibel, 6 Stkr. nye Testamenter, 6ds Mallings Store
og gode Handlinger, 6ds Birchs Læsebog: „Naturen, Mennesket og
Borgeren“, 5ds Hjorts „den danske Børneven“ (tildels defekt) og
nogle Stkr. af Hallagers lille Læsebog samt endelig 10 Expl. af
Lærer A. O. W. Jensens Læsebog, forærede af Vallø Stift, der næ
sten var de eneste brugbare Læsebøger i de første Aar.
Møblerne vare forfærdigede af en tidligere Lærer A. Pedersen,
og endnu fandtes Listerne rundt om paa Væggene i Skolestuen,
men kun faa Levninger af Tabellerne til „Indbyrdes Undervisning“.
Børneantallet i Skolen var den Gang lidt over 50, fordelte i
2 Klasser, der søgte Skolen her anden Dag. I ældste Klasse var der
6 store Drenge i 13-14 Aars Alderen, der mødte i Skolen den før
ste Dag med bare Fødder i Træskoene, hvad de vel vare vante til.
Den første Dag, jeg holdt Skole, mødte de samtlige ved Undervis
ningen for at se deres nye Lærer. Da Undervisningen var forbi, og
jeg havde sluttet med Bøn og „Fadervor“, antog jeg, at Børnene
paa en høflig Maade passerede mig forbi til „Farvel“. Jeg stillede
mig ved Bordet for at erfare, hvorledes de vare vante til at forlade
Skolen. Alle, særlig Drengene med de klaprende Træsko paa Sten
gulvet, stormede ud, næsten i et vildt øredøvende Hyl og Trampen,
saa jeg som Lærer fik det Indtryk, at det var samme Introduktion,
som var bleven de gamle Degne til Del, naar de havde læst for
Ungdommen, baade i Kirker og hjemme i Byerne.
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Næste Dag gik det anderledes med yngste Klasse, der ogsaa
var mødt fuldtallig. Jeg paalagde dem, inden de gik fra Skolen,
til Afsked med et „Buk“ at sige Farvel til Læreren. Den følgende
Dag kom ældste Klasse igen, dog lagtfra saa talrig, og ej alle de
store Drenge. Da Undervisningen var forbi og „Fadervor“ læst, ven
tede de paa Forlov, men i Stedet fik de alvorlige Mindelser om
fremtidig at vise Læreren Ærbødighed og opføre sig vel. Jeg viste
dem alle, hvorledes vi burde skilles efter Undervisningen og da et
Par Drenge søgte at vise Trods, stillede jeg mig ved Døren og til
delte hver en fortjent Revselse. Dette gjorde sin Nytte, og jeg blev
fremtidig befriet for Træskoklapren, ligesom de ogsaa mødte med
Strømper paa Fødderne.
Endnu inden Sommerferien i August havde Provst Neergaard
i Faxe meldt sig i Juli Maaned til Visitats. Jeg erindrer endnu 54
Aar efter med hvilken Frygt jeg imødesaa dette Provstebesøg efter
som Børnene, efter min Mening, stod meget tilbage i Kundskaber og
jeg kun været Lærer der i 14 Dage.
Provst Neergaard, der var en ældre Mand paa 61 Aar kørte
først til Præstegaarden og kom i Følge med Pastor Thaning til Sko
len. Af Høflighed lukkede Præsten Skoledøren op, for at Provsten
først kunde gaa ind, men glemte at gøre opmærksom paa, at det
hed „Buk“. Provsten gik rask fremad, stødte Panden saa stærkt mod
den øverste Del af Dørkarmen, at han næsten faldt besvimet til
bage og af Præsten maatte føres til Sæde paa min Stol. Her forblev
han siddende under hele Overhøringen og holdt bestandig Haanden
for Panden. Præsten udførte hele Overhøringen og Provst Neer
gaard, der altsaa blev min første Visitator, gav mig ved Censuren
et om man vil glimrende Vidnesbyrd om, at den „unge Lærer“ be
gyndte sin Undervisning tilfredsstillende, hvortil Provsten ønskede
Held og Lykke.
Min Skolegerning var saaledes i Overensstemmelse med det
gamle Ord „godt begyndt“, og jeg trøstede mig til efter Ordsproget
at den ogsaa vilde blive „vel fuldendt“.
Snart efter kom Sommeferien, hvilken jeg tildels tilbragte hos
min Forlovede i Kjøbenhavn. De første Dage i September begyndte
Skolen paa ny og med Liv og Lyst samt en Udholdenhed, der aldrig
svigtede mig, tog jeg fat paa Skolegerningen. Dette fremhævede
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Pastor Thaning ogsaa i en Anbefaling, at jeg med „Flid og Dygtig
hed havde hævet Skolen, der tidligere havde været mindre godt
besørget, til stor Fuldkommenhed ved min Undervisning“.
Opholdet hos Lærerfamilien var mindre heldig, hvorfor jeg
ogsaa tænkte paa at søge et ledigt Embede i Nykjøbing paa Falster,
men Pastor Thaning bad mig at blive.
Gæstgiver Heickelmanns’ Søn, Valdemar H., havde jeg været
1 Aar sammen med paa Jonstrup. Han var den Gang Hjælpelærer
i Ølsemagle, hvor jeg besøgte ham og kørte sammen med davæ
rende Kapellan Ponsaing dertil og opholdt mig langt ud paa Af
tenen, hvorfra jeg gennem Kjøge spadserede til Valløby.
Kort efter tog Læreren i Ølsemagle Afsked og Vald. Heickelmann kom hjem som tjenstledig hos Faderen paa Vallø. Her blev
jeg meget vel modtaget baade af Fader og Søn samt en gammel
Tante Lise og nød meget godt i deres Hjem. Gæstgiver Heickelmann ansaas den Gang for en meget velstaaende Mand, men blev
senere, efter at være fratraadt Stillingen paa Vallø og en kort Tid
boede paa Billesborg, saa fattig, at jeg maatte laane ham 30 Rd.
til Rejsen over til Sønnen, der var bleven Lærer i Holmstol ved
Skanderborg. Herfra vendte han ikke mere tilbage.
I 1855 havde man ikke faaet noget Postvæsen for Landet, men
Breve maatte afleveres til nærmeste Købstad for at blive bersørgede
med Posten derfra. Paa Vallø holdt man for Stiftsdamernes Skyld
et gaaende Postbud 4 Gange ugentlig og kørende de to andre Dage.
Stiftsforvalter Rode havde velvillig tilladt Egnens Beboere et be
stemt Klokkeslet om Aftenen at indlevere Breve til Besørgelse paa
Stiftskontoret. Dette benyttede jeg mig af, og da jeg en Aften kom
for at levere et Brev til Besørgelse, var Justitsraad Rode selv til
stede, modtog mig saavel som Brevet paa det venligste, vendte dette
et Par Gange og betragtede Skriften meget nøje. Da jeg var frem
med, spurgte han først om min Stilling, og da jeg forklarede ham,
at jeg var Hjælpelærer i Valløby, udtalte han, at dette var mindre
heldigt.
Holdende mit Brev i Haanden sagde Hr. Justitsraaden: „De
res Skrift tiltaler mig, den kunde jeg bruge. Vil De skrive her paa
Kontoret i 4 Timer hver Aften, saa giver jeg Dem 2 Mark for
Aftenen; thi i Valløby kan De efter Forholdene ikke være?“ Selv15

følgelig blev jeg glad for Tilbudet og svarede: „Ja, gerne Hr. Justitsraad!“ Jeg mødte et Par Aftener efter kl. 6, og det første, jeg
skrev der var Indførelsen af Præmieuddelingen til Stiftets Lærere
og Skolebørn den 28. Oktober 1855.
Ved samme Tid, vist i Midten af Maaneden, havde Stiftspræ
sten paa en Maade for Præmiernes Skyld visiteret i Skolen. Hr.
Pastor Storm fremtraadte paa den mest elskværdige Maade mod
mig, udspurgte mig om Forholdene der og tildels beklagede de
Forhold, jeg skulde virke under. Saaledes lærte jeg at kende mine
to Velgørere, der senere i de følgende ti Aar satte saa stor Pris paa
mit Arbejde og viste mig saa stor Tillid og Velvillie, at jeg endnu
med Glæde nævner dem begge som mine fortrolige Venner. Særlig
maa jeg sige om Provst Storm, at han i Et og Alt senere betrag
tede mig som om jeg kunde have været hans egen Søn !
Paa Stiftskontoret tilbragte jeg derefter omtrent hver Aften,
undertiden ogsaa om Søndagen, hvor jeg modtog Breve til Be
sørgelse med Posten næste Morgen og ogsaa oftere var tilstede
ved Udlaan af Bøger fra det større Bibliotek. Desuden var jeg der
ofte i Fridagene og udførte flere Arbejder mod særlig Betaling
samt tillige, hvor jeg ansaa det nødvendigt, tog Arbejdet med hjem
og udførte det der. I de ti Aar jeg skrev der, blev ofte nogle af
de vanskeligste Arbejder overdraget mig. Hr. Justitsraaden konci
perede selv sine Breve til Kuratoren, Grev A. W. Moltke og andre,
men da Kladen som oftest var skrevet paa gamle Konvolutter, var
det ofte lidt vanskeligt for mig, der stedse maatte renskrive disse,
at finde Rede deri. Imidlertid saa han ikke saa nøje paa, at Brevet
maatte omskrives, naar det blot blev aldeles korrekt. Afskrift af
Stiftets Regnskaber, Justitsraaden Hovedregnskab for Godsets Ind
tægter, nye Jordebøger, Arvefæsteskøder med meget mere var over
draget mig til Udførelse, ja i 1864 maatte jeg endog ved Fuld
mægtig Joh. v. Bergens Indkaldelse til Militærtjeneste overtage hans
Plads. De vanskeligste Arbejder maatte jeg altid tage med hjem, og
det der kostede mig mest Arbejde og Tid var Hr. Justitsraadens
Godsregnskab. Dette Regnskab blev hvert Aar - med Undtagelse
af det for 1863 - konciperet af Bergen, men først leveret mig til
Renskrivning den 26-27. April, skønt det prompte skulde være
paa Grevens Kontor i Kjøbenhavn den 1ste Maj. Det udgjorde c.
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12 à 16 Ark, nogle endog vanskelige med Beregninger. Tiden blev
kort for mig og ofte kom jeg de sidste Nætter ikke i Seng; thi
Skolen skulde passes. Efter en ældre Bestemmelse fik Hr. Justitsraaden 200 Rdl. for aflagt Regnskab den 1ste Maj, men kom det
blot een Dag for sent, blev intet betalt derfor. Derfor var det nød
vendigt at faa det færdigt. Fuldmægtig Bergen „smølede*4, som
Justitsraaden sagde, ofte baade hermed og med Bøgerne til Amtet,
hvor der maatte arbejdes den sidste Nat.
Min Fortjeneste paa Kontoret var i de første Aar 10 à 12 Rd.
maanedlig, dog i April undertiden 30 Rdl. I Gennemsnit udgjorde
den mindst 200 Rdl. aarlig, hvilket var et godt Tillæg til min Løn.
Ialt kan jeg regne for de ti Aar over 2000 Rdlr.
Dertil kom endnu som Biindtægt for Udfærdigelse af Ansøg
ninger for Stiftets Beboere om en eller anden Begunstigelse eller
Hjælp fra Stiftet vist c. 50 Rdl. aarlig. Saasnart en eller anden
fremkom med Begering derom til Justitsraaden sagde han: „Hen
vend til Lærer Petersen, lad ham skrive Ansøgning derom for Dem
til Kurator, saa anbefaler jeg, naar Ansøgningen kommer derfra
til mig, og i de fleste Tilfælde bevilgedes den.
Medens jeg skrev paa Kontoret var det i de første Aar ofte
Tilfældet, at der ikke var saa meget Arbejde, at hele Tiden var for
nøden dertil. Justitsraaden overlod det til Fuldmægtig Bergen at
føre Kontrol over det. Naar Lejlighed gaves, fulgtes Bergen og
jeg ad ind til Gæstgiver Heichelmann i den Tid, Justitsraaden var
nede hos Familien for at spise og almindelig tilbringe 2 eller 3
Timer der. Som oftest var der aftalt et L’hombre-Parti. I den Tid
Sønnen Valdemar var hjemme, spillede vi oftest ene tre, men det
skete ogsaa, at der kom fremmede, der deltog i Spillet, saaledes
Kunstmaler Räedel, gift med en Komtesse Raben, der i Sommertiden
besøgte Søsteren, Stiftsdamen, hvor Manden boede paa Gæstgiveriet.
Ligeledes Landskabsmaler Stroe, der restaurerede Malerierne paa
Slottet, Lærer Olsen i Vedskølle med Flere.
Som omtalt havde jeg lært Stiftspræst Storm at kende, og
aldeles uventet fik jeg en Dag Besøg af ham. Han kom ind til mig
i mit lille Værelse, hvilket jeg havde faaet adskilt ved et Skerm,
laant af Frøken Heichelmann, som foran omtalt. Jeg bad Hr. Pa
storen om at sætte sig paa en Stol og satte mig selv paa den anden
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ved Siden af. Han indlod sig i en længere Samtale og spurgte slut
telig om jeg ikke havde Lyst til at komme til Vallø et Par Timer,
mindst hver anden Dag, for at skrive og regne med en Dreng paa
12 à 13 Aar, en Grev Schmettau, der var i Huset som Pensionær,
men stod særlig langt tilbage i Kundskaber. Jeg modtog villig ogsaa dette Forslag og udførte det en kortere Tid saa tilfredsstillende
som muligt. Begge Dele lod sig vel udføre, idet jeg kunde gaa fra
Præsteboligen over til Stiftskontoet i Vallø Gade.
Nu traf det sig, at Provst Neergaard i Faxe, som Følge af
Alder, begærede sig entlediget som Provst for Bjeverskov og Stevns
Herreder, og i hans Sted blev Stiftspræst Storm Provst for disse
to Herreder fra den 1ste April 1856. Da Neergaard vedblev som
Provst for Faxe Herred, og alle 3 Herreders Korrespondancer m. v.
var ført saavidt under Et, saa blev de to Herreder næsten at be
tragte som et nyt Provsti, hvor næsten alt maatte begyndes forfra.
Dette forudsaa Provst Storm meget vel, og han bad mig derfor om
at ville være hans Sekretær med Hensyn til det skriftlige.
Ved Afleveringen af Sagerne fra Provst Neergaard var det kun
meget lidt, der kunde overleveres til Provst Storm for de to Her
reder; thi ogsaa den foregaaende Provst Barfoed havde før Neergaard’s Tid fulgt den samme Fremgangsmaade.
Som Følge deraf var Provsteforretningen i den første Tid for
Provst Storm meget vanskelig og flere Forespørgsler, der ellers
kunde være undgaaet, hvis hele Arkivet og Bøger var afleveret,
var nu uundgaaelige. Alle Arkivsager m. v. maatte jeg modtage og
ordne og da Provsten satte stor Pris paa, at faa de indkomne Skri
velser i særlige Hefter, maatte jeg ogsaa paa en Maade indbinde
disse.
Provst Storm, der baade var en dygtig Prædikant og omhygge
lig med sine Embedssager var imidlertid ikke vant til et saa anstrængende Arbejde som dette nye Embedes Pligter medførte, ej
heller havde særlig Udholdenhed dertil. Derfor tør jeg nok sige,
at Arbejdet i den første Tid var næsten overlæssende for mig som
Sekretær, idet Skolen først maatte passes og dernæst Stiftskontoret.
Samtidig var ogsaa Skoleloven af 8. Marts 1856 udkommen.
Denne Lovs Gennemførelse paalagde Provsterne et meget stort Ar
bejde, dels ved Forandring af Skolelokalerne, nye Skolers Opførelse,
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hvortil Tegning og Overslag samt Udarbejdelse af Skoleplaner,
hvilket alt skulde indsendes til Ministeriets Approbation. Særlig
gjaldt dette for nye Skolers Oprettelse i Stevns, navnlig i Strøby og
Magleby Kommuner, hvor der oprettedes 4 à 5 nye Skoler.
Det hele Arbejde gik dog Tid efter anden i Orden, men Ar
bejdet ved Provstevæsenet krævede dog saa megen Tid, at jeg i
Forbindelse med min Stilling paa Stiftskontoret maatte tage Natten
meget ofte til Hjælp.
Min Principal, Lærer Niels Hansen, var efter alt at dømme
en ret begavet Mand. Han havde først været Lærer i Glim ved Ros
kilde, men mod et Par Hundrede Rigsdalers’ Vederlag byttede han
Embede med Læreren i Kirke-Skjensved. Da han meldte sig til
dette Embede vilde Grev Moltke, som Kaldsberettiget paa Vallø
Stifts’ Vegne, Intet høre derom, men kaldte en anden Lærer i dette
Embede. Hansen var derefter uden Embede et Aarstid indtil Gre
ven af Naade i 1839 beskikkede ham til Lærer i Alkestrup og i
Juni 1842 forflyttede ham til Valløby. I de første Aar gik det ret
godt for ham, men da han var et let bevægeligt Gemyt og ofte lod
sig forføre af de ikke meget maadeholdne Gaardmænd i Byen, for
sømte han Skolen og fik Paalæg om at holde Hjælpelærer, hvortil
han dog, da han hverken havde været mulkteret eller tiltalt, fik en
Understøttelse fra Skolefonden til Hjælp til Hjælpelærerens
Lønning.
I Sommeren 1856 fik Pastor Thaning med Løfte om at skaffe
ham Pension ham til at indgive Ansøgning om sin Entledigelse.
Men Hansen blev afskediget uden Pension. Hans Hustru var aldeles
fortvivlet, græd bitterlig og saa Fremtiden paa det allermørkeste i
Møde. Jeg trøstede hende det bedste, jeg formaaede, lovede at vilde
afkjøbe dem Køer og andet, som de havde at sælge, og indtil videre
lade dem bo i Skolen, dersom jeg blev kaldet til Embedet.
Fra Skolen flyttede de i Maj Maaned 1857 over i en Indsidder
lejlighed i en Gaard nær ved. Da jeg imidlertid var beskikket til
Lærer den 19de Marts 1857 holdt jeg Ord med Hensyn til Købet
af Køer med videre og betalte noget over 300 Rdl. derfor, saa de
i dette Aar ikke led Nød.
Hansen var i den følgende Tid ikke meget hjemme, men rejste
bort til Kjøbenhavn og muligt flere Steder for at søge Hjælp og
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Raad angaaende sin, som han sagde, uretfærdige Afskedigelse.
Ved Fastelavnstid 1858 var han dog hjemme, og lod sig af sine
Svirebødre og Venner overtale til sammen med Gaardmændene at
deltage i et Gilde i den yderste Gaard til venstre i Byen. Her gik
det ham som sædvanligt meget ilde. Han blev i høj Grad beskæn
ket, og Drikkebødrene morede sig med i et Optog og med et run
gende Hurra ved Skolen at køre ham hjem paa en Trillebør.
Fra den Tid saa jeg ham meget sjældent; thi han undgik mig,
rimelig af en ugrundet Mistanke om, at jeg var medskyldig i hans
Ulykke. Han rejste flere Gange bort og sluttelig gjorde han i Be
gyndelsen af Maj en Rejse til Kjøbenhavn for muligt at finde Bi
stand hos en Sagfører, men her fra kom han ikke mere tilbage; thi
hans Lig fandtes i Statsgraven ved Vesterport den 8de Maj 1858.
Det blev genkendt af Politidirektør Bræstrup, der kendte Hansen fra
Besøg hos sin Søstersøn, Pastor Thaning.
Enken vedblev at bo i Valløby indtil hun kort før sin Død af
hentedes af Datteren, der var gift med Kordegn Carlsen i Rødby.
Her døde hun den 7de Juni 1881. Hun blev efter Mandens Død be
handlet blidere af Skoleraadet, idet hun blev tillagt 900 Rdlr. i Un
derstøttelse.
Lærer Hansens saa pludselige Afskedigelse kom i Virkeligheden
lidt uventet for mig; thi skulde jeg være hans Eftermand, maatte
jeg efter de bestaaende Love have været Hjælpelærer i 2 Aar, medens
jeg kun havde været i denne Stilling i i y 2 Aar. Jeg maatte derfor
søge om Ministeriets Dispensation for y 2 Aar.
Egentlig var det i Begyndelsen slet ikke min Agt at slaa mig
til Ro i Valløby. Min Hu stod til at blive Lærer i en Købstad, hvor
til jeg troede mig bedst skikket. Dog vilde begge mine Velyndere,
Provst Storm og Justitsraad Rode, intet høre derom og det var
maaske ogsaa det bedste for mig. Da Provstens Indstilling om Ka
rakterforhøjelsen ej blev besvaret, opfordrede han mig til at søge
Dispensation, hvilket han paa det kraftigste anbefalede, saa Mini
steriet kort efter bevilgede det. Dernæst foretog han Sangøvelse med
mig, og gav derefter senere Attest for, at jeg kunde forestaa Sangen
i Skole og Kirke.
Endvidere anmodede Provsten mod Sædvane at forskaffe en
Begering eller Udtalelse fra Forældrene i Skoledistriktet om, at de
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ønskede mig som deres Børns fremtidige Lærer. En saaden blev skre
ven af en Typograf Ernst Jensen, der tilfældig var hos mig, og fik
saavidt alle Forældres Underskrift. Derefter indgav jeg Ansøgning
om det ledige Embede til den Kaldsberettigede Biskop Martensen.
Embedet blev derefter søgt af ialt 12 Lærere; thi Regulerings
summen var kun 445 Rdlr. og hørte altsaa til de mindre. Ved
Sogneforstanderskabets Indstilling blev jeg sat som Nr. 1 og de
to andre Indstillede var ligeledes Dimittender fra 1855, men begge
havde god Karakter i Sang, jeg derimod ingen.
Ved Provst Storms særdeles Anbefaling til Biskoppen lykkedes
det hos denne ellers hovmodige Mand at blive beskikket den 19Marts 1857 til Lærer og Kirkesanger i Valløby.
FASTANSAT LÆRER OG KIRKESANGER
MED ANCIENNITET FRA 19/3 1857.
Jeg blev saaledes den første Lærer, der paa Vallø Stift var kal
det efter Lov af 8/3 1856, og Vallø Stifts Kurator, Grev Moltke,
der forhen havde været den Kaldsberettigede til Stiftets Skoler, for
stod ej, at Kaldsretten ved Loven var fratagen ham.
Selvfølgelig blev jeg glad ved Udnævnelsen, men endnu mere
Justitsraad Rode, der beholdt mig til Skriver, og særlig Provst Storm,
der ved Meddelelsen om Kaldelsen tillige udtrykte sin store Glæde
og hjertelige Lykønskning til mig.
Nu skulde jeg altsaa, da jeg kunde sætte Foden under eget
Bord, tænke paa Anskaffelse af Bohave m. v., men hertil manglede
jeg Penge. Jeg var kommen til Valløby med 3 Mark i Lommen, og
skønt jeg for mit store Arbejde havde havt en god Indtægt i det
sidste Aar, var Pengene efterhaanden brugt til Klæder, Rejser m. v.
Det Løfte jeg havde givet Hansen, egentlig hans Hustru, om at afkøbe Køer m. v. vilde jeg først holde. Som Følge deraf laante jeg
300 Rdlr. hos Pigen Johanne, der havde disse Penge staaende hos
Broderen Sognefoged Lars Johansen i Solrød, og betalte dermed
Hansens. Men jeg havde Brug for flere Penge til andre Anskaffel
ser. Ved Hr. Justitsraad Rodes Anbefaling fik jeg et rentefrit Laan
paa 100 Rdlr. og af Gaardmand gi. Jens Hansen i Valløby andre
100 Rdlr. Det var ganske vist en stor Gæld for mig paa et mindre
Embede, hvis Reguleringssum var 445 Rdl.; thi af Lønnen fraEm21

bedet vilde der næppe nogensinde blevet Midler til at afvikle 500
Rdlrs. Gæld.
Da min private Indtægt i Penge heldigvis udgjorde mere end
Embedets aarlige Pengeløn, lykkedes det mig inden 1865, da jeg
mistede min større Indtægt hos Justitsraad Rode ved hans Afske
digelse den 1ste Oktober og Provst Storms Afgang fra Provsteembedet - at staa gældfri paa de 100 Rdlr. nær til Vallø Stift, der, efter
at Laanet var fornyet, først afbetaltes i 1868.
Som Husholderske for mig efter Hansens Bortflytning var for
nævnte Johanne Johansdatter, tidligere tjent hos Præstens. Hun for
blev hos os i 2 Aar, indtil hun kom til Provst Storm. Siden den Tid
har vi skiftet Piger mange Gange.
Den 12te Juni 1857 blev jeg viet i Garnisons eller „Den Herre
Zebaoths“ Kirke i Kjøbenhavn til min Forlovede Olivia Annine
Velhelmine Ømann, født i Kjøbenhavn den 18de Juni 1835. Vielsen
foretoges af Sognepræst Bruun og Forloverne vare for mig: Graver
ved Kirken Henr. Jørgensen, og for min Hustru hendes Fader
Oversvend i Artilleriet Ole Tønder Øman. Bryllupsgildet stod i mine
Svigerforældres Hjem i Stormgade No. 5 i Kjælderen, hvor et lille
Selskab paa 12 à 14 Personer var tilstede.
Den 13. Juni 1857 - samme Dag som der var en stor Solfor
mørkelse og det var forudsagt, at Verden muligt vilde forgaa afrejste vi med Jernbanetog til Taastrup Station. Her holdt efter
Aftale Gaardmand Mathies Christensen og ventede vor Ankomst.
Paa en almindelig Bondevogn kørte vi derfra de 4re Mil gennem
Kjøge til Valløby Skole, der skulde være vort fremtidige Hjem.
Pigen Johanne havde indrettet alt paa det bedste til Modtagelsen
og de faa Møbler, der forud var ankomne med Fragtmanden, var
opstillede. Jeg følte strax og forundredes ikke derover, at min unge
Hustru ikke fandt sig saa vel tilfreds, som ønskeligt var, i den daarlige og uanselige, gamle Skolebygning, hvor Udsigten gennem de
af Solen forbrændte Ruder var meget vanskelig. Det første, jeg fore
tog mig for at bedre Udsigten til Vejen var, at ituslaa de fleste af
de forbrændte Ruder og lade Glarmesteren sætte nye i Stedet. En
anden Plage var, at den gamle Bygning var befængt med Mus saaledes, at jeg ofte om Natten maatte ligge med en Stok og slaa paa
Dynen for at skræmme disse bort fra Sengen. Pigen anordnede en
22

Kat, men denne havde min Hustru Afsky for. Stilheden i Lands
byen tiltalede hende ej heller; thi det var jo ganske en Modsætning
til den Kørsel, hun var vant til i Hovedstaden. Og for Køer og
Mark interesserede hun sig ikke, men længtes tilbage til Hovedstaden
igen.
Saasnart Skolegerningen var forbi, skulde jeg efter Løfte spad
sere til min paatagne Gjerning ved Skriverier paa Vallø. Hun fulgte
da med dertil og fandt en venlig Modtagelse hos Gæstgiver Heichelmanns Familie, hvor der var et Par unge Døtre, og ofte kom frem
mede unge Damer enten i Besøg fra Kjøbenhavn eller ogsaa af
dem, der var i Tjeneste hos Stiftsdamerne paa Slottet eller hos Embedsmændene paa Stedet. Dette hjalp til, at hun Tid efter anden
fandt sig bedre tilfreds paa Landet.
Saavel Provst Storm som Justitsraad Rode, der var Skolepatron,
ivrede meget for at forskaffe os en ny tidssvarende Bolig. Efter
lange Forhandlinger, dog ikke uden Modstand fra Sogneforstanderskabets Side, blev det ogsaa vedtaget, men Sognepræsten, der var
Forstanderskabets Formand, formente, at det var rigtigst at spare
saa meget som muligt. Stedet, hvor den nye Skole skulde ligge, fandt
baade Provsten og Justitsraaden heldigst at blive det samme som
det, hvor den ældre, der var bygget 1801, laa. Jeg derimod tillod
mig at ytre, at Pladsen var alt for indskrænket og ønskede den flyt
tet vest for Kirken. Derved vilde det tillige opnaas, at den gamle
Skole kunde blive staaende til Undervisning og Beboelse indtil den
nye blev færdig. Mit Forslag fandt ikke Gehør, navnlig fordi Skolen
ikke kunde faa saa smuk Beliggenhed andet Sted som tæt ved Ind
gangen til Kirken, samt fordi det saa ogsaa blev nødvendigt at an
vende større Bekostning ved Opførelsen af et nyt Udhus, og endelig
at der maatte anlægges en ny Have og Jord dertil købes*).
Tegning og Overslag til en ny Skole blev nu fremsendt i Be
gyndelsen af 1858. Provsten opdagede straks, at hverken Lofterne i
Skolestuen eller Værelserne vilde blive gibsede, hvad han ansaa nød
vendigt, saa meget mere som Skolen i det hele laa paa et koldt
Sted og ved Vindene fra de tre Sider var meget udsat. Endvidere
var der et Par Smaaforandringer ved Tegningen, der ønskedes æn*) Min Plan blev først efter et halvt Hundrede Aars Forløb fulgt. Sko
len bortsolgt og den nye flyttet ud vest for Kirken.
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dret. Det hele tilbagesendtes til Sogneraadet, men dette var aldeles
uvilligt til at foretage Ændringer, idet samme paaberaabte sig, at
Gibsning af Lofterne vilde forøge Udgifterne, samt at dette ej var
absolut nødvendigt for Skolen, eftersom der ikke fandtes Gibslofter
i Præstegaarden ( !) Ligeledes vilde Forstanderskabet heller ikke
være villig til i Køkkenet at lægge Gulv af brændte Sten, men kun
af Kamp- eller Rullesten, hvorimod der dog bevilgedes brændte Sten
i Forstuen.
Skoledirektionen indsendte der efter den lidet tiltalende Sag
til Ministeriets Approbation og udbad denne saa hurtigt som muligt
tilbage, for at Skolen kunde blive opført i Sommerens Løb. Samtidig
ansøgtes der ogsaa om, at Kommunen maatte optage et Laan paa
1500 Rdl. til Forrentning og Afdrag i 25 Aar, hvilket bevilgedes.
Ved den angaaende Opførelsen afholdte Licitation blev Skolen
tilslaget den mindstbydende, nemlig Smed Carl Frederik Larsen i
Taarnby. Denne Mand var ukyndig i Byggeforetagender, men haabede at faa Fordel derved. Han overlod Murerarbejdet til en svensk
Svend fra Kjøge og Tømrerarbejdet til en Husmand og Tømrer i
Tessebølle, der begge udførte Arbejdet middelmaadigt. Stenene havde
•Forstanderskabet selv anskaffet fra de nærmeste Teglværker, men
af dem, der vare fra Juellund, blev ved et afholdt Syn omtrent
Halvdelen kasseret, som ikke svarende til Konditionerne og andre
anskaffet. Tømmerværket blev hugget paa Gymnastikpladsen og
Tegningen vist rigtig fulgt, men da Overringen skulde opsættes
viste det sig, at den var omtrent een Alen for bred efter Murene,
saa man maatte hugge noget af Bjælkerne paa hver Ende. Murværket
var meget usselt. Først blev der sat nogle Grundsten ovenpaa Jord
smonnet, men da der blev gjort Indsigelse mod en saadan Grund
lægning, maatte Justitsraad Rode tilkalde Stiftets Murmester, Frede
riksen, til at udgrave Grunden i 1 à l l/2 Alens Dybde og nedlægge
ordentlige Kampesten. Ved sønde Ende var et Vandløb, og her
gik man ikke dybt nok, saa Bygningen straks efter Opførelsen slog
Revner, der stedse forblev synlige. Om det var den ene eller anden
Murers Skyld, at Bygningen blev 1 Alen smallere i Bredden end
Tegningen viste, vides ikke.
Den gamle Skole skulde nu selvfølgelig nedrives og sløifes
med Jorden, og vi blev et Par Dage førend dette skete i Midten
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af Maj henvist til at tage Bolig i en yderst simpel Inderstestue i
en Gaard øverst i Byen, hvor der kun var en enkelt Stue, ikke fuldt
2 Fag, med en Indgang og lige ud for Skorsten med Ildsted. Til
Pigekammer var der kun en lille Bod, tækket og beklædt med Rør,
der ellers blev benyttet til Brænde og Tørv, og naar der indtraf
Regn, slog denne igennem Rørene, saa der ikke var til at opholde
sig. Vinduerne i Stuen var meget smaa og tildels uigennemsigtige.
Min Hustru, der havde et lille Barn ved Brystet, græd ofte over
vor jammerlige Stilling. Udenfor var der en stor Have, hvor hun
i godt Vejr opholdt sig.
Til vore faa Ejendele var der ingen Plads, kun til det allernødvendigste, Senge, Vugge, et lille Bord og et Par Stole. Frem
mede kunde vi ikke huse, daarligt os selv. Nogle Møbler maatte vi
anbringe paa Vaabenhusloftet og i Byen. Allerværst var det med
Mælk og lignende.
Udflytningen fra den gamle Skole var tildels sket Dagene for
ud før Nedrivningen fandt Sted, men Sengestederne var ikke flyt
tet, ej heller Mælken. Nedbrydningen begyndte de Folk, der havde
paataget sig samme, Kl. 3 Morgen, og da vi kom i Klæderne, var
alt Taget borte over vort Sovekammer. Det blev hurtig Udrykning
for os med Barnet, saavelsom for Pigen med Mælkebøtterne. Vi
maatte, som ved en Ildløs, søge Ly i Vaabenhuset - hvor Mælken
ogsaa kom over tilligemed flere Ting til midlertidig Opbevaring.
Kirkens Vaabenhus blev fra nu af min Skolestue, men der var
stor Ulempe derved, da Skoleborde og Bænke, hver Gang Kirken
skulde benyttes, maatte flyttes ud paa Kirkegaarden. Paa den Maade
var det et Held, at der i Sommertiden mødte saa faa Børn til Under
visning, men jeg var dog meget bedrøvet over det hele og ønskede
mange Gange dette forbi; thi det hele var som en Udlændigheds
Tilstand og forekommer mig nu som en Drøm!
Efter Konditionerne skulde den nye Skolebygning være færdig
og afleveret ved Syn inden Michelsdag, ellers skulde Entreprenøren
betale en daglig Mulkt. Dette var derimod ikke bestemt, at For
standerskabet skulde erlægge Mulkt, hvis Pengene ikke til den Tid
udbetaltes. Entreprenøren opfyldte sin Forpligtelse, men da For
standerskabet tøvede med Beløbet, stængede han Døre og Vinduer,
saa der ikke var Adgang.
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Denne fuldstændige Afspærring varede i noget over 14 Dage,
i hvilke det var dejligt Solskin hver Dag, saa der var Haab om, hvis
det var blevet lukket op, at det dog var tørret lidt. Hver Dag bad
jeg baade Præst og Provst om at formaa Entreprenøren til at give
mig Nøglerne. Det hjalp dog slet ikke, og da jeg endelig fik Nøg
lerne udleveret, havde Vejret forandret sig til Regn hver Dag. Vel
erklærede Stiftslæge Giersing, at Skolen ikke var tør eller beboelig,
men dette nyttede aldeles intet. Der hvor vi boede i Inderstestuen
kunde vi ikke være længere. Vi var absolut tvungne til at flytte
ind i Skolen og havde intet Valg. Den første Vinter var der saa
fugtigt overalt, at Vandet formelig løb ned ad Væggene, Klæderne
mugnede i Klædeskabet, Sovekamret saa usundt, at mit Helbred
ufejlbarlig led meget derved, eftersom jeg stedse var plaget af en
meget stærk Hoste, der Tid efter anden, siden jeg kom fra Valløby,
har forladt mig lidt efter lidt, saa der deraf nu ikke er Spor til
bage. I Virkeligheden holdt Fugtigheden sig her i de 30 Aar, vi
boede i Lejligheden, hvilket tydeligt viste sig derved, at Tapet
papiret aldrig vilde sidde fast paa Væggene. Om det muligt nu
efter 59 Aars Forløb er blevet bedre, har jeg intet hørt om, da
Boligen beboes af min sidste Sognepræst, Carl Ludvig Mogens
Garde, som efter sin Entledigelse i 1907 har købt den gi. Skole
til Beboelse i sin Alderdom.
Samme Sommer blev Provst Storm forflyttet fra Vallø til Her
følge, hvorved jeg fik godt 3 Gange saa langt at gaa, men i Stedet
for hver Dag, slap jeg med 2 Gange om Ugen, Onsdag og Lørdag.
Særlig i Vintertiden var det en besværlig Tour, og da det den Gang
oftere end nu faldt megen Sne, var det ingenlunde lette Ture; ofte
maatte jeg laane en Hest hos Gaardmand Peder Jørgensen for at
komme derover, men jeg havde lovet at vedblive, saalænge Storm
forblev at være Provst i Herrederne.
For Arbejdet her fik jeg først 20 Rd. aarligt. Snart fandt Prov
sten, at dette var for lidt og skønt jeg aldrig forlangte mere, lagde
han paa aarlig, saa han tilsidst gav mig 80 Rdlr. om Aaret for mit
Arbejde.
Skøndt Provst Storm, der var født 1804 - ikke var nogen
gammel Mand, da han kom til Herfølge, saa begyndte hans Hel
bredstilstand et Par Aar efter at være mindre god, særlig led han af
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Nervesmerter i Ansigtet. Muligt bidrog ogsaa Ærgrelse en Del til
hans Sygdom. Han beklagede meget, at hans sidste Kapellan, Frede
rik Møller*) der var Søn af en af hans bedste Venner, var saa yderliggaaende i grundtvigsk Retning. Denne skal ogsaa i sine Prædike
ner have ladet Provsten, der var en begavet Prædikant, høre ilde i
flere Retninger og talt imod Provstens Forkyndelse. Tilmed var det
ikke rart for den retsindede Provst at erfare for sit Vedkommende,
at Kapellanens Tilhørerkreds i Kirken blev større end hans. Under
disse Forhold rejste Provst Storm ofte bort og lod Kapellanen alene
om Præstegerningen, medens jeg - endog een Gang i 3 Maaneder maatte besørge de skriftlige Forretninger, vedkommende Provsteembedet. Det skete derved, at Provsten underskrev sit Navn paa
flere blanke Stykker Papir ved sin Bortrejse, hvorefter jeg var i
Stand til at udføre Ekspeditionen. Det hele gik meget godt og aldrig
skete der Indsigelse mod nogetsomhelst i saa Henseende.
Endelig antog Lægen, Stiftslæge Giersing, der iøvrigt var en
god Ven af Provsten og ikke kendte til, hvorledes Provsteforretningen udførtes, men vel antog, at Provsten var aldeles overlæsset der
ved, at det vilde være det bedste, at Provst Storm afgav alle For
retninger til andre. Jeg havde faaet en Del af Sagerne, Kopibøger
m. v. over til Valløby og besørgede Korrespondancen herfra. Men
en Eftermiddag kom Provstinden ganske uventet til mig og forkla
rede paa Forhaand, at hun kom i et ganske vigtigt Anliggende, hvor
til jeg ikke maatte svare Nej ! Dette vilde jeg dog forud ikke give
mit Ord paa, eftersom jeg ikke vidste, hvad jeg skulde svare Ja til.
Ved Indtrædelsen paa mit Værelse meddelte Provstinden mig, at
hun kom efter Lægens Anmodning, Provsten uafvidende, for at
sige Ja, at jeg ikke mere vilde være Provstens Sekretær, men afgive
Sagerne til Pastor Thaning, der saa blev konstitueret Provst. Paa
lignede Maade skulde Kirkebøger m. v. og alle Provsteforretninger
*) Om hans Maade at vise sig paa overfor Læreren i Skolen for
talte den gi. Lærer Niels Ravn følgende: Da han, Møller, havde over
været min Undervisning i Religion ytrede han: »Det er en aldeles for
kert Metode, De underviser paa; thi saaledes burde det være.« Meget
betænkeligt svarede jeg: »Det var kedeligt Hr. M,. De ikke var her
for 50 Aar siden; thi nu seer jeg efter Deres Mening, at al min Un
dervisning i den Tid maa være spildt.»

27

overgives til Kapellanen, saa Provst Storm fra den Dag, det skete,
intet maatte befatte sig med.
Af- og Overlevering af Sagerne skete nu de følgende Dage,
men det viste sig meget snart, da Provst Storm paa en Maade, som
han selv sagde, blev gjort umyndig, at Lægen havde forregnet sig.
I Stedet for, at man antog Provstens Helbred skulde blive bedre,
kom der ved de forvoldte Ærgrelser netop Fart i hans Nervelidel
ser. Da jeg 14 Dage efter kom til Herfølge, spurgte Provsten, efter
at have modtaget mig paa den sædvanlige, venlige Maade: „Hvad
nyt bringer De om Provstevæsenet?“ Han antog sikkert, at jeg som
forhen assisterede Pastor Thaning(!) Efter at have hørt mit Svar,
„at jeg fra den Dag, det blev afleveret aldeles intet hørte derom,“
faldt Provsten mig om Halsen, kyssede mig som jeg kunde være
hans egen Søn, og udbrød med grædende Taarer som et Barn: „O!
jeg ulykkelige Mand ! Nu har man taget alt fra mig, mine kæreste
Arbejder! Hvorledes vil det gaa mig i Fremtiden!“
Siden, under en Samtale angaaende Provstens Sind- og Hel
bredstilstand, indrømmede hans Hustru, at Lægen havde taget det
for strengt mod ham !
Provst Storm blev derefter entlediget fra Provsteembedet og
Thaning udnævnt den 21de August 1865 til hans Eftermand. Storm
blev dekoreret med Ridderordenen, men bar den vist ikke; thi han
prædikede næppe efter den Tid. Jeg havde ingen anden Forretning
hos ham end Udregning af Tienden. Som Præst tog han Afsked
den 2. Novbr. 1868, flyttede derefter til Kjøbenhavn, og døde 1875.
Sit Hvilested fandt han paa Holmens Kirkegaard, hvor jeg ofte be
søger hans Gravsted ! Kun et halvt Aar efter, at jeg mistede Sekre
tærposten hos Provsten, mistede jeg ogsaa Indtægten for Skriveri hos
Justitsraad Rode, der 1865 tog Afsked som Stiftsforvalter. Han
flyttede ogsaa til Kjøbenhavn.
I min Embedsgerning som Lærer var jeg stedse nøjagtig og
pligtopfyldende og gjorde mit bedste for at føre mine Elever frem
ad. Idetmindste udtalte min kære Provst Storm sig nogle Gange
om, at min Skole var den bedste paa Egnen, og denne Roes fik jeg
ogsaa af den daværende Stiftspræst Hr. Pastor West, der i alle Maader viste sig som en meget elskvædig Person mod mig. Pastor Tha
ning, der i 10 Aar var min Sognepræst, gav mig i den Tid stedse
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de mest Rosende Anbefalinger, men syntes som Provst efter West’s
Død at helde ikke saa lidt til den følgende Stiftspræst Scharlings
Mening om mig. Idetmindste viste Thaning efter at været kommet
til Hellested aldrig mig den Forekommenhed som tidligere.
Medens jeg, saalænge Provst Storm levede og var min højeste
Foresatte, saa at sige næsten dansede paa Roser som Lærer i Valløby,
saa kom der en Tid, særlig
efter at jeg havde været
Sogneraadsformand - hvil
ket senere omtales - om
hvilken jeg med Grund tør
sige: „Den Tid behager mig
ej !“ - Jeg havde hidtil som
Lærer paa Stiftet regelmæs
sigt oppebaaret Præmie: i
1857 den laveste paa 20
Rdl., i I860 den følgende
paa 40 Rd. og i 1863 den
næsthøjeste paa 60 Rd. Ef
ter den hidtil fulgte Regel
skulle der hengaa 3 Aar for
inden jeg vilde faa den høj
este Præmie for Lærere 80
Rd., men Justitsraad Rode,
Terkel T haning,
der skulde afgaa 1ste Ok
præst i Valløby 1852-65.
tober 1865, tilbød at ville
indstille mig til samme inden hans Afgang, da han og Stiftspræ
sten var enige derom. Men da der kun derved ville være hengaaet 2 og ikke 3 Aar, saa svarede jeg: „Jeg takker Hr. Justitsraaden meget for den Velvillie der vises mig, men det kan let faa
Udseende af, at jeg for det gode Forhold, jeg staar i til Hr. Justitsraaden, har bedet derom. Jeg vil ikke gerne gaa nogen anden
forbi, men helst komme efter Tur næste Aar.“ - Herpaa svarede
Hr. Justitsraaden: „Jeg skal tilvisse sikre Dem for, at den skikkelige
Pastor West næste Aar giver Dem, som fortjent, den største Præ
mie.“ - Lærer Petersen i Ejøje gik den. - Jeg vil tilstaa, at jeg senere
med Grund maatte fortryde at have givet Afslag derpaa, hvad man
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aldrig bør gøre, naar man bliver det tilbudt. 1866 kom, men Pa
stor West var død før der skete Indstilling, og baade Stiftsforvalter
og Præst var nye Personer. I 1867 fik jeg Præmien paa 40 Rd., i
1876 20 Rd. eller 40 Kr., i 1880 2den Præmie 60 Rd. eller 120 Kr.
og først i 1885 opnaaede jeg, hvad der var lovet mig 19 Aar tilforn
80 Rd., 1ste Pr. eller 160 Kr. For Børnenes Vedkommende i min
Skole skete der heldigt ikke nogen Nedsættelse. I de første 12 Aar,
jeg var Lærer der, fik 42 Børn Pæmie, senere 4 à 5 Børn aarlig. Hr.
Pastor Becher i Herfølge meddelte mig, at han en Gang havde været
paa Vallø, hvor Scharling læste med Konfirmanterne fra Valløby
Skole: „Her tillod jeg mig at sige: Det er nogle sjældne flinke
Børn fra den Skole. Jeg har ikke saa flinke Konfirmanter hos mig.“
Scharling svarede: „Børnene kan intet fra den Skole!“ - Becher
havde hørt, at de jo kunde deres Ting og gav gode og bestemte
Svar, men tilføjede: „Han er ildesindet mod Dem som Lærer; thi
her havde han fuldstændig Uret.“
Om denne Præmieuddeling til Vallø Stifts Lærere og Skolebørn
kan der jo være forskellige Meninger. Hensigten dermed ved Ind
stiftelsen var meget god; thi den skulde efter Fundatsens § 19 være
for „de dueligste og ved personlig Undervisning mest fortjente
Lærere“, - ligeledes for „de Børn, der mest udmærke sig ved Flid
og godt Forhold.“ Imidlertid kom det mest an paa Præstens Ind
stilling, samt de to Mænd, der skulle uddele disse. Enkelte Præster
indstillede deres Lærere hvert Aar, andre hvert 3-4 Aar og andre
næsten ingen. Som Følge deraf kom mange Lærere næsten aldrig i
Betragtning, fordi de ikke indstilledes, skønt de gjorde sig mere
Flid end andre.
I Valløby havde jeg faaet en ny Præst, der vel var skikkelig,
men ganske gik i Stiftspræstens Ledebaand. Som „yderliggaaende
Grundtvigianer“ indstillede han mig næppe og Stiftspræsten saavelsom Stiftsforvalteren var mig ikke gunstige. Da Stiftsforvalter Fin
sen efter mange Aars Forløb erkendte at have begaaet Uret imod
mig og jeg i 1885 var indstillet af Pastor Garde, skal Finsen, efter
hvad jeg erfarede ligefrem overfor Scharling - der i Skovhuset gik
under navnet „Judas“ - ved Magtsprog have sat det igennem, at
jeg fik højere Præmie.
Under min 32 aarige Lærervirksomhed havde jeg 2 Gange den
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lærde Biskop Martensen paa Visitats. Saa lærd han var, saa hoven
og uhyggelig viste han sig som Visitator. Første Gang i Provst Storms
Tid, hvor jeg vel havde faaet et godt Skudsmaal, gik det nogen
lunde. Han gav en ret tilfredsstillende Bedømmelse om Skolen. Imid
lertid havde han til Provsten klaget over, at der ikke ved Ankom
sten blev kimet for ham, men det hidrørte fra, at Klokkeren i Taarnet i taaget Vejr ej saa hans Ankomst. Ved Indgangen i Skolen,
hvor jeg stod ved den oplukkede Dør, saa Bispen haanlig paa mig
og spurgte: „Er det Læreren?“ Jeg svarede Ja! „Har De den for
langte Liste over Børnene?“ „Jo, den ligger paa Bordet!“ - Da han
havde kigget lidt paa den, sagde han: „Der staar jo ikke, som for
langt, Børnenes Alder?“ „Jo,“ svarede jeg. „Der staar deres Fød
selsdato og Aar!“
Værre gik det den næste Dag en Søndag ved Indgangen til
Kirken. Folk havde stillet sig i Geled baade udenfor og inde i
Vaabenhuset, iført deres pynteligste Dragt. Lige indenfor Vaabenhusdøren havde Pastor Bentzen stillet sig, iført fuld Ornat. Bispen
drejede som sædvanlig Næsen lidt, spurgte med barsk Stemme uden
at hilse: „Hvem er De?“ - den ulykkelig Præst svarede: „Jeg er
Pastor Bentzen fra Vollerslev og har fordristet mig til at komme her,
da jeg aldrig har overværet en Bispevisitats tilforn!“ Svaret lød:
„Det havde været langt klogere, at De var blevet hjemme og pas
set Deres Kirketjeneste, fremfor at komme her.“ - Derefter gik
Hans Højærværdighed ind i Kirken satte sig paa en Lænestol, der
var henstillet til ham i Koret, og Kirketjenesten udførtes som sæd
vanlig. Fra Kordøren holdt han efter Prædikenen en lærd og svul
stig Tale, som Tilhørerne i Kirken næppe forstod meget af. Pastor
Thaning katekiserede med Ungdommen, og Gudstjenesten endte paa
sædvanlig Maade.
Provst Storm omtalte senere den højst uhøflige og chikanøse
Opførsel, Bispen viste over for Pastor Bentzen, samt glædede sig
over, at Visitatsen var forbi.
Mange Aar efter i Provst Thanings og Pastor Sadolins Tid i
1873 kom Biskop Martensen atter til Valløby paa Visitats. Atter
var han misfornøjet med Kimningen; thi Klokkeren kunde ikke se
Vognen, naar den kørte op fra Taarnbyvejen til Præstegaarden.
Denne Gang fik han ikke Lejlighed til at irettesætte nogen frem31

med Præst; thi der mødte ingen. Under Gudstjenesten, der gik sin
sædvanlige Gang, havde Præsten valgt Salmerne efter den autori
serede Salmebog, skønt vi ellers brugte ,,Brandts og Leths Tillæg“,
der var fremlagt i Stolene. Af hvilken Grund han ikke denne Gang
blev siddende paa Stolen i Koret under Sangen, vides ikke, men
han gik hen i Gangen. Her faldt hans Øje paa et af de fornævnte
Tillæg. Dette betragtede han derefter lidt, vendte nogle Blade deri,
men kastede det derefter med et saa haanligt Slag ned i Stolen,
at det gav et formeligt Klask. Rimeligvis var det et Vredes-Udbrud.
Fra Kordøren holdt han ligesom forrige Gang en Tale, der dog
var mere forstaaelig, men Præsten blev fri for Katekisationen. Jeg
læste som sædvanlig til Slut Udgangsbønnen, men Sadolin fortalte
mig, at han ikke var tilfreds dermed, da jeg læste den for højt.
I Skolen gik det mig værre, men muligt var mit Provste-Skudsmaal en Grad mindre end forrige Gang. Listen over Børnene var nu
skrevet med Alder, saa derved var intet at anke. Ved Katekisationen
fik jeg „Den kristelige Kirke og Helligholdelsen af Hviledagen“.
Opgaven synes tilsyneladende ikke vanskelig og vilde let besvares
skriftlig, men paa staaende Fod. I de høje Herrers Overværelse,
uden at have et Øjebliks Betænkning som Præsterne har ved Op
gaverne til dem, forfejlede jeg tildels Spørgsmaalet. Da jeg korte
lig havde omtalt den kristelige Kirke og Hviledagen, gik jeg over
til de forskellige Sekter. Her afbrød Bispen mig og tog selv fat
paa Udviklingen, som han havde ønsket den. Med Hensyn til det
øvrige hørte jeg intet, saa dermed var det vel godt. Pastor Sadolin
meddelte mig nogle Dage efter, at Bispen ikke var tilfreds med min
Katekisation, men omtalte ikke, at han lige saa lidt skal have været
tilfreds med Præstens Prædiken. Sadolin tilføjede blot: „Nu er vi
da meget heldig fri for hans Tilsyn.“
Gymnastikken blev ogsaa visiteret 2 Gange. Første Gang gik det
heldigt. Drengene gjorde deres Kunster godt efter la Cours Lære
bog, og der var kun et Par Øvelser som Sergenten maatte vise.
Anden Gang meldte Gymnastikdirektøren sig midt i Høsttiden.
Det var mig ikke muligt at faa mere end 3-4 Drenge til at møde,
saa det hele var Fiasko, men jeg hørte ikke mere derom.
Medens jeg er ved Gymnastikken vil jeg dog meddele, hvad
der fandt Sted nogle Aar senere. Som svagelig bestandig plaget med
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Hoste og Ondt i Brystet, havde Provst Storm tilraadet mig at faa
en Attest fra Etatsraad, Dr. Mansa, der erklærede, at jeg ikke kunde
taale Springen eller stærk Anstrængelse. Ved Ansøgning om Fri
tagelse svarede Ministeriet 11. Decbr. 1868 „at Øvelser i gunstigt
Vejr maatte foretages paa Pladsen og ellers i Skolestuen.“ I 1872
fornyede jeg Ansøgningen om Fritagelse, men erholdt 22. Juli det
Svar: „at de Bevægelser som Attesten erklærede for skadelige, som
Løben, Raaben o. s. v. ikke var nødvendige ved Undervisningen,
saa jeg ej kunde fritages.“ Paa den Tid og over 10 Aar havde jeg
i Skolekommissionen 2 Præster og 1 Stiftsforvalter. Ingen af disse
havde Børn i Skolen og Præsterne, særlig Stiftspræsten, havde et
meget mageligt Embede. Han blev udset til daglig af inspicere Gym
nastiken i Valløby, og han mødte præcis hver Dag Kl. 11 paa Plad
sen og blev staaende til Kl. 12, selv om der kun var 2 à 3 Drenge.
Dette var meget generende for mig, men uden at sige et Ord var
det ham sikkert en Glæde at fortrædige mig saa meget som muligt.
Naar jeg kom op til Skolen og Middagsmaden stod færdig,
stillede Sadolin ofte i Skoledøren for at indlede en og anden Sam
tale, muligt var det et aftalt Spil?
For at blive fritaget for denne Behandling gav jeg en Dag
Hr. Scharling, da han tiltalte mig, fordi der kom saa faa Drenge
af øverste Klasse i Skole det Svar: „Vil Hr. Pastoren ikke have, at
jeg holder Gymnastik med Pigerne; thi der er flere?“ Til Hr. Sa
dolin, der stod i Skoledøren som sædvanlig maatte jeg sige: „Und
skyld, min Kone venter med Middagen!“
Endnu inden Thaning forflyttedes til Hellested og blev Provst
var jeg i Decbr. 1864 valgt til Medlem af Sogneforstanderskabet.
Præsten var Formand, men ved Valget, Nytaar 1865 stemte kun 2
paa Thaning og 2 paa mig. Jeg stemte selvfølgelig paa ham, saa
han fik 3 St., men i Stedet for at stemme enten paa sig selv eller
en anden, gav han mig sin Stemme. Nu skulde Lodtrækning afgøre,
hvem der blev Formand. Loddet faldt paa mig. Dette kaldte han
senere, at jeg havde sat ham fra „Formandsstillingen“ og bebrejdede
mig derfor. - Om Formandsposten senere i et lille Afsnit derom
Pag. 40 og følgende.
Som foran omtalt fik jeg efter Thaning i 1865 Ole Jørgen
Sadolin til Sognepræst. Han var 1 Aar ældre end jeg. I næsten 15
33

Aar var han min Foresatte i Skolen. Da han her første Gang over
værede min Undervisning udtalte han Ønsket om, at jeg vilde und
lade at give Børnene Udenadslektier for og helt afskaffe Bøgerne
paa Salmebogen nær. Selv vilde han bruge den Metode ved Konfir
mationsforberedelsen. Da jeg ytrede, at dette ikke var tilladt og at
der ved Visitation af Provsten og vel ogsaa Bispen forlangtes Op
givelser af det lærte efter
Lærebog og Bibelhistorie,
svarede han: „Det bryder
man sig ikke om!“.
Ved de første Halvexaminer, der var meget
kortere end hidtil, vilde han
ikke give Karakter for Re
ligion, men overlod dette til
mig. Senere hen lod han
Stiftspræsten afholde Exa
men og kørte selv bort, som
denne skulde begynde. Jeg
examinerede selv først, og
Stiftsforvalteren gav ogsaa
meget gode Karakterer. Naar
Stiftspræsten tog fat paa sin
højst uheldige Maade ved
O. /. Sadolin, præst i Valløby 1865-80.
at spørge i Flæng No. 3, 5,
12 o. s. v. fik han intet Svar;
da jeg aldrig spurgte efter Barnets Nr., men dets Navn, svarede han,
at det var urigtigt. Og saaledes fremtraadte han ofte.
En Gang, da Sadolin var tilstede, gav Scharling uden videre
Ordre til, at jeg maatte paalægge Børnene at bruge Balslevs Bibel
historie, i Stedet for Birchs, der brugtes i de omliggende Skoler,
hvorfra Børn i Sommertiden kom til at tjene i Valløby, hvilken
Bibelhistorie ogsaa var den letteste. Sadolin svarede ikke et Ord
hertil paa Stedet, men efter Examen ytrede han til mig: „Det var
med Forundring, at Scharling gav dette Paalæg; thi min Fader lod
mig lære Birchs Bibelhistorie og jeg synes, den nu kunde være god
nok til Bønderbørn!“ - Hertil ytrede jeg: „Men hvorfor, Hr. Pastor!
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svarede De ikke saaledes, da han som Stiftspræst fremsatte dette Paa
læg.“ - Nej, lød Svaret: „Jeg vil ikke have noget med ham at gøre!“
Der var intet i Skolen, hvormed Scharling var tilfreds. Fra den
Tid, der i 1860 var holdt Gudstjeneste i Skolen ved Kirkens Repa
ration, var der blevet en gi. Nr. Tavle fra Kirken hængende her.
Paa den stod „Før Prædiken“ og „Efter Prædiken“. Denne Tavle
fandt ogsaa Hr. Scharlings Forargelse. Han beordrede den gennem
Sadolin bortført, men da jeg oftere brugte den, og den ogsaa var
sort paa Bagsiden, saa vendte jeg den blot om.
Saaledes fandt han snart paa det ene og snart paa det andet,
for at fortrædige mig som Lærer.
Forinden Stiftpræst Rudolph Emil Scharling fratraadte Pladsen
som Medlem af Valløby Skolekommision Nytaar 1874, havde han
i Forening med Stiftsforvalter Finsen samt Sognepræst Sadolin ret
tet den nedrigste Fremgangmaade mod mig for at faa mig afsat
fra mit Embede. Jeg blev imidlertid aldrig klog over fra hvem
Planen udgik, eller hvem der egentlig var Ophavsmanden.
(Anders Petersen gør i sit manuskript udførligt rede for en klage
mod ham, efter hans opfattelse inspireret af godsforvalter Finsen og —
især — af stiftspræst Scharling. Efter at Anders Petersen havde anlagt
sag mod klagerne, en gårdmand og to husmænd, og vundet sagen, af
viste skoledirektionen klagen i en skrivelse 1875).

Den ældre Beflokning i Valløby Sogn var i det hele taget ven
ligt sindet mod deres Børns Lærer. Ikke saaledes med den yngre
Slægt i de 32 Aar, jeg med Ufortrødenhed arbejdede der. Dog
dette har vel andre Lærere fra den Tid ogsaa prøvet.
Som et lille Træk om enkeltes Umedgørlighed eller lignende
kan anføres følgende: Valløby Skole blev som foran anført om
bygget i Sommeren 1858. I Stedet for Stengulv i den gamle Skole
stue, blev der ganske vist lagt Bræddegulv i den nye. Dette skulde
jo være et Fremskridt og tidssvarende. Imidlertid var den Del, Bør
nene passerede med deres jernskoede Træsko, ofte, især i Vinter
tiden, i en sørgelig og slet Tilstand og var ikke i Stand til at hol
des ren. 4 à 5 Gange blev det udbedret paa Gangen foran Bordene,
men endelig fandtes det nødvendigt i 1880 at forsyne Skolen med
helt nyt Gulv, da Reparationer ikke slog til mere.
Meget ofte havde jeg set, at Skolestuen, især den befærdede
35

Gang, lignede en hel Svinesti. Tanken om at faa dette forhindret,
da jeg ogsaa følte, at min Helbred led derunder, havde i lang Tid
været levende hos mig. Da nu det nye Gulv var lagt, troede jeg,
at Forældrene ogsaa, ligesom jeg selv, vilde sætte Pris paa, at deres
Børn ogsaa kunde sidde i en tør, renlig Skolestue, baade Vinter og
Sommer, men jeg forregnede mig. Der var i 1880 kommen en ny
Sognepræst Carl Ludvig Mogens Garde, omtrent 12 Aar yngre
end jeg. Han var en meget medgørlig Mand og jeg havde den Over
bevisning, at han i denne som i andre Henseender delte min Op
fattelse. Selv anskaffede jeg en Del Sivsko og bad Børnene om fra
Hjemmet at medbringe gamle Sko, Træsko eller lignende til Skifte
sko i daarligt Vejr, hvormed de kunde sidde med tørre Fødder i
den renlige Skolestue under Undervisningen. For dem, der mødte
med Støvler eller Lædersko, havde jeg anskaffet Maatter til Aftør
ring. Straks forekom det mig, at dette mit Forslag fandt god Ttil
slutning baade hos Børn og Forældre, eftersom der fra de fleste
Hjem blev medbragt Skiftesko. Imidlertid fandt jeg en Eftermiddag i
godt Vejr Gangen foran aldeles vaad og snavset og forstod ikke,
hvorledes dette var gaaet til. Ved at udspørge derom, fik jeg at vide,
at et Par af de største og mest umedgørlige Drenge var gaaet ud
i Gadekæret, havde faaet Træskoene fulde af Vand og med de
vaade Strømpesokker pyntet op i Skolen, samt brød sig ikke om, at
sidde hele Eftermiddagen med plør-vaade Fødder. Denne Trodsig
hed vilde jeg ej taale og tildelte dem fortjent Straf af Spanskrøret.
Derefter hengik en Tid, i hvilken jeg troede, at den hellige
Grav var vel bevaret. Men saa kom Præsten en Dag og meddelte
mig, at der var indkommen en Klage til Skolekommissionen fra en
yngre Gaardmand Hans Pedersen over, at jeg havde paalagt hans
Datter at tage sine Træsko af inden hun gik ind i Skolestuen, saa
hun her havde maattet sidde med „Strømpefødderne“ og var kom
men hjem aldeles forkommen heraf, maatte gaa til Sengs m. v. Klagen fik jeg Tilladelse til at beholde til Erklæring.
Den 29. Novbr. 1882 sendte jeg Kommissionen min Erklæring,
at Klagen ligefrem indeholdt en Usandhed; thi jeg havde ikke som
anført, paalagt Barnet at sidde med Strømpefødderne i Skolen, men
Pigebarnet havde, vel efter Faderens Paalæg - nægtet at ville tage
andet Fodtøj paa. Hendes Sygdom og Forkommenhed stammede
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ikke fra Skolen; thi hun var i den sidste Tid, 3-4 Gange, mødt i
Skolen og straks havt Opkastning og var øjeblikkeligt sendt hjem,
fordi hun var syg efter at have gaaet c. 1/ 8 Mil til Skole. Hvis Bar
net derimod havde boet nær Skolen, var mødt med vaade Fødder og
havde siddet her i flere Timer paa den anførte Maade, kunde der
muligt være lidt Logik i Klagen, nu var der det slet ikke. Jeg til
føjede: „For imidlertid at gøre en Ende paa utidige Klagemaal og
Besværinger, som en Lærer daglig - da han desværre ikke kan være
alle tilpas - kan overlæsses med under hans besværlige Gjerning, skal
jeg erklære: at jeg i et og alt henholder mig til Skoleanordningens
§ 31 af 29. Juli 1814: „Børnene skulle vise Læreren Ærbødighed og
Lydighed, og nøje rette sig efter de Forskrifter, han maatte give til
god Ordens Vedligeholdelse i Skolen.“ Heri antager jeg, den ærede
Skolekommission er enig med mig.. Hvis dette imidlertid ikke skulde
være Tilfældet, vil jeg selvfølgelig ikke kunne være Lærer mere
i Valløby, men agter da hurtigst at gøre Skridt til at søge min Entledigelse med Pension fra det Embede, hvor jeg har virket i over
27 Aar og ofret min bedste Kraft.“
Herpaa erholdt jeg - besynderligt nok - hverken Svar eller
Irettesættelse af Skolekommissionen, og i de 4 Aar jeg derefter var
Lærer sørgede jeg paa bedste Maade for, at Skolestuen baade var
ren og Børnene benyttede Skiftsko, uden at det blev paatalt. Først
efter min Afgang saa jeg ved et Besøg i 1887, at Skolestuen lignede
en Svinesti. Nu skal det dog være paabudt med Skiftesko for Ren
lighedens Skyld og Sogneraadene paalagt Rengøreisen.
Den sidstnævnte Klager havde i sin Tid været en af mine flin
keste og mest afholdte Elever, men eftersom han voksede til og
da han blev Gaardbestyrer og efter Faderens Død, Gaardmand, fremtraadte han stedse paa den mest opsætsige Maade mod mig. Ved en
Disput om Ting, han lidet kendte til, svarede han mig en Gang
ganske ugenert: „Det forstaar De Dem ikke paa!“ - hvorpaa jeg
svarede: „Det skulde Du nødig sige, Hans Pedersen; thi Du har
dog ingen andre Kundskaber end de, jeg som Din Lærer har bi
bragt Dig!“ - I nogle Aar var han efter min Afgang Sogneraadsformand, men siden spiller han ingen Rolle i Sognet.
Flere Træk paa Ildesindethed af Befolkningen kunde anføres,
men jeg skal indskrænke mig til at nævne nogle faa Tilfælde:
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Den føromtalte Gaardmand Lars Pedersen leverede ofte Fou
ragen i Hvengræs eller Kløverhø uden Blade, der var ubrugbart
til Kreaturer. Endvidere undlod han nogle Gange at ofre ved Høj
tiderne eller indlagde en 2 Øre i Offersedlen til mig. Først da han
af Amtet ansattes til bestemt Offer, maatte han efterkomme sin
Pligt, første Gang dog kun ved Sognefogdens Paakrav.
En besynderlig Sag blev jeg ogsaa udsat for med Hensyn til
Bytning af Rughalmen mod Hø. I den første Tid solgte jeg som
vist andre Lærere Rughalmen, men da jeg et Aar trængte til Hø,
bød min Nabo - en velsindet Gaardmand Peder Pedersen - efter
Vægt mig halvt saa meget Hø for Halmen. Dette gik i flere Aar,
men da Manden var død, indsendte hans Broder, Husmand Ole Pe
dersen, hans Enke og Svigersøn, Fragtkører Lars Pedersen, Klage
over, at jeg solgte Rughalmen, uden at anføre, at jeg bortbyttede
den. Men det mærkeligste ved Sagen var, at O. Pedersen i flere
Aar, da han var i Forlegenhed for Foder til sin Ko, aldeles gratis
havde faaet Halm hos mig. Sogneraadet fandt derfor Klagen ube
føjet, men jeg blev saa ked deraf, at jeg ved min Bortrejse lod al
Rughalmen forblive i Stak paa Møddingen.
I 1886 skulde der efter Regler sættes nye Reguleringssummer
for Skolelærerembederne og da jeg selv udfyldte Skemaerne, saa
jeg, at mit Embede, der efter Reguleringen i 1876 var sat til 1669
Kroner, som jeg den Gang mente var alt for højt, nu vilde gaa
ned og kun blev ansat til 1488 Kr. (siden i 1896 til 1260 Kr.).
Jeg greb derfor den Beslutning, som Kultusminister Fischer i sin Tid
havde indgived mig, at søge min Afsked med Pension efter de
1669 Kr. Dels var jeg svagelig og dels var jeg bleven ked af de
mange Ubehageligheder, jeg havde været udsat for i mit Embede
i de sidste 15-16 Aar, at jeg ønskede kun Ro og Hvile.
Da jeg frygtede for, at Reguleringssummen blev ansat saaledes,
at jeg for at faa Pension efter den gamle Sum, ansøgte jeg ved
Nytaar 1886 om Entledigelse fra 1ste Juli, men da jeg fik forhørt
mig i Ministeriet om Tidsfristen, bad jeg i et nyt Andragende om
Afskedigelse fra 31. decbr. 1886. Hermed opnåede jeg de fulde 2/ 3
af de I669 Kr., nemlig i aarlig Pension i min Levetid 11122/ ;{ Kr.
Senere har jeg faaet et Tillæg (2/ 3 af 50 Kr.)
33x/ 3 Kr.
Altsaa ialt = 1146
38

Kr.

For at blive entlediget maatte jeg fremskaffe Lægeattest. Denne
blev mig meddelt at Stiftslæge Rode paa Vallø med de Ord: „Nu
skal jeg forsikre Dem for, at De vil faa Afsked!“
Amtmanden forlangte, at jeg skulde holde Hjælpelærer, men
Provst Thaning paastod, at Lokaliteterne ikke tillod det, og mod
satte sig samme. Stiftamtmand Tillisch havde imidlertid afløst Brun,
og var for Entledigelsen, saa det blev uden Indvending af Amtsraadet og Skoledirektionen indstillet til Ministeriet, der fra 31.
Decbr. bevilgede min Afsked som Lærer og med fuld Pension.
Jeg takkede Gud, da jeg slap for Lærergerningen !
Ved min Bortrejse fra Valløby til Kjøge blev der efter Be
kendtgørelse den 7. Januar 1887 afholdt Auktion i Skolen over de
Ejendele, der ikke ansaas nødvendige i Fremtiden. Fuldmægtig
Galskjødt havde lovet, at jeg kunde køre med ham fra Kjøge til
Valløby, men i sidste Øjeblik sendte han mig Afbud og jeg kom
saa ikke med til min egen Auktion.
Listen over de bortsolgte Kreaturer og Genstande var:
taxcrct
Kr.

taxcrct

Kr.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1

rød Ko (kælver i Febr.) 120,00
80,00
gul do. (ubestemt)
30,00
Fedegris
Bryggekedel (Kobber) 20,00
Strygeovn med fl. Jern 15,00
12,00
Skrivebord
2,00
Skrivetøj
3,00
Kommode
12,00
dobbelt Klædeskab
12,00
Buffet
1,00
Vaskebord
1,00
Karramme
1,00
Do. i Spisekamret
1,00
Bogreol
1,00
Mælkehylde
lille Mahogni Stumtjener 0,25
2,00
Stole med Betræk
2,00
Do. sort do.
1,00
Do. Rørstole
1,00
Træstol
4,00
Skab m. flere Skuffer

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5
1
1
2
1

Seng
Do.
Do.
Do.
Bord
mindre Gryde
større Saltkar
Kerne almindelig
Smørtrug
Vaskekar
Bogbinderpresse
Bordlampe
Lampe m rund Kuppel
større Kurv
Skilderi
Par Skøjter
Stk. Lysepiber
Blomstertrappe
Vogntrappe
gi. Bænke
Stegepande

4,00
4,00
4,00
3,00
1,00
1,00
2,00
1,00
0,50
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
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2 Lysestager
Forskellige Flasker
1 Spade
1 Høtyve
1 Skovl m. v.
1 Skærmbrædt

0,50
1,00
1,00
0,50
0,50
0,25

1 Dør
1 Do.

2,00
2,00

Ialt taxeret 370,00
men bortsolgtes for

Min betroede Mand, Husmand Jens Knudsen, mødte for mig.
Han blev senere Sogneraadsformand.
Til Kjøge benyttedes 4 Vogne til det øvrige Flyttegods og
Snedker Allerup, Vallø, samt Husmand Rasmus Hendriksen i Valløby var mig behjælpelige med Klaveret med videre. Den sidste ud
talte til mig, at da jeg kom til Valløby i 1855 var jeg ikke Ejer
af 3 Mark (1 Kr.) og nu havde jeg bortflyttet Flyttegods paa 4
Vogne til Kjøge foruden det, der stilledes til Auktion! En Sandhed
jeg ikke kunde benegte! Desuden ejede jeg en Kapial paa 3000 Kr.,
der var sammensparet ved ihærdig Flid og Udholdenhed i Uden
oms-Arbejdet; thi af Indtægterne fra Embedets Løn blev sandelig
intet tilovers, nej ikke en Gang til Udgifterne.
SOM SOGNEFORSTANDERSKABS- OG SOGNERAADS
FORMAND
Det er foran Pag. 33 anført, at jeg ved Nytaar 1865 kom ind
i Sogneforstanderskabet og ved Lodtrækning med Sognepræsten fra
1ste Januar blev Formand, uagtet jeg havde mange andre Forret
ninger.
Alle Sager og Dokumenter, Forstanderskabet vedkommende,
blev af Pastor Thaning afgivet til mig, men som jeg var klar over,
kun med Uvillie, skønt det var hans egen og ikke min Skyld, at
Loddet traf mig. Det var imidlertid et ret vanskeligt Hverv, jeg
derved havde faaet; thi de 2de Sogne Forstandere kæmpede be
standig om hvilket Sogn, der skulde opnaa den største Fordel fra
de bemidlede Embedsmænd og Stiftsdamer paa Vallø, eftersom
Fattigvæsenet var under en fælles Kommune, det øvrige ikke.
Dertil kom at Sognepræsten vedblev at være Formand baade
for Fattig- og Skolevæsenets Vedkommende, selv om han ikke var
Forstanderskabets Formand, og at jeg - hvad Skolevæsenet angik var Præstens Underordnede, og fik det at føle i flere Tilfælde.
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Længe arbejdede vi dog ikke sammen i Forstanderskabet. Først
lev han, som foran nævnt, Provst og derefter 1865 kaldet til
ognepræst i Hellested, til hvilket Embede, der efter „Fædrelandet“
rar 34 Ansøgere, hvoraf de fleste var ældre og mere kvalificerede
:nd han.
Næsten ved alle Sager - selv om han stod ene med sin Me-

Parti fra Valløby. I forgrunden sprøjtehuset, bagved præstegården.

ling - viste han sig i Opposition mod mig, og jeg kom i en meget
iheldig Stilling.
Aaret tilforn under hans Forstanderskab var anskaffet en daarig Sprøjte og bygget et tarveligt Sprøjtehus i Store Taarnby. Nu
la der skulde anskaffes Sprøjte med Vogn og bygges Sprøjtehus i
Zalløby, foreslog jeg det hele som noget stedsevarende, at det blev
nere hensigtsmæssigt, selv om det kostede mere. Dette kunde han
kke tiltræde, og heri fulgte Forstanderne fra Taarnby selvfølgelig
’ræsten. Der i Taarnby var anskaffet en fast Vogn, der viste sig
ihensigtsmæssig ved Kørselen og til Valløby foreslog jeg nu en
/ogn med Fjedre, hvilket ganske vist vilde have kostet 50-60 Rdl.
nere end den i Taarnby. Herom troede jeg Forstanderne fra Valløby
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var enige, men i sidste Øjeblik fik Præsten en Gaardmand, Peder
Jensen, til med sig at gaa over til Taarnbyerne, saa Vognen til
Valløby Sprøjte blev ligesaa slet som den i Taarnby, hvad Sprøjte
førerne meget beklagede. Derimod lykkedes det efter Præstens Af
rejse at faa et ordentligt Sprøjtehus opført.
Ved Provst Thanings Bortrejse havde jeg flere Gange stort
Brug for Fattig- og Skolesager under Præstevacancen, men intet der
af blev mig overladt, da alt skulde gemmes til den nye Præsts An
komst. I den Tid forefaldt uheldigt flere Sager, hvor jeg alene
blev henvist til at hjælpe mig paa bedste Maade, uden Kendskab
til tidligere Afgørelser.
Medens det hidtil var gaaet nogenlunde taaleligt med Sagerne
angaaende Anskaffelse af Sprøjten og Vognen samt Huset, der alt
skulde være fælles for Valløby og Vallø, der i kommunal Henseende
udgør eet Sogn, saa stod der allerværste tilbage, og det var den fæl
les Ansættelse af Mandskab m. v. ved Sprøjten i Valløby; thi for
Taarnby gik det hele meget let. I Amtets Regulativ af 16. Febr.
1864, som privilegerede eller fri for Ansættelse ved Kommune
sprøjterne var nævnt: Præster og Lærere samt alle de mandlige Per
soner paa over 60 Aar og under 18.
For Valløby By var denne Ansættelse ligefrem, men hvad skulde
der gøres for Vallø Beboere, hvor der foruden Præsten og Kantoren
var andre Beboere, der ikke faldt ind under Fritagelsen.
For mig som Lærer, var det aldeles ligegyldigt, hvem der fri
toges; thi selv var jeg fri, og havde det staaet til mig, havde jeg
uden Betænkning foreslaaet alle Valløboerne fri, men anderledes
stod Sagen for mig som Forstanderskabets Formand.
Efter megen Forhandling, hvor dog ingen henpegede paa andet
end lovlige Fritagelser, foreslog jeg 10. Oktbr. 1865 i en Skrivelse
til Amtet at forespørge, hvilke af Beboerne paa Vallø, der maatte
anses for fritagne, nemlig: „Gods- eller Slotsforvalter, Forpagter,
Gartner, Fuldmægtig, Gæstgiver, Vægter og deslige, naar disse ikke
ere under 18 eller over 60 Aar?“ - Amtet svarede den 28. s. M.
gennem Vallø Birk: „at en slig Fritagelse ikke ubetinget tilkommer
de nævnte, det skulde da nærmest være Vægtere!“ - Dette synes at
være rene Ord og Forstanderskabet maatte derefter være uberettiget
til at frigive andre end Vægteren af den nævnte mandlige Befolk42

ning. Herefter udarbejdedes Listen over Befolkningsmandskabet for
Kommunesprøjten ved Valløby og Vallø.
Anders Petersens fjende godsforvalter Finsen nedlagde imidlertid
protest mod afgørelsen. Der forhandledes med amtet og ministeriet om
sagen, der dog måtte afgøres af forstanderskabet.

I et følgende Møde foreslog jeg, baade for at der kunde ar
bejdes i Fred og Ro samt for at opnaa Ende paa Sprøjtesagen, at
Vallø i saa Henseende blev udskilt fra Valløby Sogn og fik sit eget
Sprøjtevæsen.
Dette Forslag blev derefter godkendt af Stiftsforvalter Finsen,
og derefter vedtaget i et Forstanderskabsmøde den 20de Juni 1866.
Stiftet anskaffede derefter ny kostbar Sprøjte, der alene forblev paa
Stedet. Den blev sikkert aldrig brugt; thi ved Slottets Brand Natten
mellem 19-20 Marts 1893 kom den ind i Slotsgaarden, hvor den
brændte, da den for Ilden ej kunde føres ud igen. (Finsen saa det
ikke, han sov i Skovhuset!)
Et Lærerskifte i Store Taarnby fandt ogsaa Sted i min For
mandstid og forvoldte flere Bryderier.
Den 30/12 1866 døde Lærer Bendixen og Hjælpelærer P. Niel
sen, født 1843, blev derefter konstitueret i Embedet. Dette blev
derefter opslaaet ledigt og ansøgt af ialt 33 Lærere. Beboerne øn
skede at beholde Nielsen i Embedet, og da Indstillingen fandt Sted
blev han No. 1. V. Heichelmann, født paa Vallø, indstilledes No. 2
og en Lærer Rasmussen i Fyen, som No. 3.
Den 26de April 1867 beskikkede Skoledirektionen No. 1 som
Lærer i Embedet, men ytrede i Skrivelsen til Sogneraadet, at det
var de tre ringeste blandt Ansøgerne, der var indstillet, idet de kun
havde Hovedkarakteren „Duelig“. Særlig var Provst Thaning for
bitret over, at Heichelmann var indstillet, „da han havde været
Skænkevært paa Vallø“. Der blev svaret, at dette ikke forholdt sig
rigtigt; thi han havde kun en kort Tid, medens han var uden Em
bede været hjemme hos Faderen paa Vallø, og da muligt hjulpet
Faderen i Gæstgiveriet, men det var Usandhed, at han nogensinde
havde havt Kontrakt som „Skænkevært“. Desuden var Heichelmann
den næstældste Ansøger med „Mgodt“ baade for Sang og Musik
samt Orgelspil. Pastor Sadolin, der alene stemte paa Rasmussen,
ej paa de andre Indstillede, protesterede imod, at denne hørte til
43

de ringeste. Provst Thaning erklærede, at han havde en Attest fra
Fuldmægtig Bergen, hvoraf fremgik, at Heichelmann havde lejet
Gæstgiveriet af Faderen, hvilket dog var usandt. Det var iøvrigt
ubegribeligt, hvorfor Provst Thaning ikke lod denne Sag indgaa
til Ministeriets Afgørelse i Stedet for ufortjent at tildele Irette
sættelse.
Ogsaa en anden Sag kom frem i den Tid, nemlig Ansættelse af
12 Td. Land af Præstegaardens Jorder, den saakaldte „Skovmark“,
hvorpaa der ved den nye Matrikels Indførelse ved en Fejl eller For
glemmelse intet Hartkorn var sat.
Saalænge Thaning var Præst i Sognet, tav man, men saasnart
han var forflyttet, androg flere Gaardmænd om, at Forstanderskabet
vilde sørge for, at der blev sat Hartkorn paa det Jordstykke af
Præstegaardens Tilliggende, der i over 26 Aar havde været skatte
frit. Pastor Sadolin nedlagde selvfølgelig en bestemt Protest mod,
at Hartkornet blev høiere end anført ved hans Kaldelse, da hans
Skatter derved blev større. Forstanderskabet tog intet Hensyn hertil,
indstillede Sagen til Amtets Afgørelse, rekvirerede Kort fra Ma
trikelskontoret, hvorefter det tydelig viste sig, at der intet Hartkorn
var paa de omhandlede 12 Tdr. Land Agerjord, men at denne Del
var bleven indbefattet under 38 Tdr. Land „Fredskov“, der i sin Tid
af Sognepræst H. W. Nyholm den 30. August 1820 blev afstaaet
fra Præstekaldet til Vallø Stift. Nu blev der at Ministeriet ansat
Hartkorn paa Skovmarken, men det var en Selvfølge, at Præsterne
tillagde mig Skylden derfor, uagtet jeg var uskyldig.
Den 6te Juli 1867 udkom den nye Kommunal-Lov for Landel.
Herefter blev Sogneforstanderskaberne i Fremtiden kaldet Sogneraad og jeg havde den tvivlsomme Ære at blive kaldt Sogneraadsf ormand.
Loven medførte en hel Omordning i Forretningsgangen m. v.
og paalagde Raadene langt mere Arbejde end forhen. Medens Fat
tigvæsenet alene tidligere havde været fælles, saa skulde fremtidig
Skole- og Vejvæsen ogsaa gaa ind under Kommunalbestyrelsens
Enhed.
Taarnby Sogn havde hidtil været meget misfornøjet, at der fra
Vallø Stiftsdamer og Beboere intet var ydet til Sognets Skole- og
Vejvæsen, skønt der mentes at være Krav derpaa. Forstanderen for
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Taarnby havde i Fortiden ofte fremført Ønsket om et fælles Skoleog Vejvæsen, og i et af de foregaaende Aar endog tilbudt 400
Rdlr. fra Sognet én Gang for alle, hvis denne Forening i Fremtiden
kunde finde Sted.
I Loven selv var opstillet saadanne, til Dels kunstige og uforstaaelige Regler, hvorefter Taarnby Sogn, naar dette traadte i fuld
Forbindelse om alle Udgifter med Valløby Sogn af dette vilde faa
et Tilskud af 400 Rdlr. Alle i Sogneraadet værende Medlemmer
fra Valløby forbausedes herover, eftersom det var Taarnby, der fik
Fordelen. Sogneraadet, særlig Medlemmerne fra Valløby, proteste
rede og henstillede til Amtet, at der ikke blev tillagt det ene Sogn
nogen Fordel ved Sammensmeltningen af fælles Indtægter til Skade
for det andet, men Amtet forlangte Beregningen nøjagtig opfyldt
efter Lovens Bydende, selv om Taarnby Sogn vandt 400 Rdl. der
ved og fremtidig et Afslag aarlig i Udgifterne.
Efter en anden Lov af 25. juli s. A. blev der paabudt en extraordinær Krigsskat.
Som Over-Skattekommissær for Kommunen mødte Kammerraad Julius Hoffmeyer fra Storehedinge i Valløby Skole i hele Sogneraadets Nærværelse for at vejlede og hjælpe Raadet ved Ansættel
sen. Jeg holdt mig, som Formand, aldeles passiv, og lod ham og de
øvrige Medlemmer forhandle Ansættelsen. Kun leverede jeg Navne
fortegnelse og desk over Beboerne.
For Gaardmændenes Vedkommende i begge Sogne gik det hele
saare let, da disse ansattes lidt forskellig fra 8 til 12l/2 Rdlr. Sogne
præsten og de to Lærere i Forhold dertil, jeg selv dog for 12 Rdlr.,
der i Virkeligheden var for højt.
For Vallø blev Ansættelsen mere vanskelig særlig for Forpagter
Boserups Vedkommende. Hr. Hoffmeyer foreslog, at han ansattes
i Forhold til Gaardmændene efter Gaardens Hartkorn, da han hver
ken behøvede saa megen Arbejdskraft, Hestehold eller Mandskab
til sin Bedrift som 13-14 Gaardmænd. Noget Hr. Hoffmeyer, der
selv var Forpagter, bedst kendte. Derefter blev Boserup ansat til
84 Rdlr. 2 Mk. 4 Sk. For de øvrige Beboere paa Vallø fulgte ogsaa
Hoffmeyers Forslag over Opgivelsen af deres Indtægter, og da Stifts
forvalter Finsen selv mødte for Skattekommissionen blev ogsaa hans
Angivelse fulgt, uagtet han i det sidste Aar ved Salg af Fæstegaarde
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havde havt omtr. 20.000 Rdlr.s Indtægt, maaske det dobbelte af det
opgivne.
Uagtet jeg saaledes ikke direkte havde med Ansættelsen at
gøre, kom dog Forpagter Boserup til mig en af de følgende Dage
og tiltalte mig i mit Hjem paa den mest uforskammede Maade for
den Ansættelse, der var sket for ham. Jeg kunde trøstig henvise til,
at det slet ikke var sket paa Forslag fra mig, men at han burde hen
vende sig til Kammeraad Hoffmeyer derom. Dette vilde han slet
ikke høre; thi jeg var Formanden. Det gik saa vidt med hans Skæl
den og Bebrejdelse, at jeg gik ind i en anden Stue. Han forlod Hu
set med at smelde Døren i, saaledes som om det var et „Kanon
skud“.
Senere erfarede jeg, at det lykkedes baade Boserup og Finsen
ved indgivne Klager til Overskatte-Kommissionen at opnaa en be
tydelig Nedsættelse i Skatten uden at dette skete for andre, men
dette var i Lighed med, hvad der saa ofte finder Sted.
I Decbr. 1867 skulde den større Halvdel af Raadet afgaa og
blandt de valgte var baade Sognepræst Sadolin og Gaardmand Lars
Larsen i Taarnby, de begerede sig fritagne for det dem tildelte Valg.
Sognepræsten, som „Guds Ords Tjener“ anførte, at han ligesom
Frelseren ikke forstod sig paa de jordiske Ting! og Gaardmanden,
fordi han i mange Aar havde været syg og tildels sengeliggende,
hvad han fremlagde Lægeattest for. Ved det derefter afholdte Møde
om Godkendelse af Fritagelsen for de to Valgte blev Resultatet,
at der blev lige mange Stemmer for som imod Fritagelsen, og min
Stemme som Formand vilde gøre Udslaget. Nærmest for, at Sagen
ikke skulde indstilles til Amtets Afgørelse valgte jeg at stemme for
Fritagelsen for begge. Derefter maatte der altsaa foretages Valg paa
to andre Medlemmer og ved dette Valg blev Stiftsforvalter Finsen,
Vallø, og en Gaardmand fra Taarnby valgte til Sognerådsmedlem
mer fra 1. Januar 1868. Ved det sidste Møde i 1867 valgtes jeg til
midlertidig Formand.
Nu skulde der ved 1ste Møde i det nye Aar vælges Formand
og da jeg som Lærer i Valløby Sogn havde imod Beregningen eller
Afregningen af de 400 Rdl., var det saa naturligt, at alle Medlem
merne fra Taarnby stemte paa Finsen til Formand, medens derimod
de fra Valløby stemte paa mig, men da en H. Olsen var udebleven
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og først senere kom tilstede efter Formandsvalget var jeg i Minori
tet. Da Finsen skulde stemme, gjorde han det ved at svare: „Jeg
stemmer paa mig selv, ellers kan jeg ikke blive Formand!“
Sagen var hermed afgjort. Finsen blev Formand. Taarnbyerne
blev fri for Skatter i det følgende Aar eller fik saadan Nedsættelse
til de 400 Rdlr. var likvideret i deres Skatter.
Sogneraadsmøderne blev derefter ansat til kl. 10 Formiddag
paa Vallø Gæstgiversted. Jeg blev ansat som Fattigforstander, men
da alt dette ikke lod sig forene med min Stilling som Lærer, androg
jeg paa Fritagelse som Medlem af Sogneraadet, der ogsaa bevilgedes.
løv rigt havde jeg i min Formandstid en Masse andre Ubehage
ligheder, som jeg ganske vil forbigaa.
For at udføre mit ulønnede Hverv paa tilfredsstillende Maade,
matte jeg almindelig tilbringe 3 à 4 Nattetimer til Arbejdet. Som
oftest sad jeg i Skolen ved Skrivebordet til mindst Kl. 1-2. Min
Hustru spurgte ofte: „Gaar du nu først i Seng? Nu er det snart;
Tid at staa op igen!“ - Efter min Kopibog var den Brevvexling,
jeg maatte udføre og besvare, i alt 578 større og mindre Skrivelser i
de 3 Aar, omtrent lige mange hvert Aar, foruden Regnskaber, større
Lister med meget mere.
Nu ser jeg tilbage med Rædsel, da jeg ej en Gang fik Tak for
Arbejdet.

SOM FORMAND OG REGNSKABSFØRER
VED BJEVERSKOV OG TILGRÆNDSENDE HERREDERS
ASSURANCEFORENING
Ved min gode Ven Lærer i Vedskølle og fhv. Folketingsmand
Ove Peter Olsens Forflyttelse til Soderup i Februar 1862, ansatte
han mig til midlertidig at varetage hans Forretninger ved den af
ham stiftede mindre Assuranceforening. Mange af dem, der ved
hans Afgang frygtede for, at Assuranceforeningen ikke kunde bestaa, udmeldte sig fra 1ste Maj for at indgaa i „Sjællands Sifts
Forening“, hvor der navnlig af Godsforvalter Finsen paa Giesegaard, Sognefoged Jens Christiansen i Bjeverskov og flere blev
lovet dem saa glimrende Udsigter med Hensyn til Kontingentet
aarlig, der dog snart viste sig at være fejlt. Ja endog flere Sognes
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Medlemmer havde udmeldt sig ved deres Sogneformænd uden at
være indtraadt i nogen anden Forening, for om muligt at forblive.
Ved en Generalforsamling, der kort efter afholdtes i Slimminge
Kro blev jeg af Forsamlingen valgt til Olsens Afløser, uagtet Lærer
Mathiesen i Ringsbjerg ogsaa aspirerede dertil. Forinden havde jeg
indmeldt mig i Foreningen som Medlem og udtraadt af „det gejstlige
Brandsoceet“.
Allerede ved Mødet tog flere af de tilstedeværende Sognefor
mænd paa alles Vegne og andre deres Udmeldelser tilbage, men For
eningen havde alligevel en større Afgang, uagtet jeg udsendte mang
foldige Skrivelser for at holde de frygtsomme Medlemmer fast i
Foreningen.
Tid efter anden gik det fremad for Foreningen, idet baade
Sum og Medlemsantal voxede. Kun i et Aar saa det atter galt ud,
da der i Sigerslev Sogn blandt tildels nye Medlemmer fandt 3-4 større
Ildebrande Sted.
Efter det Tidsrum blev Kontingentet fastsat til 5 Øre pr. 100
Kr. og sjældent, vist kun en enkelt Gang, blev der foretaget extra
Opkrævning, saa at Foreningen kunde anses for en af Landets bil
ligste Assuranceforeninger i det hele taget.
Da jeg tiltraadte var der ingen Stempelpligt for Policer, men
da Stempelloven udkom maatte jeg rejse til Kjøbenhavn med An
søgning til Indenrigsministeren om selv at faa Ret til at kassere
Stempelmærkerne. Indtil Forandringen fra Rdlr. til Kroner maatte
Policerne stemples med 8, 16 og 32 Skilling, men 1875 og senere
med 15, 30 og 65 Øre, og i et enkelt Tilfælde, naar Summen var
meget stor med 1 Kr.
Som Bestyrelse for Foreningen valgtes et Repræsentantskab, der
igen valgte en Formand. For hvert Sogn var der en Sogneformand,
der opkrævede Beløbet og indbetalte det til Repræsentanten, der
havde 4-5 Sogne under sig og mødte med Beløbene i Kjøge til fast
sat Tid, for at faa disse indsat i Sparekassen.
Den Sparekasse, der den Gang var vedtaget, at Pengene skulde
indsættes i, var den „sjællandske Bondestands Sparekasse“, hvilken
alle mente var saa sikkert funderet af alle dens trofaste Tillidsmænd
og ingen havde Anelse om, at dens Formand og senere Justitsmini
ster vilde nogensinde besvige Kassen for 12-13 Millioner. Under48

tiden blev ofte Kontingentopkrævningen foretaget saaledes, at Ud
betaling for Brandskader fandt Sted samtidig, men det hørte dog til
Sjældenhederne.
Som Repræsentantskabets Formand var i mange Aar Gmd. gi.
Peder Pedersen, Svansbjerg, Gmd. Jens Nielsen, Enderslev Overdrev,
Gmd. Peder Jacobsen, Valløby og tilsidst Gmd. Ole Christiansen,
Thestrup. Med dem alle stod jeg stedse i det bedste Forhold, men
ingen af dem overgik den sidstnævnte i Forekommenhed og Ven
lighed. - Nu dette skrives er ingen af dem blandt de levende.
Generalforsamlingen holdtes hvert Aar 1ste Juni, naar denne
Dato ikke indtraf paa en Søndag. Mødestederne var vexelvis i Slimminge og Sonnerup, men denne Kro blev nedlagt, og da Foreningen
bredte sig mere, kom først Ringsted, derefter Kjøge, Faxe og Haslev.
Ved Møderne herskede i de første 20 à 25 Aar stedse den venligste
Stemning, saa jeg med Glæde deltog i disse og havde al Grund til
at være tilfreds ved disse. Der var ikke tale om Dirigent. Jeg op
læste Regnskabet, førte Forhandlingsprotokollen og fik næsten stedse
uden nogensomhelst Indsigelse vedtaget mine Forslag. Anderledes
gik det i de senere Aar. Da var der gaaet „Venstre-Politik“ i Assu
ranceforeningen. - Min Løn var i de første Aar 120 à 130 Rdlr. Se
nere steg den noget, eftersom Assurancesummerne forhøjedes, men
oversteg dog næppe 500 Kr. aarlig; thi trods alt hvad der blev gjort,
vandt Foreningen ingen større Udbredelse, omendskønt det aarlige
Kontingent var mindre end ved andre Assuranceforeninger.
Da der var gaaet „Politik“ i Foreningen var det jo vanskeligt
at vente Tilgang fra andre Foreninger; thi hvor Medlemmerne én
Gang var indtraadt udmeldte de sig ikke igen med mindre der egent
lig fandt Utilfredshed Sted.
1889 holdtes et Møde i Kjøge hos Gæstgiver Christian Jensen,
hvor Ole Christiansen og flere Repræsentanter var mødte. Her af
leverede jeg til H. P. Olsen samtlige Bøger og Sager samt Spare
kassebogen paa 13.495}/2 Kr. i Sjællands Bondestands Sparekasse
og fik Tilstaaelse for rigtig Aflevering.
Jeg deltog derefter i 2 Generalforsamlinger i Ringsted og Kjøge,
udmeldte mig dernæst. Senere ofrede jeg Foreningen ikke en Tanke.
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SOM VAABENBRODER OG FORMAND
FOR VALLØ AFDELING
Efter flere Overvejelser besluttede jeg en Dag den 3. Januar
1863, da jeg kom til Kjøge, at gaa hen til Værtshusholder Anders
Hansen, der var Kasserer ved den derværende „Filialafdeling af
Vaabenbrødrene“, at indmelde mig i Selskabet. Jeg betalte mit Ind
skud med 1 Rdlr. og fik No. 1203 i Selskabet „De danske Vaabenbrødre“.
Selskabet var paa den Tid meget lille, talte kun 4.700 Medlem
mer, og ingen tænkte paa, at det skulde opnaa henved 30.000, men
saa kulminerede det ogsaa, da der kun deri maatte optages „Mænd,
der under Krigene 1848-50 og 64 havde tjent som Militære“. Nu i 1909 er der kun 6.000 Medl. tilbage og om 15-16 Aar maa
det næsten antages, at alle ere døde; thi der dør c. 500 om Aaret.
Ved min Indtrædelse i Selskabet anede jeg ikke, at jeg i samme
skulde føle saa megen Glæde og Tilfredsstillelse i flere Retninger,
som sket er. Heller ikke, at jeg skulde leve ud over en Tid, hvor
kun saa faa af mine jævnaldrende endnu ere ilive.
Det varede kun kort inden jeg i Kjøge Afdeling blev valgt ind
i Bestyrelsen, blev Næstformand der. Da Afdelingens Fane skulde
afsløres den 25. Juni 1863, blev Sagen overdraget mig at forestaa
Afsløringen.
Endnu har jeg ikke glemt, hvor det pinte mig at træde offent
lig frem for en større Forsamling og holde Tale i „Norske Løves’“
Pavillon, men det gik heldigt, har jeg senere ved mangfoldige Lej
ligheder vist, at jeg ikke var bange for at tale frit til en større For
samling eller fra Talerstol.
Til Indvielsestale valgte jeg Verset i Sangen „Den tapre Land
soldat“ : „Om Dannebrog jeg ved, den faldt fra Himlen ned, den
flagrer i vor Havn og fra Soldatens Favn osv.“ og udviklede det saa
godt jeg formaaede paa Grundlag af Historien, og den Maade, der
passede sig til Feststemningen og Højtideligheden. Derefter indsloges
de tre Søm i Fanen, og den overleveredes Fanebæreren.
Det var egentlig den første nationale Fest, jeg havde overværet
og fandt selv stor Glæde derved. Mange af Tilhørerne, saavel
Vaabenbrødre som andre, takkede mig.
I „Kjøge Afdeling“ forblev jeg et Par Aar og fandt mig ret
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vel i at være sammen i Bestyrelsen med Snedkermester J. C. Peter
sen, der var Afdelingens Formand. Men ved en mindre Uoverens
stemmelse angaaende Lokale m. v. nedlagde hele Bestyrelsen for
Kjøge Afdeling sit Mandat den 1ste Februar 1865 og ny Bestyrelse
valgtes med Værtshusholder Jens Pedersen som Formand.
Efter forudgaaet Opfordring og Indbydelse samledes en større
Del Vaabenbrødre paa Vallø Gæstgiversted Fredagen den 3die
Februar 1865 Eftmd. Kl. 5 for at stifte en Afdeling under Navnet
„V aabenbrødre Afdelingen i Vallø“. Dette vedtoges af de tilstede
værende 46 Medl., saa at Afdelingen oprettedes med i Alt 61 Med
lemmer, hvoraf de 32 var ældre, overgaaede fra Kjøge-Af deling og
29 nye Medlemmer fra den 1ste Februar.
Til Afdelingens Formand valgtes jeg enstemmig, ligesom ogsaa Bogholder og Kassererposten overdroges mig. Endvidere valgtes
jeg til Repræsentant ved den 1ste Hoved generalforsamling, der blev
afholdt i Selskabet i Kjøbenhavn i Sommeren 1865.
Endvidere vedtoges Anskaffelsen af de fornødne Bøger, hvor
imod Signetet med Afdelingens Navn først senere blev anskaffet.
En ret fornøjelig Aften tilbragtes i den største Enighed med
Fællesspisning og deslige, men da vi ud paa Natten skiltes fra denne
Stiftelsesfest, var det et saadant Snefog, at Vejen til Valløby, saa
at sige, var ufremkommelig og de langtvejs fra maatte forblive paa
Gæstgiveriet til næste Dag.
Af de ved Stiftelsen mødte Brødre er nu kun 2 eller 3 for
uden mig i Live (1909). De øvrige ere forud hjemkaldte til „Ryes
Brigade“.
I den første Tid var alle meget begejstrede for Selskabet og
jeg erindrer saaledes, at have indbudt til et Møde i Skolen nogle
Gaardmænd og andre, der vare berettigede til at blive Vaaben
brødre, og som jeg antog var villige til at hjælpe trængende i Frem
tiden, men jeg fik kun „Nej: det Selskab havde de ingen Inter
esse for“. Det samme var Tilfældet med min Præst, som havde
været med som Frivillig under Krigen og tidt roste sig af, at han
havde været Premierløj tenant !
Den første Festlighed afholdtes paa Gæstgiverstedet den 5te
Juni 1865, 2den Pinsedag. Her var først Fællesspisning med Taler
for Konge, Grundlov og Danmark. Derefter et lille Bal, hvori del51

tog 40 Herrer og 35 Damer. Alt her fremsatte jeg Forslag om An
skaffelsen af en Fane for Afdelingen, hvortil indkom 18 Rdlr.
Efter at nogle Møder var afholdte og der ved de udsendte
Lister var indkommet et nogenlunde tilstrækkeligt Beløb, blev en
Silkefane for Afdelingen bestilt i Kjøbenhavn hos Sadelmager
B. O. Hansen til 75 Rdlr. Fra ham var leveret Faner til flere Af
delinger.
I et Møde 2de August vedtoges at udstede Indbydelse til en
Faneindvielse den 6te Oktober, hvor Entreen blev sat til 2 Mk. for
en Herre og 24 Sk. for en Dame.
Spørgsmaalet om Indvielsesstedet paa aaben Plads kom der
efter frem i et senere Møde, og det vedtoges at indgive Andragende
til Vallø Stifts Kurator, at Afsløring og Indvielse blev foretaget paa
den aabne Plads nord for Vallø Kirkegaard, hvilket Grev Moltke
tillod.
Paa Afsløringsdagen, Fredagen den 6te Oktober 1865 var det
et dejligt Solskinsvejr. Foruden Vaabenbrødrene var ogsaa flere andre
nærværende, deriblandt nogle Stiftsdamer og Stiftsforvalter Finsen.
Efter Beretningen, der er trykt i Selskabets Tidende No. 11
for November s. A., skal jeg kortelig meddele: - Omtrent 60 Vaabenbrødre samlede Kl. 3 Eftermiddag paa Gæstgiveriet og drog i
Procession til Pladsen. Her bød jeg først „Velkommen“ til Forsam
lingen og udbragt derefter et Leve for Selskabets Protektorer, Deres
Majestæter Kong Christian IX og Kong Carl XV af Sverrig, dog
først efter at passende Sange forud var afsungne.
Derefter foretoges den traditionelle Sømindslagning af Smed
J. Larsen, Skorstensfejer P. G. Nielsen, som Bestyrelsesmedlemmer,
og mig selv som Formand, hvilken Handling ledsagedes af nogle
hjertelige Ord fra hver især som „Tro, Haab og Kærlighed“, hvornæst Fanen blev udfoldet og overleveret til den valgte Fanebærer,
Husmand R. Henriksen. Dernæst holdt jeg Indvielsestalen, hvori
jeg bl. a. mindede om: ... „at dette Flag, som her udfoldede sig,
var det af Digterne saa tidt besungne blodrøde Dannebrog med det
hvide Kors, der havde vist de Danske Vej til Roes og Magt. Det
havde vaj et stateligt i næsten halvsyvende hundrede Aar for den
danske Krigsmagt siden det, efter Sagnet, faldt fra Himlen ned,
og det havde været Vidne til utallige mange tapre Danskes Død og
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heltemodige Bedrifter! Jeg endte med at henvise til, at Fanen, som
her indviedes, var bestemt til at vaje over fredelig Idræt for Vaabenbrødrene, saavel i Glæde som i Sorg, og udbad sluttelige Guds Vel
signelse over det himmelfaldne Dannebrog, at det, saavel i Fred
som i Krig maatte vaje til Held, Lykke og Velsignelse baade for
Konge og det elskede, dyrebare Fædreland!“
Efter at dernæst C. Piougs Sang: „Vi har et Hus paa Alfar
vej !“ var afsungen udbragte jeg et Leve for „gamle Danmark“ med
Haab og inderligt Ønske om: „at det atter maatte blive Dag i vort
kære, dyrebare Fædreland efter de mørke og sorgfulde Tider, vi i
det sidste Aar havde oplevet, samt at Dannebrog paa ny maatte
vaje lige saa frit for de danske Sønderjyder, som det vajede her
for Vallø Vaabenbrødre i Dag“. Saavel dette „Leve“ som de foregaaende besvaredes med jublende Hurraraab og Fanfarer!
Da Højtideligheden var forbi, drog man i Procession med
Fanen i Spidsen og fuld Musik gennem Vallø Gade og derefter til
Formandens Bolig i Valløby, hvor Fanen afleveredes med Hurra
raab for mig som Formand.
Ved den derefter i Gæstgiverstedet afholdte Fællesspisning,
hvor Snedkermester Petersen, Kjøge, og Maler Becken, Kjøbenhavn,
deltoge, herskede den livligste Stemning og mange Skaaler udbrag
tes, ligesom ogsaa Festen endte med et Baal.
En Mærkelighed maa jeg tilføje, at en af Stiftsdamerne nogle
Dage efter fremsendte Begæring om at maatte læse min Tale, hvil
ken jeg derefter afskrev og sendte hendes Naade. Denne Afskrift
er desværre ved Udlaan senere gaaet tabt.
Som en lille Bemærkning maa jeg dog tilføje, at man den
Gang, hverken kendte eller havde Anelse om, at der i Tidens Løb
ville fremstaa et Parti i det danske Folk „Socialdemokraterne“, der
vilde benytte en „blodrød Klud“ til deres Fane, hvor det hvide Kors
var udeladt, til største Forhaanelse af gamle Dannebrog !
*
Aaret 1867 var et i mange Maader meget anstrengende Aar for
mig. Først havde jeg min Skolegerning at passe, dernæst var jeg
endnu i dette Aar Sogneraadsformand, hvor jeg, som foran meldt,
havde de største Bryderier - og nu kom endelig Sagen om at rejse
Kong Frederik den Syvende et Mindesmærke i Kjøge.
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Begejstret herfor, som jeg stedse har været for ethvert patriotisk
Foretagende, tog jeg ivrig Del i Forarbejderne dertil. Men som
Følge deraf kom de væsentlige skriftlige Arbejder og deslige ogsaa
over paa mig.
Den 9de April 1867 indledede jeg Sagen i et længere Foredrag
i Hotel „Norske Løve“ i Kjøge for henved 150 Mand, dels fra
Byen og dels fra Landet. Her havde man tænkt paa at faa Distrikts
læge Matthiessen, der hidtil havde været meget ivrig derfor, til
Formand for Komiteen, men han frabad sig, paa Grund af sin Alder,
dette Hverv og Resultatet blev derefter, at Prokurator Ritzau valg
tes til Formand (for Byen) og jeg til Næstformand (egentlig For
mand for Landet), Kjøbmand Ferslew til Kasserer og Kbmd. Hasselbalch til Sekretær.
Jeg maatte strax paatage mig Udarbejdelsen af en Opfordring,
befordre den trykt m. v., og da jeg nogle Dage efter kom hen til
Hr. Hasselbalch for at erfare, hvorledes det gik med Udsendelsen,
fik jeg det Svar: „Jeg har ikke Tid at befatte mig dermed!“ Dermed
var Sagen afgjort. Jeg maatte nu overtage Sekretærposten, udsende
og skrive alt om Sagen.
Da jeg imidlertid fornylig har skrevet en kort Beretning om
„Frederik V II’s Mindesmærke i Kjøge“ i Østsjællandske Aarbøger
IX Bind, pag. 18 til 30, skal jeg ikke gjentage det her, men hen
vise dertil.
Saavel mit Arbejde som mine Udgifter og Anstrengelser kronedes med Held og Kong „Frederiks Mindesmærke“ rejstes og af
sløredes paa Kjøge Torv paa Grundlovens 20de Aarsdag den 5te
Juni 1869 i Overværelse af 10-12.000 Personer.
Festen endte paa samme Sted, hvor den første Sammenkomst
fandt Sted i Hotel „Norske Løves Pavillon“ og Have.
Udgiften beløb sig til ialt 3.920 Rdl., der indkom ved frivillige
Bidrag.
Referater af grundlovsfester, generalforsamlingerne, a. er udeladt.

24. Juni 1868 havde jeg skrevet et længere Indlæg i PensionsSpørgsmaalet for Vaabenbrødre og Enker, der blev optaget i Sel
skabets Tidende No. 7 for 3. Juli s. A. Jeg gik deri ud fra, at en
hver Broder, efter at have været et bestemt Antal Aar i Selskabet og
54

havde opnaaet en vis Aider, maatte være berettiget til at nyde en
Understøttelse paa 20, 25 eller 30 Rdlr., naar de forlangte det og
ikke som bestemt i Loven at erholde det som Naadegave ved at søge
derom.
Dette, at Brødrene efter Anciennitet, skulde have en vis Ret
til at forlange ej alene at søge om en bestemt Understøttelse, blev

Frederik den Syvendes mindesmærke i Køge, rejst 1869.
Billedet udlånt af Køge bybistoriske Arkiv.

imødegaaet af flere i de følgende nr. af Tidenden. En daværende
Ritmester Wilh. Sommer vilde endog gøre mit Forslag latterligt
derved, at jeg var fremkommet med „at Gaardmænd og de med
disse Ligestillede Tid efter anden vilde udmelde sig igen af Sel
skabet blot fordi de kunde befrygte, at Pengene, de betalte dertil,
hverken kom dem eller deres Enker, men kun Fremmede tilgode.“
Han (Sommer) siger derom: „Jeg kan med det Kendskab, jeg har
til den hæderlige Bondestand, ikke dele dette. Den indeholder efter
min Formening en Fornærmelse med denne Klasse af Medborgere,
idet den forudsætter, at disse Mænd kun ere indtraadte i Selskabet
af Vindesyge, en Forudsætning, hvortil Intet berettiger.“
Jeg tør endnu, 40 Aar efter, paastaa, at min Opfattelse var
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den rette, og at utallige efter kort Tids Forløb atter udmeldte sig
igen af Selskabet.
Den livlige Forhandling om Pensionsspørgsmaalet endtes først
i Selskabets Tidende for Novbr. s. A. med, at dette maatte betrag
tes som et Velgj ørenhedsselskab og ej som en Livrente- og Forsør
gelsesanstalt. Jeg havde imidlertid den Glæde at se mit Forslag
fuldt optaget i det lille Skrift, som Redaktøren af „Nyt Aftenblad“
V. Hartvigsen senere skrev om „De 10 første Aar af Selskabet de
danske Vaabenbrødres Historie.“
I Oktober 1890 flyttede jeg til Kjøbenhavn og kunde ikke læn
gere bestride Kassererposten, hvorfor det ved et Bestyrelsesmøde den
29de Decbr. s. A. vedtoges at overdrage denne til Skorstensfejer
Nielsen. Jeg fratraadte ligeledes efter eget Ønske Formandsposten
efter 27 Aars Virksomhed ved den følgende Generalforsamling den
7. Februar 1892 og Nielsen valgtes til Formand.
*
Som Repræsentant for Afdelingen har jeg været valgt til alle
17 Hovedgeneralforsamlinger, der ere holdte i Kjøbenhavn fra 1865
til 1909. Ved de 15 af disse har jeg været Sekretær (1865 og 1909
undtaget) og i de første Aar maatte jeg tilligemed den 2den Sekre
tær skrive „Protokollen over Forhandlingerne“ uden noget Veder
lag derfor. Fra 18
blev der antaget en Stenograf, der har faaet
350 Kroner for Arbejdet, hvorved Sekretærposten blev ganske let
at udføre.
Kassereren og Assistenten ved Overbestyrelsens Kontor døde
begge i 1890 og jeg blev af Chefen, Løjtnant Hatting tilbudt Plad
sen som Assistent. Jeg kom paa Kontoret 17. Oktober og blev fast
ansat 22. December 1890. I denne Stilling arbejdede jeg mod en
maanedlig Løn af 100 Kr. indtil jeg den 31te Decbr. 1906 atter
blev min egen Herre og fri Mand. Uanset Tabet af de 100 Kr. maa
nedlig, følte jeg mig dog glad ved som 80aarig ej mere at staa un
der Kommando.
Den egentlige Aarsag til min Ansættelse som Assistent ved
Vaabenbrødrenes Overbestyrelse var, at Formanden, Generalmajor
Glahn havde efter Kasserer Janssens Død antaget en Underofficer
Giile, der skrev en daarlig Skrift som et Barn, hvilket Kontorchefen
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erklærede, at han ikke kunde bruge i sine Bøger, eftersom han selv
skrev smukt og vilde have Bøgerne ført derefter.
Mit Arbejde blev at føre Hovedbøgerne medens Chefen selv
førte Journalen. Naar jeg var færdig dermed og der ikke var andre
Arbejder, som Regnskaber og deslige, forlangtes ej andet af mig,
saa jeg ikke bestandig behøvede at sidde paa Kontoret fra Kl. 9
til 3, naar jeg blot fik mine Arbejder udført. Ja Chefen udtalte of
tere, at jeg udførte for meget Skriveri i Forhold til de andre paa
Kontoret.
Med denne min Stilling var jeg særdeles tilfreds, saalænge Kap
tajn Hatting levede, og under hans næsten etaarige Sygdom udførte
jeg ogsaa de fleste af hans Arbejder, førte Journalen m. v., men
da han var afgaaet ved Døden 1899 blev Hovedbøgernes Førelse
m. v. overgivet til hans Søn, der efter Fader blev ansat som Bog
holder. Kasserer Serup blev nu ansat som Chef paa Kontoret og
ihvorvel han beholdt Kassererposten her blev han samtidig Boghol
der ved en Hesteforsikringsforening, der optog flere af Kontor
timerne. Han paalagde mig flere Arbejder, der tidligere var udførte
af Chefen, som alle Renskrivelser af udgaaende Breve, Ordning af
Laan, Udfærdigelse af Obligationer m. v., som han selv tidligere
havde besørget, i hvert Fald langt mere Arbejde end tidligere, saaledes at jeg ofte maatte udføre det hjemme. Dette gjorde mig inder
lig ked af Stillingen i de sidste 6-7 Aar og jeg var glad ved at blive
fri for det hele.
MIN FORFATTERVIRKSOMHED.
Muligt tør jeg sige, at det laa i Blodet, men hvorfra aner jeg
ikke, at jeg en Gang skulde blive Forfatter, dog indenfor visse be
skedne Grændser.
Fra fædrene Side kan det ikke være; thi alle opefter var simple
Bønderfolk. Derimod kan det tænkes paa mødrene Side, at der mel
lem hendes Forfædre kan have været Mænd, der gjorde sig bekendte
i litterær Henseende; dog er dette en Gaade! Endnu erindrer jeg,
at jeg inden min Konfirmation havde Lyst til at afskrive efter Berlingske Tidende de ugentlige Beretninger om Fødte og Døde i Kjøbenhavn samt (som omtalt i I. Del 488-89) afskrev P. Obels
„Læsebog om Danmarks Konger“, men videre kom jeg ikke, kun
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fandt jeg, at Indskriften over Orgelpulpituret i Kirken ogsaa burde
bevares.
At samle Bøger følte jeg særlig Lyst til, men der hengik mange
Aar, uden at det var mig muligt at benytte disse til andet end Ud
videlse i nødvendige Kundskaber, til Brug for Skole m. v.
Min Tid som Lærer, Skriver paa Vallø og som Sekretær hos
Provst Storm, var saa fuldstændig optaget, at jeg ikke var i Stand
til at tænke paa andet. Jeg fik dog Lejlighed til at levere en Af
skrift i et Skoleblad om „Lærernes Anciennitet i Præstø Amt“ og
at læse Korrektur paa Berings „Beskrivelse af Lærerembederne i Dan
mark“, der udkom i 1858 og 59.
Lærer Bering, der døde 1872, havde forud anmodet mig om
i 1866 at indgive Forslag til en forbedret Udgave af hans Skrift
med de nye Reguleringssummer. Jeg fremsendte ogsaa dette, men
paa en anden Maade i skematisk Form, der, efter hvad Hr. Gad
ytrede, tiltalede ham, men han formente det var for tidligt at frem
komme med Skriftet, og turde ej overtage Forlaget i 1866.
I de samme Aar havde jeg særlig gjort mig bekendt med de
gamle Ejeres Kister i Valløby Kirkes Gravkapel, søgte Oplysninger
fra forskellige Sider om Egnens Historie*) kom i Forbindelse med
nuværende Arkivar T. Thiset i Rigsarkivet med Historikeren F. R.
Friis og flere. Efter deres Opmuntring tog jeg fat paa Arbejdet til
en „Vallø og Omegns Historie“ ved stadig i min Fritid at benytte
Gehejmearkivet, hvortil jeg erholdt Tilladelse af Gehejmearkivar
Wegener.
Min Hjælper her var særlig Assistent, senere Arkivsekretær
Frederik Krarup, hvem jeg maa takke for mangfoldige Oplysninger.
Jeg var nu kommet saavidt, at jeg nogenlunde havde Arbejdet
færdigt, dog først efter at have foretaget forskellige Omskrivninger
og Tilføjelser. Tilbage stod at faa Skriftet trykt og da Boghandler
Gad tilbød at tage det i Kommission, maatte jeg se ved Subskrip
tion at faa saa mange Købere, at jeg kunde udgive Bogen paa eget
Forlag uden Tab.
Heldigvis viste Resultaterne sig saaledes, at der ikke blev Tale
*) Da jeg havde udkastet min Plan at skrive om Vallø og Om
egn, omtalte jeg dette for min gi. Ven Carl Berna i Bjeverskov, der
mærkelig fraraadede det.
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om Tab, og Trykningen blev derefter i 1876 begyndt hos Niel
sen & Lydiche. Bogen kostede ialt 1.167 Kr. 50 Øre.
Under Udarbejdelsen havde jeg ansøgt Vallø Stifts Kurator om
Tilladelse til at benytte Arkivet, hvilket blev mig negtet, hvorimod
jeg fik Lov til at benytte Vallø Bogsamling. Paa Ansøgning om en
Understøttelse derfra, efter at Bogen var udkommen, fik jeg 300 Kr.
Kort efter at Trykningen af „Vallø og Omegn“ var begyndt,
modtog jeg i Maj 1876 fra Hr. Gad en Subskriptionsindbydelse paa
en „Beskrivelse af Lærerembederne i Danmark“, der efter Berings
Død vilde blive udgivet af Lærerne Mangor og Rasmussen i Søborg.
Jeg tilskrev strax Hr. Gad, at dette sikkert maatte hidrøre fra
en Forglemmelse, at han havde sluttet Akkord med andre om en
Udgivelse af „Berings Bog“ ; thi han havde i 1866 givet mig skrift
ligt Tilsagn om, at hvis Bogen udkom oftere, saa skulde mit den?
Gang leverede Skema blive brugt, og saafremt det ikke skete, og
jeg blev Medudgiver, vilde jeg henvende mig til en Forlægger og faa
mit i skematisk Form udgivet.
Nogle Dage efter modtog jeg fra Hr. Gad en Skrivelse, hvori
han beklagede, at han havde forglemt sit for 10 Aar siden givne
Tilsagn til mig, men da han nu havde fundet min skematiske Form
at være langt mere tiltalende end Dherrs Forslag, og da Indbydel
serne endnu ikke vare udsendte, saa henstillede han til mig om jeg
ikke vilde være villig til en Dag at møde i Kjøbenhavn med de to
Lærere, for at der kunde træffes en Overenskomst om Udgivelsen
af en ny Udgave af Skriftet.
Derefter fastsatte jeg Dagen for Mødet, og jeg glemmer al
drig den latterlige Maade, hvorpaa begge disse Lærere optraadte,
iklædt Kjole og Slips, som om de skulde i Audiens hos Kongen ( !)
Resultatet blev, at mit Skema skulde bruges og at jeg skulde have
200 Kr. for at læse Korrektur paa den skematiske Beskrivelse, men
iøvrigt skulde de udføre alt skriftligt ved Udarbejdelsen; dette blev
desværre ogsaa derefter.
Efter Akkorden skulde Mangor bekoste en Afskrift fra Mini
steriet om de tre Reguleringssummer for Skolerne i 1856, 1866 og
1876, samt forestaa alle Udsendelser til Landets Præster m. v.
Alt, hvad der tidligere var trykt, baade Planer og Skemaer i et
Antal af over 3000 Ekspl., blev kasseret og nye Planer med Skemaer
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blev trykt. Subskriptionsplanerne udgik derefter med de 3 Navne i
Juli 1876, men paa Tittelbladet af Bogen skulde kun anføres Mangors og mit.
Jeg gav Skriftet Titlen „Skolestatistik“, skrev Fortalen m. v. og
fik ganske vist et langt besværligere Arbejde med Bogen end man
kunde tænke forud, da Mangor slet ikke havde nogensomhelst Ind
sigt i Arbejdets Udførelse. „Skolestatistik“ udkom fuldt i Hæfter i
Slutningen af 1877, blev vel modtaget af Lærerne og omtalt rosende
i de forskellige Dagblade.
Saasnart jeg var bleven færdig med disse 2 større Skrifter
udarbejdede jeg efter Direktør E. N. Ritzaus Anmodning „Stam
tavle over Familien Rilzau“; samt ligeledes „Stamtavle over Fami
lien Brochmand“, hvilken sidste er trykt i en Afhandling i Personalhistorisk Tidsskrift, 2det Bind. p. 305-334 „Gravskrifter og Inskrip
tioner i Kjøge Kirke“, Aar 1881.
Fra den Tid tog jeg fat paa et større Arbejde: „Personalhistoriske Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminiariums
Lærere og Dimittender 1790-1884“ med Titel: „Den jonstrup
ske Stat“.
Skriftet er ikke lidt omfattende, 328 Sider stort. Det sluttedes
den 23. Septbr. 1884 og indeholder Biografier af 1436 Lærere og
Seminarister. For at faa disse Biografier nogenlunde tilfredsstillende
var der ogsaa i Løbet af 4 Aar udsendt et Antal af henimod 2.400
Skrivelser, foruden at jeg ved Provst Tidemands Velvillie havde
havt alle Seminaristernes korte Levnedsløb udlaant.
Derefter tog jeg fat paa Fuldførelsen af „Kjøge Byes Historie“,
som jeg i flere Aar havde samlet Materiale til i Valløby ved Udlaan,
saaledes af Kirkebøger fra Pastor Gløerfelt, som ogsaa af Raadstue- Ting- og Skiftebøger fra Kjøge Raadstuearkiv.
Først fik jeg trykt Aktstykkerne til Byens Historie, 160 Sider,
og derefter en egentlig Tekst paa 268 Sider; foruden Register.
Af Kjøge Byraad erholdt jeg et Tilskud af 300 Kr. til Tryk
ning. Det øvrige fik jeg dækket ved Subskription.
Endnu førend jeg blev færdig med „Kjøge Byes Historie“
havde jeg ogsaa i Valløby paabegyndt Arbejderne til 2den Udgave
af „Skolestatistik“, hvilken jeg derefter uden nogen Hjælp af andre
fuldførte i Kjøge. I denne Udgave blev medtaget Fødselsdatoer for
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Lærere og Lærerinder, ligesom ogsaa Kjøbenhavns Skolevæsen ved
Inspektør Brøchner-Larsens Assistance medtoges i denne Udgave.
Anden Udgave af „Skolestatistik“ er saaledes den fuldstændig
ste Udgave, der hidtil er udkommen om Skolevæsenet i Danmark.
I Understøttelse til Arbejdet erholdt jeg paa Finansloven 800 Kr.
og desuden et Honorar af Hr. Boghandler Gad paa ca. 500 Kr. (1
Kr. for hvert Expl. over de første 500 Expl., der var indtegnet).
Da hele Tiden i 1888 og 1889 stod til min Raadighed i Kjøge,
udarbejdede jeg der „Landets Vejviser“, et Skrift, der kostede mig
en betydelig Samlerflid. Boghandler Gad tog det paa Forlag, takkede
mig for den Flid, Udholdenhed og Nøjagtighed, hvormed Arbej
det, der var 362 tospaltede Sider, blev besørget og betalte mig 500
Kr. i Honorar derfor.
Egentlig havde jeg tænkt mig, at dette Skrift med nogle Aars
Mellemrum skulde have fremkommet i nye Udgaver, men Forlæg
geren formente, at Udgifterne ikke kunde dækkes og vilde give be
tydeligt Tab. Jeg kom derefter til Kjøbenhavn og var ikke i Stand
til at fortsætte den.
Ved Siden af min Stilling paa Overbestyrelsens Kontor saa jeg
mig ogsaa i Stand til efter Anmodning af Departementschef i Kul
tusministeriet A. F. Asmussen at overtage Korrekturlæsning m. v.
paa den af ham udgivne „Nu gejstlig Stat“. - Hertil udarbejdede
jeg i 1891 baade Postadresser for Embederne og Fødselsdatoer for
Kandidaterne, hvor der tillige forhen kun var anført Fødselsaar.
Udgaven af „Gejstlig Stat“ 1894 blev overdragen til Fuldmætig Oscar Damkier og efter Asmussens Anbefaling læste jeg ogsaa
Korrektur derpaa, men senere har jeg intet havt med dette Skrift
at gøre. Dog har jeg stedse holdt de senere Udgaver i Orden.
Fra 1891 tog jeg mig tillige for at indsamle Materialier til
„Sjællands Stips Degnehistorie“, et mere besværligt samt omfangs
rigt Arbejde end jeg egentlig kunde tænke mig forud, men alt
maatte hentes fra Kirkebøger og Arkiver.
Ved 100 Aarsfesten paa Jonstrup den 25. Juni 1890, gav De
partementschef Asmussen mig Tilsagn om en Understøttelse fra
Ministeriet til en Fortsættelse eller et Tillæg til „den jonstrupske
Stat“ fra 1884 til 1890 inkl., saa Skriftet kom til at omfatte ialt 100
Aar fra 1790-1890.
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Derefter udarbejdede jeg Tillægget paa 80 Sider med Anfør
sel af Dimittenderne i de 7 Aar, samt Rettelser og Personregister til
hele Skriftet. Jeg blev færdig dermed 1891 og fik 150 Kr. af Mi
nisteriet til Udgivelsen.
Efter at Reguleringssummerne for 1896 var ansatte af Mini
steriet for samtlige Skoler og Boghandler Gad paa de samme Be
tingelser som i 1887 var villig til at overtage Forlaget af „3die Ud
gave af Skolestatistik'1 begyndte jeg Sommeren 1896 paa den nye
Udgave.
Min Tid var saa stærkt optaget, baade paa Vaabenbrødrekontoret
og i Arkiverne, at jeg denne Gang maatte søge Hjælp hos ps. Lærer
Hans Andersen og betale en Sum for hans Arbejde.
Tredie Udgave af „Skolestatistik“ afsluttede jeg 1897 og jeg
fik af Ministeriet som forhen i 1887 800 kr. i Understøttelse, samt
af Forlæggeren 1 Kr. pr. Expl. over de første 500. Dog havde han
denne Gang faaet indført i Kontrakten, at jeg kun fik et Honorar
for fulde 50 Expl., og da der ved Opgørelsen viste sig at være 38
Expl. udover 100, vilde han ej give mig de 38 Kr. derfor. Endvidere
havde han for at indlægge Subskriptionsplan og Prøve i de 1.200
Omslag til Præsterne paa „Traps Danmark, 3die Udgave“ lovet mig
et Expl. af Bogen, men da Sjællands Stift var færdig, holdt han op
med at sende mig Hæfterne. løvrigt skrev han meget pæne og ro
sende Breve til mig i den Tid, vi arbejdede sammen. Han døde 1906.
Som foran anført om Forarbejder til „Sjallands Stifts Degnehistorie" benyttede jeg i 8-9 Aar Tiden til Uddrag og Undersøgelser
baade i Bispe-, Rigs- og Provinsarkivet, og det lykkedes mig i 1898
at faa Manuskriptet dertil færdigt. Selv turde jeg ikke vove at ud
give Skriftet paa eget Forlag efter som jeg ved de udsendte Sub
skriptionsplaner næsten ingen Kjøbere fandt dertil.
Jeg henvendte mig til forskellige Forlæggere, der ligefrem
sagde nej dertil, og endelig til min Ven, Boghandler Axel Andersen,
der nok vilde tage Bogen paa Forlag mod, at jeg betalte 600 Kr. til
Trykning, og, naar de øvrige Udgifter var afholdte, fik l / 2 Del af,
hvad Skriftet ved Salget indbragte i Overskud.
Vel havde jeg opnaaet ved Højesteretsassessor F. Finsens An
befaling en Understøttelse paa 500 Kr. fra „den Hj elmst jerne-Rosenkroneske Stiftelse“ til Bogens Trykning, hvor Sekretæren Peter Oluf
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Brøndsted Hall ved Udbetalingen tilraadede mig at afgive Bogen
i Manuskript til et Arkiv og selv beholde de 500 Kr. for mit om
fangsrige store Arbejde derved.
Ihvorvel dette Forslag var i en vis Grad tiltalende, saa ønskede
jeg dog at se Degnehistorien trykt og ikke henlagt til mindre Be
nyttelse i et Arkiv og jeg henvendte mig derfor til Departements
chef Asmussen med Bøn om fra Kultusministeriet at erholde en
Understøttelse til Trykningsomkostningerne, hvad bevilgedes.
Derefter traf jeg Akkord med Redaktør N. C. Rom, om for et
Beløb af 500 Kr. at overtage Forlaget af Bogens Trykning samt at
mit Portræt som Forfatter anførtes foran Titelbladet. Jeg fik ej
andet i Honorar end en Snes Expl. af Bogen og senere har jeg faaet
50 Aftryk af mit Billede. Imidlertid var det tilfredsstillende for
mig at se Degnehistorien trykt og godt udstyret i 1899. Skriftet er
248 Sider stort.
Med „Sjællands Sifts Degnehistorie“ ansaa jeg egentlig, da jeg
fyldte mit 72 Aar, min Forfattervirksomhed at være til Ende, saa
meget mere som det ved Skiften i Kontorchef i Vaabenbrødrenes
Overbestyrelsen for saa vidt blev mig fornegtet at gaa i Arkiverne.
Imidlertid var en ny Lov om forskellige Forhold vedrørende
„Folkeskolen“ udkommen den 24. Marts 1899, hvilken Lov fast
satte Lærernes Lønninger paa en anden Maade end hidtil, saa der
efter Lov af 8. Marts 1856 ikke mere vilde blive ansat Regulerings
summer for Landets Lærerembeder.
Departementschef Asmussen tilbød mig nu mod en Betaling
af 100 Kr. pr. Ark som Forfatter at udarbejde et saadant Skrift over
Folkeskolens Indtægter i Landkommunerne efter de af Ministeriet
appoberede Skoleplaner, der traadte i Kraft fra 1. Januar 1901.
Udgivelsen deraf blev overdraget til „Danmarks Lærerforening“,
der som Forlægger, skulde bekoste Trykning af Skriftet, men for
øvrigt slet intet havde med Udarbejdelsen at gøre; thi denne var
alene overdraget til mig. Jeg fik de færdige Skoleplaner udleverede
til Afbenyttelse i Kultusministeriets Departement og forfattede alene
selv Uddraget deraf samt gav Bogen Titlen „Folkeskolen i Danmark“,
udarbejdet af mig. Selvfølgelig blev Lærerforeningen Ejer af det af
den bekostede Værk og ansatte selv Prisen for det.
Da den 1ste Del af Lønninger m. v. samt Register, ialt 144
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Sider, var færdig fra Trykken, henvendte Formanden, Overlærer
Frantz Rasmussen i Skovshoved, sig til mig om jeg maatte være
villig til mod samme Betaling pr. Ark at levere Fortegnelse over
Lærerpersonalet med Angivelse af Skole, Postadresse, Navn, Alder
etc., ligesom i „Skolestatistik“ og desuden Lønningstillæg af Staten
i 1ste Halvaar 1901. Jeg erklærede mig villig dertil, fik intet leveret,
men maatte selv bekoste 800 Breve til Præster og Lærere rundt om
i Landet med Forespørgsler i forskellige Retninger.
Denne 2den Del af Folkeskolen paa 192 Sider med Register
var langt besværligere for mig at faa udført, og jeg maatte søge
Hjælp dertil. Den blev færdig fra min Haand den 12te Okto
ber 1902 og af Lærerforeningen overgivet i Kommission til Hr.
N. C. Rom.
Lærerforeningen fik paa Finansloven en Understøttelse af 1.000
Kr. til Skriftets Udgivelse og udbetalte mig det akkorderede Ho
norar.
Af Foreningen fik jeg tilsendt fra Formanden et særdeles
smukt indbundet Exemplar med „Til Bogens Forfatter med hjerte
lig Tak fra „Danmarks Læreforening“, ligesom jeg den 28de Decbr.
1902 modtog Indbydelse til sammen med Bestyrelsen og Dhrr. De
partementschef Asmussen og Kontorchef Weis fra Kultusministe
riet at give Møde hos Restauratør Wivel ved en Middag den 4de
Januar 1903, hvor jeg atter takkedes for Forfatterskabet.
„Folkeskolen“ maa sikkert anses for det sidste større Skrift,
der vil lykkes mig at faa trykt.
Fra den Tid har jeg taget fat paa en personalhistorisk Forteg
nelse over afdøde Mænd siden 1848, ordnet alfabetisk og den op
tager til Dato omtrent 40.000 Personer. Jeg fortsætter bestandig der
med, men nogensiden at faa den trykt hører vist til det umulige,
da den vil blive altfor kostbar. Et Par Gange har jeg ansøgt Mini
steriet om Understøttelse og ligeledes i Aar den Hj elmst jerne-Rosenkroneske Stiftelse uden at opnaa nogen.
I 1906 udarbejdede jeg en Skildring af „Krigen og Englan
dernes Overfald samt Kjøbenhavns Bombardement i 1807“, hvil
ken jeg antog vilde have Interesse som 100 Aars Skrift i 1907, men
det var mig umuligt at faa en Forlægger dertil. Heller ikke Dag
bladene vilde optage den og den henligger i Manuskript her.
64

Et kort Uddrag deraf om „Landeværnet og Slaget ved Kjøge
Landevej den 29. August 1807“ fik jeg optaget i „Østsjællandske
Aarbøger“ og erholdt et Par hundrede Aftryk deraf som Honorar,
men Salget deraf har været daarligt.
I nævnte Aarbøger for 1909 har jeg skrevet en Afhandling
om „Frederik V il s Mindesmærke i Kjøge“ paa 13 Sider, der blev
mig bealt med 9 Kr. 50 Øre. Jeg er nemlig den eneste nulevende af
dem, der stod i Spidsen for det og maatte udføre de skriftlige Ar
bejder derved.
I „Kirkehistoriske Samlinger“ 5te Række IV, Pag. 716-35 har
jeg i 1909 faaet optaget: „Den nedlagte Latinskole Kjøge“, for hvil
ken Beretning jeg modtog et Honorar af 28 Kr. 50 Øre. Siden har
jeg indsendt en Beretning om Præsterne i Kjøge, hvilken efter Løfte
vil blive optagen i Samlingerne, men hidtil ej sket.
Et større Arbejde har jeg nu i 20 Aar udført ved at læse Kor
rektur for Departementschef A. F. Asmussen paa „Meddelelser angaaende de højere Almenskoler i Danmark“ samt udfærdiget Regi
ster dertil. Skriftet, der udgør i Reglen mellem 4 à 500 Sider og ud
gives af Kultusministeriet, er ofte lidt vanskeligt at korrigere, efter
som Navne og deslige fra flere Rektorer og Skolebestyrere næppe
kan læses uden stort Besvær.
Dette Arbejde i Forbindelse med min foranførte ikke ringe
Forfattervirksomhed har ved Hr. Asmussens store Velvillie og Stats
revisor Lars Dinesens Medvirkning forskaffet mig jr a 1ste April
1908 et fast aarligt Honorar som Forfatter paa Finansloven, hvilket
jeg hæver med JO Kr. maanedlig i Finanshovedkassen.
For dette Honorar er jeg overmaade taknemlig; thi at mine
Arbejder skulde lede dertil, nærede jeg ej Haab om, ja turde ikke
forventet.
Som en forkortet Oversigt over min Forfattervirksomhed an
føres følgende:
a) af trykte selvstændige Skrifter:
1. 1877.
Vallø og Omegn, 368 Sider.
2. s. A.
Skolestatstik for Danmark, 256 Sider.
3-4. 1844 og 91. Den jonstrupske Stat (100 Aar), 410 Sider.
5. 1887.
Skolestatistik, 2den Udgave, 244 Sider.
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6.
7.
8.
9.
10.

1888.
1889.
1897.
1899.
1903.

Kjøge Byes Historie, 442 Sider.
Vejviser for Landet (368 Spalter), 184 Sider.
Skolestatistik, 3die Udgave, 290 Sider.
Sjællands Stifts Degnehistorie, 248 Sider.
Folkeskolen i Danmark, 336 Sider.
b) optaget og trykt i andre Skrifter:

I personalhistorisk Tidskrift, II Bind.
Peder Syvs Børn (lillle Afhandling), 3 Sider.
Gravskrifter og Inskriptioner i Kjøge Kirke, 29 Sider, (heri Stam
tavle over Brochmands Familie).
I Østsjællandske Aarbøger:
Landeværnet og Slaget paa Kjøge Landevej 29/8 1807 m. v., 109
Sider.
Kong Frederik VIIs Mindesmærke i Kjøge, 13 Sider.
I Kirkehistoriske Samlinger 1909:
Den nedlagte Latinskole i Kjøge, 19 Sider.
Præster og Sognekapellaner m. v. i Kjøge.
Desuden Stamtavle over Familien Ritzau 1881. Denne blev udarbej
det af mig, men E. N. Ritzau satte sit Navn.
I Manuskript foreligger for Tiden:
Krigen og Englændernes Overfald samt Kjøbenhavns Bombardement
1807.
Provst Ulrich Schnell og andre gamle Præstehistorier.
Personalhistorisk Fortegnelse over mere bekendte Mænd, der ere døde
siden 1848, omtr. 40.000 Navne.
Efter Skoleinspektør Brøchner Larsens Død overtog jeg Udgi
velsen af „Medlemsblad for Danmarks Læreforening“ fra 1/1 1892,
og vedblev dermed i henved 3^4 Aar, indtil P. A. Holm i Bjerre og
Lærer i Kjøbenhavn H. J. Christiansen afløste mig.
Det var et meget besværligt Arbejde; thi Foreningen var i
Underskud, og alle Artikler maatte afkortes med Hensyn til Pladsen,
saa Indsenderne ofte overfaldt mig derfor, men Spørgsmaalet var
kun at bringe Pengesagerne i Ligevægt.
66

NOGLE TILFØJELSER OG SLUTNING.
Vore Bopæle flere Steder.
I det foregaaende har jeg anført en større Beretning om vort
næsten 30 aarige Ophold i Valløby Skole, hvor vi tilbragte - trods
mange Ubehageligheder - saa mange glade og minderige Dage, at
Erindringen derom ingensinde vil kunne udslettes. Vi flyttede derfra
de sidste Dage i Decbr. 1886, boede i Alexandra Stiftelsen i Kjøge
i omtrent ll/2 Aar, flyttede derfra hen i Kirkestræde hos Enkefru
Andersen paa vestre Side af Gaden, hvor vi fik en større og mere
bekvem Lejlighed med Have. Her holdt min Hustru Skole for nogle
Piger og Drenge, men vort Soveværelse var paa Loftet. I Lysthuset
i Haven tilbragte jeg den største Del af Sommeren og skrev her
det meste af „Landets Vejviser“ i den Tid. I Oktober 1890 blev jeg
tilbudt Pladsen som Assistent ved „Vaabenbrødrenes Overbestyrelse
i Kjøbenhavn“. Kontoret var paa Gamle Kongevej No. 90. Jeg fik
et Værelse til Leje i samme Gade hos Enkefru Lassen. I April 1891
fik vi Bopæl i Wesselsgade No. 13, 2. Sal, hos Husejer, Havebetjent
P. Jeppesen, hvor Lejligheden var 6 Værelser og hvor jeg de første
Aar betalte 650 Kr. i aarlig Leje, senere dog kun 600 Kr. Flyt
ningen fra Kjøge dertil kostede mig ialt 99 Kr. Saavel Vært som
Værtinde var i den Tid, vi boede der, meget velsindede og vore
behagelige Omgangsvenner. Huslejen var imidlertid for høj og
efter flere Forsøg paa Forandring flyttede vi den 3. Sept. 1905 til
en 3 Værelsers Lejlighed paa Set. Nikolajvej, No. 1, 1ste Sal, paa
Frederiksberg, hvor Lejen var 430 Kr. aarlig. Flytningen kostede
dertil 50 Kr. Da vor Datter, Isabella Jessen, havde Lejlighed ved
Siden af, hvilken kun lidet benyttedes, bestemte vi os til i Forening
at leje Hjørnelejligheden paa 5 Værelser i Falkonérallé 88, Mezz.
for 900 Kr. aarlig. Af dette Beløb betaler jeg 430 Kr. og vor Dat
ter Resten 470 Kr. aarlig, ligesom vi er fælles om Betalingen for
Ildebrændsel og Lysning. For min Hustrus og mit Vedkommende er
vi særdeles ved tilfredse med Lejligheden. Vi har et dejligt stort
Sovekammer og jeg et meget godt Værelse til Kontor og min Bog
samling, samt benytter i Fællesskab Hjørnestue ud imod Krydset
til Spisestue. Desværre er her kun ringe Gaardsrum.
Vi flyttede hertil den 18. Februar 1908 og Flytningen var ret
dyr, 60 Kr. Denne Flytning - som jeg haaber maa være den sidste 67

gik baade hurtig og heldig, idet min Bogsamling paa een Dag op
stilledes.
Naar jeg nu (som 83 Aar gammel) kaster et lille Blik tilbage
ogsaa paa Beboelsesforholdene, hvorunder jeg har levet og virket,
da maa jeg i Sandhed udbryde: Hvor underlig har ikke Guds Førelse
ogsaa i denne Retning kommen mig til Hjælp, saa jeg har den stør
ste Grund til at takke og lovprise derfor !
Som fattig Dreng opvoxede jeg i en lille Stue, der var mine
Forældre tildelt i Degneboligen; som Tjenestedreng i Vollerslev
Præstegaard og hos Gaardmand Peder Frederiksen delte jeg med an
dre Tjenere Sovested i Karlekammeret. Værelset i Slimminge fin
des antegnet i 1. Del, Pag. 493 og noget lignende var der i Kirkeskendsved. Det daarligste Sovested var der i en Rørbod hos Carl Ber
na i Bjeverskov, hvor en Kat sneg sig ind til mig og blev min Senge
kammerat.
Skolen i Valløby er omtalt, ligesaa Lejlighederne som pensione
ret Lærer i Kjøge. I Wesselsgade i Kjøbenhavn fik vi 6 Værelser,
og vor Lejlighed nu vilde man i Fortiden have anset for herskabelig!
YDERLIGERE TILFØJELSER.
Som en Erindring fra min Barndom kan anføres, at Tiltalen
paa Landet den Gang var anderledes end nu. Mine Forældre tiltalede
jeg med I, og først senere blev brugeligt at sige Du til Fader og
Moder. Derimod sagde man Du til sine Søskende, andre Børn og
unge Mennesker, som man antog ikke stod over En, dog til gamle,
ældre og gifte var Titlen som til ens Forældre I.
Folk udenfor Bondestanden tiltalede man derimod med Han
eller Hun efter Kønnet. Saaledes tiltalede jeg altid Degn Arentzen
med Han, Skolemester Kjær og hans Hustru ligeledes. Det samme
maatte jeg ogsaa gøre med Hensyn til den Dreng fra Kjøbenhavn,
der blev opdraget hos Degnen og ellers var min Legekammerat. Jeg
fik Ordre til at tiltale ham med Han, da han stod højere paa Straa
end jeg.
Endog til Sognets Jordemoder maatte jeg efter mine Forældres
Paalæg sige „Hun“, medens jeg i Tiltale sagde „I“ til Jordemodermanden. Saavidt jeg mindes, forlod jeg aldrig denne Tiltale medens
disse, der engang havde faaet den, saalænge de levede.
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En af Hjælpelærerne paabød os Drenge dog at sige „De“ til
dem, hvorved „Han“ og „Hun“ efterhaanden bortfaldt. I Kjøbenhavn skal man ogsaa i den Tid have tiltalt sine Tjenestefolk med
„Han“ og „Hun“. Senere blev det almindeligt at sige „Du“ til dem.
men nu bruges det at sige „De“ til alle. Paa Landet er det gaaet
saavidt, at Tjenestefolk siger „Du“ til Husbond og Madmoder.
I min Børnelærdom indprentede jeg mig de Ord: „Den Gud
vil bevare, er uden al Fare!“ - og jeg har følt Sandheden heraf
mindst i 3-4 Tilfælde.
Medens jeg arbejdede ved Væveriet i Slimminge bad min Me
ster mig, vist 1844, at gaa op til Gjørslev Kirke for at forrette
Kirkedag for ham, som Haandlanger ved Arbejdet.
Murermester Groth paa Juellund, der havde Kirkearbejdet, tog
mig med op paa Stilladset paa Taarnet, der var anbragt ved Lyd
hullerne. Dette hængte i et Tougværk, fastgjort til lange Træliggere,
der vare fastgjorte med Spiger inde i Taarnet. Ved at hejse Kalk,
Sten og Baller op, blev Stilladset overlæsset, saa Sømmene eller Spi
gerne inde i Taarnet brækkede over. I et Øjeblik, hvor ingen anede
det, sank Stilladset pludselig 3 Alen ned. Hr. Groth var dog saa be
sindig strax at kaste mig ind ad et Lydhul for at blive frelst, hvis det
gik mere nedefter, men heldigvis var Faren forbi; thi de lange Lig
gere var komne i Klemme mellem Lydhullet og Træværket i Taarnet.
Havde dette ikke sket, var vi faldne ned paa den Stendynge, der laa
paa Jorden, og var rimeligvis bleven knuste begge to dernede.
Murermesteren, med hvem jeg traf sammen over 30 Aar senere,
mindede mig om dette Ulykkestilfælde, hvor det var et Guds Un
der, at vi bleve frelste.
Den anden Gang var medens jeg i den Maaned tjente som
Karl hos Urtekræmmer A. J. Petersen i Kjøbenhavn, hvor baade
Hest, Vogn og jeg som Kusk væltede ned fra den løse Vold ved
Anlægget af den første Jernbanegaard; thi det var et Guds Under, at
jeg slap levende derfra og ikke blev knust under Vognen (anført i
1ste Del, pag. 498).
Tredie gang var det i 1850, hvor jeg som Underofficer ved
Artilleriet deltog i en Badning ved Langebro. Her var flere Kolleger
tilstede, hvoraf nogle vare gode Svømmere, medens jeg aldrig har
lært at svømme. Der var inde ved Broen dejlig Flakvand, saa man
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om det gik til Halsen godt kunde bunde. Pludselig kom jeg for
langt ud i den rivende Strøm, hvor jeg hvirvlede om, gik til Bunds.
Dette blev heldigvis bemærket af et Par Svømmere. Da jeg kom
op, blev jeg taget i Favn af en Agersborg, men da jeg klyngede
mig for fast til ham, maatte han atter slippe og faa bedre Tag paa
mig. Med Fare for sit eget Liv lykkedes det ham at bringe mig til
bage og frelse mig. Jeg var ham selvfølgelig yderst taknemlig der
for. Omtrent noget over 50 Aar efter kom han op til mig i Wesselsgade og mindede mig om den Dag, da han var bleven min Red
ningsmand, hvilket jeg aldrig kan glemme. - Han blev senere Køb
mand i Nordsjælland og døde som Partikulier i Kbhavn 1908.
Under Stormfloden 12.-13. November 1872 vilde jeg som
Lærer i Valløby forlyste mig med at gaa op i Kirketaarnet for se
hvor langt Vandet var drevet op paa Markerne. Jeg matte imidlertid
vende om paa Halvvejen og skynde mig tilbage, da Lydhullerne
var aabne, saa Stormen der havde frit Løb. Jeg kom heldig ned og
ud af Taarndøren, men var kun kommen et Par Skridt frem paa
Kirkegaarden forinden en stor Del af Taarntaget styrtede ned bag
mig. Var det sket et Par Sekunder før, var jeg bleven knust! I Sand
hed: Den Gud vil bevare er uden al Farel
I Sommeren 1853, medens Choleraen rasede stærkest i Kjøbenhavn, fik vi Sommerferie paa Jonstrup. Jeg ændsede det slet ikke,
men tog til København for der at tilbringe nogle Dage hos min
Forlovede i hendes Hjem i Stormgade No. 5. Daglig gik jeg til
Raadhuset for der at se Opslaget paa Antallet af de Døde. Dette var
meget stort, mellem 2 à 300 Personer daglig.
Efter nogle Dages Forløb agtede jeg mig til min Moder i
Bjeverskov. Rejsen vilde jeg foretage om Aftenen med Jernbanen,
vistnok dog kun til Taastrup, og spasere ad Hovedlandevejen videre
til Kjøge. Udfor Stormgade, ligefor paa Volden, var det Lighus,
der var indrettet for de af Cholera døde Personer. Da jeg gik der
forbi, følte jeg et stærkt Ildbefindende, rimeligvis forvoldt ved Lig
lugten eller dog Tanken derom. Vende tilbage vilde jeg imidlertid
ikke, men fortsatte. Paa Broen over Fæstningsgraven traf jeg en
Bekendt, der havde været Infanterist og som jeg var truffen sam
men med i Farvergaarden. Jeg klagede mig over, at jeg ikke befandt
mig ganske vel. Han tilbød mig Vin af sin Flaske, som han selv
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først drak af. Det oplivede mig, og da vi kom til Jernbanen, blev
vi enige om at være Rejsefæller, da vort Hjem kun laa en Mil fra
hinanden. Jeg forandrede min Plan fulgte med ham til Roskilde,
uagtet han sagde mig, at han nærede Frygt for at være angreben
af Cholera!
Efter et lille Ophold der fortsatte vi Touren ad Kjøgevejen
over Haudrup Ulvemose. Vi drak flere Gange sammen af hans Vin
flaske, men matte oftere standse, da han plagedes af stærk Diarré,
hvilket jeg dog ej videre tænkte over.
Til hans Fødeby Valore i Ejby Sogn, naaede vi lidt efter Kl. 4
om Morgenen. Hans Forældre modtog ham med Glæde. Jeg drak
Kaffe hos dem, sagde ham et venligt Farvel, og gik derfra 1 Mil
videre til Bjeverskov. Nogle Dage derefter hørte jeg, at han var
død af Cholera.
Hos min Moder og Venner i Bjeverskov opholdt jeg mig en
Tid til henimod Feriens Udløb, rejste derefter over Kjøbenhavn til
Jonstrup.
Oldsagfundet i Valløby. Uagtet dette Fund videnskabeligt er
beskrevet af Arkæologen, Professor H. Conrad Chr. Engelhardt i
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed for 1873, vil jeg dog anføre
Foranledningen til Opdagelsen, hvilken er følgende:
I Fastelavnen 1871 ønskede min Hustru og jeg Søndag Efter
middag at rejse til Kjøbenhavn i et Par Dages Ferie. Jeg henvendte
mig til Gaardmand Peder Jacobsen om at køre for os til Kjøge for
videre at gøre Rejsen med Postvognen til Taastrup. Af hvilken
Grund P. Jacobsen fik draget en stor Sømkasse frem, der stod under
Bænken ved Bordenden, erindrer jeg ikke. I denne laa iblandt andet
Skrammel nogle ejendommelige Sager, der tildrog sig min særlige
Opmærksomhed. Jeg betragtede dem nøje og fandt ukendte Pry
delser derpaa. Han fortalte mig, at de for et Par Aar siden var
fundne i en Høj paa hans Lod, der gik under Navnet „Møllehøj“,
hvorpaa der efter Sigende for et Hundrede Aar tilbage havde staaet
en Vindmølle. Der havde været en stor Mængde Kampesten, muligt
som Grundsten til Møllen. Flere Favne deraf havde han borttaget i
de 15 Aar han havde havt Gaarden, og ved den Lejlighed var Sa
gerne fundne uden at han tillagde disse nogen Værdi og derfor lagt
dem i Sømkassen.
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Jeg tænkte lidt derover og sagde: Det er næppe rimeligt, at
der er Efterladenskaber fra Møllen, men hidrører fra noget An
det. Hvad tænkte jeg ikke videre over.
Vi kom til Kjøbenhavn, opholdt os der et Par Dage. Da vi
skulde hjem, paakom mig en stor Lyst til at bese de „Nordiske Old
sager i Prinsens Palæ“. Jeg havde et Par Timer at ofre dertil, og da
jeg ikke havde været der før, søgte jeg efter Altertavlen fra Bjeverskov. Jeg gik igennem mange Værelser og fandt det ene interes
santere end det andet med Hensyn til de jordfunde Sager fra Old
tiden.
Endelig standsede jeg meget længe i det Værelse, hvor Fun
det fra Himlingøje „Baunehøj“ tilligemed en Del Guld- og Sølv
sager findes. Særlig Opmærksomhed skænkede jeg 2de Sølvbægere
med Guldbelægning (afbildede som No. 314 i „Nordiske Old
sager“), min Tanke og et nøjere Eftersyn. Professor (senere Kam
merherre) Worsaae, der gik rundt i Museet blev opmærksom herpaa, kom venligt hen til mig og spurgte, hvorfor jeg betragtede
Bægrene saa nøje. Jeg svarede: For det første er de fundne i mit
Nabosogn og for det andet troer jeg at kunne skaffe Museet et Par
lignende Bægre. Professoren smilede og sagde: Det er vist ikke
muligt; thi det er ganske enestaaende Sager, der ere fundne her i
Landet. Jeg svarede: Mage dertil har jeg for et Par Dage siden seet
i Valløby, og det vil være mig en Fornøjelse at fremsende disse
med nogle andre Sager til Museet. Professoren takkede mig for Til
budet, men udtalte endnu en Gang sin Tvivl om, at jeg kunde skaffe
lignende Bægre.
Jeg rejste nu hjem og saa hurtigt som det var muligt, vist samme
Aften ved Sengetid var jeg hos Gaardmanden og fik lykkelig alle
de gamle Sager udleverede, saa Jernkassen næsten blev tom. Næste
Dag fik jeg fat i en passende Pakkasse, fyldte denne og fik det hele
sendt pr. Post til Museet, hvor det under en ikke liden Forundring
blev modtaget. Jeg fik strax en Takskrivelse derfor med Anmodning
om, at der intet maatte blive taget fra Findestedet, Sten eller andet,
før Museet havde undersøgt Højen. Dette lovede Gaardmanden mig,
og jeg gjorde mig en Fornøjelse at undersøge Findestedet sammen
med Gaardmanden og give Indberetning derom til Museet.
For de indleverede Sager fik Gaardmanden senere en Godt72

gørelse, vist 20 Rdlr., og jeg fik under 28de Januar 1872 et elegant
Exemplar af „Nordiske Oldsager“ med Paaskrift: „Til Hr. Skole
lærer A. Petersen i Valløby som Erkendtlighedstegn fra det Konge
lige Museum for de Nordiske Oldsager. J. J. A. Worsaae“.
Nærmest foranlediget af Gaardmand Peder Jacobsen tillod jeg
mig at henstille til Museet at den ønskede Undersøgelse saasnart
muligt fandt Sted. Dette skete den 19- Septbr. 1872, hvor jeg forud
havde bestilt 3 Mand til at grave, foruden at P. Jacobsen leverede
1 Mand. Fra først af fandtes intet, men endelig kom man ned til
Gravkisten, hvori Liget var nedlagt. Ved et Spadestik af Husmand
Peter Petersen blev en Lerklump optaget, og paa denne saaes en lille
gul Plet, som af Guld. Professor Engelhardt, der ledede Undersøgel
sen, hvor baade Gaardmanden og jeg vare nærværende, gav mig
Lerklumpen i Haanden for at udvaske den i en nærliggende Tørve
grav. Heraf fremkom et nydeligt spiralformigt Guldarmbaand, som
jeg satte paa min Haand, kom tilbage med og overleverede det Pro
fessor Engelhardt, der i sin Glæde udbrød: Det er et kosteligt Fund,
vi her har gjort!
Nu gik det videre med Undersøgelsen i Graven, hvor der fandttes 2 Guldringe og en Del andre Sager, der ere beskrevne i Pro
fessorens Afhandling i Aarbogen for 1873. Gaardmand Peder Ja
cobsen erholdt Fundets Værdi med 400 Rdlr. og godtgjorde mig
med et Beløb for min ikke ringe Ulejlighed. Finderen af Lerklumpen
med Armbaandet søgte senere om Findeløn, men da han var lejet
Arbejder ved Undersøgelsen, fik han intet fra Museet.
Et Par senere Undersøgelser overdroges mig baade i Valløby
Præstemark af en mindre Høj, der var omkrandset med Sten, samt
af en Gravplads paa Lille Taarnby Mark, men desværre fandtes intet
nogen af Stederne.
Fra den Tid var Professor Engelhardt en fortrolig og god Ven
af mig, og Familierne besøgte hinanden, ligesom hans Døtre kom til
Valløby i Besøg hos os om Sommeren.
Efter hans Tilskyndelse og Indstilling blev jeg den 28. Februar
1879 optagen som Medlem af det kongl. nordiske Oldskriftsselskab,
dog som betalende Medlem, hvad jeg ej ventede.
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AFSLUTNING.
Naar jeg nu er i den høje Alder af over 83 Aar, forekommer
det mig, at Livet i Forhold kun har været kort - hvad jeg vel har
fælles med flere andre gamle, virksomme Mennesker. Uagtet al Flid
og Ihærdighed, hvor jeg efter bedste Evne har virket tidligt og silde,
synes det nu, at jeg efter Forholdene burde have udrettet mere, saa
jeg derved kunde have opnaaet en bedre og mere indflydelsesrig
Stilling i Samfundet. Imidlertid troer jeg dog og er forvisset om,
at der ingensomhelst Grund er for mig at klage. Jeg har med min
Hustru naaet dertil, hvad vi har Grund til i højeste Grad at takke
Gud og mange kære Venner for, at vi paa vore sidste - Alderdom
mens skrøbelige - Dage kan leve, i den Tid, vi endnu maatte have
tilbage og Forsynet vil forunde os, uden Sorger og Bekymringer for
dagligt Udkomme.
Desværre seer jeg og erkender det, at selv mine bedste Tanker,
Ord og Gerninger lige overfor det altstyrende Forsyn, hvilket jeg
skylder uendelig Tak for alle Livets Førelser, ikke al Tid har været
som de burde og skulde have været.
Under alle Livets Forhold og Tilskikkelser har jeg følt det og
føler det nu mere hen imod mit Livs Aften, at jeg, som en stor Syn
der er et skrøbeligt Menneske, der trænger til Guds Naade og Barm
hjertighed i Jesus Christus min Herre og Frelser!
Med denne Bøn lever og døer jeg, og kan ikke andet end alvor
ligt lægge mine Børn, Børnebørn og Efterkommere det samme paa
Sinde til enhversomhelst Tid!
Jeg beder for alle dem, der læser disse mine Ord: Gud være
med dem alle i Fremtiden! Vær tro indtil Døden, saa skal du arve
Livets Krone - hedder det for alle!
Jeg beder, at Gud vil holde sin beskærmende Haand over det
dyrebare for mig saa højt elskede Fædreland gamle Danmark! ! !
A t sige Verden ret Farvel,
1 Livets Gry og Livets Kvæld
Er lige tungt at nemme;
Det lærtes aldrig her paa Jord,
Var, Jesus, ej du i dit Ord
Hos os, som du er hjemme.
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Saa rejse vi til vort Fædreland,
Der ligger ej Dag i Dvale.
Der stander en Borg saa prud og grand
med Gammen i gyldne Sale.
Saa jr ydejuld der til evig Tid
Med Venner i Lys vi tale.
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HJULMANDENS DAGBOG
Meddelt af skoleinspektør Axel P. fensen, Haarlev.

I

forrige århundrede levede der i Tryggevældehuset, der endnu

ligger - i fornyet skikkelse - lige ved landevejen syd for åen
ved Tryggevælde, en hjulmand Anders Pedersen. En del af hans
efterkommere drev endnu op i vort århundrede hjulmandshåndværket
her i omegnen, indtil faget i den gamle skikkelse gik sin under
gang i møde.
En af hans sønner, Peder Andersen, har efterladt sig en dag
bog, som han meget omhyggeligt førte hver dag fra 1. januar 1848
til 24. marts 1850, da han blev indkaldt til soldatertjenesten. Han
deltog i krigens sidste år, og familien har opbevaret et brev fra
ham, skrevet under en indkvartering i Flensborg.
Dagbogen er skrevet med en meget smuk håndskrift, der vid
ner om et godt håndelag for skriftligt arbejde, og i et sprog, der
fortæller om en vågen, velbegavet ung mand, der fulgte så godt
med i dagens begivenheder, som det under hans forhold har været
muligt. Hans ortografi har været lidt mangelfuld, men andre be
varede skriftlige sager fra ham viser, at han ved flittig øvelse og
megen læsning også har overvundet dette. Tillige giver dagbogen
på flere forskellige områder et tidsbillede. En hel del gamle hjul
mandsudtryk er her bevaret, dagliglivet for en håndværker på lan
det læses gennem linierne, og man får et indtryk af, hvor meget
(eller hvor lidt) man fik at vide om de store begivenheder, der skete
ude i verden. Bogen ejes nu af hans sønnesøn, parcellist Peder Pe
dersen, Lille Lindevejen, Haarlev, der også opbevarer andre op
tegnelser fra sin farfars hånd, bl. a. en udførlig regnskabsbog fra
1876-1890.
Peder Andersen var født 1827. Ved sit giftermål kom han til
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at bo i Haarlev, hvor han overtog svigerfaderens jordlod på 2 ^ td.
land. Jorden lå et stykke fra byen ved vejen til Lille Linde. Her
byggede han og hans hustru 1863 et hus, hvorfra han drev sit hånd
værk og sin jordlod, som senere udvidedes ved tilkøb. Han blev en
foregangsmand for husmandsbevægelsen på egnen og deltog i den
første husmandsrejse, fik flere gange præmie for sit landbrug, hvor
han ivrigt forsøgte sig med rodfrugtdyrkning. Sin viden udvidede
han stadig gennem læsning og deltagelse i møder, og det ses af
hans regnskabsbog, at han kom til at deltage i flere offentlige ting
bl. a. som vurderingsmand til brandforsikring, bestyrelse af syge
kasse, brugsforening m. m. Peder Andersen døde 1890.
Et uddrag af dagbogen meddeles her.

D A G -B O G
for mig

PEDER ANDERSEN
over alt
Arbejde som jeg bliver Beordret at foretage mig
samt en Optegnelse over alle Mærkværdige Tildragelser
fra den 1ste Januari 1848.
Tryggevældehuuset den 1ste Januari 1848.
Peder Andersen.

Januari 1848
1. Lørdag.
2. Søndag.

Nytaarsdag denne Dag gik jeg og Henrik til Had
strup.
Paa denne Dag gik vi hjem igen og om Aftenen til
Leiestue hos Haarløv Udflytteres Ungdom. I denne
Tid haver Kystboerne ved Kjøge Bugt travlt med at
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fiske Talg1) ved Strandbredden hvilket blev draget
iland fra et skib som var brændt ved Falsterboe i
Skaane for et par aar siden
5. Onsdag.
6. Torsdag.
8. Lørdag.
9. Søndag.
10. Mandag.
11. Tirsdag.
12. Onsdag.

13. Torsdag.
14. Fredag.

Rettet Hjulfæller til og udskaaret dem til et par Hjul
til H.H.S. i Haarløv.
Været med at sætte en post ned hos Peder Hemme
sen i Storelinde.
Sat Eger i Hans Hansens Hjul fra Haarløv og Feret2)
dem.
Forfærdiget en Stryehammel3) til H.J.S. i Lystrup. og
indskrevet noget i Bøgerne for regnskabet.
Samlet 2 Hjul til H.H.S. i Haarløv.
Pudset ovennævnte Hjul og rettet Fæller til. - til 2
Ny Forhjul til til Kallevognen4).
Været med at gjøre nogle Postremedier istand og sat
nogle Hjulfæller5) til til Præsten i Karise idag havde
de mark jagt paa Hovmarken her. Stærk Snefog idag.
Været med at lave Posttræ0) hos H J S i Amerop.
Sat ovennævnte Posttræ ned.

20. Torsdag. Begyndt at rette Hjuleger til til en ny Vogn til
H.N.S. i Haarløv. Kong Christian d. 8de Død.
21. Fredag.
Ogsaa rettet eger til idag til Gaardmændene Hans
Knudsen i Hellested og L O S i Storelinde begravede.
22. Lørdag. Skaaret ovennævnte Bageger.
23. Søndag. Gjordt Regnskabet op i vore Regnskabsbøger iaften
begynde det at ringe for Kong Christian den Ottende.
Auktion efter Hans Jacobsen i Haarløv.
24. Mandag. Boret 4 Hjulnav og begyndt at fire dem.
25. Tirsdag. Firet Hjulnav rettet Eger til. - Punse Gilde.
26. Onsdag. Rettet Hjuleger til og skaaret tab paa dem og be
gyndt at skjære dem. - Aution paa Talg i Strøbye
Kroe.
31. Mandag. Været med at tærske Korn og skrevet regning til Sekretairen.
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Februari 1848.
1. Tirsdag.

Tærsket Korn. - Idag sprank en Møllesten paa Haarløv Mølle uden at der dog kom nogen til skade der
ved.

18. Fredag.

Lavet 4 Hjulnav og været ved at fere dem - i Dag
er Hendrik oppe at ringe for Kong Christian den Ot
tende. - om eftermiddagen skrevet noget op paa vore
Assurance Poliser.

25. Fredag:

Skaaret Hjuleger og stukket Kanterne af dem rettet
en Axelstok til og feret 2 Ny Hjul af Præstens i Ka
rise. om Aftenen blev C. R. VIII ført fra Kjøbenhavn
til Roeskilde.
Om Formiddagen var jeg til Kirke i Anledning af
Christian den Ottendes Bisættelse i Roskilde Dom
kirke. Om eftermiddagen Forfærdigede jeg en Sav
stilling7) til Holænderen paa TW (Tryggevælde).
Idag var det sidste Dag det ringede for Kongen.

26. Søndag.

Marls 1848.
7. Tirsdag.

Arbejdet paa to Agestole - Idag fik vi at vide at der
var udbrudt Revolution i Frankrig at Kong Ludvig
Philip er afsat. -

17. Tirsdag.

Idag blev en mand i Strøby begravet han blev kjørt
ihjel Onsdagen den 8. Marts da han tilligemed en
Anden Gaardmand fra samme By kjørte fra Kjøge
Market.

20. Mandag. Pudset Hjul af. - Tillavet nogle stykker til en Svensk
Harve til Bruun. (Kromand i Haarlev). - Idag var
det Første Dag at Strandkarperne8) var her hvoraf jeg
fangede 4.
21. Tirsdag. Arbejdet paa en Svensk Harve. - idag saa vi Storken
Førstegang iaar.
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22. Onsdag.

Arbejdet paa en Skotsk Havre til H.N.S. i Haarløv.
idag blev det danske Ministerie afsat.
23. Torsdag. Faaet ovennævnte Harve færdig - og begyndt paa
en til Peder Svens i Haarløv - idag blev Stats og
Finansministeren i Kjøbenhavn afsat.
24. Fredag. Faaet P.S.S. Harve færdig. Idag reiste alle de Karle
ind som i de sidste 5 Aar haver været i Kri standen.
31. Fredag.

Skaaret nogle Eger til TW 9) til en Ny Vogn - rettet
nogle Hjulfæler til for N.M.S. i Gamleby - Niels fra
Stubberup var her idag - Kongen reiste til Holsten.
April 1848.

2. Søndag.

Arbejdet paa en Høvl - Rullet og Fisket Læst og
Skrevet.
3. Mandag. Savet Høvlet 12 og Baghukket10) 24 Hjulfæller Feret 2 Hjul idag var L.N.S. Karl i H. for at byde
Farvel i den Anledning at han havde faaet Ordre at
(møde) i Kongens Tjeneste som Matros.
4. Tirsdag. Pudset 4 Hjul af til N.M.S. i Gamlebye - idag reiste
Jacob Olsen i Tjenesten det var en Karl som jeg var
meget godt tjent med.
7. F r e d a g .------- Idag reiste Fuldmægtigen og nogle flere Herregaards Skytter af Næstved til.
23. Søndag.

Paaskedag var jeg til Offers - om aftenen i Haarløv
med Avisen - Slag 24. Mandag. 2den Paaskedag været i Haarløv at Male en Vogn
for Lorenses - i Store Taarnby til Ildebrand. Kristen
Hans Enkkes Gaard i Store Taarnby brændte.
28. F r e d a g . ------- om aftenen været i Hellested at Høre Præsten
læste Aviserne for Bønderne hvori det bekjendtgjor
des at vore Tropper i Slesvig havde været i et stort
Slag med de Preussiske.
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Mai 1848.
7. Søndag.

Var jeg i Haarløv for Ole Hansen at sætte en lille
Gavl af Brade11) opad hans Bagerovns Skur. - om
aftenen i Haarløv til Gilles.
8. Mandag. Idag havde vi Møjgilles12).
11. T o rs d a g .-------I disse Dage reiser de fremmede Hjælpetropper
igennem Sjælland hvormed Følger Kronprinsen af
Sverig.
16. Tirsdag:
17. Onsdag.

Forfærdiget en ny Plov til Alslevgaarden. Arbejdet paa Ploven til Julinge - Boret et Posttræ til
Peder Jørgensen i Værløse. - Peder Jornsen i Haar
løv var her idag og Prøvede et Gevær. - Ole Skræder har idag købt et Nyt Gevær i Kjøge. - Hans
Nielsen i Haarløv hentede sin Ny Vogn til Smede
idag.
Juni 1848.

29. T o rs d a g .-----Idag Torsdag er Fader i Kjøge at finde et Post
træ til Peder Andersen i Karise. I denne Tid ligger
nogle Russiske Krigsskibe i Kjøge.
Juli 1848.
1. Søndag.

Været med at beklæde et af lukt Kammer paa Trygge vælde. Tillavet nogle Bræder til en Staldør. - Idag
var det sidste Dag jeg arbejder hos Hans Hansen paa
Herregaardene efter at have været der fra den 25.
Mai i 5 Uger og 3 Dage. - Hos Ham har jeg tjent
ialt 15 rdr. 24 sk. -

10. Mandag. Været med at rette 24 Hjuleger til og begyndt at
skjære dem. - I aftenstunden hørt en del Kanonskud
formodentlig fra de Russiske Krigsskibe ved Kjøge.
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21. Fredag.

-----Idag er Bønderne til Hove13) at kjøre Høe ind
af den store Enghave.

August 1848.
20. Søndag.

Været med at kjøre Rug Hjem vi havde en vogn fra
Tryggevælde og en fra K.N.S. Om eftermiddagen
været i Haarløv. - Idag haver jeg faaet ordre at møde
paa Sessionen i Faxø den 28. D.M.
21. Mandag. Været med at Meie tre Hovlodder14) a 3 Mark 1 sk.
Om aftenen kl. imellem 10 og 11 antændtes Trygge
vælde af en Lynstraale hvorved 4 Længer af Gaarden
afbrændte. - Vi haver selv det meste af vores tøi
fløttet ud.
22. Tirsdag. Været med ved ilden og hjulpet til at sætte vores tøi
i orden igjen - været i Haarløv Kro i forhør. - Hele
Dagen haver her været travlt med at slukke ilden. Om (natten) været med at gaa vagt.
26. Søndag. -----Været ude at binde vort eget Korn paa C.N.S.s
Mark i Carise. Idag kom det første Læs Tømmer til
Tryggevælde.
28. Mandag. Idag har jeg været første gang til Session i Faxø Kro.
- og kjørt med Jens Jørgensens Peder fra Haarløv.

September 1848.
3. S ø n d a g .--------Idag har Greven været her paa Tryggevælde
for første gang efter at den var afbrændt.
16.
Torsdagen den 14. rejste vi Hestestaldlænge, som er
den første ny længe.
23.
Torsdagen den 22. havde alle vi Arbejdere paa TW
et Gi Ile i Haarlev Kro som var givet os af Greven.
24. Søndag. Været paa Tryggevælde med en Fjerding15) Graapære
til Jeppe. - Været til Kirke idag blev det ved Kirken
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tillyst at der skulde vælges Rigsstænder paa Valløe
den 5. Oktober.
Oktober 1848.
5. Torsdag. Arbejdet her hjemme formedelst Regnvejr. - Idag
bliver over hele Landet valgt Rigsstænder. Fader har
idag været paa Valløe at Vælge.
7. Lørdag.

Arbejdet paa Tryggevælde begyndt at reise Kostalængen idag var Sekretaieren her paa Gaarden og Gav et
Glas Viin og En Bolle? til hver af Arbejderne.

15. Søndag.

Forf ærdiget et Par Savarme til Tømrer Hans Hansen
fra Spjelderup. Været med at fiske en Odder op som
far har skudt i morges.
November 1848.

5. Søndag.

Forf ærdiget en Savestilling til Tømmer Hans Hansen
om Aftenen været til Kaffegilde paa Tryggevælde.
Imorges kom der et godt lag Sne saaledes at de paa
Tryggevælde maatte tage deres Kvæg ind og Drive
noget til Julinge Avlsgaarden og Jomfruensege.
December 1848.

3. Søndag.

Været i Hellested og i Haarlev og om Aftenen ovre
paa Gaarden at Drikke Pons.

14. 15. 16.

Arbejdet paa Tryggevælde idag Lørdag faaet Dag
penge.
Limet en Violin til Jens Torbensen paa Tryggevælde,
Slagtet.

17. Søndag.
18.
21.
24.
25.

19. 20.
22. 23. Arbejdet paa Tryggevælde.
Søndag. Været med at hente 2 Læs Spaaner iaften Juuleaften.
Mandag. Juuledag. Været til Kirke om aftenen været til Gilde
paa Juulinge.
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31. Søndag.

Idag har Hans fra Borup været her jeg været i Lille
Linde om Aftenen. Nytaarsaften været paa Tryggevælde.
Saa er da dette aar henrundet med sine Glæder og
Sorger meget meget er forandret og omvendt siden
dets begyndelse ja kun faa aar i det sidste halve Aarhundrede har været saa rige paa Begivenheder saavel
Uden som indenlands. Hvormeget saavel Dansk som
Tysk Blod har ikke vandet Slesvigs Sletter hvormange
Partikampe har ikke raset baade i Tyskland og Frank
rig saavel som i Østerige og Preussen som og i Ita
lien. Ja ved dette aars begyndelse var det næppe tro
lig at der inden dets Udgang skulde sket saa store
omvæltninger i Europa.
Ved dets slutning vil jeg tilligemed saa mange bede
at det Aar vi nu begynder ikke i Sorger men i Glæder
maa overgaa det andet og at det maa blive til Held
og Velsignelse for alle Danske saavel som alle Andre
Kristelige Mennesker. Med det bedste Haab begynder
vi da det ny aar idag.
Nytaarsdag 1849.
Peder Andersen.
Januart 1849-

13.. Lørdag.

Arbejdet paa Tryggevælde faaet Dagpenge for denne
4 M om dagen idag var det sidste dag jeg arbej
dede paa Tryggevælde og herved har jeg siden den 4.
September tjent 77 rdl.
14. Søndag. Været oppe at sætte Navn paa Hans Hansens Lig
kiste i Tinghuset hentet mit værktøj hjem fra Tryg
gevælde.
15. Mandag. Været til Begravelse med Hans Hansen i Tinghuset.
16. Tirsdag. Arbejdet første Dag herhjeme. Skaaret Hjulfæller og
høvlet dem.
21. Søndag.
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Arbejdet paa en Violinæske til Jens Torbensen paa
Tryggevælde.

28. Søndag.

Arbejdet paa en æske til Jens Torbensen paa Tryggevælde. Skrevet i Regnskabsbøgerne idag har jeg be
talt min Pels som kostede 3 rdl. 4 mark.
Februari 1849.

27. Tirsdag.

Rettet Kjæpstokke16) til. idag har Rasmus hos H.H.S.
i Hellested (været) herovre at byde Farvel da han
nu skal reise i Krigen og møde paa Als den 7 Marts.
- I disse Dage reiser de ind alle de Soldater som har
været hjempermiteret i Vinter.
Marts 1849.

8. Torsdag. Pudset Hjul af. Begyndt paa en svensk Harve til
O.H.S. i Haarlev. Tirsdagen den 6. blev Gaardmandsenke Jens Jensens Søn i Jørslev skudt af en Tærskemand de haver som hed Niels Clausen.
18. Søndag.

Drejet en Klaphammer17) arbejdet paa et Vimmelskaft18), i disse Dage gaar det røgte at Freden skulde
være sluttet.

26. Mandag. Feret 4 hjul til Alslevgaarden. Idag er Vaabenstilstanden udløben saa nu skal vore tropper atter trænge ind
i Slesvig.
30. Fredag.
31. Lørdag.

Forfærdiget en trehestehammel til Præsten i Helle
sted —
Skaaret 4 Kjæbe ud tillavet en Langvogn19) og ar
bejdet paa et Hammelstøj til Niels Lorensen i Himlingøje
i Torsdags begyndte de at kjøre Sten til
Tryggevælde Stuelænge. - Vaabenstilstanden er for
længet til 3. April.
April 1849.

4. April.

Skærtorsdag. - I disse dage er vore tropper begyndt
at Trække ind i Slesvig.
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8. Søndag.

Paaskedag. —iagten til gilde hos Otto Skræder. iaften
har vi faaet den Efterretning Det Danske Linieskib
Christian den Ottende som var bestemt til at skulle
skyde Staden Kiel ned det er med det meste af sit
Mandskab sprunget i Luften - og at vore Landsol
datter har været i Nogle Smaatræfninger.
9. Mandag. Anden Paaskedag. Været til Kirke i Karise hvor
Degnen prædikede Da Præsten er upasselig og tillige
har Sorg da han har en Datter og er Død inat.
10. Tirsdag. Begyndt paa en Skotsk Harve til Tryggevælde. Skaaret Hjuleger.
11. Onsdag. Været med at samle ovennævnte Skotske Harve. Far er idag til Kjøge Market. - Idag Fortæles det at
vore Tropper i Slesvig efter flere Dages Kamp har
trukket dem tilbage til Jyland og Als og at vor Konge
er reist til Rusland at høre om Hjælpetropper.
15. Søndag.

Pudset en Høvleblok20) af. Skrevet. Fisket, disse Dage
er der saa mange Strandkarper i Aaen i Dag er min
Søster Christiane komfirmeret i Karise Kirke.

18. O n s d a g .---- Torsdag den 13. April gjorde Tyskerne et For
søg paa at indtage Alt hvilket dennegang mislykkedes
dem.
25. Onsdag. Været oppe til Ole Hans i Haarløv til Barsel. - Idag
har vi faaet de Efterretninger at Tyskerne er draget
ind i Jylland og har besat Kolding.
28. Lørdag.

29- Søndag.
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Arbejdet paa en Skotsk Harve til Tryggevælde. I den
ne Uge har Hendrik og Far været ovre paa Trygge
vælde at hukke træ op. Her fortælles i disse Dage at
Tyskerne er Drevet ud af Jylland af vore Tropper
hvorefter de Tyske Begyndte at Bombardere Kolding
by.
Arbejdet paa en Høvl om aftenen ovre paa Trygge
vælde iaften her uden for TW Hellested Haarlev
og Lille Linde Ungdom.

30. Mandag. Arbejdet paa en Skotsk Harve og været med at save
nogle Tromlekjæfler21) ud til Tryggevælde.

4. Fredag.
27. Søndag.

30. Onsdag.

Maj 1849.
Den store Bededag - idag Modtog jeg et Brev fra
Soldat paa Als Rasmus Christiansen Leierstofte.
Pindsedag - Dreiet et par Saveknapper22) til Jens
Nielsen paa Tryggevælde. Været nede til Smedens i
Lille Linde at skrive et Brev til Peder.
Arbejdet paa en Skotsk Harve til Alsløvgaarden forfærdiget en trehestehammel til samme Gaard. - I disse
dage fortælles at den Russiske Flaade er seilet til Als
for at hjælpe de Danske.
Juli 1849.

1. Søndag.

Malet nogle Staferinger paa en kiste og et Navn.
Slebet noget Værktøj og om Eftermiddagen har jeg
og min Broder Hendrik og en Snekersvend hvis Navn
er Hermand Larsen været oppe i den saakaldte Rostedhøi23) for at bese den denne Mærkværdige Høi
er en Begravelseshøi som er udgravet af en Husmand
som for nogle aar siden boede i det Huus paa hvis
Lod Høien liger og hans Navn var Rosted og der
for kaldes denne Høi af Bønderne i egnen inu Rostedshøi mens Høiens egentlige navn skal nog efter
sigende være Magie eller Magnihøi efter en konge som
der siges at skulle være Begravet der som haver he
det Magnius eller Mytius hvilket forstaas er fransk
antaglig Stenstuen invendig er 9 Alen lang 4 Alen
Bred og 2 Alen 18 tom høi alt maalt paa de største
Steder og Bestaar af endeel Store Steen som er sat
paa den høieste Led rundom og Bepakket i Fuerne
med en uhyre deel smaa Steen især Sand og Flindensteen. Loftet bestaar af 3 Uhyre overliggere Døren
eller udgangen er en lan gan omtrent 1 Alen Bred
og 2 Alen Høi hvori er af Grev Moltke bekostet en
Dør anbragt omtrent i Midten af Gangen i Begra87

velsen er inu mange Smaa Been uagtet en stor del
af De Største strax efter Udgravningen blev ført til
Kjøbenhavn tillige med en stor sabel som ogsaa fan
tes der.
9. Mandag. Arbejdet paa Tryggevælde. - I disse Dage har vi
faaet efterretning om at et Slag har Fundet sted ved
Frederits i Jyland imellem vore og de Tydske Trop
per og hvor de Danske vant Seier over Slesvigholstenerne og gjorde en stor deel Fanger og General Rye
blev Skudt der.
14. Lørdag.

Arbejdet paa Tryggevælde Faaet Dagløn For 6 Dage
4 m om Dage 4 rdr. August 1849-

5. Fredag.

Været med at lægge Bjælkerne op paa stuelængen og
reist noget af Stolen24).
4. Lørdag. Været med at reise stuelængen paa Tryggevælde idag
har vi faaet afreist og da vi var færdig og satte Krandsen op Drag vi 4 Flasker Viin. - faaet Dagløn.
5. Søndag. Tegnet været i Hellested.
6. Mandag. Arbejdet paa Tryggevælde og om eftermiddagen være
til Reisegilde i Haarløv Kroe hvor vi spiste Lamme
steg og Drak Pons og Dansede til Kl. 12 om Natten.
20. 21.
Arbejdet paa Tryggevælde idag har sekretair Rønnemkamp været her paa Tryggevælde og betalt pigerne
Godtgjørelse fordi det Brændte for dem ifjord. 3
Piger fik hver 5 rdr. og 1 fik 10 rdr.
November 18491. 2. 3.
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Arbejdet paa Tryggevælde idag den 3de været i
Faxø til Session hvor jeg blev taget til Soldat og skal
møde i Kjøbenhavn den 5. Januari 1950 Det No som
jeg drog var No. 594 idag faaet Dagpenge for 5 Da
ge 3m 8 sk om Dagen om aftenen været i Haarløv
Kroe.

December 1849.
3. M a n d a g .------- idag er der udvalgt Rigsdagsmænd i Dan
mark her paa vort Distrikt blev valgt i Storehedinge
hvor en Kaptain ved navn Hoffmeier fik de fleste
Stemmer.
5. 6.
Igaar Samlet Hjul og idag Arbejdet paa Nogle MerOnd. Td.
gelkasser til Julinge.
9. Søndag.

Arbejdet paa en Kasse som jeg skal have med til Kjøbenhavn. været i Lille Linde til Gilles.

31. Mandag. Skruet et par Hantag paa min Æske.
Nu er da atter rundet et Aar med sine Sorger og
Glæder det har isærdeleshed været rigt paa store be
givenheder som kuns faa Aar kan sættes i Ligning
med. - Der er vist mange som tænker tilbage paa dette
Aar med Bekymring thi hvor mange har ikke en
Søn eller Slægtning som er enten Faldet eller øde
lagt i Krigstommelen saavel her i Danmark som ogsaa
i Ungarn (?) - og andre Steder. Ja der er i Sanhed
rundet meget Uskyldigt Blod i dette Aars store slag.
Lad os aldrig glemme den store Heltebedrift ved Frederits i Jylland. - her bestod den Danske Soldat saa
Hæderlig en Prøve. - Ogsaa for mig har dette Aar
været af Mærkværdighed idet jeg netop Blev taget
til Soldat paa (min) Geburtsdag men derfor sørger
jeg ikke naar vi bare naaer vi kommer i Kamp inu
engang at vi da kunne vinde en Fuldkommen Seier
og Frelse Danmark vort kjære Fædreland fra at blive
sønderlemmet Dertil give Gud sin V illie.---Tryggevælde den 1. januari 1850
Peder Andersen Billesborg.
Jan/tari 1950.
1. Tirsdag.

Nytaarsdag. Skrevet været med i ? at kjøre i Slæde.
Saa haver vi da begyndt det Ny Aar med hvad det vil
bringe de ligger skjult for vore Øjne gid det maa
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2. Onsdag.

blive velsignelsesrigt for Os saavel som for alle andre
Natsioner. - Om aftenen været til Gilles i Haarlev
til Lorenses. Været med at gjøre rent i Værkstedet Da der skal
tærskes - i Disse Dage haver mange af mine Kamme
rater faaet Ordre at møde den 5 Januari i Kjøbenhavn
i aften kom Jens Jørgensen Hendrik hjem og haver
Lov at være hjemme i Otte Dage.

25. Fredag.

Skaaret Hjuleger til H.H.S. i Carise idag er der
valgt Rigsdagsmand i Faxø istedet for Møller Johan
sen som er valgt til Landstingsmand.
28. Mandag. Været med at ringe gamle Hjul. - Idag er det første
Dag at Rigsdags mændene er Samlet iaar.

Februari 1850.
7. 8.

Arbejdet paa en Agestol til Skovrideren------- igaar
Torsdag var Kristiane i Karise Kirke at modtage 8 rdr
i Præmie. Der blev nemlig delt Præmier ud i alle
Grevskabets Kirker denne Dag for de 2 Foregaaende
Aar.

Marts 1850.
15. 16.
F. L.

17. S.
18. 19.
20. 21.
22. 23.
24. Søndag.
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Tilrettet og skaaret Hjuleger til en ny Vogn til
N.A.D.S. i Lille Linde, idag Løverdag har jeg faaet
Ordre at møde i Kjøbenhavn den 1. April d. A. for
at lære til Soldat.
Været til Kjirke og inde hos Sognefogden og faaet
mit Pas og Marspenge 4 sk. for Milen ialt 2 M.
Arbejdet paa en Mærkelkasse til Jullinge.
Arbejdet Træet op til 2 Mærgelgomper til Jullinge
og Alsløvgaarden.-----Arbejde paa 2 Pomper til Julinge.
Skrevet. -

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)

Talg: udsmeltet fedtstof fra okse eller får.
feret: hullerne i navet passes til efter den smig, hjulet skal have.
Strygehammel: dobbelt hammel.
Kalvevogn: speciel vogn, der brugtes, når der leveredes levende kalve
m. m. i Køge eller København.
Hjulfjæler: hjulfælge.
Posttræ: vandpumpe af træ.
Savstilling: arme og bjælke til en sav.
Strandkarper: karpefisk, også kaldet emde (latin leuciscus idus), der
hvert forår i store stimer går op i Tryggevælde å for at gyde.
TW : Tryggevælde.
baghugget: tilretning af den indvendige side af fælgen på stive vogne
(ind mod vognen).
Brade: brædder.
M øjgille(s): et lille gilde, der holdtes, når man havde hjulpet hinanden
med udkørsel af gødning.
til Hove: nogle bønder havde endnu ikke helt fået afløst hoveriet.
Hovlodder: jordstykker, som bønderne havde pligt til at passe for herre
gården.
Fjerding: % tønde.
Kjæpstokke: de stivere, der holder fjælene på vognen.
Klaphammer: trækølle.
Vimmelskaft: borsving af træ.
Langvogn: et stykke træ c. 2” X 4 ” og forskellig længde af ask, der bru
ges til forlængelse af en stiv vogn og anbringes mellem for- og bagstel
på vognen.
Høvleblok: det firkantede stykke træ, der er grundstammen i en høvl.
Tromlekjæfler: runde kævler til at lave trætromler af.
Saveknapper: træknapper, der fastholder savbladet i savens arme.
Rostedhøj: Jættestuen i Maglehøj ved vejen mellem Hellested og Varpe
lev.
Stolen: stivere, der anbringes til understøtning af spærene på et højt tag.
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LITTERATUR OM PRÆSTØ AMT
1966—67
Ved A. Strange Nielsen.
MØNS TUGT- OG FORBEDRINGSHUS. - Til hjælp for dem,
der søger historiske oplysninger, udgiver Landsarkivet for Sjælland
m. v. en serie foreløbige arkivregistraturer over de sager, som man
opbevarer. En af disse er Frank Jørgensen: „Ældre fængselsarkiver
fra København og Møn“. Der findes heri et helt register over hele
det materiale, der er bevaret om denne institutions virksomhed
1737-1850. Det drejer sig om direktionens arkiv, om fangernes arbej
de og forplejning, om regnskabsvæsen, om korrespondance, om mand
tal over fangerne og meget om mere, ialt 104 protokoller og 59 pakker.
MIDDELALDERLIGE GULDMØNTFUND I PRÆSTØ AMT. I årbøger for nordisk oldkyndighed og historie har Anne Jacobsen
og Otto Mørck skrevet en artikel, der behandler danske guldmønt
fund fra middelalderen. Fra Præstø amt nævnes 12 guldmønter hen
gemt ca. 1440 og fundet på Højstrup strand fra tid til anden i
årene 1878-1963. Endvidere 6 enkeltfund, nemlig en gylden fra 1426
fundet ved Hårlev 1844, en gylden fundet 1840 i Tøvelde, en florin
fundet før 1707 i Rislev kirke, en gylden fundet ved havegravning
i Faxe 1843, en gylden fundet på en mark i Kelby 1865 og endelig
en „mouton d’or“, som 1851 blev fundet ved Lundegård i Skibinge.
KALKMALERIER I PRÆSTØ AMTS KIRKER. - Politikens For
lag har udsendt bogen „Jeg ser på kalkmalerier“. Alle danske kirker
med kalkmalerier er omtalt heri. De bevarede malerier beskrives og
forklares. Man får at vide, fra hvilken stilperiode de stammer, og
billederne sammenlignes med beslægtede malerier i andre kirker.
Fra Præstø amt drejer det sig om 24 kirker. De lokale mestre „Mor
ten Maler“, „Kongstedmaleren“ og „Elmelundemesteren“, som alle
har været flittige i Præstø amts kirker, får en speciel omtale. Man
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bemærker især den gode gennemgang af kalkmalerierne i kirkerne
i Keldby, Kongsted, Elmelunde, Fanefjord, Sværdborg, Tybjerg, Tyvelse og Vordingborg.
MØNTFUND PÅ MØN. — I anledning af sit 100-års jubilæum
har landbosparekassen for Møn udsendt et meget smukt skrift, hvori
de møntfund, der i tidens løb er gjort på øen, danner udgangspunkt
for en fortælling i store træk om Møns historie. Bogen er tilrette
lagt og rigt illustreret af tegneren Mads Stage. Det er museums
inspektør Kirsten Bendixen, der beretter om, hvordan Møn var pla
ceret i Danmarkshistorien i de tider, da mønterne var gangbare. Man
får derved en idé om handel og fremgang, ufred og nedgangstider
på øen. Møntfundene er især et stærkt vidnesbyrd om forbindelserne
sydpå over Østersøen. De store sildemarkeders tid i 1400-årene var
glansperioden for Stege og for den hele ø. Bogen slutter med et
kortfattet rids af det 100-årige pengeinstituts historie.
GRÄBR0DREKLOSTRET I NÆSTVED. - Selskabet til historiske
kildeskrifters oversættelse har udgivet (Munksgaards Forlag) „Krø
niken om gråbrødrenes fordrivelse fra deres klostre i Danmark“.
Heri findes også et afsnit om gråbrødreklostret i Næstved, hvorfra
munkene blev fordrevet i 1532 af rigshofmester Mogens Gøye til
Gunderslevholm m. m. Det fremhæves, at det må være klostrets for
stander og læsemester Rasmus Olsen, der har skrevet beretningen
om klostrets undergang.
KOMMUNESAMMENLÆGNINGSSKITSE FOR PRÆSTØ AMT.
- Som oplæg til de endelige forhandlinger om en nyordning af am
tets kommunale inddeling har Præstø amtsråd ladet udarbejde et
skitseforslag med to muligheder. Set ud fra et historisk synspunkt
vil denne publikation få blivende værdi, fordi den bringer så mange
oplysninger om de enkelte nuv. kommuner og forholdet imellem dem,
at dette materiale fremover vil blive en kilde, det er værd at øse af.
GARNISONSBYEN VORDINGBORG. - I hærkommandoens års
skrift 1967 har borgmester Holger Jensen skrevet en artikel om for
holdet mellem byen og militæret. Han tager sit udgangspunkt i an
læggelsen af kong Valdemars borg i 1100-årene, men fortæller iøvrigt om tiden efter 1913, da den nuværende garnison flyttede til byen.
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HISTORISK SAMFUND
FOR PRÆSTØ AMT
Årsberetning 1966-67.
Regnskab for Historisk Samfund for Præstø Amt
1. april 1966-31. marts 1967
Udgifter
Udgivelse af årb. 1964...
Udg. o. a. 1965 ................
Særtryk of Svend Poulsen
Hensat til udgivelse af årbog 1966
Andre tryksager ................
Porto, telefon ....................
Møder, foredrag, udflugter
Konting. til Dansk Historisk Fællesforening ...
Deltagelse i årsmøde ...
Gaver, blomster
...........
Telefonnøglen
................
Afskrivn. af restancer for
året 1963-64
...........

Kr. 0 .
7.726,05
5.270,54
1.048,03
8.000,00
670,85
1.287,85
950,42
240,00
219,50
143,75
13,50
Å
25.570,49

Indtægter:
Tilskud fra ministeriet for
kulturelle anliggender...
Tilskud fra amt og kommuner
........................
Medlemskont. 1966/67...
Salg af årbog .....................
Salg af særtryk ................
Renter
.............................
Godtg. af papirafgift .......
Annoncer i årbog 1964...
Annoncer i årbog 1965...
Overført til udgivelse af
årbog 1964
................
Overført til udgivelse af
orbog 1965 ....................

Kr.

0.

1.650,00
430,00
8.000,00
318,35
227,60
370,25
40,40
500,00
550,00
7.000,00
7.500,00

683,25

26.253,74
Overskud henl. t. formuen
683,25
26.586,60

26.586,60

Status pr. ultimo marts 1967.
Aktiver:
Kr. 0 .
Obligationer .................... 2.418,62
Indestående i sparekasse
og på postgirokonto ... 3.421,02
Hos andre ...................... 2.200,00
Tilgodehavende kontingenter ialt ........................ 10.543,75

Passiver:
Kr. 0.
Gæld:
Hensat til udgivelse af årbog 1966 .................... 8.000,00
Diverse ............................. 1.700,75
Kapital:
Saldo 1. 4.
1967
........... 8.549,78
-r- overskud i
året 1966-67___ 332.86_________

18.583,39

18.583,39

8.882,68

Forsommerudflugten 12. juni 1966 havde som første mål Sorø, hvor
lektor L. Balslev foreviste dele af akademiet og ledede en byvandring. Turen
gik dernæst til Pedersborg; her besøgte man kirken og foretog en rundgang
på volden. Efter frokost i Tase kørte man til Gunderslevholm. Provst A.
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Steen Petersen fortalte om kirken, og deltagerne gik tur i herregårdsparken.
Derefter lod godsejer R. de Neergaard selskabet se vestibulen og havestuen
på Gunderslevholm. Vejret var ganske godt, og ca. 75 deltog i turen.
Et lignende antal var med på udflugten til Historisk arkæologisk For
søgscenter i Lejre 2. september. Forsøgsleder Palle Andersen foretog en gen
nemgang af jernalderbyen og pottemageriet, men desværre blev besøget i det
fri afbrudt af et skybrud. - Generalforsamlingen afholdtes på Osted kro. Det
oplystes, at medlemstallet var faldet fra 580 til 550. En brochure om H i
storisk Samfunds arbejde var imidlertid fremstillet og ville forhåbentlig
skaffe nye medlemmer.
Pastor J. L. Frederiksen, godsejer J. J. Jermin og lektor F. Michelsen
genvalgtes til styrelsen, og ligeledes foretoges genvalg af de to revisorer kon
torchef F. H. Høyrup og amtsrevisor Ernst Hansen samt af revisorsupple
anten landinspektør H. Juul Nielsen.
Arkæologisk Forening for Præstø Amt havde ikke afholdt noget arran
gement i det forløbne år.
Ved foredragsmødet 29. marts 1967 i Næstved havde man af Næstved
Diskontobank fået overdraget Kompagnihusets sal. Det var en udmærket
ramme om arkivar Bredo L. Grandjeans foredrag om kongelig dansk porce
læn med påfølgende bestemmelse af de stykker, deltagerne havde medbragt.
Arrangementet havde samlet ca. 50 interesserede og var meget vellykket.
F. Michelsen.
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PRÆSTØ AMTS MUSEER 1966-67
NÆSTVED MUSEUM
Regnskab 1. april 1966-31. marts 1967.
Udgifter:
Kr. 0 .
Lønninger ........................ 3.744,00
Lokaler ............................ 7.726,52
Samlinger ........................ 7.187,24
Inventar
........................
0
Andre udgifter, herunder
telefon, kontorudgifter,
bibliotek, transport, repræsentation m. v. ... 5.609,36
At overføre til næste år... 33.808,31

Indtægter:
Kr. 0 .
Tilskud fra staten
......... 8.866,97
Tilsk. fra amt,kommuner 10.442,00
Andre tilskud .................... 4.841,00
Entréindtægter m. m. ...
260,00
Lejeindtægt (kustodebolig)
900,00
Renteindtægter m. m. ... 3.310,76
Overført kassebeholdning
fra forrige år ................ 29.454,70
____________

58.075,43

58.075,43

Fund og indkob.
Fra udgravninger hjemførtes skårmateriale, og i St. Jørgensgårdens kirke
ruin fandtes rosenkransperler af jet, bjergkrystal og rav.
Samlingen af Næstved-sølv øgedes med fire stykker: et bæger, en ske
og to hovedvandsæg. På auktion indkøbtes nogle mønter, slået i Næstved
på Erik af Pommerns tid: sølvsterlinger og en lebard (hulpenning). Endvi
dere erhvervedes en vase, fremstillet af en Næstved-bødker, og der indkøbtes
Kähler-keramik, tegninger o. a.
Gaver.
Af de indgåede gaver skal der nævnes et par:
Gårdbestyrer Anton Nielsen, Kostræde, skænkede museet et smukt sølv
bæger med indgraverede draperier, udført af Næstved-mesteren D. L. Draminsky.
Frk. Hansen, Farimagsvej 30, Næstved, overlod os adskillige værdifulde
ting: et hængeskab fra 1785, en gammel flaske fra Holmegaards glasværk
samt flere porcelæns-, glas- og fajancegenstande m. m.
Fra Olstrup sogneråd fik museet byens gamle brandsprøjte.
Museets virksomhed:
Flere steder gennemførtes undersøgelser. I St. Jørgensgårdens kirke
gårdsområde foretog vor tidligere medarbejder greve Ahlefeldt Laurvig en
arkæologisk undersøgelse, mens professor Vilh. Møller Christensen udgravede
spedalske skeletter. - Under kloakarbejde stødte Næstved kommunes folk på
resterne af den gamle Ydernæsgård, der så blev undersøgt af Per Noe Jacob
sen. Mindre gravninger fandt sted i Sortebrødreanlægget, Næstved, og i
Bråby.
Pottemagerfundet fra Farvergade (Næstved) var genstand for videre un
dersøgelser. Bl. a. beskæftigede man sig med rekonstruktionen af to store re-
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lieffer, der uden tvivl har Statius von Dürens produktion som forbillede, men
formentlig er originale Næstved-arbejder.
Udstillingen „Laurits Pottemager“ blev stående, men i døren mod Ring
sted gade lavedes mindre opstillinger: sparemidler (i anledning af Næstved
Sparekasses 100-års jubilæum) og „juelte“ .
Besøgsantallet udgjorde’ kun ta. 1.200.
F. Michelsen.
KØGE MUSEUM
Regnskab 1966/67.
Udgifter:
Kr. 0 .
Lønninger m. m............... 47.280,81
Lokaler og bygninger ... 25.081,29
Samlinger .......................... 18.232,18
Inventar
........................ 5.492,01
Andre udgifter ................. 13.133,40
109.219,69

Indtægter
Tilskud fra Staten ............
Amter og Kommuner ...
Andre tilskud
.................
Andre indtægter
.............
Afskrevet på formue .........

Kr. 0 .
17.257,65
29.250,00
7.110,00
14.892,09
40.709,95
109-219,69

Kort før jul 1966 døde museets formand gennem en årrække, fhv. po
litimester Vagn Bro, pludseligt. Tabet var stort, idet Vagn Bro var den,
der kraftigst havde arbejdet for museets anerkendelse som landsdelsmuseum,
et arbejde, hvis frugter han nu ikke fik at se. Som formand valgte bestyrel
sen sekretær Erik Jensen, der siden 1956 havde været bestyrelsens sekretær
og havde forestået museets daglige forretninger.
Aktiviteterne på museet var i beretningsåret præget af, at der pr. 1. 1.
1966 var oprettet en heldagsstilling for en inspektør ved museet.
Foruden planlægningen af bygningsreparationer og bygningsudnyttelse,
aktivitetsforøgelse, forretningsgang og journaliserings- og registreringsregler,
blev der holdt udstillinger og arrangeret foredragsaftener for museumsfor
eningens medlemmer.
Samlingerne forøgedes ved gaver med ca. 250 numre, og ved køb på
auktion erhvervedes bl. a. et tinfad, stemplet i Køge 1713.
I Køge Vestergade fortsattes undersøgelserne af bolværksanlæg langs
Køge å. Dette år gravedes i haven i Vestergade 15, hvor ejeren hr. Knud Am
bus venligt stillede sin græsplæne til disposition. Bolværkets placering og
forløb blev fastlagt.
I Hårlev enge undersøgte museet en brolagt vej, der ved C-14 prøver,
udtaget mellem 2 af vejens belægninger, blev dateret til ca. 100 e.v.t.
Ved indretning af et nyt borgmesterkontor på Køge Rådhus blev under
gulvet fundet 2 terracottarelieffer, der viste sig at stamme fra Statius van
Dürens værksted i Lübeck, hvorfra der i og på rådhuset findes flere arbejder
i forvejen.
En undersøgelse af Køge Torvs øvrige bygninger er indledt i samarbejde
med Nationalmuseets købstadsundersøgelser.
T. Witt.
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SYDSJÆLLANDS MUSEUM
Regnskabet 7966/67.
Indtægter:
Kr. 0 .
Tilskud fra kulturministeriet
............................. 9-986,10
Tilskud fra amt og kommuner
........................ 12.100,50
Andre tilskud
................ 1.050,00
Entréindtægter
................ 5.424,25
Salg af postkort m. v. ... 1.034,80
Kontingenter
................
690,00
^ nter
.............................
69£85

Udgifter:
Kr. 0 .
Lønninger ......................... 14.715,00
Lys, varme, rengøring ...
5.767,05
Forsikr, og kontingenter...
660,50
Konservering, indkøb og
nyindretning ................ 6.146,63
Diverse .............................. 1.541,73
9o o™ q i
Beholdni
overført ti,
’ ’
næste £
.................... „.0 6 0 ,1 7

30.980,50
Beholdn. fra forrige år ... 11.456,58
42.437,08

42.437,08

Besøgsantal i 1966: 9.223 (deraf 45 skoler med 1.455 elever).
Vigtigere undersøgelser: fortsat udgravning af overpløjet høj fra sten
alderen på Bjergemarken ved Vordingborg.
Der arbejdes fortsat med at få overblik over Køng væveris frembrin
gelser.
Vigtigere nyerhvervelser: Blomstervase af Kastrup-fajance samt skomagerværktøj.
Særudstillinger, foredrag m. v.: Som led i aftenskoleundervisningen er
afholdt en række foredrag om Vordingborgegnens oldtid, Borgen Vordingborgs
historie samt Vordingborgegnens folkekunst kombineret med besøg på mu
seet.
T. Worsaae.

GRUNDT VIG-MINDESTUERNE I UDBY
Driftsregnskab fra 1. jan -31. dec. 1967.
Indtægter:
Kr. 0 .
Entréindtægt ....................
616,45
Kort og vejledninger ...
303,70
Huslejeindtægt
................ 2.000,00
Renteindtægt .................... 1.437,72
4 o <7 R7

Udgifter:
Lønninger:
gratis husleje
Rengøring ................
Renter og afdrag på lån
Vedligeholdelse .................
Skatter
..............................
Forsikringer
....................
Opvarmning af museet ...
Bestyrelse og tilsyn ......
Telefon og regnskab
...
3.143 stk. postkort til salg

Kr. 0 .
950,00
45,00
122,14
510,15
86,52
177,20
200,00
128,60
202,30
943,55
3.365,46

------------------4.357,87
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Overskud

........................

992,41
4.357,87

Status pr. 31. dec. 1967
Aktiver:
Kr. 0 .
Ejendommen .................... 20.000,00
Samlinger (brandforsikret
for 9.000 kr.) ........... 3.000,00
Beholdning af kort og vejledninger
.................... 1.871,00
Sparekassebog litra G. G.
5835d: indsat kapital 22,000,00
renter .................... 2.048,85
Sparekassebog C. 7328 ...
219,57
Kontantbeholdning
......
72,07

Passiver:
Kr. 0 .
Østifternes
husmandskreditforening
................
834,38
Sparekassen for Vordingborg og Omegn
........
556,75
Formue
47.820,36

49.211,49

49.211,49

Vordingborg, den 30. april 1968.
Alør/tf« Bredsdorff.

F. Froberg Møller.

Besøget har været ret tilfredstillende, ca. 1.000 gæster, heraf adskillige
ungdomsskoler har besøgt det lille museum i Udby præstegård. M. Bredsdorff har skrevet en ny vejledning for besøgende, forsynet med fotografier
af Frederiksborgmuseets fotograf Lennart Larsen. Der forestår en ret om
fattende istandsættelse af det smukke gamle Ringerhus ved opkørslen til
Udby kirke, en opgave, som bestyrelsen gerne vil gennemføre for at bevare
det særprægede Iandsbykirkemiljø.
M. Bredsdorff.

MØNS MUSEUM
Regnskab 1966/67
Indtægter:
Kr. 0 .
Tilskud fra kulturministeriet
............................ 8.133,77
Tilskud fra amt og kommuner
........................ 10.334,75
Tilskud fra private institutioner
........................
300,00
Kontingent og entreindtægt 1.694,00
Lejeindtægter (heri lejeværdi)
........................ 14.135,00
Renter m. m........................
704,92
Afskrevet på formuen ...

Udgifter:
Kr. 0 .
Lønninger (heri kustode
bolig)
........................ 7.549,87
Lokaler (heri lejeværdi)... 23.597,08
Samlinger og inventar ... 2.749,15
Ånde udgifter
(telefon
m. m................................ 1.087,85
Forrentning og afdrag på
banklån ........................ 2.930,50

35.302.44
2.612,01
37.914.45

37.914,45

Besøgstallet for Møns Museum 1966-67 var på 2.453.
Nyvalgt til bestyrelsen efter afdøde Vagn Møller, Rødkilde, blev skibs
tømrer A. Beck Christoffersen, Lendemark.
Af gaver bør nævnes en egetræs-kiste fra 1600, der er kommet retur ef-
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ter konservering, - ligeledes er uret fra Stege kirke kommet retur efter endt
restaurering. - Dagbøger med avisudklip fra besættelsestiden (12 bøger ialt)
er tilgået museet som gave.
Isak S. Jensen.

NÆSTVED BY- OG EGNSHISTORISKE ARKIV
Beretning for arel 1967:
I løbet af de to månedlige registrerings- og arkiveringsaftener har ar
bejdsudvalgets 12 medlemmer løst en række betydelige opgaver. Det er et
arbejde, som er ulønnet. Blandt de mange sager, man har arkiveret kan nævnes:
Sipperup Andelsmejeri (6 bind); Rislev Sogns Hesteforsikring 18841917 (2 bind); Gelsted Andelsmejeri 1946-56 (4 bd.); Billede med perso
nalet på D. F. J. 1916; 100-års jubilæumsskrift for A /S W ilh. Smith; Toksværd sogns kvægforsikrings arkiv 1922-67 (7 bd.); Husmandsbrandforsikrin
gen af 1896 Bøgesøhrandkassens årsregnskaber 1896-1904 og forsikringspro
tokol 1920; Personalhistoriske oplysninger om mægler og borgerrepræsentant
i Næstved Søren Knæckenborg; Gårdejer på Rosengården i Spjellerup J. P.
Jensens dagbøger for tidsrummet 1914-59 (17 b.); Toksværd Andelsmejeris
arkiv (88 bd. og 29 pakker); Afd. typograf Johan Kristiansens samlinger af
sange m. m. med 201 sange til fester og udflugter i Næstved Typograffor
bund, 36 sange til sammenkomster i Næstved Idrætsforening 1913-45, 5 san
ge til stiftelsesfester i Næstved socialdemokratiske Forening, 8 sange til typo
graflærlingenes afdeling; 33 festaviser til Typografforbundets sammenkom
ster, 3 festaviser til Næstved Idrætsklub og 2 originalmanuskripter til Typo
grafforbundets revy 1926; Toksværd Sogns Hesteforsikring 1890- 1963 (6
bd.); Snedkerforbundets fagforenings forhandlingsprotokoller 1890-1963 5.
bd.). Haldagerlille Brugsforenings 50-års jubilæumsskrift. Hertil kommer
et væld af billeder, postkort, skudsmålsbøger, borgerskabsbreve, forenings
sager, svendebreve, småtryk m. v.
A. Strange Nielsen, arkivets leder.
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Købmand Fgedins Ferdenant Sander's Borgerbrev dateret 6. Maj 1853.
Huset Ringstedgade 26 — hvor Sander aabnede sin Bod — har uafbrudt været
drevet Handel med Korn og Foderstoffer — nu under Navnet

W ILH . SM ITH A/s

Deres bank . .
s

Næstved Diskontobank
. . . banken i centrum

Hovedkontor: Axeltorv 4 - Tlf. 72 15 00
Søndre afdeling: Grønlandsvej - Tlf. 725544
Nordre afdeling: Ringstedgadel57-Tlf. 72 5655
Østre afdeling: Hvedevænget 80 - Tlf. 725840

Brændselsolie
NÆSTVED KUL OG KOKS KOMPAGNI
Aktieselskab

T E L E F O N 721420

Også denne bog
er trykt i

N. P. Christensens Dogtrykkeri
Riddergade 7 - 4700 Næstved
Telefon (03) 72 44 00

A /S S Y D S J Æ L L A N D S

F O R R E T N IN G

»STÅLGÅRDEN . NÆSTVED . TLF. *723300 . GIRO 6514

Lån til eget hus

SPAREKASSEN
K o b e n h a v n -S jæ lla n d
Mere end 250 afdelinger i København og på Sjælland

IN D H O L D S F O R T E G N E L S E
ET KORT RIDS AF MIT LEVNEDSLØB (Anders Petersen)
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Nielsen .....................................................................................
HISTORISK SAMFUND FOR PRÆSTØ AMT 1966—67 .......
PRÆSTØ AMTS MUSEER ........................................................
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ÆLDRE ÅRGANGE
af samfundets årbøger kan købes hos samfundets kasserer for neden
nævnte priser, for medlemmer dog med 25 procent rabat:
Årgang 1913
.................................................................... Kr. 15,00
— 1915—16à ........................................................... — 10,00
— 1919
— 10,00
— 1920
— 15,00
— 1924
— 20,00
— 1926
— 10,00
— 1927—28 à ........................................................... —
6,00
— 1929
—
5,00
— 1930—31à ........................................................... —
4,00
— 1932—34à ........................................................... —
5,00
— 1935—36à ........................................................... —
4,00
— 1937
— 15,00
— 1938
— 20,00
— 1940—42à ........................................................... — 10,00
— 1943
— 15,00
— 1944
— 20,00
— 1945—46à ........................................................... —
6,00
— 1947
— 20,00
— 1948
— 15,00
— 1949
............................................................ —
6,00
— 1950 se nedenfor
— 1951
—
6,00
— 1952
— 10,00
— 1953
— 15,00
— 1954
— 10,00
— 1955—56à ........................................................... —
6,00
_ 1957—58 à
........................................................... — 10,00
— 1959
—
5,00
— 1960
—
8,00
— 1961
—
8,00
— 1962
—
8,00
— 1963 ....................................................................... — 10,00
— 1964 ........................................................................ — 10,00
— 1965 ........................................................................ — 12,00
— 1966
— 12,00
Johs. C. Jessen: Præstø Amts Skolehistorie indtil 1830
(samt lærernesbiografi) = årgang 1950
— 15,00
E t begrænset antal særtryk af fortegnelsen over artikler
i årbogen 1912—61 vil kunne købes af biblioteker for
kr. 4,00 pr. stk.
Alle priser er eksl. porto.
Medlemmer af Historisk Samfund for Præstø Amt vil kunne
købe publikationer fra en del andre historiske samfund samt fra
Dansk Historisk Fællesforening til favørpris. Der henvises til fæl
lesforeningens bogkatalog, som er indlagt i denne årbog.

