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1893.

§ a jeg i Foraaret var bleuen ansat soin Medhjcelper for Sogneraadsformanden i AsminderpdGr^nholt Kommune, opstod ved Synet af en Mcengde
gamle Protokoller og Breve, sorn laa sammenhobede paa et Loft i Forftrgelsesanstalten, den
Tante hos mig, at mange af disse gamle B^ger
og Skrivelser maatte indeholde interessante Oplysninger om Kommunens Fortid, og efterat jeg
derpaa havde faaet bragt Orden i Archivet, besluttede jeg at gjpre et Fo rs-g pan at samle disse
Oplysninger for om muligt derved at erholde
Materiale til en lille Skildriu g af Asminderpd og
Grpnholt So gne s Fattigvoesens Historie.
Ester at have erholdt Sogneraadets Formands,
Hr. Postmester V i lh . R o h lf s Tilladelse, som beredvilligt blev mig givet, underkastede jeg Archivet
en Underftgelse, og Resultatet foreligger nu i ncervcerende.
N aar mit Arbejde ikke er blevet saa fyldigt
som pnsteligt, maa det til min Undskyldning tjene,
at der i Archivet mangler en D el Atter, som i
Tidens Lpb ere bortkomne eller tilintetgjorte, og
at jeg derved har vceret afstaaret fra at faa en og
anden O plysning, som jeg af flere Grunde desvcerre ikke har kunnet ftge andet Steds.
Fredensborg, i November 1892.

Forfatteren.

Asminderod-Grouholt Kommunes Fattigvcrsens arldste Historie.
Af I . P . Jorgensens Vcrrk: „Landkommunernes Foroaltning fra 1660 til
vore Dage" — den eueste samlede historiske Frenistilling af Landkommunernes Udvikling, der til Dato haves — ses det, at
den belydningsfnldeste Del af den ordnede
Fattigpleje tidligst foregik i de saakaldte
Hospitäler, under Gejstlighedens Ledelse,
og at de Fattige, som plejedes i disse Ho
spitäler, udelnkkende vare „Kroblinge,
Elendige og aldrende Mennesker, som det
storligen behpoe."
Den Hjaelp, der ydedes Fattige udenfor
Hospitalerne, udrededes tun ved frivillige
Gaver, noget, som medforte, at der udviklede sig et storartet Tiggeri. Forst i
Aaret 1708 gjordes der mcd Forordningerne af 24de September det forste Skridt
til Oprettelsen af et ordnet Fattigvcesen
her i Landet.
I disse Forordninger, der „fornyes og
igjentages" 6te Oktober 1731, indeholdes
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bl. a. eil Bestemmelse, der paabyder An
skaffelsen af en Fattigvcesensprotokol, i
hvilken alle de, som i Aarets Lob vilde
yde de Faltige en Gave, skulde lade deres
Navn og Storrelsen af det Belob, de agtede
at give, notere. En saadan Fattigvcesens
Protokol sor Tidsrum»,et 1738— 1800 er
opbevaret i Asminderpd— Grpnholt Kom
munes Archiv, og iudeholder, soruden de
paabudte Gavelister, Fattigvcrsenels celdste
Regnskaber etc.
I.
P. Jorgensen fortoeller, at Forsorgelsen i Neglen soregik paa den Maade, at
Gaardmcendene efter Omgang maatte modtage de Faltige paa Kost 1 eller 2 Dage.
Hvorvidt Fattigforsorgelsen til DelS ogsaa
har fnndet Sted paa denne Maade i Asminderod-Gronholt Kommune, ses ikke,
derimod fremgaar det af den s0r nceunte
opbevarede Fattigvcesensprotokol, at Bon
derne, hvem den egentlige Fattigsorsorgelse
i Fplge samme Forsatter paahvilede, efter
en temmelig stör Maalestok ydede de Faltige
Gaver i Naturalier, de saakaldte „Lcrg".
Hver Bonde ydede t. Ex. et Lcrg, be
stallende as 1 Skp. Nug og 1 Skp. Byg,
og Antallet af de Lcrg, der gaves hver
enkelt Faltig, rcltede sig saa efter dennes
Trang.
Folgende er et Brudstykke as en Lcrgsliste, hentet fra den gamle Protokol*).
*) Den anfprte Liste er fra 1794.
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Dode en af de Faltige, overgik de denne
tilfaldende Lceg til en anden.
Fattigvcesenet forestodeS af en Sognekoinitee*), sc»n samniensattes af Sogneprcesten „med 3 a 4 af de vittigste og bedste
Sognemcrnd" som Medhjcelpere, hvilke sidstncevnte udncrontes for 3 Aar ad Gange»**).
De oeldste i Asmindersd-Gronholt Kamrnunes Arkiv opbevarede Negnskaber ere
dog kun underskreone af Proesten Frieden
reich, og Fnttigforstanderen Hans Petersen;
den Sidstnoevnle kjendes ikke, den Fdrstnoevnte, hvis fnlde Navn er Johannes
Christoffcrsen Friedcnreich (fodt 4. Marts
1699), var, efter fprst at have vcrret
Sogneprcest i Sord, bleven Prcest i Asmindcrod-Gronholt Pastorat den 21de No
vember 1738***). Fattigkomiteens Moder
holdteS i Asininderdd Proestegaard en Gang
aarlig, som Negel i December Maaned,
og indledes i Protokollen bl. A. saaledes:
„lldi Jesu Navn var aller Sämling i
Prcestegaarden for at uddele de fälliges
Penge og giore Negnskab over Jndtcrgt
og Udgist."
Sognekomiteen stod dog atter mrdcr T ilsy n
af en Fattigdirektpr, under hvem hele S t iftets Fattigvoesen sorterede, samt af en I n 
spektion, besinnende af Herredsprovsten og
Herredsfogeden.
J^rgensen: Landsognenes Forvaltning.
***) W iberg: Dansk Proestehistorie, fra hvilket
Vcrrk samtlige her meddelte biograstste Oplysninger om Pastoratets Prcester ere tagne.

I-P-
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Af Neguskabct for 1738 (detceldste, som
findes opbevaret) ses det, at Fattigvcrsenet
det meviite Aar havde folgende PengeJndtcegter:
Nd. Mk. Sk.
2 „
Af Proestegaarden............
„
4
Af Degnen........................
Judsamlet udi Asminderod
Sogn efter Forst. Opskrift 5 1 14
6
udi Gronholt Sogn . . . 2 2
Af FredenSborg Bienighcd 9 3 12
Modtaget af Biester Bars 1 „
Leuerel fra Kraagernp . . . 8
Renten af DronuingenS 2de
1
Legatis........................... 24 1
3
VriMups Kassen...............
Af Herredskassen faaet 6 Rd. 6
Murinester Schrcech tilMulkt 1
En Mand i Torp tilMulkt
3
gives ..............................

„

„ „„

„„ „
,
„ „

8
63 4
Jndtcrgteu af Prarstegaarden og Degnen
opfpreS i senere Negnskaber soni: „de GejstligeS Gave", nenilig Pra:stens 2 Nd., Kapellaneus 4 Mark og DegnenS 4, feuere
2 Mark.
Judtaegten fra Krogernp var en aarlig
Gaue paa 8 Nol., og Biulkterue vare saadanne, som dikteredes for nlovligt Krohold, S p il o»i Sondageu o. L. DronningenS tuende Legaler var en Kapital,
som 1764 ndgjorde 483 Ndl. 3 Mark 14
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Sk., der af Kong Frederik den 3dies Genialinde, Dronning Sofie Amalie, som om
Sümnieren ofte boede paa Ebbekjob — en
Fredensborg ncrrliggende Gaard — og
som, »aar - hu» boede der, ofie spgte
Asminderod Kirke, var skjoenket Asminde
rod og Grpnholt Sogncs Faltige.
Om delte Legat haves en af Sogneprcesten 1753 skrevel Esierretning, der findes
astrykt i Hans cle Hosmans „Samlinger
af Publique og private Sliftelser, Fundalioner og Gavcbreve."
Den lyder saaledes:
„Kong Frederik den 3dies Dronning,
Sophia Ainalia, som imellein har ophvldt
sig paa c», da her i Sognet vrrrende og
nn afbrndt Gaard, Ebbekjpb kalbet, samt
imidlertid spgt Asminderod Kirke, hvor
endnu Hendes Majesttets Stoel ftildes, har,
fornde» en kostbar Alter-Tavle, og et
PulpiturS Opbyggelse i Kieken, ogsaa til
Asininderpds, jamt Annexet Gronholt
Sogn-5 Faltige, AUernaadigst lcgeret og
skjoenket en Kapital paa 483 Ndrl. 62
Sk., som ved min Aukomst hos Hans
kongl. Majestcet var paa Rente staacnde,
men efter at famnie Kapital af Hans «n
regierende kongl. Majcstoet er bleuen udbetalt, for mervcereude Tiid staar her i
Prcrste-Gaarden hos mig, som deraf aarlig svarer Renten 5 pro Cento til So g
nets Faltige. Over dcnne Kapital foresindcs ingen FundatS, og er saaledes
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ventelig ingen udstcrd. Alt hvad derom
til Efterretning foresindes, er et Vers,
fom paa den, nf Hojstbemeldte Dronning,
bekostede Alter-Tavle endiiu er nt se, og
snnledes lyder:
Sophia Amalia god og from
Hvis Navn er vcrrd hojt at berpm,
H»n Kirken her staffere lod
Og Sognets Arme hjalp vel paa Fod.
Anno 1663."
Under det ovenfor anfprte Negnskab findes folgende Notits:
,,^iL. Renten af Rostgaards Legato
— 3 Ndl. 2 Sk. hvorledes nddelt, sindes i den dertil indrettede Bog *) anfort."
Heraf ses altsaa, at de Fattige nod Ren
ten as endnn et Legat, det Rostgaardske,
der var uafhcrngigt af Gaven fra Krogernp.
Dette Legat var stiftet as den bekjendte
Amtssoroalter Hans Nostgaard, der, soin
det ses af Thuras Levnetsdeskrivelse over
Ham, var nieget godgjprende paa sine
gamle Dvge.
Legatets Fnndats lod ifolge Hans äv
Hofmans ovenfor nLvnte Bog saaledes:
„U di dend H e llig T re fo ld ig h e d s
N av n !
Haver jeg underskrevne, samt min kicere
Hnstrne K irste n PederS Datier, nf en
Christen Kicerlighed til voreS Noeste, gifvet til de fattige og vcdtorvende Stakler i
*) Denn« B o g findes ikke i Arkivet.
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AsminderFds Sogn 100 Slettedaler, som
skal staae paa Rente, og nt de Fällige
samine Rente at i)de aarlig 6 Slettedaler,
da, som HErren haver bortkaldet m inSalig Hustrue, og icke veed, hvor lenge det
Gnd behager, jeg skal herefter leve, ja
min Slegt og Blods Forvanter alt med
Tiden bortdper; Da paa det samine Penge
icke sknlle doe dort med mig og mine, mens
altid blive de Fällige til gode; Altsaa ha
ver jeg vcrret bcgierendes af min kicrre
Sogne-Proest, Hederlig og Vellcrrde Bland,
Hr. Soren Pederscn TuxsM, at ville annamme samine 100 Slettedaler til sig, og
deras give den aarlig Rente til de Fällige,
eftersom det ingen begvemmeligere kand
giore; thi saalcrnge G»ds Ord prcedikcs,
bliver der og Prcester, og det til evig Tid;
og videre begiert, nt naar HErren hannem
ved din timmelig Dvd maatte bortkalde,
Hand da vil giere den Anstalt, at Hans
Efterkommere kand annamme af Hans Arvinger de 100 Slettedaler, og dend Hederlige Mand, som cfter Ham kommer i
kaldet, iligsmaade at givre, og give den
aarlige Rente, og det saa fremdeeles, den
eene Sogne-Pra'st, at annamme samme
Penge, efter den anden, og det indtil evig
Tiid. Og som denne ringe Summa er
udgiven i slig god Meening, saa begiceres
af alle efterkommende Prcester tilAsminderod Sogn, at vilde have Umage med, og
til hvert Aars Ute December uddeele for-
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ilefiite 6 Slettedaler til de faltigste og
vedtorfvende Stakler i fornefnte AsminderodSogn, sor hvilken de Hederlige Moends
Umags HErren vil vcere deres Lonnere.
Men dersoin nogen, iinod Forhaabning,
maatte kainme og vilde forniindske det Lidet; da onsker jeg og imne Guds Straf
og Forbandelse over dennei» og alt det
de eier og haver; og belofver den Heder
lige Mand, Hr. Soren Pedersen Tnxsen, at
nanr samme Penge er uddelt, da at give til
H an s R o stga ard etter Hans Ärvinger,
eller hvem, soi» kand komme at boe
paa Krnagerup, ester Hans Rostgaard,
og Hans Ärvinger, en Fortegnelse, hvem
samme Penge bekommet haver, det samme
begieres af de Hcederlige Aicend, som ester
hannem kommer i Kaldet, og ester foreskrefne Maade og Forholdelse Hafner jeg
underskrevne lefneret de 100 Slettedaler til
Hr. Soren Tnxsen. Om denne ringe Gaves Forholdelse skal fra nn og iudtil evig
Tiid en Original blive i Preeste-Gaarden»
alle de Hederlige Proeste-Mcrnd een ester
anden til Estcrretning, og een hos H ans
Rostgaard og Hans Ärvinger, og de,
som kommer ester dennei» at boe paa
Kraagerup, og den 3die hos Prousten
osuer dette Sogns Pronstie, som nn er og
herefter kommendes vorder, som begimesaf de
Hoyloerde Ricend, paa de Faltiges vegne,
at vilde have Tilsyn med, om der maatte
stee Forsommelse, at denne ringe Rente
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aarlig bliver nddeelt, ventende LM af Gud,
bette jeg saaledes med mi» Haand ogZignet dekroefter.
Actum Kraagerup , den IlteDecember
1673.
Foruden de anfßtrte ses Fattigvcrsenet
endvidere paa hin Tid at have havt fol
gende Jndtcrgter:
En lille Kapital, stjoeiiket af Md. Jacobi,
til Belktb 18 Ndl. 5 Mark 11 Sk., som
af Fricdenreich, der selv forrentede Kapi
tale». asrundedes til 20 Ndl.*), samt
„Tafle Penge" d. v. s. Penge, som indsamledes i Tavler, der ombares i Kirkerne.
Af bisse Tavle-Penge skulde der dog svares af Asminderod Kirke 22 Ndl. 1 Mark
og 2 Sk. og af Gronholt Kirke 3 Ndl. 4
Mark og 8 Sk. til Helsingors Hospital og
Skole**), og kun, hvad der indkom udover
*) Denne S u m er i Schacks „Revision og Fortscettelse af Hofmans Legatsamling" anfprt som
„ E n Ubekjendts Legat".
**) Udgiften til Helsingsrs Hospital var ifplge
I . P . Jprgensens „Landkommunernes F o rvaltning" foranlediget ved, at de Tavler, som
Helsingprs Hospital 1661 fik Privilegium paa
at lade ombcere i alle Landets Kirker med
Undtagelse af Kjpbenhavns som et Vederlag
for de Tab, Hospitalet havde lidt ved Asstaaelsen af Skaane, ved Reskript as 6.N vbr.
1739 vare gaaede over til det lokale Fattigvcesen, imod at dette udredede et aarligt Dederlag til Hospitalet.
Kirketavlerne afl-stes
senere af Fattigbpsser, hvis Jndtcegt er gaaet
over til „de Fattiges Kas»e". som nu udreder det Helsingprs Hospital tilkommende Fixum .
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dette Belob, skulde anvendes til Sognets
Faltige.
Da der i Aaret 1740 ikke var indkommet sna meget, nt Udgifteu til Helnngk>rs
Hospital og Skole künde dcrkkes, maatte
Friedenreich selv tilskyde det manglende.
Ogsaa i Fredensborg Slotskirke indsamledes Tavle-Penge, der saavel sor Frieden
reich blev Formand sor Fattigsorstanderskadct som i Hans Tid bleve nnverldte til
et sättigt HittcbarnS Forplejning (1 Mark
ugentlig); men denne Jndtcegt stoppede op,
da der „for hendeS Durchlanchtighed Fyrstinden as Ost-Friisland*) holdes tydsk
Prcrdike», hvor defleeste, som ved Freoensborg cre af tydsk Nation, n» spger Ordets
Herelse", idet der neinlig „saa indkommer
............ iknn ganske lidet udi Tavlen ved
den danske Kirke Tieneste; thi hvad som
kommer i Tavlen ved tydsk Prcrdiken, beholder den tydske Prcrst selv nt nddele."
Friedenreich har derfor maattet ansoge
Herreds-Provsten om at saa Belobet til
det for nervnle Hitiebarns Underhold »dbetalt af Herredskasse»**), og denne Ansdgning blev bevilget.
*) Kong Christian den 6tes Svigerind«, som sra
1740 residerede en Aarrcekke paa Fredensborg
S lo t. S e F . I . Meier: Efterretninger om
Fredensborg.
**) Herredsfattigkassen, som if. I . P . Jprgensen
blev oprettet i det Pjemed at tilvejebringe
Midler til Bortf^relsen af de omstrejfende
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Augaaende Herrcdskassens Penge findes
1740 folgende Optegnelse i den gamle
Protokoll
„Ester Hans Excellence Hr. Ober Hof
Mester von PleSsens Begicering og Ordre,
ot Herreds Cossens Penge, so»i var iB e hold hoS sal: Hr. Proust Topp, maatte
deeles, og de Fatliae paa Hirsch-Holm Amt
deraf at faa deres Ändcel, blev og de an
dre Sogne paa Kronborg Amt tildeelt de
res Part, snaledes at Asminderod og
Gronholt Sogne fik 16 Ndl., Tiki^b og
Hornbech 16 Ndl., Karleboe fik 12 Ndl.,
Bloustrod 8 Ndl., Birkeröd 16 Ndl., ialt
68 Ndl. — Det ovrige, som blev tilbage
i Herreds Cossen, var 57 Rdl. 4 Mark
15 Sk. — hvilket ey künde distribnercs, i
Fnld der skulle uformodentlig komme cn
Üdgist paa Herreds Cassen, soni »n er hos
Prousten Mag. Garboe i Tikiob."
Maaden, paa hvilken de indkomne Penge
uddeltes til de Faltige, var folgende:
Man inddelce de Faltige i Klasser,
nemlig iste Klasse, de mest Trcengende,
som underststtedes hver med 1 Ndlr. 3
Bctlere.
Den fik if. samme Forlatter „sine
vcrsentligste Jndtoegter ved en S la g s P a a ligning, de saakaldte Fdringspenge, idet hver
Hel Gaard dertil stnlde bidrage 4 Sk . dansk
og en halv Gaard 2 Sk ., en Tjenestekarl
med suld Lon 2 S k . osv.
Blev der nagen
„kloekkelig Beholdning tilovers, skulde denne
efter Jnspektörens S k jp n fordeles mellem
Herredcts Faltige."
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Mark aarlig, 2den Klasse, i hvilken den
aarlige Understottelse udgjorde 4 Mark og
8 Sk., 3die Klasse, hvis Faltige hver
fik 4 Mark og endelig 4de Klasse, som bestod as de niindst Trcengende, der hver
fik 3 Mark og 8 Sk.*)
Regnskabet 1738 viser folgende Udgifter:
1. Kl. 10 Faltige 15 Rdlr.
2. — 13
—
9 — 4 Mark 8 Sk.
3. - 17
14 „ - „ 4. — 14
—
8 — 1 — „—
Jalt 54 Fällige 46 Ndlr. 5 Mark 8 Sk.
Endvidere er udbetalt ül Faltige
udenfor Klassen 10 — „ — „ —
HelUdgiftene dliver saaledes . . . 56 Ndlr. 5 Mark 8 Sk.
Al de Faltige har kunnet nsjes med
den ringe Understi-ttelse «den at fülle ihjel
er uforstaaeligt, naar man ikke tager Pengenes datidige Vcerd og Datidens Levemaade med i Betragtning, men at de Fal
tige endogsaa har könnet lcegge noget tilside, vil man finde utroligt. Delle er dog
ikke desto mindre Tilfceldet. Man finder
*) I- P-

Jürgens«« a n fM r f-lgende Jn d d e lin g :
Ist« Klasse: D e Faltige, som aldeles Intet
kunne erhverve.
2den Klasse: Foraldrelpse Bprn.
3die Klasse: D e Faltige, som vel kan erhveroe Noget. men ikke tilstrakkeligt til
Livets Ophold.
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saaledes bl. a. 1741 folgende Nilits i Pro
tokollen:
„ T il deune Sämling angav Sognefogden HanS Abrahomson i Lsnholt, at Jo 
hanne Jydes, som i sidste Uddeling staar
ansort i 2den KlasseNr. 10, „haver leveret Ham 4 Nixdl. til Forvaring til hendes
Jordesirrd i sin Tid skal brugcs, eller til
de Faltiges Casse henl«gges, i Fald hen
des Begravelses Bekostning skal ske af
Lassen.".
Dette er jo et helt Testamente.
1742 er Fatligocesensregnskabet sidste
Gang undcrskrevell af Friedenreich, som
1743 blev Sogneprcrst i Stege. Haus
Eftersolger i Proesteembedet, og altsna ogsaa som Fattigkommitleens Formand, var
Christian Jensen (f^dt 22de Marls 1710).
Han blev Forstniiderskabets Formand i 25
Aar til sin Dod 1769 og har sidste Gang
nnderskrevet Regnskabet den 20de December 1768.
Under Ham sporcs en efler Forholdene
betydelig Fremgaug i Fatligvaesenets Jndtcrgter, nvget, der uden Tvivl sirrlig skyldes de» Omstmidighed, at Hoffet, som i
Kong Christian den 6tes Tid kun af og
til besagte Fredensborg, n» alter log Ophold paa dette Slot; Frederik den 5te
gjorde Fredensborg til sin Sommerbolig,
og flere og flere bosatte sig i Slotteis
ncermeste Omegn. Flere og flere byggede Hnse i Noerheden af Slottet, og Byen
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Fredensborg opstod saaledes lidt efter lidt.
Jfolge ' PontopPidans „Danske Atlas"
havde den allerede 1764 Udseeude af en
lille Kjobstad.
Tilgangen af Beboere maatte nodvendigvis ogsaa indvirke paa Fattigvcesenets
Jndtcrgter vg hertil koni endvidere, at der
nu alter prcrdikedeS paa Dansk i Slotskirken og samtlige Tavle-Penge kam saa
ledes Sognets Faltige tilgode.
For at vise Fremgangen anfpres her
Jndtoegtssiden af Negnskabet for 1764.
1 . Forrige Aars Behold- Nd. Mk. Sk.
ning sonl denne Gang er
„
4
bleuen n r p r t............... 23
2. Zienten af Dronning
Sofie Amalies Legat, saa
meget som deraf har
kündet saas ndsat, efter
derom givede udsprliae
Forklaring *) paa forrige
Side, til bette Aars 11.
December beregned. . .
14 2
2
3. Renten af den liden Kapi
tal 20 Rdl.**),som fra be
ständig har udestaaet, og
som jeg (Jensen) for det
fsrste vil vedblioe at forrente med 4 Procento fra_____________
Overfpres 37 2
6
*) S e nedenfor.
**) Md. Ja co b is Gave.
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Overfort
Ute Jim i 1763 indevcerende 1764de Aars
Ute December blive. .
4. Den aarlige Gave fra
Kraagerup..................
5. Jndsamlet af de Faltiges
Forstandere:
Fra Fredensborg. . . .
Fra Asminderod Sogn
Fra Gronholt S o g n . .
6. Tavlegangen i Fredens
borg *) ........................
Asminderod............
Gronholt . . . . . .
7. Bryllups-Cassen . . . .
8. De Gejstliges Gave,
nemlig Prcrstens 2 Rdl.
Capellanens 3 Mk.
Degnens
4 —

Nd. Mk. Sk.
37 2
6
11

4

8

"

15
6
2

2
5
2

19
7
1
2

2
3
3
4

„6„

3

1

„

14
3

Jndtcegts Summa 105 3
1
Denne Fremgang i Jndtcegt havde ogsaa
Forbedring i de Faltiges Kaar til Folge.
I Christian Jensens Tid blev der saaledes givet:
T il Fattige afIste Klasse 2 Rdl. „ Mk.
—
- 2den —
1 — 4 —
—
- 3die —
1 — 3 —
—
- 4de —
1 — 1 —
*) Denn« Kontos Belob er dog noget storre paa
tilstodende A ars Regnskaber.
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Angaaende de Fattigvcesenet tilhorende
Legater har Christian Jensen i Protokollen
gjort en Optegnelse, as hvilken det ses, at
Dronning Sophie Amalies Legater, som
tidligere bemoerket udgjorde 483 Rdl. 3
Mark 14 Sk. „for hvilke jeg (Jensen) har
forpligtet mig. og deraf til hvert Aars
Ille Juni at svare i Rente 5. Pro Cento."
Da det imidlertid saldt Jensen besvoerligt
at forrente denne Kapital, tildpd Han saavel den som det Nostgaardske Legat 66
Ndl. 4 Mk., Md. Jacobis Gave 20 Rdl.
og endvidere 30 Ndl., som Jensen havde
opsparet af Herredskassens Penge og afrundel med nogle Mnlkter o. l. for derved
at skasfe de Faltige Nenterne af disse Penge
— als i alt en Kapital as 600 Ndl. 1
Mk. 14 Sk. til „den kgl. Partikulair
Casse", Nentekammeret og „andre tilforladelige Stoeder". Men da Han ikke künde
faa dem anbragte »ogel Sied, tilskrev Han
Amtmanden, Geheimekonserentsraad von
Giam, som imidlertid svarede, at Han var
saa bebyrdet med ofsentlige Midler, saasom
„Frederiksborg latinske Skoles Penge"
etc., at Han ikke vidste, hvorledes Han
fluide anbringe dem.
Jensen udbpd dersor Kapitalen i „Berlingske Tidende", men der meldte sig in
gen Liebhaver, og Jensen maatre stadig
indestaa for den. Endelig lykkedes det
Ham dog at faa 383 Rdl. 1 Mark 14 Skaf Kapitalen udsat til 4 pCt. Foruden
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det Rostgaardske Legat, af hvilket Jensen
dog lover at soare Rente i de forste Aar,
blev saaledes 100 Rdl. liggende usrugtbare hos Ham. Dette var altsaa en forholdsvis bctydelig Kapitalfornrindskelse, idet
100 Ndl. blev liggende ufrugtbare, og idet
der af de vorige nu kun svaredes 4 pCt.,
medens der tidligere svaredes 5 pCt.
Den aarlige Nente-Jndtcegt blev herefter kun 4 Rdl. 2 Mark. 2 Sk.
I Aaret 1769 er Negnskabet underskrevet af H. Tostrup, der dog kun midlertidig har forestaaet Fattigvcesenets Bestyrelse.
Ester Negnskabet findes en af Provst
Garboe egenhcendig skrevet Bemcrrkning,
ifolge hvilken Han har modtaget Fattigvcesenets Penge af Madam Jensen (Christian
Jensens Enke) og overleveret dem til C.
A. Schmidt, der tidligere havde voeret
Slotsproest ved Christiansborg Slotskirke,
og som efter Christian Jensens Dod blev
dennes Estermand i Asminderdd-Grdnholt
Pastorat. Noevnte Aars Negnskab viser
en Jndtcegt af 131 Ndl. 3 Mk. 2'/- Sk.
Blandt Jndtoegtsposterne er en Gave fra
Fru Nostgaard *) paa 40 Rdl., medens
den aarlige krogerupske Gave dette Aar fra
8 Ndl. er formindsket til 4. Trods Jndtoegtsforögelsen spores ingen Forhöjelse af
Understottelserne til de faste Faltige (Klasserne), hvorimod UndersWtelserne til Faltige
*)Frederik Rostgaards Hustru.
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mdenfor Klasserne *) er betydeligt forsgede,
ligesom ogsaa Anlallet af Understottede
ndensor Klasserne sra nn af er i stadig
Stigen.
Üdgiften ndgjor ialt 114 Rdl. 1 Mark.
Schmidts Kapellan, Frederik Jprgenien
Abelschon (fpdt i Nibe 1729), Var Schmidt
behjcelpelig med Bestyrelsen af Fattigvcesenet; de have begge underskrcvet Regnskabet
1770, og da Schmidt to Aar efter, 16de
Ju li 1772, hiev udmrvnt til Hofprcrst,
blev Abelschou Hans Eftermand.
I AbelschonS Tid modtog Fattigvcesenet
en betydelig Gave, idct en Kromand i
Hnmlebcrk ved Navn Andreas Lpvgreen
skjmikede det den efter Datidens Forhold
betydeligc Sum 300 Rdl.
Det af Kong Christian den 7de konsirmettde Gavebrev lyder saaledes:
„ I den heilige Treenigheds Navn, Da
det har behaget Gud negle mig Andreas
Lsvgreen Kromand paa Humlebek i Asminderod Sogn, Cronborg Amt, Livs Arvinger med min nu hauende kicrre Hnstrue
Boel Anders Daatter og ey Heller kan verl
ies saa ifald feg for hende sknlde bortdoe,
skicrnker jeg hende hermed (alt paa min
allernaadtgste Konges allernaadigste Samtykke og Confirmntion) min Ändeel af
vorris foellcs Boe, at hnn den maa be*) Disse UnderstMtelser svarer til de nuvcerende
saakaldte midlertidige UnderstMelser.
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holde uregisteret og uvurderet, saa hun
dermed eene inaa raade i alle Maader,
uden nagen Tiltale enten af §)vrigheden
eller mine Arvinger, dog med disje Vilkaar: At hun lader mig hcrderlig begrave,
som Skik er iMenigheden, derncrst betaler
vores fcrlles Gield og endelig strax efter
nun Dods Dog til Sogne-Prcesten i Asininderod, som de Faltiges Forstander i
somme Sogn ndleverer den Panteobligation paa 200 Ndl. siger tohundredc Nigsdaler, ndstedt af Skomager og Borger Jo 
hannes Lange i Helsingpr med anden Prioritets Neltighed i Hans iboende Huus og
ferste Prioritets Rettighed i alt hvad Han
eyer og egendes vorder, hvilke 200 Ndl.
beständig skal blive staaende i benieldte
H»us og Egendomme, saalcrnge Johannes
Lange lever, og rigtig til hvert Aars 11.
Juni betaler Neiiterne, hvilke Ikentcr aarlig ved Juule Tiber til Asmiuderod Sogns
Faltige skal uddeles. Derncest skal hnn i
reede Penge udbetale 100 Ndl. siger et
hundred Rigsdaler til benieldte Sogne Proest
strax efter min Dod, hvilke Penge Han
ligeledes bessrger udsat paa Rente, paa
det de Faltige ligeledes deraf kan ved Juule
Tiber nyde Renterne, og skal da denne
Capital 300 Ndl. siger trehundrede Nigsdaler i alt vcrre en crvig Eyendom til Asminderpd Sogns Faltige, saa de aarlig
deraf nyder Nenterne, som aarlig i Asminderpd Sogns Faltige Protokoll og Negn-
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stab iudfpres, og stal den ene Sogue Praest
efter den anden lade sig as sin Formand
eller Arvinger giere Rede for disse Penge
baade Capital og Nenter, saa de ey forkommer, bvortil Herrets Provsten aarlig
bpr have Jndseende, at baade Kapital og
Nenter retskaffens forvaltes de Faltige til
beständig Gavn og Nytte, saa loenge Ver
den staar. T il ydermere Bekrcrstelse, at jeg
nied velberaad Overloeg og sund Forstand
i sunde Tage har giort ovenmeldte Testa
mente til de Fattiges beste har ieg formaaet
nnderskrevne tuende Bicrnd med mig til
Vitterlighed at nnderskrive og forseyle.
Datum: Humlebek Kro d12Dec: 1782
Lovgree». (1^ 8.)
T il Vitterlighed underskriuer og forseyler, at Kromanden i Humlebek Hr Andreas
Lpvgreen Hader med Forstandens sulde
Brug, velberaad Hne og i sunde Dage
sorfattet, nnderskrevet og strseylet ovenstaaende Testamente i vor Ovcrvcerclse.
Abelschow
Slotsprcest ved Fredensborg
og Sogneproest til
Asmmderpd og Grpnholt

(I.. 8.)
Claus Peder Biering

residerende Kapellan
ved Fredsb. A s. og G rt.

Vmk. Köngen har konsirtneret dette
Testamente gratis, hvorfor det bleu ndstedt
paa „stet Papier".
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Det originale Testamente blev udleveret
Enken, da hun detalte Pengene, og Kopi
blev indscndt til Biskoppen sor at forvares
i „Stifts-Kisten", og dcsnden er Kopien
indfort i Provstens Herredsprotokol. I
Fattigprotokollen bemcrrkes, at de200Ndl.
staa i Hr. Langes Gaard i Hclsingor, de
100 i Hr. Adelschoms Stervdo.*) Udover
det her anfsrte iudcholder AsminderpdGronholt Sognes oeldste opbevarede Fattigvcrsensprotokol kun lidt af Interesse.
Det ses, at Abelschow ved siit Dpd 1792
afloses af Dorph, som knn eet Aar — det
»eevute — har nnderskrevet Negnskabet.
Hans Eftermand hed Hveisel, og dennes
Eftermand Var Peder Patudan (spdr 12.J»li
1755) der atter 1799 aflostes af J .V . eller C.
V. Ba»g, under hvenl den gamle Bog er afslnttet. Der forekonnncr i alte disseAar ingen
Forandring i Jildtcrgt og Ndgift, og kun
i een Henseende har den gamle Bog endnn
nagen Interesse, ncmlig derved, at de»
tydetigt angiver, hvorlcdes Nddeliugen til
de Faltige fandt Sled.
Heroin finde-;, esterat det forst er optyst,
at Stedets Sogneprcrst, Hr. v r. og Pro

* ) J Schacks Revision og Fortsoettelsc as Hosmans Fundatssamling loeses, at intet Gavebrev haves sor det L^vgrcenske Legat. Dette
er altsaa urigtigt, idet Gavebreoet kun hidtil
har vcrret ukjendt.
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fessor Lanritz Smith*) paa Grnnd af
Sygdom har maattet tage lil Kjobenhavn,
og at Han, da Han derved forhindres i at
vcrre tilstede ved Uddelingen lil Fatlige,
har overdraget dette Hverv til sin Vikar,
Niels Hvejsel, folgende Kopi af et Brev,
dateret Kjpbenhavn, den 20de Deceniber
1793.
„Jeg sinder det rigtigst at Negnskabet
sluttes med Aarets Udgang og at Nddelingen af de tilbagevoerende Penge sker Da
gen efter SSndagcn imellem Jnnl og Nytaar, det er Mandagcn d 30 Decemder, og
holdes om Kulden tillader det i Choret i
AsmindergdKirke, elleriDegneboligen samme
StedS, for Uddelingen maa jeg bede der
bliver lillyst fra Pnedike Stole», at samtlige Sognefogder Mandagen d 23de om
Formiddagen Kl 9 samles i Asminderpd
hos Hr Hveisel i Hr Egedes Haus, ved
*) Lauritz Sm ith var S p n as en Toldbetjent og
fpdtes i Kjobenhavn den 12te A p ril 1754.
Han skildres i Wibergs Prcestehistorie som en
cedet Karatter med et fyrigt, lidenstabeligt
Temperament, hvorfor Han idelig attraaede
Forandring. samt som overordentlig afholdt
for sine Taler.
Han blev Prqrft i Asminderpd-Grpnholt
Pastorat I2te Oktober 17K2. men npdtes paa
Grund af sin Svaghed til jevnlig at opholde
sig i Kjpbenhcwn sor at have dygtige Lcrger
om sig.
'
Han dpde i Kjpbenhavn 22de Maj l7 9 4 ,
og Hotmens Menighed rejste Ham en 2Eresipttc af norsk Marmor.
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hvilke» Sämling jeg ogsaa vil anniodeHr
Dorfs (Dorph) og Kiolnnand Egede at voere
noervcrrende for med Hinanden efter Deres
Kundskab til Menigheden, at overlegge og
ved Pluralitet af Stemmer at afgiore hvo
der isolge Lovs og Forordningers Bydende,
Princips og Analogie l>or have Almisse
og hvad enhver l>0r have."
Heraf ses altsaa, hvad inan ogsaa paa
a»den Maade faar bekraestet, at de Faltige
bleve sammenkaldte, naar den aarlige Uddeling — den eneste Gang om Aaret, For
standerstabet holdt Mode — fandt Sted.
I Resten af sit Brev giver Schmidt
nogle Ziegler sor, hvem man sorst og fremmest skal give Almisse, sor at man kan
have „nogen fast Regel man i Almissers
Uddeling kan folge so», inan i Asminderod
Fattigvcesen ikke synes hidtil at have fnlgt,
paa det den virkelig Trmigende kan blive
hjulpen, saavidt ske kan" osv.
Endelig erindres Sognefogederne om
„ved Gud og deres Samvittighed at voere
noyagtige i deres Forklaringer over de
Faltiges Voerdighed og Drang, ingen lade
forglemt, som l>0r erindres og hielpes,
og ikke bidrage til at hielpe nogen, eller
tie stille til at nogen saaer noget, som in
tet l'0r have".
Fra Aaret 1800 indtil Aaret 1838 findes, naar man undtager nogle Aktstykker
og Negnftaber vedrorende den nedensor
omtalte Winterfeldt-Vossiske Stiftelse, intet
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'

Dokument, intet Negnskab og ingen Protokol opbevnret.
Hois Dokumenterne fra dette Tidsrum
ikke findes andet Steds, hvad der vel ikke
er stör Sandsynlighed for, man de i Tidens Lob enten voere bortkomne eller tilintetgjorte.
Dette er saa ineget beklageligere, som
man derved er afskaaret fra at faa Oplysning oni, hvor det Nostgaardske og Dronning Sophie Amalies Legater samt Md.
Jacobis Gaves Midier er blevet af.
Disse Legater er nemlig i det mellcm
Aar 1800 og Aar 1838 liggende Tids
rum sporlost forfvundne og findes ikke an
sorte i Regnskabet 1838 og paafplgcnde
Aar.
Da Schack skrev sin Revision og Fortscettelse af den Hofmanske Fundatssaniling,
rettede Han en Foresporgsel til den davcrrende Sogneforstander Proost Bronsted *)
*) Geert Johannes Bronsted, Prastespn, fodt den
24de A p ril 177S i Fruering Prastegaard,
blev dimitteret 1791 fra Horsens lcerd« Stole,
tog i Ja n u a r 1797 theologisk Embedsexamen
og vandt 1798 Acccssit for Besvarelsen af
Universitetets Prisopgave i Theologien.
Han blev S ite Oltober 1800 P ra st paa
Asto under Lollands S tift. 13de A p ril 1808
P rast til Hvibding i Ribe S tift, 22de N o
vember 181S P ra st i Barde og Ist« Septbr.
1824 Sogneprast til Asminderod-Gronholt,
Slo tsp rast ved Fredensborg Slo tskirle og
Provst i Liunge-Kconborg Herred.
I Aaret
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saavel angaaende diese Legater, som an
gaaende Mndcnn ScvelS Legat (et Legat
pna 50 Slettedalcr eller 33 Rbdlr. 2
Mar^k), som Stifterinden — Enken efter
en idligcre Sogncprcrst i AsmindersdGronholt Pastorat Inst Sorensen Sevel
fpdt 1694 — ved FundatS nf 7de August
1728 havde gioet til „de nodvendige og
gudelige Bpgere Anstaffelse fvr sättige og
flitrige Born i Vexedo og Danglpkke Skoler."
Schack spurgie — se Schacks Revision
og Forlscrttelse nf Hofmans Fuudatesamlin; — om diese Kapitaler endnu vare til,
om de indestod i AsminderjSd Prcestegaard
nied dereS oprindelige Belob i Nigsbadkpenge Sp lv osv. og modtog folgende Svar
fra Provst Bronsted:
„Kan kortelig besvares: Nej! Derer af
diese bencrvnte 4 Legater ikke »lindste Spor
tilbage, og det som for det offentlige Regnskab er det vcerste, der findes hvcrken Tyddel eller Vogstav fra mine Fornicend i
dette Einbede, tilOplysning om, hvorledes
tilgaaet er med diese Legaters saa totale
Forsvinden."
Et lignende Svar erholdt Schack paa
1800 oegtede Han Charlotte Hedevig Fridsch,
D atie r af Stiftsfysikus Andreas Frausing
Fridsch.
Bronsted ble» efter Ans0qni»g ent
lediget med Pension den 12te Ja n u a r 1840.
H an dpde j Fredensbhrg den 17de Maj 1848.
«Wibergs Preestehistorie og T . H . ErslevS
Forsatter-Lexikon).
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sin Foresporgiel angaaende endnu et Legats
neinlig det Eichelste.
Dette Legat, der endnu existerer, hidrorer fra et af Lieutenant Johan Valentin
von Eichel opreitet Testamente af 13de
November 1812, kvngelig konsirmeret den
19de Tecbr. nältester. Legatet var oprindelig 20t) Rdl., hviS Renter sknlde tilfalde og nddeles blandt de Faltige paa
det Sted, hvor Testator dsde.
As cfterstaaende, ligeledes sra Schacks
Vcerk hentede „Cxtract af Skiftesorhandlingen i Stervboet efter afgangne Lieute
nant Eichel paa Fredensborg den 19de
August 1813" erfares, atLegator dodepaa
Fredensborg, og at den oprindelig legerede
Kapital blev udbetalt med 33 Rbdlr. 2
Mark Repräsentativer. Extracten lyder:
„Paa Asminderpd Fatligvcrsens Vegne
modle Hr. Pastor Weibel og erkloerede
Falligmrsenel tilfreds med at erholde de
sainme legerede 200 .Rdl. D. C. udei« Hensyn til Besteinmelserne i Forordninger af
5te Januar d. A., og blev denne Smn
Hain derefter af Hr. Sekretoer Hennings
ndbetalt med 33 Rbdlr. 2 Mark N. V.^
for hvis Modtagelse Hr. Weibel her nedenunder qvitterer.
Weibel.
Meining.
Extractens Rigtighcd bekroefier
Meining."
Paa Schacks Sporgsmaal om dette Le
gat, soin efter Obligation af 16de Ju n i
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IS IS var sikkret i en Ejendom i Noholte,
var lil, svarede Provst Brpnsted:
„Denne lille Kapital har hast samme
Skjcrbne som de 4 sorstncevnte Kapitaler,
den er sorsvunden, og nied den Forklaring af den residerende Kapellair Dorph,
som ved mit Embedes Tiltnedelse bestyrede
og til mig afleverede Fattigregnskabct for
1824, at bencrvnte 33 Ndl. 2 Mark Neprcesent vnre blevne opsagte og til Fattigkommisionen i Aaret 1824 indbetalte, men
for at dcekke en Udgift, hvortil Fattigkassen manglede Penge, dertil nden videre
anvendte. Denne Donation er altsaa ikke
mere til soni Legat."
Hvorlede-Z man atter har „smidet» Legatet, vides ikke, men det sindes indsort i
Negnskabet 1838 og existerer som sagt den
Dag i Dag. Dronning Sophie Amalies,
Nostgaards og Md. Jakobis Legaler er og
bliver derimod sporlsst forsvnndne.
I Negnskabsbogen for den nedenfor omtalte „Winterseldt-Vossiske Stistelse" ftndes opfert folgende Post i Negnskabet
1840: „Stiftelsrn resunderet af Provst
Bronsted 1479 Ndl. 8 Sk.»
Man kan maaske opstille den Gisning,
at de ovennoevnte Legaters Midier indeholdes i denne Kapital, idet det jo er sandsynligt, at der er bleven stillet Krav om
Erstatning til Provst Brondsted, sonr jo
i hvert Fald havde paadraget sig et An
svar ved ikke at lade sin Formand gjpre
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tilbprlig Rede for Fattigvcrsenets Midler.
Som sagt, bette er kun en Gisning. Er deil
rigtig, da maa de ovenncevnte Legaters
Midler paa et eller andet Tidspunkt vcere
tillagt Stistelsen.
For Gisningeus Nigtighed taler den
Omstcrndighed, at Stistelsens i Fuiidntseu
omtalte Kapital 1500 Ndl. hvert Aar rigtigt er anfort i Stisteljens Negnskaber, og
de tilbageholdte 100 Ndl. aarlig af Jordebogskassen har nceppe kunnet udgjpre
1400 Ikdl. Stiftelsen havde nemlig 1840
kun existeret i 10 Aar. Sophie Amalies
Legat udgjorde 483 Ndl. 3 Mark 14 Sk.,
Nostgaards Legat 66 Ndl. 4 Dtark og
dertil kom nogle Smaabelpb, saa Summen
ialt blev 600 Rdl. Regner man nu de
ncrvnte 100 Ndl. sra Jordebogskassen for
et Tidsrum af 7 Aar, saa giver bette samnien med ovennoevnte 600 Ndl. ialt 1100
Ndl. Dette Belob med Nenter vil nok
onitrent knnne ndgjore Summen 1400
Ndl., som Bronsted har resnnderet S tif
telsen.
I det mellem Aar 1790 og Aar 1838
liggende TidSrum var eudvidere opstaaet
folgende to nye Legaler, der omtales her
med den Schackske Fnndatssamling som
Kilde, nemlig „Det Abelschouste Legat" og
„Det Moltkeske Legat". Disse Io Legaler
noevnes i de i Kommunearkivet opbevarede
Papirer fprste Gang i Regnskabet 1838.
Det Abelschouske, eller som det egentlig
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hedder: „Slots- og Sogneprcrst Abelschous
og Hustrus Legat", gmnder sig paa et
Testament af t9. Ju li 1791, kongl. konsirmeret den 12. August s. A.
Ved dette Testament vare Asminderod
og Gronholt Sognes Fnttige indsatte som
Arvinger til Testatorerues*) efterladte Formuc. Den testamenterede Kapital udgjorde
1834 1872 Ndlr. 16'/2 Sk. Solv, soiu
indestod med tste Prioritets Panieret i
Skovrider Jakob Olsens Sted paa Fredensborg. Kapitalens Rentcr skulle uddeles niellem de Faltige hvert Aars Ute
December.
De Oplysninger, som haves om det
„Moltkeske Legat", skyldes indirekte Proust
Bronsted, idet Provsten gjorde Schack opmoerksom paa det ved folgende Skrivelse:
„Jeg tillader mig at benytte deune Lejlighed til en noermere Opgave og Forklaring over det betydeligste Legat i dette
Pastorat, som Hr. Provsten (Schack) savner Kundsknb onl.
Samme er til uuder Navn af det Molt
keske Legat og indestaar i Kjobenhavns
Oversormynderi, den Capital, hvoraf Ren
ten som halvaarlig skal ndbetales efter
Legators Bestemnielse, udgjor 59 Ndlr.
Sedler og Tegn halvaarlig Rente, maa
v<rre 2700 Rbdlr. Sedler og Tegn efter
*)De>, tidligere nirvnte Sogneprerst Fred er rk
Jorgense» Slbelschou og HusUu.
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Quartals Courserne i de sidste 3 Aar (thi
det bemcerkes: at Capitalen er oprindelig
Solv, men da Coursen varierer, kan jeg
ikke opgive den virkelige Solv-Capital) til
Fordel for Asminderod Pastorais Faltige,
og maa rimeligvis staae imellem flere Ca
pitaler, Legator tilhprende, under Oversormynderiets An- og Tilsvar, ligesom jeg fornioder, at denne specielle Bestemmelse for
Asminderod Pastorats Fattigvcesen maa staa
under en almindelig Disposition for alle de
Moltkeske Midler, da her vedEmbedet Ha
nes hverken Legat Brev eller Fundats, eller
Obligation . . .
Ester at have erholdt dette Brev lykkedes det Schack at skaffe Oplysning om Legatet i cfterstaaende 9 Paragrafer af Geheimekonferentsraad og Overhofniester An
ton Henrik Moltkes og Fru Marie Elisa
beth Rosenkrantz's Testament af 30. Januar
1792, konfirmeret den 27. November 1798,
saaledes lydende:
Ligcledes henscettes i bemeldte Overformynderi (Kjsbenhavn - Overformynderiets
almindelige Masse) en Capital af Fire
Tusinde Rigsdaler, at Renten deraf til de
Faltige i Fredensborg, Asminderod og Lonholt (Gronholt) Sogne uddeles, det Halve
hvert Aars 24. Marts og det Halve den
5te Oktober, hvilken Uddeling til disse Fal
tige og Nodlidende skal ske af Sogneprcesten i Asminderod, 1 Capellanens og Sognefogedens Overvcerelse, og have de altid

36
trende at attestere en over Uddelingen sorfattet Liste, samt den derefter strax, efter
at Uddelingen paa de foreskrevne Tiber er
skeet, til Overformynderiets noermere Estersyn at indsende, hvor den beständig bilcrgges den for Renten givne Qvittering."
Dette Legat udgjorde 1834 efter den
endelige Berigtigelse 2909 Nbdlr. 39 Sk.
Solo.
Den 10de Paragraf af ovenncrvnte Te
stament lyder saaledes:
„Endvidere henscettes i Kjdbenhavns
Overformynderi 1000 Rdl., striver Eet
Tusinde Nigsdaler, hvoraf Gaardmanben i
Lonholt Svend Petersen, bekjendt under
det Navn unge Svend, og Hustru nyde
Rentei» for Livstid, og naar de ere bortdode, da nyde deres Born og Borneborn,
saalcrnge nogen af dem er, denne Rente
til lige Deling, n»en stulde denne Slcegt i
Tide» aldeles uddoe, forholdes med denne
Rente efter ncersoranstaaende 9de tz."
Dette Legat udgjorde 1834 efter den
endelige Berigtigelse 727 Rbdlr. 34Sk.S0lv.
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Den Winterfeldt-Vossiske
Stiftelse.
Det er indlysende, at den Understottelse,
som tildelteS de Fattige — en Understottelse, der, som vi hnve set, i det hojeste
udgjorde lidt over 1 Daler aarlig — var
aldeles utilstrcekkelig til disses Underhold.
Reden blandt dem har uden Tvivl vceret
nieget stör, og det er derfor forstaaeligt, at
varmhjertede Mennesker opfyldt af Medlidenhed ved Synct af Elendigheden har,
grnblct paa at forbedre de Fälliges Kaar.
Blandt disse medlidende Mennesker indtager Admiral Jörgen Balthazar Winterfeldt en fremragende Plads derved, at Han
ga» Stpdet til den saakaldte „Winterfeldt
Vossiske Sliftelse"s Oprettelse.
Fundatsen for denne Stiftelse indeholder
folgende Berelning om Stiftelsens T ilblivelseshistorie:
„Synet af et Par i svcer Sygdoin bestedte, af alle forladte Fruentiinmer i
Asminderod bevcegede Oldingen Admiral
Jorgen Balthazar Winterfeldt til at arbejde
paa Oprettelsen af en Stiftelse i hvilken
deslige Ulykkelige af Fredensborg Asminderod og GrMholt Sogne künde finde Husly,
gjensidig Hjcelp af Hinanden og i det

38
mindste Underholdning af Pastoratets
Fattigvcese». I drtte Ojemed skjceiikede
Han en Sum og formaaede Andre til at
tegne sig for Bidrag, kjobte ogsaa selv et
Stykke Jord til derpaa at opfore en Bygning, men besternte tillige, at det skulde bero
med at indrette Stistelsen indtil et tilstrcrkkeligt Fond var samlet. VedAdmiralens Dod i Aaret 1821 var dette Fond
voxet til 1300 Ndl. i kongelige Obligationer og fori-gedes i de folgende Aar til
1600 Ndl." '
Admiral Winterfeldt var imidlertid ikke
den eneste, der tcrnkte paa de Nodlidendes Vel.
Ogsaa Hans Samtidige, Kanmierraad, shv.
Kommilteret i Rentekaiiimeret, Johan Frideric Voss har gründet paa at forbedre Livsvilkaarene for Koniniuiies Faltige Hans Tanker
gik dog ncermest nd paa ai faa oprettet et Ho
spital og i dette Ojemed skjamkede Han 1824
Kommunen sin Ejendom i Fredensborg.
Gavebrevet lpder saaledes:
„Jeg understrevne Johan Frideric Voss,
Kainnierraad, forhen Comiteret i Neiltekainmeret, skienker herved og giver til et
Hospital for Vyen og Faltige nf Asminderod-Gretiiholt Sogne, samt af Fredensborg
Slots Menighed, den niig efter Skiode af
Isle Oktober 1821 tilhorende og paa Fre
densborg beliggende Gaard, der bestaar ai
et grundmuret Stnehus 11 Fag, et grundmnret Udhuus 7 Fag, et Ditto af Mnurog Bindingsv.rrk 7 Fag. Denne Gaard
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-og de i Vnrclserne voerende tveude JernKakkelovne, samt andre Munr og Nagel
faste Partinentssier, som nu derved ere
og foresindeS, med tilliggende og med
Planke og Stakitvcrrk indhegnede Hange,
maa Amts-Fattig-Direktionen nu strax tiltrcrde med den samme Net, som jeg haver
ejet og brugt de»; og srasiger jeg mig
saaledes min Rcttighed til samme Gaard,
samt overleverer Amts Faltig Direktionen
de af mig paa Siedet iheendehavende Adkomstdreve.
T il Vitterlighed nnderskrive rnin Bro
ilers Enke, Johanne Dorothea, fodt Ziemer,
og hendes San Kapitain Voss.
Kjödenhavn, den 27de Ju li l824.
P. F- Voss,
(L. S .)
T il Vitterlighed nnderskrive
Johanne Dorothea Ziemer,
Carl Voss.
Enke ester afgangne Stiftsskriver Voss.
Den i Gavebrevet omtalte Ejendom findes endnn. Del er det gamle, gnle, straatcrkte Hns, der i vore Dage afgiver Loka
ler for Sogneraadet, og som ligger nd
mod den Vej, der fra Jernbanegudetl forer
til Thinghuset.
Terr«net her havde imidlertid dengang
-et fra det nuvcrrende vidt forskjelligt Ndseende, idet den störe Grund, paa hvilken
den nuvLrende Forsorgelsesanstalt er opfert,
dengang optoges af en stör og herlig Frugt-
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have, der horte til Kammerraad Voss' Ejeudom, ogVejen skcrminedes ikke dengang som
nn af det störe, grimme Piankevoerk.
Do man »n havde saavel en Ejendom
som en Kapital, der imidlerlid hver for sig
ikke var rilstr«kkelig til IdeenS Realisation,
saldt man ganske naiurligt paa at smelte
Kapital og Ejendom sammen til Et.
Herom hcdder det videre i Fundatsen:
D a ............... fhv. Kommitteret i det
kgl. Nentekammer, Kammerraad Voss i
Äaret 1824 havde skjamket si» Gaard paa
Fredensborg til et Hospital sor ovenmcldte
Sogne, og denne Gaard var saa stör, at
der i Hovedbygningen künde blive Voelig
for 16 Lemmer, blev det ester Fattig-Kommissionens Forslag til dava'rende Amts
direktion og dennes Indstilling til det kongelige danske Kancellie, af bemeldte Kolleginm bifaldet, nt begge Stistelter forenes,
og at Udgisterne paa Bygningens Jndretning snavidt nluligt asholdes af hvnd ved
Salzet af ovenncevnie Stykke Jorv indkoni, og Neste» af det optages af det opsamlede Fond hvorimod Renterne af den
overskydcnde Kapital sknlde, sanvidt de künde
tilstrcekke, «nvendes til Stiftelsens Fornpdenheder."
Stiftelsen blev derpaa indrettet, og efterat de nsdvendige Vygningsforandringer
vare foretagne og Jnventariet anskasfet,
havdes i Behold af den af Admiralen i»dsamlede S»m 1200 Ndl. Splv i konge-
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lige Obligationer. Hertil fojedes i Aaret
1830 en Kapital paa 300 Ndl., som ftjcenkedes Stiftelsen af en Md. Kreimer.
Esterat Stiftelseu derpaa var traadt i
Dirksomhed, udarbejdedes de af Kong Frederik den 6te stadfcestede Vestemmelser, af
hvilke de vigtigste anf^reä her:
Iste Post.
Denne Stiftelse skal kaldes det Winter
seid Vossiske Hospital paa Fredensborg til
bedste for 16 gamle, affteldige og forladte
Fattige af Fredensborg, Asminderod og
GrMholt Sogne.
2den Post.
Stiftelsens Bygning skal stedse holdes
assnreret, denne saavel som dens Fond,
1500 Ndlr. Splv, hvilke sidste ikke maa
forbrnges, skal staa nnder den umiddelbare
Bestyrelse af Pastoratets FattigkommiSsiou
og nnder Amts Fattigdirektiouens Overtilsy».
3die Post.
De Stiftelsen tilhorende Obligationer
skulle, for saa vidt de ere kongelige og ikke
udtrykkeligt lyde paa Stiftelsens Navn,
vcere noterede i den kongelige Statsgjcelds
DirektionerS Bpger som Stiftelsens Ejendom; en lignende Notering af andre S tif
telsen tilhprende Fonds bor, i fornödent
Fald, paa vedkommende Steder besprges,
og alle Obligationerne derhos vcere forsynede med Amts Direktionens Paategning.
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4de Post.
I Stifielsen skal stedse ocere 16 af de
vcerdigste, »lest tnrngende og forladte ganile
Faltige i Fredensborg, AsminderSd og
Gronholt Sogne. For saa vidt de ikke
selv maatte have det nsdvendige Jnvenr
tarium og Klcedningsstykker at meddringe
i Stiftelsen, ansknffes sanime og vedligeholdes paa Stiftelsens Negning. Lemmerne skulde forovrigt forudeil den fri Nö
tig, nyde forilodcil Jldebrcendsel »den Afkortning i de dein ellers af Pastoratets
Fattigvcrsen tillagte aarlige Almisse Portioner.
Lennnernes Efterladenskaber tilfalder Ho
spitalet, der dcsprger deres Begravelse.
5te Post.
Renterne af Stiftelsens Fond sknlle forsaavidt de knnne tilstrcrkke, anvendes til
Udgivternes Bestridelse, men hvad dcrlil
endvidere behoves, ndredes af Pastoratets
almindelige Fattigkasse.
6te Post.
Pastoratets Fattigkominissions aarlige
Ncgnskab af Stifte!sen revideres og decideres af Amts Faltig Direktionen.
7de Post.
Opstaaes Menings Forskjelligheder mel
lein Konimissionens Medlemmer i Henseende til nogen Del af Stiftelsens Bestyrelse foredrages Sagen ined dens Omstcr»digheder for Amts Direktionen til Afgjprelse.
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8de Post.
Af denn« Fundats, paa hvilken allerhpjeste Konfirmation aldeles gratis kan
solventes meddelt, opbevares Originalen i
Amts-Arkivet, men en verificeret Gjenpart
deraf leveres Fattigkommissionen til Efterretning og Jagttagelse ved Stiftelsens Bestyrelse.
Fundatsen er konsirmeret 27 de Sep
tember 1831.
Stiftelsens Kapital bleu i Aaret 1823
foroget med 200 Ndlr. af Jordebogskassen, og 1830 traadte den i Virksomhed,
men det viste sig snart at den langtfra
svarede til fit Formaal, hvilket dels skyldtes de ulilstrcrkkelige Midler, den havde at
virke med, dels Konimnnens fnldstmidige
Mangel paa et Fattighns, en Aiangel, der
gjorde, at Hospitalet meget snart i Praxis
behandledes og benyttedes som saadant og
derfor tillige ophorte at Ndgjgre en scrregen
Afdeling as det alniindelige Fatligvcrsen.
Stisternes smukke Tanke blev saaledes
aldrig virkeliggjort, og Livet i Stiftelsen,
hvor stridslystne Kvinder leverede mangen
en Bataille blev lidt ester lidt af en saadan Natur, at Sogneforstandcrskabet alvorligt mantte tage nnder Overvejelse at
forbedre Forholdene. Led ny Vefirttelse af
Prcesteembedet 1840, da Proust Benzien*)
aflpste Proust Vronsted, indsaa man NpdS e nedensor.
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vendigheden af ikke alene at iinderkaste
Bygningen og Jnventariet en Forbedring,
men navnlig as nt stkre Stiftelsen et bedre
Tilsyn ved en ordentlig lönnet og fast
Tilsynsmand. Man ansntte san en Opsynsmand, der blev lonnet med 10 Rdl.
aarlig, fri Bolig og Tilladelse til — hvad
der vel har skasfet hnm den störste Jndtcrgt — at drive Stiftelsens störe Have.
Desnden nnsatte inan en nf Leminerne til
under Nnvn af Gangkone for en ngentlig
Betaling at bidrage til Vedligeholdelsen
af den Renlighed, der i hojeste Grad savnedes og til de syge Lemmers Pleje.
Mere tillod Fattigvoesenets davoerende
Status ikke, men man rettede dog stadig
sin Opmcerksomhed ;>aa Stiflelsen og indsaa
at det störe Lokale langt hensigtsmassigere
künde benyttes, at langt starre Bekvemmelighed burde skaffes Lemmerne, ligesoni
ogsaa en gjennemgribende Reparation af
Bygningerne blev mere og mere notwen
dig for at hindre dens Forfald. Endvidere indsaa man ogsaa snart esler, at der
burde skaffes en bedre Orden, da Opsynsmandens liste Lon tvang Ham til at söge
Erhverv ndensor Stiftelserne og da dennes
Beboere, der angives at have vcrret en
Blanding af unge og gamle, Jdioter,
Vandföre og arbejdssöre Folk, hvilke sidstncrvnte enten kom fra Straffeanstalterne
eller ogsaa as Vrangvillie ikke vilde bestiste
noget — saaledes ncesten var overladre sig
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selv, ogsaa vilde man gjerne knytte et
Sygehns til Stiflelsen.
Sogneforstanderskabets Formand, Provst
Bentzien anmodede dersor praktisereude Lcrge
paa Fredensborg, 6anä. Chr. Nohde, den
berpmte Slotsgartner — eller som Han
selv kalder sig Landskabsgartner — Rothe
og Sogneforstanderen Snedker Slangerup
om at tage under Overvejelie, hvad der
til Stifteljens Tarv burde foretages.
Dette Udvalg, indgav nu et Forslag,
som ikke er opbevaret, men det ses at det
bl. a. er gaaet ud paa at benytte et i Hä
ven liggende Udhns til Udvidelsen, saa at
Hospitalet fremtidig i Stedet for 20 Lemnier künde modtage 31.
Dette Forslag künde Sogneforstanderstabet iniidlertid ikke ganske tiltrcede, paa
Grund af Oinkostninger og navnlig mente
man ikke at knnde udrede Pengene 390
Ndl. aarlig til et Sygehns, som af Udvalget soreslaaet. Iniidlertid sendte man
dog Forslaget tilligemed et Andragende, i
hvilket man anspgte om Tilladelse til dels
at udvide Stistelsen og altsaa derved sorandre Fundatsen, dels at anvende de 1400
Rdl. som Provst Brpusted havde refunderet Stistelsen og soin siden 1840 havde
voeret hensat til Forrentning til Bestridelse
af Omkostningerne ved Ombygniitgen.
Dette Aildragende er dateret 30. Januar
1844. Kancelliets Tilladelse meddeltes den
19. September 1844 og i Sogneforstan-
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derskabcts M-de d. 7. Januar 1845 l>esluttedes det paany at sende Forslaget tilbage til Udvalget til fornyet Overvejelse.
Da Overslagets Sinn udgjorde 1738
Rdl. 2 Mk. 11 Sk. og man kun künde
dispanere over 1400 Ndl., var det navnlig Udvalgets Sag at sorge for en Nedsattelte af Udgiften.
Under 24. Januar 1845 indgav Ud
valget et nyt Forslag, der i det vcesentligste gik ud paa at tilvejebringe en Afsondnng mellein Moend ogKvinder, naget der
künde opnaaes ved at man aabnede en Jndgang fra Gadefacaden i Siedet for. (Tidligere
havde der kun voeret en Jndgang sa'lles
for alle) samt ved at den nederste Etage
forbeholdtcs Kvinderne, den dverste Mcendene, og paa nt tilvejebringe stdrre Plads
bl. n. ved «t inddrage de sniaa Kji-kkener
og indrelte et stört. Ved en saadan indre
Ombygning vilde der i Stueetagen blive
Plads til 26 Senge.
Paa Lostet skulde indrettes to Stuer,
hver til 6 Senge.
Hvad Udhujet angik mente Udvalget, at
nian skulde indskrcenke sig til en Repara
tion, indrette en Lennnestue og bibeholde
to ledige Rum, et til Ligstue og et til
Torvehus, samt benytte Resten, ligesom tid
ligere til Bolig for Opsynsinanden. Endvidere foreslog Udvalget nt opstille et Hegn
af Stolper og Lcrgter omkring Bygningcn
og Haven. Om sidstneevnte indeholder
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Jndstilligcn folgende, der har saa megen
mere Interesse, som det jo sremkonnner
sra en Avtoritet Pna dette Omraade, neinlig Slotsgartner Nothe.
„Endskjktndt det egentlig ligger udenfor
noervcrrende Sag, kan Komitee«! dog ikke
lade denne Lejlighed nbenyttet, til nt anke
over det nforsvarlige Brng, eller rettere
Forsoinmelsen af Stiftelsens Haue. Det
er formentlig utilborligt, at Stiftelsens
Jordstykke, som indeholder omtrent 8,600
Kv. Alen, ligger ncesten nbenyttet, forargeligt overvokfet nied Ukrndt, et sdrgeligt
Vidne om Forsommelse, vg det er ncesten
nforfvarligt, nt et snadnnt Arenl ikke
giver Stiftelsen den Jndtcegt, som det
künde give, idet det istnndsat ninntte
knnne svare en Asgift af i det »lindste
36— 40 Ndl. narlig, og alene ved ordenlig Asbenytielse blive en anstcendig Omgivelse for Stiftelsens Bygninger". Der
feiger dergaa en skarp Udtalelse om Opsgnsinanden, fordi Han, hvis Lon for en
Del er Retten til at afbenytte Haven,
forsenimer denne, og nnder Paaskud af
ikke nt knnne leve arbejder ca. 300 Dage
om Aaret ndenfor Stiftelsen, borte srn fit
Tilsyn, og knn er hjenime de 65 Helligdage. Udvnlget anbefaler enten at bortforpngte Haven eller ogsaa at Opsynswanden niodtager den som Eqnivalent for
en vis Sum, for hvilken Han er pligtig
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til at vcrre i del mindsle 160 Dage om
Aaret til Anstaltens Tjeneste.
I det paasslgende Mpde fremlagdes
Forslaget, soi» det bestuttedes at iitdsende
til Amtets Approbation, ligesoin mait
vedtog efter Komiteens Forslag — at lade
Arbcjdet udsore af Egnens, af Forstanderskabet vetkjendle Hnandvcrrkere, soi» antagelig vilde finde fig iUlemper som den,
at Lemmerne niaatte btive i Stistelsen,
medens Arbejdet stod paa, da man ikke
havde andre Steder at lcrgge dem he».
I Marts 1845 slnttedes Kontrakt med
Snedker Slangerup om Arbejdets Udfprelse ved Omcendringerne af Stiftelsen,
efter at man forst havde erholdt Kancelliets
Samtykke, og efter at Sogneforstanderskabet havde erholdt Vemyndigelse til at
anvende 1400 Rdl., som det ved Opgjorelsen efter Proust Brpnsted var kom
met i Besiddelse af til de indgribende og
vidtloftige Forandringer, Stisielsens Udvidelse niedfprte, samt tillige til at udvide
Stistelsen, saa at den künde modlage 30
Lemmer, en Tilladelse, hvorved altsaa Fu»datsens Vestemmelser forandredes.
Den 12. August 1845 var Arbejdet
fcerdigt, og fra den Tid erholdt Stiftelsen
fuldstcrndig Karakleren af at vcrre Sognets
Fattighus.
Da det maaske kan have nogen I n 
teresse at se, hvilke Brugsgjenstande gamle
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Wattige Folk paa den Tid ejede, andres
her en Liste over Stiflelsens og Lemmernes Ejendele:
Stiftelsen ejede 32 Senge nied Sengiklceder, 7 Borde, 11 Stole, 9 Kister,
2 Skabe, 1 Torvekasse, 1 Bcrnk, 1 Stue
^>hr og 2 Jldtcrnger. Sengene hovde
oster Sigeude Adligere hktrt til Sloltets
Jnventarie, men da Slottet var blevet
bescrngt med Dceggetpj, folgte man en Del
ns Jnventariet og deriblandt Sengene ved
offentlig Auktion. Sengene blev kjpbt til
Stiftelsen og kom saaledes naturligvis tillige med Vceggetojet fra Slottet til Fattighuset. Lemmernes private Ejendele vare
splgende: 11 Borde, 24 Stole, 18 Kister
og Kaöser, 9 Skabe, 4 Tabouretter, 1
Komode, 10 Spinderokke, 7 Harper, 16
Kaffekjedler, 2 Thekjedler, 11 Gryder,
8 Pandejern, 1 Stegepande, 5 Treftdder,
2 Akser, 5 Jldtcrnger, 1 Jldskuffe, 1
Spejl, 1 Hakkekniv, 1 Strygejcrrn, 1
Sengeonihcrng og 1 Mangleioj.
As samme Liste, der er en Udskrift af
Stiftelscns Jnventariebog, ses det, at Ho
spitalet 1855 havde Plads til 32 Lemnier,
der sordeltes i 7 Sluer, 4 Stuer sor Kvin-der og 3 sor Mcend. I den kvindelige
Afdeling var henholdsvis 4 og 6, i den
mandlige henholdsvis 6, 6 og 2 Lemmer
i hver Stue. Foruden disse Einer rummede Bpgningen 2 Kjokkener, i hvilke
Lemmerne selv tilberedte deres Mad.
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Nenholdelsen besörgedes cif et Par kvindelige Lemmer, der herfor erholdt Betaling
af Stifielsens Kasse, ligesom der ogsaa af
denne ndrededes Betaling til en Gangkone,
en Stilling. som ligeledes et af de kvindelige Lemmer beklwdte.
Del er ovenfor sagt, at Stiftelsens Mid
ier vare aldeles utilstr^kkelige. Den aarlige Jndloegt vor ca. 30 Rdl. (Renten af
Foriuueii) 100 Rdl. af Jordelwgskassen,
og hertil kam saa en lille Lejeindlcrgt, der
i Negnskaberne nnsores som „Husleje af
Oie Larsen". Disse Penge limde imidlertid langtfra dcekke Udgifterne til Brcrndsel, Neparativner, Asgisier, Vask og Jn ventariets Vedligeholdelse og Fornyelse, og
Kommunen maatte sornden at nnderstptle
Lemmerne, af hvilke en Del vare aldeles
blottede for Subsistentsmidler, medens nogle
eukelte havde lidt Ardejde ude i Byen, yde
betydelige aarlige Tilskud til Stistelsen.
Hospitalet existerede trods dette usorandret
indtil i Begyndelsen af Tredserue, en Tid,
paa hvilken der gjorde sig Bestrcrbelser
gjcrldende for at forsorge de Faltige paa
en mere hensiglsmcessig Maade end tidligere, idet man log linder Overvejelse,
om det ikke Var heldigst, al Kommuneit tog
de niest tramgende blandt de Fällige under suldstcrndig Forsorg, om det ikke var
heldigere at forsorge dem baade nied Fode,
Hnsly, Klcedcr og Arbejde end som tidligere kuil at yde dem Husly og Under-
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stottelse.
Delle forte saa til, at man
1862 beslnttede at bygge et nyt Fattighus
og om mnligt at erholde Ministeriels T illadelse til at inddrage „det gamle" d. v. s.
den Winterfeld-Vossiske Stlftelse heri.
I December 1862 sendte man et Andragende til Jndenrigsministeriet om
denne Sag.
Det hedder i bette Andragende, at „Ho
spitalet i sin nuvoerende Skikkelse maa overbevise enhver om den elendige Frugt, en
utilstroektelig og ilde anvendt Velgjorenhed
bcerer" og „om en Neforms paatrcengende
Nodvendighed."
V i (Sogneforstanderskabet) undser os
nemlig ikke ved overensstemmende med
Sandheden at skildre Hospitalet som et
Arnested sor Lediggang, Drukkenskab og
Tiggeri, hvor det falber vanskeligt sor den
Enteile, at holde fig ubesmittet af den almindelige Fvrdcervelse. De 30 a 32 Leinmer, hvormed Hnset er fyldt, ere i Neglen
saadannne, der mangler ethvert andet T ilhold" osv. „Med bisse Mennesker og med
Anvendelsen as deres Tid og de» Pengeunderstottelse, der ugentlig ydes dem af
Fattigkassen, er der et i hoj Grad mangelfuldt Tilsyn, idet der ikke kan gjores
andre Fordringer til den ved Stiftelsen
ansatte Opsynsmand, end at Han skal sorge
sor Orden, Renlighed og Vask og besorge
de lobende Forretninger (ved Anmeldelser
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Levering af Brcrndsel, Begravelser osv.), da
Han ingen Len nyder, me» kun har Fribolig med Havejord og derfor man söge
sig Erhverv paa anden Maade ndenfor
Anstalten. Heller ikke af Fattigforstauderen
paa Fredensborg, hvor redelig Iver Han
end besjceles af, kan der ndrettes synderligt til Forbednng af Tilstanden, da Anstaltens hele Organisation er grnndsalsk,
og den aldeles er blottet for Midier til
at kunne destaa ved sig selv, thi Renten
af den Hospitalet tilherende Kapital af
1500 Rdl. forslaar langtfra ikke tilVrcendsel, Reparationer, Afgister, Vask og Fornyelse af Jnventariesager, hvorfor Kom
munen foruden Lemmernes daglige Underhold maa yde betydelige aarlige Tilfkud.
Paa Grund af det anförte androgForstanderskabet oi» at maatte inddrage Ho
spitalet i den Forsergelsesanstalt, der agtede
at opfere, samt om Tilladelse til at opfpre den ny Anstalt paa Hospitalets Grund.
J Skrivelse af 21de Mas 1863 meddeltes
den pnskede Tilladelse, dog under visse
Vetingelser, saaledes t. Ex., at Hospitalets
Kapital med Nenter skulde opspares, at en
Afdeling paa den paatcenkte Forsergelsesanstalt siulde bcere den gamle Stiftelses
Ravu o. I.
I Aaret 1866 blev den ny Anstalt derpaa opfert, og den Iste November samme
Aar toges den i Brug.
Dermed var den Winterfeldt-Vossiske
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Stiftelses Skjcebne afgjort, den blev paa
en Maade nedlagt og dens Lennner bleve
optagne i den ny Anstalt.
Oin Stiftelsens Bygning er der iporigt
kun lidet at meddele. Den blev i KOerne
underkastet en mindre Ombygning, ved
hvilken der blev indrettet Kontorlokaler for
Sogneraadet i den.
E» Tid benyttedes den tillige so»l Forsorgelsesanstaltens Borneafdeling, og nu i den
senesteTid har det vceret paa Tale at indrctte
den til Asyl for Alderdomsunderstottede.
-i^
Fra Aar 1800 til Aar 1838 findes,
som tidligere bemcrrket, intet Negnskab opbevaret i Asminderpd-Gronholt Kommunes
Archiv. Forst Aar 1838 kunne vi, hvad
Regnskaberne angaar, alter optage den
brudte Traad, og der viser sig da en forbavsende Sligen, saavel af Jndtcrgts- som
Udgiftssidens Belpb.
Aar 1838 udgjor den samlede Jndtoegt
2,117 Rdl. 5 Mark 14 Sk-, samt desuden i Naturalier 27 Td. Nug, 27 Td.
Byg og 111 Td., 4 Skp. Kartofler.
Gründen til denne Stigen maa forst og
freinmest soges i den Forandring, der var
foregaaet med hele det almene Fattigvresen,
de sastere Former, som Lovgivningen efterhaanden havde paatvunget det.
Med I . P . Jprgensens Bog som Kilde,
et Vcerk, til hvilket de, som maatte pnste
yderligere Oplysning om disse Forhold,
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henviscs, anfores her de vigtigste Bestemmelier, som vcire tagne med Hensyn til
Fatligvcrsenet. Allerede ved Resolution af
1802 og Reglement af 1803 var der paa
dette Omraade indlraadt vigtige Forbedringer, idet de uuder et Prcrslekald hörende
Sogne sra da as fremiraadte som samlede
Koinniuner med et fcrlles Falligvcrscn under en fcrlles Bestyrekse, i hvilken Kommunens Bedoere om end i begramdset Maal
bleve delagliggjorte.
Sognekommitteerne aflpstes as Sognekommissioner, der fanimensaites af Sogneprcrsten, Stedets Politiniester sankt 3 ekler
4 af „de bedste Sognemoeud".*)
Der blev derncest paalignet Enhver B idrag til Faltigvcrsenet enten i Penge eller
Naturalier, og det er denue vigtige Be
stemmelse, som de» betydelige ForjSgelse af
Fattigvcesenets Jndtwgt hovedfagelig skyldes. De i AsminderFd-Gronholt Sogne
paalignede Bidrag udgjorde:
i 1838: 1275 Ndl. 4 Mk. „ Sk.
- 1845: 1351 — „ — 6 —
*) Ved Forordningen af 1841 gik Sognekommissionens Forretninger over til Sogneforstanver-skaberne, der sammensattes as Sogneprcrsten.
den eller de Lodsejere, der «jede mindst 32
Td . af Kommunens Hartkorn, samt cndvidere
fra 4 til 8 uberygtede Sognem and.
Beboerncs Ret til at have Scede i Sogne^
sorstanderskabet udvidedes ved Lov af 22de
M arts 1855.
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„

i 1851: 1892 Ndl.
Mk. „
- 1854: 2712
1 — 2
„ — 7
- 1857: 4830
- 1860: 4663
1 — 4
- 1866: 8606 — 1 — 4
Fatligvcesenets Fvrige Jndtcrgler var i
Aaret 1838:
Den kgl. Fodselsdagsgave 100 Ndl.
Hofjcegermester Bruns Bidrag 200 Ndl.
Tavlepenge: 123 Ndl. 4 Mk.
Legatrenter: 192 Ndl. Hertil kommer
saa endvidere nogle inindre Summer, indvuudue ved Saig af Faltiges Efterladenskaber, Gaver ved Salg og Kjod, Mulkter etc.
As Negnskadels Udgiftsside ses, at de Fäl
lige nu inddeltes eftec Distrikter. De faste
Underststtelser udgjorde Aar 1838: 1029
Rdlr. 2 Mk., de midlertidige: 379 Ndlr.
4 Mk. 11 Sk., endvidere Udgifler ved
faltige Ligs Begravelser etc., ialt udgjorde
Udgiften: 2070 Ndl. 4 Mk. 12 Sk.
Nedenstaaende Skema vil anskueliggjore
den stadige Stigen i det paa Aar 1838
folgende Tidsrum:
—

—

—
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Hvad Ledelsen af KommunenS Fattigvcrsen angaar, da overgik dcmie ester Provst
BrsndstedS Dod lil Provst Vilhelm Bartholomcrus Ventzie», der vnr S^n af en
Bagermester. Han kom iLatinskoleniKjoben--
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havn 1811, blcv demitteret 1816, log
nceste Aar anden Examen med Udmcerkelse
og 1830 theologisk Attestats med bedste
Karakter.
1819 begyndte Bentzie» at nndervise i
Borgerdydskolen, hvor Han var Loerer indtil 1824, da Han oversattes svm Inspektor
ved Efterslcrgtsselskabets Nealskole. 1829
blev Han residerende Kapellan vedFredensdorg Slotskirke, 1832 Sogneprcrst til
Kjerteminde og Drigstrup i Fyen, 1836
Proust for Bjerre og Aasum Hrrreder og.
1840 Sogneprcrst i Asi»inde»0d-Gronholt
Sogn samt Proust for Liunge Kronborg
Herreder. Han dode 8de OÜober 1857
og efterfulgtes af Ole Wideman», fodt i.
Kjodenhavn Ute Augnst 1802^).
Soin man af det foregaaende vil have
set, har Slottet og Slotsdyen Fredensbnrg
Haft stör Jndvirkning paa Asminderoo og
Gronholt Sognes Fatrigvcese». Slottet
blev som bekjendt bygget i Aarene 1719
ttl 1722, og de forste Eflerretningrr vin
Asniinderod-Gronholt Fatligvcrjen fkriver
sig fra 1738; altsaa er det sorst sra en
Tid, der ligger 16 Aar senere end den,
paa hvilken Slottet blev taget i Brng, at
man kan folge Fattigvcrsenets Udvikling.
Jmidlertid kan man i Tiden 1738 til henimod Slntningen af Aaryundredet, tydeligt
spore Jndvirkningerne af Omskiftelserne paa
) W ibergs Prcrstehistorie.
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Slottet, saaledes f. Eks. pacr Jndtcegternes
Stigeni Tiden, derfolgerefter detAar, i hvilket Kong Frederik den 5le gjorde Fredensborg
lil sin SommerresidentS, og derved foraarsagede at Folk begyndle at boscette sig i
SlottetS Omegn. Fra den Tid og indlil
Aaret 1796, da Enkedronning Juliane
Marie, hvis Enkescrde Fredensborg Slot
havde narret, afgik ved Dsden, var Hoffet
jcevnlig paa Fredensborg, men med Eukedronniiigens Dod indlraadte enDekadencePeriode, der begyndte med, at man dels
bortlejede Sloltels Vtrrelser til Private,
dels indrettede dem til Friboliger for gamle
Hof-Pensionister, og kenne Dekadence naaede
sit Hsjdepunkt, da man indkoarterede
Dragoner i en af dets Flsje, og indrettede
en Del af dets Lokaler til Kadetskole, ja,
det gik endogsaa saa vidt med Slottet, at
Byens Befolkning sik Tilladelse til at holde
Baller i dets Sale, og at Sogneforstandersknbet indgav AniSgning og virkelig
ogsaa 1855 sik Tilladelse til at afholde
Folkethingsvalg i Knppelsalen.
Alt dette har udcn Tvivl ogsaa Haft
Jndflydelse paa Fattigvcesenet. Trangen
blandt de Fattige er „den Tvivl bleven
foroget, dels derved, at de i Enkedronning
Juliane Marie mistede en Velgjoreriude,
som efter Sigende i al Hemmelighed afhjalp megen Nod, dels derved, at mange
velhavende Folk med Hoffet har forladt
Sognet.
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Medens Asminderpd-Gronholt Kommu
nes Archiv indtil Anret 1850 ncrsten ndelukkende indeholder Negnstaber og Protokoller, siudcs der fra det ncrvnte Aar opbevaret en Mcengde Breve, blandt
hvilke en Del, som viser, hvorledes
Krigen 1848— 50 har foroget Npden i
Kommunen, derved ot saa mange Familicfcrdre maatte drage bort til Krigsskuepladsen. Brevene ere hovedsagelig Bonskrister
fra saadanne efterladte Familier. Den
Understottelse, som man har ydet saadanne
Trcengende, synes at have vcrret yderst
kneben. En frngtsommelig Kone, hvis
Mand Var i Krigen, havde saaledes i for
ste Kvartal 1850 faaet en Understottelse
af ialt knn 4 Rdl. 3 Mark, e» Understpttelse, som Amtet „ingenlunde kan erkjende
at vcere tilstrcrkkelig," hvorfor det paaIcegger Sognesorstanderskabet at yde hende
yderligere Hjcrlp.
En ande» Kone, der havde 3 smaa
Born, og hvis Mand siden l lte December
1849, havde vcrret ved Korpset, havde
faaet 32 Sk. eller mindre end 32 Sk.
ngentlig. Hnn bonfalder om, nt Understottelsen man blive forsgrt.
Disse vg mange lignende Aktstykker ere
triste Vidnesbyrd om den Nod, Krigen har
soranrsaget, og disse Aktstykkers Moengde
fortcrller sorgeligt om Antallet as dem,
der pan hi» Tid trcriigte til Hjcrlp.
En anden Begivenhed, som ogsaa maa
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siges at have formet Noden i Kommunen,
var Koleraen 1853.
Allerede i August 1850 udsendte Justilsininisteriet et Circulcere, i hvilket Amterns
opsordredes til at paala>gge samtlige Sogneforstanderskaber, at trceffe Foranftallninger i Anledning af den indiske Kolera,
som havde angrebet Nabolandene, og om
hviltcn det kuiine besrygtes, at den ogsaa
ville udbryde i Danmark. Derncest fulgte
en Ncekke Cirknloerer, Skrivelser angaaende
Koleraen; Behandling, hvilke Forholdsregler, der bar tage; o. s. v.
Paa Sognesorstanderskabets Indstilling,
erholdt praktiserende Lege F. Rohde Amtets Bcmyndigelse til at bistna Sognesorstanderskabet under en indlrwdende Epidemi,
og det ses, at denne Mand ligesaavel som
selve Forstanderskabet har vcrret »leget
virksonnne, sor at saa et Hospital opretlet,
og alle »inlige Forholdsregler tagne.
Ester at Sygdommen 1853 havde augrebet Kjpbenhavn, ogedes selvsolgelig Faren belydelig, og Sogneforstanderskabets
og Lcegernes Arbejde blev «lere og mere
eneraisk, ligesom ogsaa Politiet traadte
hjcelpende til.
De» Iste August 1853 niodtog Sogneforstanderskabet fra Amtet et Expresbrev,
hvori mcddelte;, at en Familie i Sornp
var bleven angrebet af Sygdommen.
Koleraen var allsaa udbrudt i Aöiniuderpd-Gronholt Sog», og da intet Medlcin
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af de» narvnte Familie havde vcrrct iKjobenhav» eller Helsingor, sormodede mau,
at Sinilte» vor bleven fprt med smiidsigt
Linned, som Sornps Beboere modtog sra
Hovedstaden til Vask.
Under de» derpaa indlrcrdende Epidemi
var der to Moend, som ved deres Virksomhed paa Lazerethet i Fredensborg ydcde
Kominnnen störe Tjenester, nemlig Major
Nichilieu og Postbestyrer Olarius.
Ester Sygdoinmens Ophor indtroadte en
Dyrtid, og i Lov af 27de Novbr. 1853
bemyndigedes Kominunalbestyrelierne til at
lindre DyrtidenS Tryk paa de Uformuende
ved at yde den« Hjcrlp, der i ingc» Heiiseende maa betragtes som Fattighjcrlp.
Hvor stört et Omfnng disse Understottelser
har Haft ses ikke.
J December 1857 brcendte Frederiksborg
Slot, og de» Betydning, som deune Begivenhcd fik sor Fredensborg, og derved
sor hele Asminderpd-Grpnholt Sog», er
almindeligt bekjendt. Vel spores der i de
straks paafplgende Aar ingeu spnderlig
Udvikling, det synes endogsaa snarere at
gaa tilbagc end frei». 1861 hedder det
saaledes i en Skatteklage, at „de velhavende Faniiliers Antal paa Fredensborg
er formindsket med over Halvdelen", og
at „Ncrringslpsheden i det hele griber betydeligt om sig", men selv om en saadan
Tilbngegang har fundet Sted. har den i
hvert Fald kun vceret pjeblikkelig.
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Fredensborg Slot var jo nemlig ndset
til Hoffets Sommerresidents, og den Dag
i Aaret 1861, da Kong Frederik den syvende
holdt sit Jndtog paa Fredensborg, blev en
betydningsfuld Dag for Asminderpd-Gronholt Kommnne.
At Frederik den Syvendes og senere
vort nuvcrrende HofsOphold paa Fredens
borg, saavel som den ny anlagte Bane
havde stör Jndflydelse ogsaa paa Faltigvcesenet, er en Selvfolge. Med Hoffet
koni flere og flere velhavende Familier til
Byen, Banen ogede Autallet af Beboere,
og Fattigvoesenets Jndtcegter blev derved
stprre, Fattigforstanderskabet derigjennein i
Stand til at yde de Faltige inere Hj^rlp.
V i have i det foregaaende sulgt Asminderk>d og Grpnholt Sognes Fattigvcesen indtil 1867, det Aar i hvilket den
ny Kommunalloo gaves.
Dette Aar og det foregaaende er i flere
Henseender mcrrkeligt i KommunenS Fattigvcesens Historie, fornemmeligt fordi man i
dem fik rejst Forssrgelsesanstalten, og berved blev i Stand til ikke alene paa en
mere hensigtsmcrssig, men ogsaa paa en
fyldigere Maade at tage sig af de Faltige.
Og ligesom Fattigvcesenet fra den Tid
fremtrceder i en mere omfaltende Skikkelse
end tidligere, saaledes fik ogsaa Fattig
forstanderskabet fra ncevnte Tid lidt efter
lidt mere og mere Myndighed, flere og
flere Säger blev overgivet til dels Be-
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Handling, saaledes at Betegnelsen Fattigforstanderskabkt fra den Tid ikke rigtig
passer mere, idet Fatligvcrsenet i de paafplgende Aar Niere og niere bliver kun en
Del af det, hvormed Forstanderskabet maa
besaite sig; ined andre Ord: der indtrceder
fra Aaret 1867 en Hel ny Periode, i
hvilken Tilsiandene i et og alt er forstjellige fra dem, jeg i det foregaaende har
forskigt at skildre.

