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Fremragende

Danske B in d er
fn r

og

»u.

S m a a Livsskildringer og Tidsbilledcr
af

D. E . R n g a a rd .

»Ogsaa und« den fimp'e Kjortel
finde- der ofte Visdom."

6i,'ce»'o.

Ljsdenhavn.
Trykt ho- S. lk. Bord ine.
IN I.

Det

Rongek. llan^e Lanll^u8!lokllning8^e^aö.
der
g j e n n e m mere end et A a r h u n d r e d e
paa mangfoldige Maader har bragt

störe og uegennyttigr Ofre
for

Bondestandens Opkomst og Fremblomstriug,
oq derved bidraget saa saare meget
til at hceve den

fra Uoi-enhe- og Aandstraldom
til Oplysning og ^andsfrihed,
samt alle

srelnaHrceöen^e R lrn ll
og
I ta a ö e s u k lle

^ n g k in g e
i

den danske B o n d e s l a n d ,

der ville folge
fremragende S t a n d s f o e l l e r s Fodspor
og lade sig lede af Opmuntringen:

»G ak D u hen og g jo r lig e s a a !"
til Gavn og Elade for tta r og Hern,
til Held og Vrlsignelfe for ^irdrelandrt.
til et haderligt og varigt Lstermale
hos Aktliuge
°g

kommende Llagter.
tilegnes
dette Strist
om

fremragende danske Bonder for og n«
»f

Forsattereii.

(Hororö og Inäleäning.
<^)en ene S la g t vandrer hen over den andens Grave,
og faa Aar efter sin Bortgang fra Livets Skueplads
synes den ene Slcegt efter den anden at vcrre sporlM
forsvunden: — for Mangfoldige synes den endog aldrig
at have vcrret til.
Alle have ikke og kunne ikke have et
lige aabent og levende P je for, at Grundlaget for djn
Fcerd og Birksomhed, som den nulevende Slcegt udfolder,
maa syges hos den allerede bortgangne Slcegt: at det er
dennes paabegyndte Gjerninger, som de Efterlevende fort
satte og fuldstandiggjsre, og at vore Esterkommere skulle
tage Arv efter öS samt fortsatte og udvide, hvad vi have
forberedt og udfyrt i dette eller hint af Livets gode og
retstafne Med og M aal, i denne eller hin af LivetS Haderlige og foradlende Dont og Daad. Vi vandrc saaledeS
ikke blot hen over vore Fadres Grave, men vi bo og
bygge tillige paa dem, og vore SEtlinge skulle engang
indtage de Pladse, som vi tidligere eller senere forlade.
Men fordi den ene S la g t efter den anden saaledeS
gaar dort og, hvad den störe Mangde angaar, ligesom
sporldft forsvinder fra Jorden: saa leve Slagterne — med
Undtagelse af dem, der gik bondekladte — dog endnu i saadanne afdyde M and og Kvinder, der saa at sige reprasenterede en Hel TidSalder» M and og Kvinder af denne eller hin
Stand. M an har sorget for og fredet om et varigt
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Eftermale for Storni«nd, Fadrelands-Forsvarere, Larde,
Kunstnere, Rigmcend, Velgjorere o. s. v., ja endog Forbrydere, ved at optegne for de kommende Slcegter, hvad
Saadanne have virket og udrettet eller forbrudt i Livet.
Og det var ret og billigt, at det saa skete.
Der gaves
derved Sam tid og Estertid Exempler til Efterligning og til
— Afskrcrkkelse. Jkkun den d a n f l e B o n d e s t a n d harman
hidtil medTavShednasten ganfkr ellerformeget overset, skjont
den dog uomtvistelig er Folkets Kjarne, og fljont det maa
indrM mes, at der ogsaa blandt danfle B inder fandtes
«g sindes mangfoldige haderlige, indflydelsesrige, fremragende og fortjenstfulde M and, der kunne anseS som selvstrevne Jstedtrcedere til en given Tid for den SamfundSklaSse, de tilhore, og derfor med ligesaa fuld Foje, som
mange Andre i andre Livsstillinger» fortjene, ikke blot, at
deres Virksomhed gjores bekjendt i en starre KredS, end
den snavre, hvori de leve og sysle, men ogsaa, at der
aflcegges et Vidnesbyrd om deres Livsfard, der kan tjene
dem til et hadrende Estermale hos kommende LEtlinge og
kommende S lagter.
Dette synes saameget hellere at
burde ste, som det for Esterkommerne vistnok vil vare af
noget Vard, af nogen virkelig Nytte, at lare nogle af de
M and at kjende, der levede og virkede i Bondens T raldomS- og fFrst« FrigjsrelseS-Dage og i hele Folkets forste
Frihedsaldrr, og som med Jv e r og Nidkjarhed arbejdede
med hen paa, at Bonden havedes til Bevidsthed om fin
retmaSsige Stilling i Borgersamfundet. om at Friheden
flog faste og starke Rodder i Folkets fände og sunde
Ajarne.
Naar man sysler med Undersogelser angaaend« Personalforhold i den danfie Bondrstand, navnlig i forrig«
Tider, kommer Tanken uvilkaarlig og let til at dvale ved
Mindet om, at der fra denn« Bondestand er udgaaet M and,
der have arbejdet sig stem til en anset Stilling og »undet

et hcrdret Navn i de ovrige SamfundSklaSser, Mcend, der
senere ere blevne nogle af Danmarks meget lcrrde og beromte Mcend og blandt disse endog En, der har erhvervet
sig et uforgcengeligt og verdenSberomt Navn som Sproglcrrd. Forfolges Undersogelserne med nogen storre Udforlighed og Nojagtighed, fremtrceder det som en höjst
glcrdelig og opmuntrende Kjendsgjerning, dels at Antallet
af saadanne Mcend er langt storre, end man i forste Pjeblik tcrnkte sig det, dels at Bondestanden i hver enkelt
Landsdel har Saadanne at opvise, om end ikke i et og
samme tilsvarende Forhold, til hvilket sidste en af Aarsagerne vistnok maa soges i den forskjcrlligartede Samfundsstilling, som Bonden indtog, iscer tidligere, i de forstjcrllige Landsdele.
Det ligger nu vistnok udenfor dette
Arbejdes P lan at omtale saadanne Moend, navnlig paa
en omstcendeligere M aade: men paa den anden Side tor
det sikkert antages, at en Liste over et storre Antal Meend,
der ere fodte af Ronderfolk, men senere have arbejdet sig
frem til en mere eller mindre hoj, Nogle endog til en
glimrende Stilling i Samfundet, ikke vil vcrre blottet for
alt Voerd, men tor tvertimod antages at vcrre kjcerkommen.
Bi ville derfor ikke undlade med nogle faa Ord at ncrvne
nogle af hine Mcend, om hvem det med Vished vides, at
de skuede Dagens Lys forste Gang i danske Bondehuse,
— Mcend, af hvis Glands der, om vi faa tor sige, ligesom kasteS et smukt og oplivende Skjcrr ud over den
Stand, hvoraf de fremgik. De mcerkeligste af dem noevnes
her med udhcrvet Skrist.

A j« lla » L .
1.
P e d e r G j e l s t r u p , fodtiN vbr. 1581 iGjelstrup
i OdSherred, dod 1630 som Professor i Filosofi ved Kjobenhavn» Univerfitet. HanS „sättige F o rald re": RielS Sorensen og Anne EhristenSdatter.
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2. Niels Pederfen, f. 1601 i Orelpse (Aarrlpse ved Gisselfeldt?), -s 4. Oktbr. 1634 som Professor
i de psterlandske Sprog og som Doktor og Professor i
Theologi. Forcrldre: Peder Nielsen og Dorthe Hansdatter.
3. H a n s H a n s e n V i n d e k i l d e , f. 25. Ja n . 1625
i Vindekilde i Odsherred, -s 12 April 1711 som Prcrst og
Jubellcerer i Stenlpse ved Frederikssund.
Forcrldre:
Bonden Hans Gregersen og (?).
4. Peder Pederse« Syv, f. 1631 i Syv ved
RoSkilde, -s 1702 som Prcrst i Hellested, som flittig Samler af Kcrmpeviser og Ordsprog og som ,,1'tnIvIoAu» re
^iu8 cinniece linßv«" (Kgl. dansk Sprogmestrr). Forcrldre:
Bonden og vistnok Kirkevcergen Peder (Olufsen) oZ (?).
5. Johan Kastrup, f. 2. Febr. 1675 i Kastrup
paa Amager, -s 30. M aj 1730 som „anset, fortrinlig
Skolemand" og Prcest i Kippinge paa Falster. Forcrldre:
Bonden Je n s Svendsen Liremand og Anne Jansdatter.
6. N i e l s H a n s e n H e j n i n g , f. 1681 i Hejninge
ved Slagelse, 1- 28. Oktbr. 1766 som Prcrst og Provst i
RerSlev ved Slagelse.
Forcrldre. Gaardmand Hans
Larsen og Kirsten Nielsdatter.
7. P e d e r H j o r t , f. 1700 iLidpv ved Kjpbenhavn,
-j- 7. Febr. 1753 som Prcrst og Provst i Karleby paa F al
ster. Forcrldre: Bonden Peder Jensen og (?).
8. L a r s Ni e l s e n S v o g e r S l e v , f. i J u l i 1 7 l l i
SvogerSlev ved Roskildr, -s 1. Decbr. 1786 som Prcrst i
Stadager paa Falster. Forcrldrene vare „Bpndrrfolk".
9. T h o m a s A n d r e s e n M ö l l e r , f. 23. Maj 1721
i Gudmandsdrup ved Holbcrk, s- 26. J u li 1789 som Prcrst i
Storehedinge. Forcrldrene vare „Bpnderfolk".
10. S v e n d Mi kkel s en E g e r o d , f. 12. Novbr.
1737 i Scrrslev ved Holbcrk, -s 26. Ju n i 1792 som Prcrst i'
Tingsted paa Falster. Forcrldre: M urer Mittel Svendsen
Egerod og Ane Jensdatter.
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11. J a k o b C h r i s t i a n S c h mi d t h , f. 22. Aug.
1764 i et Skovhus ved Esbpnderup, -j- 26. J u li 1846
som Prcest i Mesinge ved Odense.
Forcrldrene vare
Bonderfolk, men Han opdroges af Stedfaderen Gmd. og
Smed i Lindved ved Vejle M ads Jensen og Bodil Jakobsdatter. Af Smed dannede Han Navnet Schmidth.
12. P e d e r Bi rch, f. 22. Febr. 1765 i en Bondeby
ved Holbcrk, 1- 2. Ju n i 1641 paa „S odal" ved Viborg
som fhv. Prcest for Vederso ved Lemvig. Forcrldre:
Landsbysmed (??).
13. Hans Bjerregaard, f. 22. Febr. 1766 i
Gjentofte, -f 12. J a n . 1860 som fhv. Prcest i Hjermind
ved Viborg, som Jubellcerer og Konsistorialraad.
F or
crldre: „den lcrrde Bonde" Hans Jensen og Ellen Ja tobsdatter.
14. P e d e r Ha n s e n , f. I. Ju n i 1773 i Kjpng,
s- 20 M arts 1659 som fhv. Prcest i Slangerup, som
Jubellcerer og Konsistorialraad. Forceldrene vare sättige
Husfolk: Hans Christensen og Maren Hansdatter.
15. P o u l E d v a r d R a s m u s s e n , f. 29. Oktbr.
1 7 76 i Farum, -f 18. J u li 1860 som fhv. Auditor og
Assessor i Kjpbenhavns Fattigvcrsens Politiret.
Forcrldrene vare „Bpnderfolk".
16. P e d ö r Ha n s e n , f. 25. J a n . 1787 i Sonnerup
i Odsherred, -f 19. Oktbr. 1853 som Ejer af „Prof. Smiths
fysiske og optiske Etablissement" i Kjpbenhavn. Forcrldre:
Husmand Hans Pedersen og (?). (se Jylland Nr. 19.)
17. C h r i s t i a n M a d s e n , f. 18. M arts 1791. -f
28. Aug. 1848 som Godsejer til Daurupgaard og Avlingsbestyrer ved Frederiksborg Ladegaard. Foroeldre: Faderen
„en simpel Landmand" (??).
18. He nr i k La r s e n K p h l , f. 6. Aug. 1793 i
Sssum, -f 12. Decbr. 186« som Uhrmager og BorgerReprcrsentant i Kjpbenhavn. Foroeldre: Hjulmand, Snedker
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og Jordbruger LarS Henrik Hansen Kyhl og Marie
Jensdatter.
IS. Jen- Jense«, f. 20. Septbr. 1796 i Scrrs
lev, lever som titulcer Prof., Etatsraad og fhv. Seminarie
Forstander. Foroeldre. HuSmand Je n s Nielsen og M ar
grethe LarSdatter.
20. J e n s L a r s e n N y r o p , f. 11. April 1831 i
Nyrup ved Kallundborg, lever som fprste Tenorsanger ved
det kgl. Theater. Foroeldrene ere „Bpnderfolk".

L o lla n L .
1. RielS Hemmingsen, f. 12. Maj 1513 i
Byen Egholm, Herritslev S ogn ved Nysted, -j- 23. Maj
1600 som fhv. Prcest ved Helliggejstes Kirke i Kjpbenhavn,
som lcerd Forfatter og „hele Danmarks Loerefader". Forcrldrene vare de „ringe og sättige Folk": Smed Hemming
Nielsen og Karen (eller Kathrine ?).
2. R a s m u s V i n d ,
1702 i Vindeby ved Nakskov,
1777 som Prcest i Spllested ved Nakskov. Forcrldre: „en sättig Hmd. og Skrcrder" Niels Rasmussen og (?).
3. M o g e n s M a d s e n M i n e r t h , f. 2. Aug. 1714
i Kjpbelev ved Nakflov, 1- 12. Nvbr. 1781 som Prcest
i Arninge ved Nakskov. Foroeldrene af Bondestand: Mads
Mogensen Minerth og Kirstine Sprensdatter.
4. Mi kkel R a s m u s s e n , f. I. Aug. 1743 i Urne
ved Nakflov, -s 31. J u li 1810 som Prcest paa Bogo.
Foroeldre: Hmd. Rasmus Madsen og (?).
Fye«.
1. Hans Lause»,
Novbr. 1561 som Danmarks
i Ribe. Forceldrene vare de
Tage (eller Taue) og Karen

f. 1494 i Birkende, f 11.
Kirke-Reformator og Biflop
„oerlige BFnderfolk": Smed
(eller Kathrine?).
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2. H a n s S v a n i n g , f. 1503 i Svaninge, -j- 20.
Septbr. 1584 som kgl. Historiograf. Forceldrene vare
„sättige Bonderfolk".
3. L a u r s (LarS) J e s p e r s e n , f. 1522 i Aaby
ved Faaborg, -j- 9. J u n i 1604 som Prcest, Provst og
Jubellcrrer iE spe. Forceldrene vare: „Ejendomsbonden"
Jesper Laursen og (?).
4. J o r g e n J e s p e r s e n , f. 1525 i Aaby, -s 11.
Oktbr. 1609 i Svendborg som fhv. Proest og Jubellcrrer
i Svindinge ved Svendborg. En Broder til den Foran
noevnte.
5 Peder Jakobson Flemlose, f 1554 i
Flemlose, -s 1599 som Licentiat i Medicinen og „erfaren
Astronom og Kemiker". Forceldrene vare „Bonderfolk".
6. P e d e r K n u d s e n B e l l i n g (Balling), f. 1616
i Bellinge ved Odense, begravet 6. M arts 1721 som P rast
i Assens. Forceldrene vare „crrlige Bonderfolk".
7. J e n s M a d s e n F a b e r , f. 13. Decbr. 1654 i
Sollinge, -j- 28. J u n i 1716 som Prcrst i Gislev.
Forcrldre: Smed (heraf Navnet Faber) M ads Jensen og
Kirsten Henriksdatter.
8. R a s m u s A n d e r s e n B a l s l e v , f. 1659 iB a ls
lev, -j- 1718 som Amtsforvalter for Odense og Rugaards
Ämter. Forceldre: Bonden Anders Rasmussen og (?).
9. P o u l H o l m , f. 19. M arts 1704 i M aale paa
Hindsholm (heraf Navnet), -j- 27. J a n . 1785 som Kon
rektor og Prof, i Beltalenhed ved Gymnasiet i Odense.
Forceldrene vare „Bonderfolk".
10. R a s m u s E d s b e r g , f. 12. M arts 1721 i Eds
berg ved Odense, 1- 18. M arts 1790 som Priest i Brcrnde
rup. Forceldre: „en crrlig Bonde" Hans Rasmussen og
Anne Kathrine Jorgensdatter.
11. R a s m u S P e d e r s e n N y - r u p f. 12. M arts
1759 i Ryerup ved Assens» ^ 28. J u n i 1829 som Pro
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feSsor og Universitets-Bibliothekar. Foraldre: Gaardfaster
Christen Rasmussen og Karen Simonsdatter.
12. HanS Christian Lund, f. 5 Ju n i 1765
i Lumby ved Odense, 1- 17. April 1846 som „den fprste
Homöopath i Danmark". Forcrldre:
13. H a n s V a n d a l l , f. 10. Oktbr. 1774 i Sletterod ved Middelfart, 1-14. J u li 1846 som P rast i Gudbjerg. Foroeldre: Selvejerbonde Ole Nielsen og Karen
Marie Jensdatter.
14. H a n s J a k o b H a n s e n , f. 25. Febr. 1766 i
Brylle, -s 2. Febr. 1850 som Overlcerer ved Ribe loerde
Skole. Foroeldre: Tpmmermand (??).
15. Ikasmus Kristia« Rafk, f. 22. Nvbr.
1787 i Broendekilde, -j- 14. Nvbr. 1832 som Professor og
Universitets-Bibliothekar og — verdensberpmt Sprogloerd.
Foroeldre: Husmand og Skroeder Niels Hans Christian
Rasch og Kathrine Henriksdatter.
16. P e d e r R a s m u s s e n , dpbt 12. Decbr. 1790 i
Stoense paa Langeland, -j- 17. J u n i 1865 i Rudkjpbing
somBy- og Herredsskriver. Foroeldre: Husmand Rasmus
Pensen og Else Christensdatter.
17. Niels Mathias Petersen, f. 24. Ju n i
1791 i Sanderum, 1-11. Maj 1862 som Professor i de
nordisk« Sprog ved Universitetet. Foroeldre. Husmand
M athias Petersen og Ane Kirstine Danielsdatter.
18. H a n s J p r g e n Gr p n h o l t z , f. 23. Aug. 1793
i Fpns, lever endnu som praktiserende Lage i Assens.
Foraldre: Husmand Niels Nielsen og Ane Hansdatter.
19. H a n s K r i s t i a n Rask, f. 5. Ja n . 1805 i
Broendekilde, lever som Proest i Viskinge ved Kallundborg.
Han er Broder til foranstaaende RaSmus Kr. Rast.
20. NasmuS Nielsen, f. 4. J u li 1609 iR orslev, lever som Professor i Filosost ved Universitetet. For
aldre: HuSmand Niels Berthelsen og Anne Kathrine (?).
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tlo r r e jy lla i» - .
1. Morten Bornp (Bsrup), f.1446 i en Bondeby
(B^rup?) ved Skanderborg, -f 1526 som berpmt Skolemand
og somPrcest ved Domkirken i Aarhus. Forcrldrene vare
„Bpnderfolk".
2 Jens Pedersen Skjellernp, f 1496 i
Skjellerup ved Hobro,
1582 som Biskop i Bergen
Forirldre: Peder Jensen og Maren Nielsdatter.
3. Laurs Berthelsen, f. 1514 i Harsyssel, s
19. J a n . 158« som Biskop i Aarhus.
Forcrldrene vare
„Bpnderfolk".
4. Christen Longberg (I^onAomontLnu-,), f. i.
Oktbr. 1562 i Longberg eller Lumborg ved Lemvig, -f 8.
Oktbr. 1647 som beromt Astronom. Forcrldrene vare
„Bpnderfolk".
5. P e d e r Ni e l s e n , f. i Maj 1583 i Voldby ved
Horsens, s- 12. Septbr. 1638 som Borgtnester og Tolder
i Nyborg. Forcrldre: Bonden Niels Andersen og Else
Jensdatter. (2 af P . Nielsens S snner adledes under
Navnet Lerche.)

6 Laurids Mortensen Skavenins. f
Aug. 1589 i Skagen lhvoraf Navnet Skavenius), 1- 22.
Ju n i 1655 som Biskop i Kjpbenhavn. Forcrldre: Fisker
Morten Laurssen og Maren Sprensdatter.
7. Er i k O l s e n T o r m , f. 13. Septbr. 1607 i
Lille-Torm ved Holstebro, -j- 2. Ju n i 1667 som Stistsprovst i Kjpbenhavn. Forcrldre: Ole Frandsen og Dorthe
Sommer.
8. L a u r s M o r t e n s e n V i d s t e d (eller Vedsted), f.
i Maj 1614 i Vedsted i Bendsyssel, -f som afsat Prcrst
og Provst i Nakskov 8. M arts 1674, ifplge Bestrcrbelser
af Hans kjpdelige men unaturlige Broder, den dervcerende

14
Raadmand Peder Mortensen Vidsted. Forcrldre: „de a r 
tige Bpnderfolk" M orten Ibsen og Karen JenSdatter.
s. Christen Lodberg, f. 31. Oktbr. 1625 i
Todbpl i Thy, -s- 12. J u n i 1693 som Bistop i Ribe.
Foraldre: „de faltige Bpnderfolk" Je n s Christensen og
Karen Christensdatter.
1V. O le J e n s e n H o l m b o , f. 1637 paa H irts
holmen i Kattegat, s 7. Novbr. 1714 som P rast ogJubellarer i Torrild ved Aarhus. Foraldre: Fifler Je n s
Olsen (og ?), der af egne Midler lod Kirken paa Pen
opfpre.
11. A n d e r s K n u d s e n T h o u s t r u p , f. 1 1 .M arts
1664 i Thoustrup ved AarhuS, -s eller jordet 18. Novbr.
1750 som P rast og Jubellarer i AarSlev smsteds. Foraldr«: 7,Landsbysnedker" Knud Andersen og Edel Thpgers
datier.
12. Peder Horrebov, f. 14. M aj 1679 i L-gstpr, 1- 15. April 1764 som Doktor i Mediein og pverst
mathematist Professor ved Universiretet. Foraldre: „de
sättige Folk" Fister Niels Pedersen og Else Christensdatter.
13 Niels Berlhelse« Ryberg, f 14 Sepibr.
1725 i Ryberg ved Skive, -s 29. Aug. 1804 som Chef
for Danmarks stprste HandelshuS, som stör Godsejer og
Konferentsraad. Foraldre: Berthe! Christensen og Vibeke
Nielsdatter.
14. J a k o b R a h b e k , f. 17. Septbr. 1726 i S pn
derstov ved Barde, 1- 19. Novbr. 1795 i Kjpbenhavn som
Justitsr. og Toldinspektpr. Foraldrene vare „Bpnderfolk".
15. H a n s M p l l e r , f. 20. Novbr. 1736 i Stoustrup ved Fredericia, -j- 19. Febr. 1796 som Landfysikus
i Norge. F o raldre: „Selvejerbonde" Niel« Hansen M iller
og Kathrine JprgenSdatter Bang. En Broder til Nr. 23.
16. C h r i s t e n S c h i f t e r , f. I.M a j 1739 i JngerSlev
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v«d Aarhus, -j- 3. Nvbr. 1601 som Dommer i Hof- og
Stadsretten. Foraldre: „en velhavende Bonde" (??).
17. S p r e n J e p p e s e n S a l l i n g , f. 1739 iH arre
ved Skive (Salling Syssel), -j- 19. Septbr. 1791 som
Praest i Junget ved Viborg. Foroeldre: Bpnderfolkene
Jeppe Malthesen og Anne Sprensdatter.
18. J ö r g e n H a n s e n , f. 24. Febr. 1750 i VsterVamdrup ved Kolding, -s 5. M arts 1812 som Professor
og fhv. Rektor. Foroeldre: Bonden Hans Hansen og (?).
19 Jeppe Smidt, f. I. M arts 1759 i Skjoldborg i Thy, -s 5. Nvbr. 1621 som Professor og Ejer af
et stört Etablissement i Kjpbenhavn for fysiske, optiske og
mathematiste Jnstrumenter. Foroeldre: Smed Hans Chri
stian Smith og Dorthea Poulsdatter (se Nr. 35 og Sjoelland Nr. 16).
20. Klaus Langhaar Smidt, f. 30. Septbr.
1761 i Ronshave ved Kolding, 's 26. Decbr. 1622 iVestindien som Iste Negeringsraad og EtatSraad. Foroeldre:
Selvejerbonde Niels Peder Sm idt og (?).
21. J e n s S t o u g a a r d , f. 30. Oktbr. 1761 i Ry
ved Himmelbjerget, -s 4. MartS 1838 som Prof, og fhv.
Rektor i Aarhus. Foroeldre: Snedker Peder Pedersen
og Anne Kathrine Herholdt.
22. H a n s T p n n i n g , f. 31. Aug. 1763 i Tpnninggaarde ved Horsens, -j- 24. Decbr. 1844 som Proest i
Grundfpr ved Aarhus. Foroeldre. Gaardejer Je n s P e 
dersen Tpnning og Birthe Jensdatter.
23. Rasmus Möller, f. 29. Septbr. 1763 i
Stoustrup, 1- 9. Nvbr. 1842 som Biskop over Lolland etc.
En Broder til Nr. 15.
24. P e d e r D a s t r u p , f. 21. J u n i 1770 i Andst
ved Kolding, -j- 28. Nvbr. 1847 som Preest i Egebjerg
ved Kallundboeg. Forcrldr«: Gaardejer Lars Dastrup og
In g er Pedersen.
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- 25. J e n s H a r b o , f. 5. Decbr. 1770 i Randersegnen, 1- 7. Septbr. 1824 som Chef for et aiiset Handels
hus i Kjobenhavn, Bank-Reprcrsentant og Formand for
Borger-Repräsentationen. Forcrldrene vare „Bonderfolk".
26. J e n s L a s s e n T o m m e s e n , f. 30. Maj 1771
i Vendsyssel, 1- 24. J u li 1839 i Hammel ved Aarhus
som Birkedommer og Godsinspektor paa Frijsenborg. For«ldrene vare „Bpnderfolk".
27. A n d r e a s B o j e , f. 10. M aj 1773 i Bondebyen Holbcek ved Randers, -f 15. Nvbr. 1854 som Prcest i
Stadager paa Falster. Forceldre: Spren Jensen Boje og
Birthe Andersdatter.
28. M ittel dtielsen, f. 6. Decbr. 1776 i
Ssnder-Vilstrup ved Kolding, ^ 1 1 . Febr. 1846 som Prof,
og fhv. Bestyrer af „Borgerdydskolen" i Kjpbcnhavn.
Forceldre: Niels Mikkelsen og Karen Hansdatter.
29. J e n s P et er s en, f. 17. Ju n i 1777 i Ferup ved
Kolding, s- 18. Nvbr. 1828 som Prcest i Skjelby paa Fal
ster. Forceldre. Gmd. Tülle Petersen og Anne Jensdatter.
30. A n d r e a s Ha n s e n K j e l d b e r g , f. 18. Oktbr.
1777 i Kjeldberg ved Kolding, -s 21. Oktbr. 1848 kom
Prcest i Havrrbjerg ved Slagelse. Forceldre: „en driftig
Bonde" Hans Nikolaj Kjeldberg og Mette Andersdatter.
31. P e d e r Mi kke l s e n S c h i n n e r u p , dobt 29.
M arts 1778 i Skinnerup ved Thisted, -s 2. Septbr. 1659
som Prcest og Provst i Blegind ved Skanderborg. Forceldre: Bonden Mittel Pedersen og Karen Nielsdatter
Thousgaard.
32. J e p p e C h r i s t e n s e n Q v i s t g a a r d , f. 13.
M arts 1781 i Vester-Lyby ved Skive, s- 16. Decbr. 1850
som Prcest og Konsistorialraad i Aagerup ved Roskilde.
Forceldre: Bonden Christen Nielsen Qvistgaard og Bodil (?).
33. M a d s C h r i s t e n s r n R o d , dpbt 6. Maj
1761 i Pster-Tversted j Vendsyssel, -s eller jordet 6 Nvbr.
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1663 som fhv. HerredSfoged og Justitsraad. Forcrldre:
Gmd. Christen Madsen og Kirsten ChristenSdatter.
34. N i k o l a j C l a u s e n Schack, f. 22. Nvbr.
1761 i Hillerup ved Ribe, -j- 23. Febr. 1644 som fhv.
Proest ved „Frelsers Kirke" paa Christianshavn. F or
crldre: Bonden Anders Clausen og Marie Nielsdatier.
35. C h r i s t e n S m i t h , f. 30. M arts 1782 i
Skjoldborg, -j- 28. Decbr. 1850 som Medejer af Prof.
Sm iths Etablissement i Kjpbenhavn. Han var en Broderspn af Jeppe Smith (se Nr. 16 og Sjcelland Nr. 16).
36. O le C h r i s t i a n G a m m e l t o f t , d p b t 9 . J u n i
1783 i Nprre-Lem ved Lemvig, -s 9: Nvbr. 1821 som
Grosserer i Kjpbenhavn. Fvrcrldre: Gaardejer Christen
Jensen (af Gaarden Gammeltoft) og Johanne Sprens
datier.
37. Anders Stephansen, f. 20. Aug. 1791 i
Terndrup ved Aalborg, -j- 22. M arts 1870 som Bestyrer
af Opdragelses-Anstalten „Holsteinsminde" og Folkehpj
skolen „Hindholm" ved Holsteinborg. Forcrldre: Bolsmand Stephan Christensen og Kirsten Andersdatter.
38. P e d e r K r a g h , f. 20. Nvbr. 1794 i Gimming
ved Randers, lever som Prcrst i Osbp ved Haderslev.
Forcrldre: Selvejer-Gaardmand M ittel Kragh og Kirsten
Pedersdatter.
39. P e d e r N i k o l a y s e n , f. 1797 i Vcrrum ved
Nanders, 1- 18. M arts 1839 somBataillons-Kirurg og praktiserende Lcrge i Ddby ved Thisted. Forcrldre: Gaardejer
Nikolaj Pedersen og Else Olesdatter.
40. I k a S m n S S o r e n s e n , f. 8. M arts 1799 i
Jcrllinge ved Vejle, -j- 23. M aj 1865 i Kjpbenhavn som
fhv. Skolelcrrer og utrcrttelig Folkevcrkker.
Forcrldre:
Gaardmand Sören Henriksen og Karen Marie Jensdatter.
41. J e n s F l ^ e , f. 2 7 .Nvbr. 1800 iKollund ved
Frrmragende danfi« Bender.
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Herning, lever som Stists-Landinspettpr og Justitsraad'
paa Lindberggaard ved Barde. Forcrldre: Gaardejer og
M dhandler Palle Christensen Flpe og Margrethe Christensdatter.
42. C h r i s t i a n T e r p , dpbt 4. Ju n i 1803 i Terp
i Vendsyssel, - j - l l . Maj 1865 som Told-Jnspettpr iRpnne.
Forceldre: Gaardmand M ittel Larsen og Sofie Jeppesdatter.
43. Christen Hermansen, f. 3 i .J a n . 1806 i
Store-Brpndum ved Aalborg, lever som Professor iTheologi ved Universitetet. Forcrldre: Husmand Herman Christedsen og (?).
44 Christen Christense» Möller, f 4 Febr.
1810 i Storvorde ved Aalborg, lever som Forstander for
Opdragelses-Anstalten i Flakkebjerg for forvildede Bprn.
Forcrldre: Husmand og Mpllersvend Christen Poulsen
Mpller og Mette Christensdatter.
45. C h r i s t e n T h o m s e n C h r i s t e n s e n , f. 0.
April 1814 iScedding Storgaard, -j-14. Nvbr. 1868 som fhv.
Prcrst i Hals ved Aalborg. Forcrldre: Christen Nielsen
Jessen og Kirstine Jprgensdatter.
46. J e n s Ki r k , f. 16. J a n . 1833 paa Ebbensgaard vedRingkjpbing, lever som Land-Inspektor paa Holmegaard smstds.
Forcrldre: Gaardejer Ole Christian Chri
stensen Kirk og Mette Christensdatter.

A s n d e rjy U a n L .
1. V i l l a d s N i e l s e n , f. 1548 i Brpns, -j- 25.
Maj 1624 som Lektor i Theologi og Kanonikus i Viborg.
Forceldre: „en enfoldig, crrlig og gudfrpgtig Bonde" Niels
Villadsen og Maren (?).
2, N is H a m m e l e f , f. 3 April 1735 i Hammelev
ved Haderslev, -j- 16. Ja n . 1801 som StempletpapirsForvalter og EtatSraad i Kjpbenhavn. Forcrldre (? ?).
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3. Petzer Outzen Bojsen, f. 16. Novbr- 1762
i Emmerlev ved Tender, -j- 10. M aj 1831 som Biskop
over Lolland etc. Forceldre: Landmand og Kniplingshandler Boje Outzen Bojsen og (?).
4. J a k o b T h o m s e n , f. 3. April 1771 i Mjang
paa Als, j- 14. Oktbr. 1836 som fhv. Bank-Direktpr og
E ta tsra a d / Forcrldrene vare „Bpnderfolk".
5. H a n s C h r i s t i a n s e n J e s p e r s e n , f. 8. Decbr.
1775 i Hastrup ved Flensborg, j- 12. M aj 1844 som
Prcrst i Ncrbsager ved Horsens.
Forceldre: Christian
Jensen og Karen Hansdatter.
6. HanS Ontze« Björn, f. 14. Decbr. 1777 i
Astrup ved Tpnder, -j- 15. M aj 1843 paa Frydenlund ved
Kjpbenhavn som fhv. Rektor. Forceldre: Selvejer-Bonde
Johannes Nikolaj Bjprn og (?).
7. N i e l s J e n s e n i u s B l u m e , dpbt 15. Oktbr.
1780 i Spandet ved Tpnder, j- 9. J u n i 1853 som fhv.
Herredsfoged i Roskilde.
Forceldre: Kniplingshandler
Jen s Villadsen og Mette Nielsdatter.
8. A d s e r H a n s e n B l u m e , f. 28. Nvbr. 1801
i Melby, Spandet Sogn, lever som Prcest og Provst i
Ernndlev ved M anko. Forceldre: Kniplingshandler Villads Jensen og M aren Adsersdatter. Han er en Broderspn af Sidstncrvnte.
9. J p r g e n H a n s e n , f. 11. Febr. 1602 i Tandslet paa Als, lever som Prcest i Guderup og fhv. Biskop
over Als-LCrp. Forceldre: Smed og Jordbruger Christian
Hansen og Ane Kathrine Jprgens.
10. LauridS Petzersen S k a u » f 22. M aj
1817 i Sommersted ved HaderSlev, ^ 11. M aj 1864
som Amts-Forvalter i Haderslev. Forceldre: Gaardejer
Je n s Lauridsen Skau og (?).
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Det er en smuk og M alende Krebs af ansete og fortjenstfulde, af lcerde og tildelS navnkundige og berpmte
Moend, vi her hav« lcert at kjende som Moend, hvis Bugger
stöbe i banste BFnderhuse.
Krebsen kunb« vceret gjort
«ndrm starre, end den alt er bleven, og vilde vi have udvidet den til ogsaa at omfatte Spnnespnner af B-nderfolk, künde der vcrret medtaget Moend som Bistopperne
M a r t e n s e n , K i e r k e g a a r d og D a u g a a r d , President
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i Hojesteret J o h a n n e s E f r a i m Lar s en, DigterenKnud
L y n e R a h b e k , Orientalisten Prof. J e n s Las s en R a s 
m u s sen og mange Flere, for ikke at tale om, at der
blandt fjernere LEtlinge af Binder maatte ncrvnes t. Ex.
de lcrrde B a r t h o l i n e r , P o n t o p p i d a n e r , Bistopperne
Laurids T hura, Hans A d o lf B r o r s o n ogBalslev,
Lensgreverne Lerche og ooerordenlig mange Andre.
Det ligger ncrr for Tanken at antage, at der af en
Bondestand, hvoraf der er udgaaet en Kreds af saadanne
Mcrnd som de foran ncrvnte, ogsaa nodvendigvis maa
vcere og virkelig er udgaaet fremragende B inder. Det
Modsatte vilde voere noget Usoedvanligt og Unaturligt.
Naar vi i det Esterfolgende Hilfe paa nogle danste B on
der, hvoraf vi hidtil maaske kun have Hort de Fcerreste
ncrvne, ville vi ventelig komme til fuldstcrndigt at fände,
at vort Fcrdreland med fuld Foje kan gjore Krav paa, at
ogsaa fremragende og derfor mindevcerdige Bonder have
Haft deres Bugger og fundet deres Grave iblandt os: —
at den danste Bonde kan vcere stolt af at kunne pege hen
paa ikke faa scerdeles fortrinlige Standsfceller fra en celdre
og nyere Tid: — at det vilde vcere Synd og Skam, om
ikke Saadannes Navn« og Minde reddedes fra Forglemmelse. Og samtidig dermed ville vi med Tryghed hengive
öS til det Haab, at saadanne Bonders Antal stadigt vil
voxe i et langt storre Forhold, end det stete og künde ste
i Bondestandens Trcrldoms- og Fornedrelses-Dage, nu da
der er raadet Bod paa mange, om end hidtil ikke paa
alle af Fortidens Synder mod den: — nu da Bonden
ved Frihedsbrevet af 5. J u n i 1849 er bleven lodtagen i
alle Frihedens Goder og i lige Mennrste-Rettigheder med
Hans ovrige Medundersaatter, men samtidig dermed ogsaa
i lige B orgerpligter; — nu da Han mere og mere hceves
til levende Bevidsthed om sin fände, retmcrssige Stilling i
Borgersamfundet og er gaaet frem til storre Velvcrre og
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til stprre Oplysning. S a a sandt som Fortiden indeholder
en Forjcrttelse for Fremtiden, saa sandt vil Forjoettelsen
ikke lade sig uden Mdnesbyrd i den kommende Tid. Men
fremfor alt er det vort Pnfke og Haab, at den danske
Bonde maa blive en virkelig, en fand Odelsbonde i S ind
og Bilkaar.
Forfatteren har i fit ikke körte politiske Liv la rt
mangfoldigeBondemcend rundtom i Riget personlig atkjende,
og blandt dem ikke F aa — allerede afgaaede ved Dpden eller
endnu levende — , der indtoge eller endnu indtage en
fremragende P lad s blandt deres Jcrvnlige i a g r onomi s k,
k o m m u n a l , p o l i t i s k og k r i s t e l i g Henseende. Han
har benyttet fit Kjendstab til ved Sam taler, og endog tildels gjennem et udbredt Brevskifte, at indsamle biografifte
Oplysninger om saadanne Moend: samtidig dermed har
Han gjennem TidSskrifter og paa mangen anden Maade spgt
Oplysninger om fremragende B inder i en fjernere Fortid,
og ester at have sammenarbejdet fit Materiale til körte Livsskildringer og Tidsbilleder, gjpr Han nu Begyndelse med at
overgive dem til Offenligheden som det ftrste Forspg af fit
S la g s i vor Bogverden. Je g afloegger nu hermed min
Tak til Enhver, der med Belvillie og Redebonhed har meddelt mig Oplysninger, og da navnlig delS til de Prcester
og Skolelcrrere, der med ikke ringe Ulejlighed have samlet
saadanne angaaendeFpdselS-, Bielses- og Dpdsdage aftildels
endog meget gamle Kirkebpger, dels for den Forekommenhed,
hvormed man fra de offenlige Bibliothekers Side har
lettet mig mit Arbejde meget betydeligt. Men samtidig
med, at jeg udtaler denne Tak, har jeg ogsaa Anledning
til at udtale Beklagelse over, at andre Moend, til hvem
jeg henvendte mig om Oplysninger, have udvist en saadan Brangvillighed, at de enten kun have meddelt mig
hpjst mangelfulde Oplysninger eller end ikke i fjerneste
Henseende have taget Hensyn til mit stundom gjentagne

23

Dnfle om at meddele mig saadanne. For at forebygge
enhver Misforstaaelse byr det strax tilfpjes, at min Be
klagelse ikke gjcelder nogen af de Mand, til hvem jeg
henvendte mig om Oplysninger til de Livsflildringer, der
leveres i denne Sämling: men tvertimod andre Mund,
ved hvis Vrangvillighed jeg maatte se mig nydsaget til
forelpbigt at lcegge Materiale til Side, jeg gjerne vilde
have bearbejdet og medtaget i denne Sämling. Jeg har
nogen Anledning til at antage, at det er politiske Hensyn,
der have gjort sig gjcrldende, uagtet de af mig pnflede
Oplysninger angik Mcrnd, der levede i en Tid, da der
ikke var fjerneste Tale om politisk Farve. Velvillie nuomstunder er oste betinget af scrrlige Hensyn endog hos
Saadanne, der ellers ville gaa og gjcrlde for at vcrre
meget velmllige og humane.
De Mcrnd, hvis Livsstildringer leveres i denne Säm 
ling, have levet i Tiden fra Begyndelsen af forrige Aar
hundrede indtil nu — et P ar af dem endog i en fjernere
Tid — : de ere ordnede i to Hoved-Afdelinger, nemlig
„Afdyde" og „Endnu Levende". For nogle Faa af de
LEldres Vedkommende meddeles temmelig udftrlige, med
ikke ringe Mpje samlede Slcrgtregistre, der for Mange
fikkert ikke ville vcrre uden Vcrrd, navnlig ikke for de
Bortdydes stirrkt udbredte SMlinge.
Forfatterskabet til et P ar enkelte af Livsstildringerne
og Tidsbillederne tilhyrer i det Vcrsenlige Andre.

I.

A fd o d e .

1. „ D e n loerde Bo n d e " ,

H ans Je n s e n L je rre g a a r-,
Gaardejer i Gjenlofte, ^Rjökenhavns Amt).
Gientoste B alte, ta t ved Kongevejen og omtrent
en M il fra Hovedstaden, knezser en lO Alen 14Tommer
hoj Obelisk af nors! M armor som Wrestotte sor de»
tydskfodte Greve og uforglemmelige danske Statsm and
og Bondeven J o h a n H a r t v i g E r n s t B e r n s t o r f f ,
der for noget mere end et Aarhundrede siden tvang sit
GodseS hojst forarmede Bonder til, mod en yderst billig
aarlig Afgift, at modtage de af Ham tilbudte Aelgierninger: U d s k i f t n i n g af F a l l e S s k a b , H o v e r i F r i h e d og Ar ve f a s t e , istedetfor dereL hidtilvarende
nsle Trallestand og Armod. Euhver danfl Bonde har
Hort tale om, og i tufindviS af Bonder have set denne
SErestotte, der er sorfcerdiget af Billedhuggeren Profes
sor J o h a n n e s W i e d e w e l t , bekostet af 41 af de
bernstorffske Bonder, oprefst paa „KildegaardenL M art
og den 28. August 1783 affloret og indviet af GodsAdministratoren, Justitsraad og AmtS-Forvalter H a m 
me le ff. I Narheden af denne SErestotte — tun et
P a r Bosseskud derfra i sydostlig Retning — ligger paa
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Bakkeflrcenten en Bondegaard ved Navn „B jerregaard";
men kun yderst F a a as de Bejfarende og vel endog af
den nulevende S lcrgt toenke paa eller veed, at „Bjerre
gaard" ikke blot er udstyttet og i sin endnu oprindelige
Skikkelse er opfort af en af den ncevnte Grev Bernstorffs frigjorde Bonder, men at G aarden derhos er den
a l l e r f o r s t e U b f l y t t e r - G a a r d iD anm ark. „Bjerre
gaard" og dens forste Ejer have altsaa for saavidt nogen
Historist Betybning. Denne frigjorde udmcrrkede Bonde
— H a n s J e n s e n , eller som Han senere kaldtes H ans
Jensen B j e r r e g a a r d , var Hans N avn - v a r et sankt
Scersyn af en Bonde paa den Tid, hvori Han levede,
og udgjorde, navnlig med Fynboerne J o r g e n C h r i 
stensen K o r s e b j e r g o g J o r g e n P e d e r s e n P e j r u p
samt Jyderne P e tz e r L a r s e n D y r s k j o t og K l a v s
P e d e r s e n S k o v b o l l i n g — Alle fra en lcengst forsvunden Tid — et smukt og mindevcerdigt Femklover
paa den danfle Bondemark. E t P a r Gange i Gjentofte
gamle Kirkebog, hvortil der velvilligst har vceret aabnet
Forfatteren Abgang, kaldes H ans Jensen „den lcrrde
Bonde", og i Folkemunde, ja endog paa Prcent, bar
Han tiüige Navn af „den Bernstorffste B onde" og „den
Sneedorfffle Bonde". Denne Bonde vilde filtert, hvis
Han havde levet i vor Tid, have hcevet sig hojt op over
Mcrngden af fine Standsfoeller, sandsynligvis til en saadan Hojde, at Hans Navn og Jdroet vilde vare ncrvnt
rundt om i hele Riget, i de Fornemmes og Riges Huse
og i de Allerfattigstes H ytter; Han vilde vel endog voere
noevnt med Beundring udenfor de danste Groendser.
HanS S o n , den folkeligfindede, navnlig for Folke-OplySning og Skovkultur i sin Tid bekjendte jydfle Prcrst
for Hjermind, Lee og Hjorthede i samfulde 59 Aar,
H a n S B j e r r e g a a r d — R avnet „Bjerregaard" optog
Han efter sin Fcedrenegaard — har for mere end en
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Mennefie-Alder siden, og feuere et P a r Gange, leveret
nagle smaa Brudstykker som Bidrag til en kort Livsskildring af sin sjceldne Fader. DiSse Bidrag have tjent
som det forste Grundlag for den efterfolgende LivSskildring, hvortil der ogsaa er hentet talrige OplySninger fra
Gjentofte gamle Kirkebog om HanS Jensen og Hans
Slcegt; fra fiere andre Kirkeboger samt Skjode- og
Panteboger; fra HanS JensenS egenhcendige, fra 3. M aj
1750 til Hans Dodsdag forte Dagbog, — eller rettere
RegnffabSbog med forfljcrlligartede Optegnelser — der har
vcrret öS overladt af en af Hans Sonnesonner til Afbenyttelse, og endelig fra endel celdre og nyere, endog andre
private Meddelelser. D et maatte anses for en P ligt ikke
at sky nogen Umage, for nogenlunde fuldstcendigt at
kunne sorny Mindet om en Bonde, der fortjener at
kjendeS og mindeS med Hoeder som en fand baust Odelsbonde. Sam tidigt hermed tor det vel ikke anses for at
vcrre uhensigtsmceSsigt, gjennem nogle körte OplySninger
at ftildre Tilstanden, saaledeS som den var dels hos
HanS Jensen, delS og fornemmelig paa Bernstorffs GodS
paa den Tid, da den störe Forandring med det foregik.
D et vil bidrage til at scette Hans Jensen i et endnu
smukkere Lys.
H a n S J e n s e n blev fodt i Gjentofte og dobt i
ByenS Kirke den 11. Sondag efter Trinitatis (8. Au
gust) 1728 og er altsaa, efter DatidenS Scedvane i
Henseende til DaabenS Foretagelse, fodt i den ncermest
foregaaende Uge. HanS Forcrldre vare Gaardscrster
Jen s Sorensen og Hustru Lene JenSdatter, Begge af
Gjentofte. Af dereS 8 B orn bleve navnlig 2 af S onnerne: Jakob Jensen og iscrr HanS Jensen hojt ansete
Gaardejere. Om dereS Barndom og Ungdom videS
Intet. Jfolge den „Dagbog", som HanS Sensen holdt
som Mand, modtog Han den 11. April 1750 Foeste paa
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Gaarden Nr. 2 i Gjentoste efter Faderen, der var bleven
tvunget til at tage den i Faste i Ju n i Maaned 1708;
— denS Hartkorn var 10 Tdr. 6 Skpr. 1 Alb. Ager og
Eng, dens Areal laa i Fällig med Byens vorige Jorder.
— Den nastpaafolgende 20. M aj trolovedes Han med
og Fredag den 12. Ju n i 1750 agteviedes Han i Gjentoste
Kirke til Pigen E l l e n J a k o b S d a t t e r , en D atier af
den velhavende og ansete Gaardfaster i Ordrup Jakob
Sorensen og Hustru Anne Pedersdatter. I bette sit
ZEgteskab havde Hans Jensen 9 Born, hvoraf den alle
rede ncrvnte Hans Bjerregaard, det syvende B arn i
Ratten, blev den mcrrkeligste. Ved denne S o n s Jndsorelse i Kirkebogen faar Hans Jensen for forste Gang
sammesteds den offizielle Betegnelse: „den saakaldte
larde Bonde".
Gjentoste tilligemed de to andre Byer i Sognet,
Ordrup og Vangede, der horte under det forrige Jag tflot Jcrgersborg, bleve ved Donations- og KoncesfionsBrev af 14. Ju li 1761 og 2. J u li 1764 overdragne af
F r e d e r i k V. til den beromte Stats-M inister, Greve og
Gehejmeraad J o h . Henr. E r n s t B e r n storff, og nu fik
Hans Jensen forst ret Lejlighed til at vife i Gjerning,
hvor langt mere og anderledes Han tankte, end Hans
vorige Jcevnlige. Nagtet HovedstadenS Ncrrhed fluide
synes at have maattet tilbyde Bonderne paa Bernstorffs
Gods betydelige Fordele fremfor andre, mere fjerntboende Bonder, vare de dog ligesaa forarmede som
Mcengden af Bonder rundt om i Riget var det. Hele
Godset bestod, foruden af Prastegaarden i Gjentoste og
en UniversttetS-Gaard i Vangede, af 356 Tdr. 1 Skp.
1 Fdk. 2H Album Hartkorn, fordelt paa ialt 42 hele
Gaarde, hvoraf 20 i Gjentoste, 13 i Vangede og 8 i
Ordrup. M an kan imidlertid gjore fig et Begreb om
den uSle Tilstand, hvort Bonderne vare siebte, naar man
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Hörer, at ester en GjennemsnitS-Beregning over hele
Bondergodsets Jndtcegt og Udgift af Kornvarer, uddragen af flette, maadelige og gode Aars Hast, ved
Hjcrlp af Tieude-Listerne for 7 Aar (1759— 1765), stillede Forholdet fig for alle Gaardmcendene i Gjennemsnit saaledeS:
Udsird.
Ticnbe og Fodekorn.
Hoft.
Rüg Byg Havre Rüg Byg
Havre Rüg Byg Havre
Tvr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
Äjentoste 1 l 9 200 313 263 500
570'/- 2S0 784 1000
Vangede
103 117 266 168'/» 360'/« 278'« 218 500 578
Ordrup
67 61 117 116'/, 204'/, 126'» 224 2S6 252
ialt
28S 378 696 546V. 1065
975'., 732 1540 1820
<As Ho hostede hele Sognet kun 16000 Lpo.)

D et er omtrent 3 Fold Rüg, 4 Fold Byg og 2Z Fvld
Havre i et Middelaar, som 1764 kan regnes for. Undersoge vi ovenstaaende Beregning noget nojere, ville vi
se, at Mangel og Overffud i Gjennemsnit af de NLvnte
7 Aar var folgende for Gjentofte 20, Vangede 14 og
Ordrup 8 Bonder:
Rüg
Ldr.
Gjentofte mangl.
92
Vrangede 53'/»
Ordrup
— ________ .
Godset mangl. ialt 145'/»

Byg
Tdr.
,
,
9»/,
9'/.

Havre
Ruq
Tdr.
Tdr.
„
tilover» >.
.
—
.
1' ,
—
40'/,
1'/., tilover« 40'8

Byz Havre
Tdr. Tdr.
84 ' 116' ,
22'/,
33'/»
,
.
106'/, 149',.

Eller af Gjentofte og Vangede 34 Mcend manglede i
Gjennemsnit Enhver omtrent 4z Td. Rüg, hvorimod
Enhver af dem havde tiloverS omtrent 3K Tdr. Byg og
4 j Tdr. Havre ; — enhver af Ordrup 8 Mcrnd mang
lede 1 Td. Byg, men havde tiloverS omtrent 5 Tdr. Rüg.
E t yderligere Begreb faar man om GodsetS uSle
Tilstand, naar man Hörer, at der i 1764, som en Folge
delS af en forud (1762) graSseret Kvcegsyge, delS sormedelst den blandt Beboerne altid herflende Armod,
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gaveS ikke faa G aarde, hvori der ikke fandtes et eneste
Kvcegshoved, hvilket navnlig var Tilfoeldet med 5 af
Gjentofte Gaarde, medenS der i de adrige 15 var af
Ungt og Gammelt tun 24 og paa hele Godset kun ialt
74 Stykker. Hele GodsetS Bescetning var saaledeS:
Gjrntoftk
Vangede
Ordrup
ialt

197
134
94
425

Hkstk
—
—
—

24 Korr
17 —
23 —
64 —

194 Faar
103 —
83 —
380 —

, Stüde , Kalve
, —
6 —
4 . —
4 —
6 —

Grev Bernstorff ojnede som Hovedaarsager til den
almindelige Fordrmelse paa Godset dels J o r d c r n e s
Fc e l le s s k a b , dels H o v e r i e t og G a a r d e n e s bl ot t e
B r u g , uden nogen Sikkerhed for Brugerne til at lunne
nyde Frugterne af det undertiden hofft byrdefulde Arbejde, de anvendte paa samme, eller at kunne efterladc
dem til deres Born, og Han fattede derfor det faste
Forscet at hceve disse tre Hovedaarsager paa engang,
det maatte faa koste, hvad det vilde, ved at give Enhver
sine J o r d e r u d l a g d e for sig selv, samt H o v e r i F r i h e d og Ar ve fces te mod en billig aarlig Afgift.
Der blev truffen Akkord med Landmaaleren W i l s t e r
(der understottedes af B aron H af t s er), om i Tiden
fra 7. Septbr. 1764 til 1. J u li 1765 at opmaale og
asscette i Marken og paa Kort alle Godsets 42 og de
andre paa Godset vcerende Gaardlodder, Enge, Moser,
Overdrev, Deje, S tie r og Vandlob, og det bestemtes, at
Vurderings-Forretningen ved hver By stulde foretages
og udfores ved 4 af de kyndigste Mcrnd i Sognet, hvilke
i den ncrvnte Tid vare fri for al Hov-Tjeneste, saaledes
at 2 af dem beständig horte hjemme i den By, hvis
Marker vurderedeS, og de 2 andre i en af de ncermeste
Byer i Sognet. Opmaalingen og Burderingen begyndte den 7. Septbr. 1764 med Ordrup og sortsattes
det folgende Aar med de to andre Byer. Bed Vurde-
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ringS-Forretningen benyttedeS Gaardmcendene Jakob
Sorensen og Peder Hansen af Ordrup, Morten Olsen
og gamle NielS Nielsen af Gjentofte og NelauS Pedersen og Peder Nielsen af Vangede, og den Nojagtighed
og Flid, de udvisie ved Forretningens Udforelse, dar saa
samvittighedsfuld, at GodS-Forvalteren T o r k e l B a d e n
i sin senere Beftrivelse over Godset Bernstorff udtaler
det Onsie, at „saa duelige og artige Bonder endog
maatte blive bemcerkede af Efterflagten".
H a n S J e n s e n S Forstand var allerede dengang
oplyst ved Lcesning og Omgang med Folk udensor Hans
S tan d ; Han gjennemskuede derfor strax Nytten af alle
de nye Foranstaltninger, der snart flulde trade i Live,
og gladede fig ej alene ved dem, men gjorde ved Udforelsen af samme i slere Tilfalde endog betydelige Tjenester. Den nySnavnte Torkel Baden, en Mand, hvem
Godset ftyldte mest nast efter detS udodelige Nelgjorer,
giver Ham folgende hadrende Skudsmaal: „Saavel
under kenne Forretning som den derpaa folgende JnddelingS-PlanS Udarbejdelse, udmarkede flg fremfor Alle
HanS Jensen, nuvarende Ejer af den under Gjentofte
By henhorende ..Bjerregaard", en Bonde, som isar ved
denne Forretning sogte at fortjene den lange foronflede
Lykke, som Han nyder tilligemed fine Naboer. Den
Kundffab, som denne M and besad om fit Fodested, og
som ikke lidet forogede« af HanS Tilstedevarelse ved
MarkerneS Vurdering, gjorde, at man i de mange forsijallige Tilfalde — hvori det ved TaxationS-ForretningenS rette Anvendelse, endog efter en tidt gjentaget
Sammenligning af Udkastene til MarkerneS Jnddeling
med Markerne selv, oste beroede paa det tydeligste Begreb
og den rigtigste Forestilling om visse enkelte Drle af
de samme og om dereS Skikkelse og Beliggenhed —
mere og sikrere künde b e n y t t e fig af denne ene
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M a n d s end a f alle I o r d b r u g e r n e S E f t e r r e t n i n g e r , om det endog havde vcrret muligt til samme
Tid at indsamle disses Kundstab, som man Var bestjcrftiget med at sammenligne og undersoge, snart i S tu derekammeret, snart paa Marken — alle de utallige
Forhold, som paa engang bor tages i Betragtning hos
enhver Gaardlod ved en B ys Jnddeling."
M en folte HanS Zensen og Hans ligesindede, forstandige Broder Jakob Jensen Gloede over, hvad der var
1 Voerk; saa gav MiSfornojelsen Herover sig derimod
tidt tilkjende med stört Bulder fra Mcengden af Bon
dernes Eide. Leerst vare dog en nng M and, J e n s
N i e l s e n , og en allerede crldre, vanfor Mand, N i e l s
A n d e r s e n , begge as Gjentofte. Dagen for den berammede Lodkastning over de udfliftede Gaardlodder
drak Jen s Nielsen sig saa usoedvanlig og forfcerdelig
fnld, at Han i ncesten 24 Timer fuldkommen lignede et
rasende Menneske, eller vel rettere et vildt og rasende
D yr; — Han var bange for, at der ved Lodkastningen
skulde tilfalde Ham en Lod paa Udjordene, og en saadan
vilde Han aldrig modtage eller eje, hvad der saa end
skulde times Ham i denne Verden, det svor Han paa med
hoje og droje Eder. Lodkastningen over Gaardlodderne
— der alle vare i regelmoessige Figurer med 9 Tdr. 1
Fdkr. Hartkorn for enhver G aard i Gjentofte, 8 Tdr.
4 Skpr. 1 Fdkr. for enhver i Dangede og 6 Tdr. 5 Skpr.
2 Fdkr. for enhver i Ordrup, men alle med forfljoelligt
Areal efter Jordens Godhed — foretoges paa Grev
Bernstorffs Sommerscrde, den til Joegersborg S lo t for
men hörende men da ombyggede Fasangaard, i Overvcerelse af Greven selv, Hans Familie og adskillige sornemme Familier; den foretogeS i folgende Orden: den
l. Septbr. 1765 med de 8 Gaardmcrnd i Ordrup, den
10. Septbr. med de 20 Gaardm and i Gjentofte og den
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22. J u li 1766 med de 15 Gaardmcrnd i Vangede,
saaledeS at 2 umyndige Drenge optoge Lodderne; den
ene af disse Drenge var HanS JensenS baarige S on
J a k o b . Prcrstegaards-Marken var forlods udlagt. Ester
Lodkastning lod Greven Mcrndene bevcrrte paa en smuk
Maade. — Dagen efter Lodkastningen i Gjentofte var
den ovenfor ncrvnte Jen s Nielsen atter gal af Fuldskab;
men denne Gang drak Han fig overvcrtteS fuld af Glcede
over, at en af de allerbedste Gaardlodder i umiddclbar
Ncerhed af Byen („Bavnegaard") var tilfaldet Ham.
D et gamle Ordsprog: „Skjcrlmer have störst Lykke",
künde ncrsten anvendes paa Ham.
Nagtet alle den mennefiekjoerlige Greves betydelige
vg uegennyttige Tilbud, var Mcrngden af GrdsrtS
Bonder imidlertid cengstelige og uvillige til at modtage
dem; „de gyste ved Forestillingen om den ligesom nye
Verden, hvortil man vilde fore dem," navnlig vare de
lcenge uvillige til at u d f l y t t e dereS Gaarde og til at
modtage Arvefceste og S k j o d e b r e v e . F.rgjceveS
sogte Greven lcenge at betage dem deres cengstelige
Forestillinger. En af dem, den ovenfor ncrvnte vanfore
NielS Andersen, der mvdsatte sig og ikke vovede at mod
tage den Ham tildelte „Onsgaard" med sammes lcrngst
fra Byen og tcet ved Hellerup ved Strandvejen beliggende
Lod paa 91K Tdr. Land Ager og Eng, opmuntredeS
venligt af Greven til at foje fig, med de O rd: „Tag,
min gode M and! D in Lod, og Dine Borneborn skal
velstgne D ig og mig." NielS Andersen faldt endelig
tilfoje, og da baade Han og HanS Kone vare blandt de
braveste og vindfiibeligste Folk i Gjentofte, varede det
ikke lcenge, for de Begge folte sig saa lykkelige og vel
tilfredse, at de nogle Aar senere ikke vilde have byttet
med JenS Nielsen, der lcenge vedblev at dyrke sine
Toftejorder paa en hojst jammerlig Maade, indtil Han
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langt om lange endelig af Skamfuldhed fik Ojnene op
og blev en brav og dygtig Bonde. — Mange af Bon
derne onslede og bade om tun at blive „Köngens Bonder"
igjen, hvad de saa end derfor fluide doje, for dog at
forfkaanes for de truende Ulykker, og disse Ulykker vare
efter dereS falfke Mening — de ncrvnte Velgjerninger
af Bernstorff. S a a stör var Banens, Fordommens og
UvidenhedenS M agt oder Mcrngden af BernstorffS
Bonder!
Hans Jensen modtog derimod strax med Glcrde
baade det Ene og det Andet. Den 28. Novbr. 1765 havde
Han allerede rejst 4 Fag HuS til Bryggers og Bageovn
i stn nye G aard; den 6. Ju n i 1766 rejstes Staldlcengen,
den 26. J u li Stuehuset, og den 20. Septbr. flyttede
Han ind i sin Gaard, der havde faaet Navnet „Bjerregaard", saaledes som foran ncrvnt. Han blev saaledeS
den allerforste Udfiytter-Bonde, og „Bjerregaard" blev den
allerforste Udflytter-Gaard i Danmark. Hans Exempel
blev strax fulgt af Hans Brodre Jakob Jensen, der var
bleven tildelt „Oregaard" i Ncerheden af Charlottenlund,
og Jens Jensen, der havde faaet „Heslegaard" ved
Ordrupsvejen (Stjodet indfort i Beflrivelsen over Bernstorffs Gods), og fra nu af — den Iste Oktober 1767
—, siger Torkel B aden, „tog den Bernstorffste Jndretnings gyldne Epoke i Gjentofte Sogn sin Begyndelse."
Flere fulgte Tid efter anden det givne Exempel, og
Folgen deraf blev, at Armoden maatte vige og give
Plads for Beiständen. Gaarde, som man i sin forste
Skrcrk folgte for nogle saa Hundrede Daler, kostede faa
Aar derefter lige saa mange Tustnder. Bonden K o r 
n e l i u s L o r e n s e n (fodt 1740, dod 11. April 1788),
en fattig Husmandsson, der, kort for den lykkelige Forandring tog sin Begyndelse paa Godset, i 1764 med
M agt var bleven indsat i stn G aard i Gjentofte, og
Fttwiagendi danfie B»oder.

2
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hvem Byhyrden flal have gjort den Kompliment, da
man tra! af med Ham til Gaarden: „Nej, for jeg vilde
voere i D it Sted, Kornelius! vil jeg langt hellere voere
D in Hyrde!" — denne samme Bonde efterlod sig ved
fin D sd, ifolge Hans Testamente af 17. Decbr. 1786
(indrykket i Maanedjkriftet «Minerva" 1788), 13.000 Rdl.
danfl Kourant, deraf 5000 Rdl. d. Kour. beregnet for
G aard og Bescetning, 8000 i Pante-Obligationer.
Allerede 2 Aar efter sin G aards Udflytning, altsaa
i 1768, holdt HanS Jensen paa sin 57 Tdr. Land störe
Lod, rigtignok gode Jord, 18 Kor og 1 Tyr; — i
samme Aar begyndte Han at fore Mcrlk til Kjobenhavn
til SalgS, og i 1769 holdt Han endog 21 Kor og 1 Tyr,
folgelig henved ligesaa mange, som hele Byen forhen
havde Haft; men i samme Aar, imellem Allehelgens-Dag
og MortenSdag, udbrod atter Kvcrgsygen og bortrev 17
af HanS Kor; de 4, der levede, havde gjennemgaaet den
forrige Syge, og 3 Kor, som Han strax Ijodte igjen,
kostede Ham 34 Rdl. Styltet. I det den 29. Jan u ar
samme Aar stiftede «Kongelige dansteLandhuSholdningSSelffab" indm«ldte Han sig strax og optoges — den
eneste Bonde — blandt detS forste 201 bidragydende
Medlemmer. Han vedblev at voere Medlem af dette
Selstab i sammeS 3 forste Aar og udnoevnteS öftere
blandt detS Kommissoerer til at bekomme AgerdyrkningSRedflaber; i 1770 udnoevnteS Han saaledeS til i Forening med 4 andre Mcrnd, nemlig SelflabetS Mceproefident, EtatSraad H ü b n e r , Grosserer J o h n B r o w n ,
Brygger D i d r i k B e c h m a n n og kgl. Gods-Jnspektor,
Kammerraad T o r k e l B a d e n , at bedomme nogle til
Selstabet indsendte norste (saakaldte falkenstenste, fra
Sorenflriver I . F r i i S paa Falkensten i Grevstabet JarlS
berg), engelste og ssotste Plove, der provedeS den 18.
Oktober paa „RygaardS" Marker ved Gjentofie i Over-
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varclse af en talrig M angde baade af Selflabets Medlemmer og af Andre saavel fra Kjobenhavn som fra
Landet; og befandtes da den falkenstenske Plov at vcrre den
bedste. En Beretning herom udgaves og omtaltes derpaa omstandeligt i „Kritifl Journal". Esterat Selskabet
i 1771 havde forflrevet nogle falkenstenske Plove, for at
overlade dem til Saadanne, der onflede dem, fljankede
det i Oktober-Modet Hans Jensen et Scet af dem; i
November-Modet foreviste Selflabets Sekretcer, dava
rende Kancelliraad C. M a r t s e l t , to hoS Hans Je n 
sen paa engelsk M aade tilvirkede Oste, „hvilke efter
Selstabets egen Erfaring i Modet blev befundne, fljont
ikke forfoerdigede af Mcelk fra bedste Grcrsgange, at vcrre
langt bedre end de, som endnu her i Landet ere gjorde."
E t lille Trcek i Hans Jensens Tankescrt, der ogsaa
vidner om, at Han var langt forud for sin Tid, er fol
gende: Den da nye og kun lidet bekjendte KokoppePodning lod Han foretage paa sine Born, hvorved Han
tilfulde viste, at Han forstod at hcrve stg oder TidenS Fordomme. Sonnen H a n s blev saaledes kopsat af den
kongelige Lage, Etatsraad Aas kov 1770, altsaa 4 Aar
forend den franste Kong L u d v i g XV. dode af de naturlige Köpper.
D et var ikke blot ved fit kloge Forhold i den störe
Frigjorelses-Tid paa Bernstorffs Gods, men ogsaa ved
sine ovrige Jndsigter, saavel som ved fit sadelige og
dannede Vasen, at Hans Jensen erhvervede sig Grev
Bernstorffs udmarkede M dest; ligesom den Tids larde,
störe og beromte M and, saasom C r a m e r , E/>ald.
H ü b n e r , K a l l , Klopstock, C. M a r t s e l t , O e d e r ,
S n e e d o r s f , S t a m p e og flere Andre gjerne omgikkes
og samtalede med Ham. D et var dette, der gjorde, at
HanS Jensen gik rurder Betegnelsen: „den larde Bonde".
Erindringen om de Tjenester, Han havde varet istand
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til at yde ved Udforelsen af Foranstaltningerne paa
Bernstorffs Gods, glcedede Ham stadigt, men Han flog
stg ikke til Ro herved; Hans Strcrben gik endnu videre.
Overtydet ved flere Aars Erfaring om Udfliftningens
mangehaande Fordele, flrev Han, for at anbefale den hos
sine den Gang meget fordomsfulde Standsfceller, og
udgav den 29. Jan u ar 1771, en lille Bog under Titel:
„Srev fra Hans Jensrn, Selvejer-Bonde paa detBernstorfffle Gods, til sine Landsmcend, de svrige Bonder,
om de nye Jndretninger til Landvcesenets Forbedring i
Danmark." S in crldste S o n J e n s havde Han allerede
da, efter Grevens Raad, ladet rejse til Tydflland, forsynet med Anbefalings-Skrivelser, blandt Andre fra
Digteren Klopstock til Digteren G l e i m i Tydflland.
Sonnen tiltraadte Ressen den 6. Oktober 1770 til Skibs
fra Kjobenhavn til Lübeck, hvorfra Han gik over Ham
borg til Halberstadt.
Hensigten med Rejsen omtaler Hans Jensen i Bogen
saaledeS: „Jeg har ikke ladet det bero med den ringe
Zndsigt, som jeg har erhvervet mig ved Omgang og
Tale med adflillige Fremmede og egne Landsmcend, eller
ved den Erfaring, jeg selv har flaffet mig. Nej, jeg har
og ladet min celdste S on, der er 18 Aar gammel, rejse
ud i Tydflland, for at se, om Han künde hente nogen
Kundflab for mig og Eder. Han rejser ikke for at bese
de störe Stoeder og de der vcrrende Forfcrngeligheder,
hvortil jeg ikke har Formue at give Ham störe Rejsepenge, da Gud har velstgnet mig med 8 B orn; men
jeg har tcrnkt, at det künde lade stg gjore for Ham, ligesaa vel som for en anden faltig Haandvcerkskarl, med
en Pose paa Ryggen at gaa fra et Sted til et andet
og tjene for Klcrden og Foden og derved at faa den
rette Grund og se, hvorledeS de gjode, ploje og behandle
deres Jorder, samt HvorledeS de fede og fode dereS
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Kreaturer, og tildels den indvortes Husholdnings Bestaffenhed. Og er Han for ncrrvcerende Tid i det Halberstadtfle, hvor Han forblivcr et halvt eller helt Aar,
ester eget Godtbefindende. D et paaligger Enhver af os
at söge efter mutigste Fuldkommenhed i at prove og an
tage, hvad der er os fordelagtigt."
H a n s J e n s e n ejede en, iscer for en Bonde, itke
ubetydelig Säm ling af danste og tydfle Boger, dels
ljobte og dels fljcenkede Ham af de ovenncevnte og andre
Hcedersmcrnd, blandt hvilke Boger U o u n g s „Nattetanker" horte til Hans Andlingslcesning. Hvor hojt
anset Hans Jensen Var, vidner den Omstoendighed, at
Han nod denZEre personlig at blive forestillet for C h r i 
s t i a n VH., der fljcenkede Ham eu G u l d - M e d a i l l e
med hans Navn i, og hvortil et Sidestykke indlemmedes
i det kongelige M ynt- og Medaille-Kabinet. Köngen
lod nemlig i Aaret 1769 prcrge to Medailler i Guld,
den storste af 29, den mindste af 12Z Dukaters Dcegt
P a a Forfiden af dem begge var anbragt det kongelige
Brystbillede med lavrbcrrkrandset Hoved og omgivet af
Köngens Navn; paa Bagfiden af dem derimod, nemlig
paa den storste en Krands af Kornax med Omflrift:
paa den mindste:
VA
Due/iAbeck r
Hvilken af disse Medailler
det var, at Köngen fljcenkede Hans Jensen, vides ikke,
da Vedkommendes Navne ikke anbragteS i de Sidestykker, der afgaves til M ynt- og Medaille-Kabinettet;
Heller ikke vides, om Hans Jensens Medaille endnu er
til, eller om den, hvad der vel er det rimeligste at an
tage, er gaaet i Smeltediglen.
Af Gjentofte gamle Kirkebog for Aaret 1773 ses,
at „Bjerregaard" havde faaet en ny Eier i Sekretcer
Ryge, og for 1781 har Sogneprcesten Siverud indsort i
Kirkebogen folgende interessante OplySning: «2. Paafle-
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dag trolovet en Karl Jorgen Jensen, tilhorende Love
Herregaard ved Vordingborg,
som da tilhorte „den
saakaldte" lcrrde Bonde Hans Jensen (og Pigen Anne
AnderSdatter), som af den smukke Holger Steinersen En
Normand, lod fig besove, da hun tjente hoS M ig." —
Fra nu af forsvinder Hans Jensen med Hustru og Born
fuldstcendig fra Gjentofte Kirkebog. De maa have forladt dereS Fodesogn, men hvor rre de flyttede hen?
N aar man ikke troetteS i at söge, vil man oste finde det
Sogte. SaaledeS ogsaa her. I Worms Lexikon oder
lcrrde Mcrnd trcrffes HanS Jensen som Forfatter af det
foran ncevnte Skrift, men under det latiniserede Navn
/»Hannes /a n r og folgende Tilfojning: „D an. /ens
/ensen, Ejer af Lovegaard i Sjcrlland." Som bekjendt
gives Navnet „Johannes" paa Danfi baade ved „Hans"
og Jen s". Ved at forfolge de nys antydede Spor,
hvoraf det ene er noget vildledende, det andet derimod
tydeligt, er det lykkcdes atter at gjenfinde „den lcrrde
Bonde" som H e r r e m a n d .
Jfolge Kjobenhavns Amts nordre Birks Skiode- og
Pante-Protokol folgte og tilfljodede Hans Jensen den
16. Septbr. 1772 til Im m anuel Christian Ryge, Bogholder ved „Ober-Skattedirektionen" i Kjobenhavn, for
3900 Rdl. sin Gaard „Bjerregaard" *) med alle dens
Bygninger, Jorder, Afgrode, Bescrtning af Hefte, Kor
m. v., samt med alle SlagS Hceftelser, Skatter eller
andre onera, af hvad Navn ncevneS kan, med fuldkommen Ejendoms-Ret og med alle de Rettigheder og Herligheder, som Han selv havde ejet og besiddet samme.
Til saa hoj en PriS vare nu allerede Gaarde i Gjen»
toste stegne, der nogle Aar tilforn ncrppe, hver for fig,
vare 200 D aler vcrrd. Samm e D ag udstedte Bogholder Ryge til HanS Jensen en Iste PrioritetS-Pante*) I Sommeren 1871 er samme Gaard dleven folgt for 40.000 Rdl.
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obligation paa 2700 Rdl. at betale i 11. DecemberS
Termin 1773 med 5 Procent Rente fra D ato, og „flal
Hans Jensen derudi voere prioriteret og panteberettiget,
indtil Han for indbemoeldte Kapital og Renter er vorden
i alle M aader skadeslos, og have M agt, uden nogen O psigelse, at söge sin skadeslose Betaling af P antet og
andre mine Midier, hvor de findes." Begge de ncevnte
Dokumente! thinglcestes ved Kjobenhavns RytterdistriktS
og Birks Thing den 28. Septbr. samme Aar.
Nu, da HanS Jensen har ophort med at voere
Bonde i Gjentofte, vil det ikke voere uden Vcerd at faa
et kille Jndblik i HanS Jordbrug i de henved 23 Aar,
Han var Bonde sammesteds. Af Hans Optegnelser levereS
derfor nedenstaaende skematifie Sammendrag angaaende
samme i den noevnte Tid. De ere mangelfulde i HanS
Jensens „Dagbog" og ere det derfor selvfolgelig ogsaa her:
Rüg
1750
1^51
1752
1753
1751
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1761
1765
1766
1767
1768
1769
1770
177 l
1772

M lrd
Korn Havre

Tdr.
Tdr.
6
5
16
6
12
1'/2 14
1
17
4
11
5
11
1
11
11
1
12

Rüg

Tdr.
10
15
12
15 V. 31
15
11
17
16
15
17'/>
21
15
18
15
11
18
20
10
16',i
26
16
30
37

Tdr.

Heft
Korn Havre
Tdr.
Tdr.
97
122
75
101
71
106
90
86
76
80
98
60V. 87
21
13
12
72
17
24
19

18
32
5V.
4'/.

5
5

12

10
38'/.

10
33

30

40

Af Hv ede er ingen Udsced anfort, og af Host er
kun anfort sor 1769: 6 Tdr.
Af SEr te r er kun anfort for 1770 Udsced 3 Tdr.,
Host 36 Tdr., — for 1771 Udsced Sv.Tdr., H ost40Tdr.
Solgt

1750
1751
1752
1753
1751
1755
1756
1757
1758
1750
1760
1761
176)
1763
1764
1765
1766
1767
1766
1769
1770
1771
1772
i 2S »ar

IGjennemsn.

Rüg_______ Korn_______ Havre
Tdr. > LRd.
Ldr. L Rd. Tdr. » Rd.
16 1'>N/2 40 ! l'/e
30
76
4
IV .
i'.
1'/.
36
62
2>.
1'/.'
1'/.
34
IV«,
IV.» 12
1'/..
2
37
6
1'/,
1'/.
37
42
SV.
1'/.
i./.
50
22
2»/,
3V.
2V«
4
34
2Vi
14
2'/.
29
2
12
2V.
IV.
2
3)
28
IV.
IV .
6
44
50'/.
IV.
V.
2
24
I V .IV.» 49
2
7
0
3',»
2'/,
3
9
14
19
2
IV.
3'/^
26
0
0
2V.
2'/.
3^,
0
0
0
2".
IV 0
3
2
50
2'/.
IV»
3
6
8
2
0
2
0
22
IV ,
3'/.
8
2
0
1-/0
20
0
2V.
1'/.
4
30
0
2-'.
1'/,
IV.
5
30
2V.
l'.
70
c. 34
c. 44
c. 3
I
< 2
c. IV,

H« Halm
forRd forRd
30
32
70
20
30
93
32
66
15
56
56V. 140
50
102
77
60
69
80
92V. , 98
10 > 40
o
0
37'/. l 30
37V-> 36
92
50
28
55

Af W r t e r er kun anfort for 1766: 20 Tdr. L 2
R d l ; — 1767: 3 Tdr ir 2»/. Rdl.; — 1768: 11 Tdr.
L 2»/, R dl.; — 1769: 9 Tdr. k 2-/. Rdl:; - 1770:
24 Tdr. (ingen PriS ncrvnt); 1771: 34 Tdr. l»
3 Rdl.
Hentet Gjo ds ke fra Kjobenhavn:
1766: 56 L«S, 1767: 201 LceS, 1768 : 98 LcrS, 1769:
46 LceS, 1770: 162Lces, 1771: 62 Lces, 1772: 7 0 La«,
i 7 Aar ialt 695 Lces.
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Hoet solgteS for en Gjennemsnits-Pris af 12 ß
Lpd., et Lcrs Halm i Gjennemsnil 1 Rd. 5 M t.
Af Hans vorige Optegnelser forbigaa vi dem, der
angaa, hvilke Agre Han aarlig gjodede. Derimod tor
det anses for ikke upassende at anfore Folgende:
„ I 1762 indfaldt den bedrovelige Kvcrgsyge og Var
desuden forfkroekkelig Torre den hele Sommer, fletGrcesgang, bedrovelig lidt Foder, saa feg künde ikke fode Koerne,
men maatte scette 8 paa Foder nede i Landet, hvor de 7
dvde, og den ene gik Sygdommen igjennem. Dette Aar
havde feg og min Broder J a k o b Prcestens Avling og
Tiende i Forpagtning. — 1764. Dette Aar havde jeg
Prcestens Avling i Forpagtning for 50 Rdl. og folgte
deraf 36 Tdr. Rüg og 36 Tdr. Korn."
Aaret 1771, iscer de forste Maaneder af samme,
var et sankt Lidelsens og Provelsens Aar for Hans
Jensen og mangfoldige Andre. Han bemcerker herom
Folgende: „Den 11. April kjortes over Stranden imel-lem Skaane og Dette. Forskrcekkelig Vinter og Dyrtid,
saa der var ncrppe at faa Brod og andre Jodevarcr.
En Td. Rüg kostede 6 Rd.. Korn 3 Rd., Havre 1 Rd.
4 Mk. og ZErter 5 Rd. 2 Mk. En jammerlig Tilstand
paa Landet for Fode til Folk og Kreaturer, derved at
Vinteren var saa stcerk og holdt saalcenge ved, fa til
Bevis paa den störe Nod flikkede Hr. Licht paa Blegdammen den 11. April 6 Mennefker 3 Gange ind i
Äjobenhavn og künde dog In te t faa; den stdste Gang
kom de dog med 6 Skoster, som de havde faaet paa
anden Haand. — Den 13. April 1 Td. Rüg 7 Rd. 2
Mk., Korn 3 R d , Havre 2 Rd., W rter 6 Rd. 4 Mk.
— Den 14. lod Hans Majestcet alle Oldermcrnd gaa
til Laugsmestrene, for hver at faa en halv Td. Rüg for
2 Rd., thi det künde ikke forflaa det meget Brod, som
Han af scrrdeles Omhu lod bage til de Faltige, thi de
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sogte ind fra Landet, og Borgerstabet ogsaa, thi der var
ikke Rüg at bekomme, og saa fik de et Pund Brod for
1j Sk., da de ellerS ikke fik et Pund for omtrent 3 S k ,
et Pund S m or kostede 28 Sk. a 2 Mk., et Pund Flefl
11 a 12 Sk., en Halvotting 2Erter 5 a 6 Sk., en Skp.
Gryn 4 Mk. a 4 Mk. 6 Sk. — Den 4. M aj endnu
ingen Tilforsel; en Td. Rüg 7 Rd. 4 Mk., Korn 3 a 4
Rd., Havre 2 a 3 Rd., SErter 6 Rd. 4 Mk., et Pund
Flest 12 Sk., S m or 2 Mk. 4 Sk. — En jammerlig Tid
for Foder, saa at meget Kreatur dode af Hunger."
I samme Aar — ventelig om Efteraaret — kjobte
HanS Jensen sig 20 Stude til 8 Rd. Stk., fedede dem
og folgte dem saa atter for 20 Rd. 3 Mk. Stk. Af
denne Grund folgte Han intet Korn i det ncrvnte Aar.
HanS Jensen havde attraaet at blive Ejer af en
storre G aard end „Bjerregaard", og 2 Dage efter denneS
S alg blev Han det virkelig. — I Kallehave S ogn ved
Bordingborg ligger „Ellebrudgaard", en storre Bondegaard, der i forrige Tiber, navnlig i Matrikulen for
1690, hed „Ellebrodgaard eller Lobergaard" (i Folkemunde: „Lovergaard'). Var Hans Jensen fiyttet med
Torkel Baden, da denne var bleven kongelig Inspektor
over det Vordingborgfle RyttergodS? En Undersogelse
har godtgjort, at Han aldrig har vcrret Befidder eller
Ejer af „Lobergaard". Bemcerkningen i Gjentofte Kirke
bog er altsaa fejlagtig. I „KjobenhavnS AdreSse-AviS"
for 1772 finde- nemlig Bekjendtgjorelser, tildclS fra Byfoged C. Sveistrup i Ringsted, hvorefter Herregaarden
„Lsvegaard og GodS — der er beliggende ikke (efter
Gjentofte Kirkebog) ved Dordingborg, men derimod paa
det davarende „Sirbygaards Amt", det nuvcerende HolbcekS Amt, omtrent 1 j M il fra Slagelse — stilledeS til
offenlig Auktion den 14., 21. og 28. Januar, 19. Februar
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og efter Omvurdering atter den 20. M artS, 30. April
og endelig 18. September, ifolge „Dom og Kommissions
eller Jmmissions-Forretning", og Gaard og Gods, der
tilhorte Apothekers?), Lieutnant N. Oschatz i Kallundborg,
blev da ogsaa folgt den noevnte 18. September 1772.
Lovegaards Hovedmarker, der bestode af de 4 Jndhegninger: Kobbelbergs-Vang, Hesteholm, TolstangSvang og
Brydencesse-Dang, indeholdt 59 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr.
1 Alb. Hartkortt Ager og Eng, og Bondergodset, der
bestod af 25 Gaarde i Love By samt 23 Hufe og Husbygnings-Pladse, et SkolehuS, et Thinghus samt 2 andre
Hnse, det ene „Stensled"-, det andet „Kildehave-Huset"
kaldet. indeholdt 228 Tdr. 3 Skpr. 1 Alb. Hartkorn Ager
og Eng, ialt altsaa 287 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb.
Ager og Eng. Ved denne Auktion blev Hans Jensen,
„den lcerde Bonde" fra Gjentofte, der fra nu af barer
F am ilie-N av n etB erreg aard eller B j e r r e g a a r d , Ejer
af „Lovegaard og G ods" med Bygninger, Herligheder
og Rettigheder, Landgilde, SEgt og Arbejde samt Restance af kongelige Skatter, Landgilde eller andre Afgifter." Han blev deSuden Ejer af Lovegaards Afgrode
af 15 Tdr. Rugs Udsad imod at betale bisse 15 Tdr.
med 60 Rd., omtrent 300 gode og forsvarlige Lcrs Ho
imod at betale 1 Rd. for Lasset, og den indbjergede
Torv, dog alt saaledes, at Han tillige maatte paatage
sig at betale de resterende kongelige Skatter indtil Sep
tember M aaneds Udgang a 1 Rd. 2 Mk. pr. Td. Hart
korn, og at betale Kjobesummen med AuktionS-Salarium
og Omkostninger samme Aars 11. December Termin
uden Rente, eller 11. Ju n i ncrste Aar med j Aars Rente
a 5 Procent. Skjode fluide udstedeS frit, naar Betaling
var flet og Konditionerne fyldestgjorde. — For frit med
sine Born at kunne sorlade fit stavnsbundne Hjem i Gjen-
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toste, ansogte Han den nye GodSejer, Grev A n d r e a s
P e t e r B e r n s t o r f f , omFrihed fvr sig og Born. Denne
fifankedes Ham strax den 21. Decbr. samme Aar.
Uagtet det hidttl ikke er lykkedes at se tilvejebragt
det thingloeste Auktions-Skjode, der udstedtes til Ham, er
det dog aldeleS utvivlsomt, at Hans Jensen Bjerregaard
blev Ejer af Lovegaard og Gods den ncrvnte 18. Sep
tember 1772 og at Kjobesummen Var 4020 Rd. — Love
Herreds Skjode- og Pante-Protokoller M den Tid vidne
derom. I et Dokument, der er dateret „Lovegaard den
2. Novbr. 1775", understrevet ,H . I . Berregaard" og
thinglcest den 11. Jan u ar 1776, hedder det angaaende
Overdragelsen af et Hus i Love By til en Peder Larsen
blandt andet saaledes: ,.Jeg underfkrevne Hans Jensen
Berregaard af Lovegaard kjender og hermed" . . . „ligesom jeg herved for mig og mine Arvinger mageskifter og
skjoder til bemcrldte Peder Larsen og Arvinger det Hus
i Love By, som Han hidindtil haver Haft i Feeste og
Beboelse, med al dertil hörende Bygning, Grund, G aardsog Haugeplads, samt al anden Rettighed, saaledes som
samme mig haver tilhort ifolge af det mig under D ato
— meddelte Auktions-Skjode paa „Lovegaard" og underlagde Huse med videre'. — Den 18. Decbr. 1776
indgik H. I . Berregaard en Kjobekontrakt, hvorved Han
folgte „Lovegaard" til Mogens Dendelbo Br asch fra
Rirke-Eflildstrup for 9900 Rigsdaler; men da Sidstncevnte
ikke künde opfylde Kontrakten, sorblev denne usuldbyrdet,
Handelen gik tilbage, og Brasch maatte give H. I .
Berregaard Erstatning; dette fremgaar af et den 16.
Jan u ar 1777 thinglast Dokument angaaende Erstatningen.
Endelig fremgaar det af et den 6. Jan u a r 1779 udstedt
Dokument, at Kammerherre, Oberst Christian Frederik
von H o l s t e i n paa den Tid var„Herre til Lovegaard".
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Saavidt gaa de erhvervede Oplysninger fra Love Herreds Panteboger. D a Love Herred ligger i GjerSlev
Sogn, er der ogsaa i sammes gamle Kirkebog sogt yderligere Oplysninger om Hans Jensen Bjerregaard med
folgende Udbytte: „Aar 1774 den 30. Jan u ar blev Jeppe
Möller af Slagelse, Skomagersvend, trolovet med Ane
Kirstine Andersdatter af Gjerslev. Brudgommens Forlover Carl Adam Rutker, Sadelm ager; Brüdens Forlover
H. I . Berregaard til Lovegaard." — „Aar 1776 den
22. M arts blev Niels Hansens Enke, Ane Pedersdatter
af Thoelstang, trolovet og viste Bevis fra 8r. Bjerregaard om forrettet Skifte." — Aar 1776, den forst an
forte konfirmerede Dreng hed Jakob Hansen Berregaard.
— „Aar 1782 Fredagen den 6. September blev E n g e r
J e n s d a a t t e r B e r r e g a a r d , tjenende som Husjomfru
og Husholderfke hos Hr. Kammerherre Holst(ein) paa
Lovegaard, begraven i hendes Alders 32te Aar. Ingen
Ligprcrdiken blev holden, for at Kammerherren vilde lcere
Sognefolkene rent at afskaffe S aadant." N aar man anser Navnet „Enger Jensdaatter" for at varre, hvad det
er, en Skrivefejl og Forvanskning af Navnet paa Hans
Jensrns aridste D atter I n g e r (fodt 3 .Ju n i 1751); saa
haves ogsaa i dette Dodsfald et fikkert Vidnesbyrd om,
at den Afdode var Datteren af „den lcrrde Bonde" af
Gjentofte, og at 8r. Bjerregaard og H. I . Berregaard
er samme Mand som Hans Jensen, forhen Ejer af
„Bjerregaard" i Gjentofte Sogn. D et utvivlsomste Didnesbyrd herom er endelig fremkommet gjennem Hans
foranncevnte „Dagbog". I denne findes nemlig indfort
med Hans egen Haandskrift en Liste over 17 af „LovegaardS HuSmcrnd, dereS Born og unge Mandflab"
samt en Meddelelse om, hvad Han saaede og hostede i
3 Aar, saaledes:
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Uds-ed. Hist.

N'dsLd. H-ft.

Tdr. Skpr., Trav.
Tdk., Lrav. Reg
,1772: Rüg 18 2 146
1775: «yg
46 220 ,
I77S: Byg 50
, 582
—
Havrr
96 208 ,
—
Havr« 34
, 28V —
Vinterhvrde
1
3 12
—
Wrt» 2 „
„
—
Vaarhvcdi 2V» 22 2
1775: Rüg
» ,
21'

Endvidere hedder det i cn anden Dagbog as Sonnen
HanS Bjerregaard: »Den 21. Oktbr. flyttede vi ned til
Lovegaard." „1774 Natten mellem OnSdag og Torsdag
den 22. og 23. Ju n i opkom en ulykkelig Zldebrand, som
lagde Lovegaard i Aste paa nogle Fag af Stuehuset ncer,
hvor vi opholdt os, medenL min salig Fader lod G aar
den opbygge paany midt ude i dens Marker, da den
tilforn laa ved Byen Love. Mandag den 11. Ju li begyndt at hugge paa den nye Lovegaard, Fredag den 19.
August blev Bryggerset reist, Lordag den 17. September
Laden, Lordag den 8. Oktober Stalden, Lordag den 1.
Oktober tilbragte vi den forste D ag paa den nye Love
gaard." Ved den ncevnte Jldebrand vor Sonnen H a n s
bleven indebrcendt, dersom ikke Sosteren Els e havde
hustet Ham og fort Ham ud idetsamme hele Huset styrtede
ned. Endelig hedder det: „D en 8. M aj 1778 folgte jeg
Lovegaard til Kammerherre v. Holstein for 9000 Rd. og
derefter kjobt en (G aard) i Slagelse for henimod 4000
Rd." Summen 9000 Rd. stemmer nojagtig med den
Kjobesum, som ncevneS af H. N. Nissen i „Efterretning
om de Sjcrllandste og Moenste Zordegodser", at Holstein
gav for den i 1778, dog uden at Steigeren navneS. At
Hans Jensen Bjerregaard nedsatte sig i Slagelse, stete
vel ncermest as Hensyn til, at Sonnen H a n s var bestemt
til at gaa i Byens loerde Skole, hvorfra Han ogsaa blev
Student i 1788. H. I . Bjerregaard blev boende i
Slagelse indtil 1781, da Han flyttede til Kjobenhavn,
hvor Han ventede at udvirke stg et Levebrod, uagtet Hans
bedste Patron, Grev A. P . B e r n s t o r f f , den Gang
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havde faaet stn Afsted som Stats-M inister og havde forladt
Kjobenhavn. D et synes nemlig at vcrre gaaet noget tilbage for H .J. B jerregaard; Hans godeHjcrrte og Lyst til at
gavne sine Medmennefler forledte Ham dels til at laane
Penge til Folk, delS til at kavere for Adskillige, saasom
for en Povel Ostergaard til Raadmand Andersen i S lagelse for 500 Rd., hvilke Han maatte betale. Hans Ophold i Kjobenhavn blev imidlertid kun af kort Varighed,
— allerede den 25. J u li samme Aar dode Han af Forraadnelses-Feber, kun nasten 53 Aar gammel, og blev
begraven den 30. s. M . paa „Nikolaj Kirkegaard".
I det af Slagelse Skoles Rektor P . Wbldike for Hans
Bjerregaard under 1. Septbr. 1788 udstedte latinfke „Testamonium" omtales dennes Fader paa folgende hcederlige
M aade: „Han Var Feester i Gjentofte, men ragede ved sit
dygtige Hoved og sin Klogt og sine Scrders Renhed hojt
op blandt sine Jcrvnlige og blev anset vcrrdig til, at den
udodelige Bernstorff becrrede Ham med sin soeregne Gunst
og slere hcederlige Meend gjerne omgikkes Ham; og efter
senere at have opgivet sin Gaard, dyrkede Han i nogle
Aar stn Ejendomsgaard Lovegaard, og til Slutningen
lige til sin Dod regnedes Han blandt de hcederlige
Borgere i vor B y."
Hans Jensen B j e r r e g a a r d s Ben have allerede
hvilet, men ikke uforstyrret, 90 Aar i Jorden. «Nikolaj
Kirke" blev nemlig et Rov for Luerne i den störe Jldebrand, der i 1795 hcergede Kjobenhavn, og Kirkegaarden
henlaa fra den Tid af som M aterial-PladS, indtil den
for faa Aar stden indrettedes til Slagtertorv og i den
Anledning opgravedeS i alle Retninger i forfljcelligt
Ojemed. Hans Grav kan derfor ikke paavises, men
hvad der endnu er vcrrre, det er, at hanS Minde for
Icengst er gaaet i Forglemmelse endog i Hans Fodeby;
de crldste nulevende Folk i Gjentofte S ogn vide kun af
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rt dunkelt S ag n , at der engang skal have levet der i
Sognet en Bonde af det ncrvnte N avn; men hvad denne
Bonde virkede og udrettede i Bernstorff-GodsetS forste
FrigjorelseS-Dage, hvorledeS Han fcerdedes og hvad der
timedeS Ham i Livet, derom veed Ingen af Hans B ysborn det Alserringeste. Saaledes bor det ikke fremdeles
vcrrel Hans Jensen Bjerregaard var langt forud i Tiden
fvr sine Standsfceller; Han var en udmoerket, en fortrinlig fremragende og anset Bonde; Han var et Scersyn
af Bonde i den Tid, hvori Han levede, en sjcrlden og
cedel Fremtoning blandt DatidenS uSle og vanflcrgtede
Bonder; Han var en frigjort, oplyst og kräftig Kcrmpeaand blandt lcenkcbundne, vankundige og modlose Trcrllesjcele. Hans Minde bor derfor leve med Hceder og
Hojagtelse i Gfentofte Sogn, blandt Hans mangfoldige
SEtlinge og overalt blandt Danmarks Bonder gjennem
Tidernes Lob.
Hvad HanS Jensen B j e r r e g a a r d s efterladte Enke
og Born angaar, anfores her kun Folgende: Enken
slyttede senere til Hovedgaarden Viflum ved Viborg,
hvis Ejer havde oegtet hendes D atter E l s e ; — Sonnen
J e n s blev ikke Landmand efter sin Tilbagekomst fra
Tydflland, men derimod S sm and; — Datteren Lene
blev gift med en Gaardfcrster i Lindebjerg, Liunge Sogn
ved S o ro ; — Sonnen J a k o b blev „kongelig Rebflager«;
— H a n s blevPrcesi; — A n n e blev gift med enPrcest,
og den yngste S o n P e d e r blev Somand. Noget Ncrrmere herom vil ncrvneS i efterfolgende nogenlunde fuldstcrndige Slcrgt-Register.!
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Slaegtregister over Familien Bjerregaard,
Mid de i famme indgiftede Perforier af Familierne B a y , Bejerbolm, Birch, Dinesen, Ehrhart, Gjerulff, Haar, Hastrup,
Juel, Kall, Kjelsen, Krabbe, Laurent, LenSloff, Lynqholm,
Madscn, Mollcrup, Morthorst, Peckkurt, Schon, Silkesen, GjorSlev,
Scbmeter, Stadell, Struve, Sorensen, Tommerup, Wallich og Bello.

Ssfreu Jevseu, Kaftebonde i GjenLofte (f. ... t
1721),
* "/,o 1678 med Maren Pedersdatter. Born: 1 . Peder Sofrensen,
dobt l'/. 1680. 2 . Jens Sofrensen (dodt'V«, 1683 t " / 4 1750);
'
1710 m. Lene JenSdatter es. 1681 t
1780 i stt SV.
Aar). SidstncrvnteS 6 Born:
») Soren Jensen (db.
1712) ; * '/» 1744 m. Margrethe
Jcr.Sdatter.
I») Anne Jenödatter (db. '"/, 1714 t "/, s. A.).
S) Anne JenSdatter, db. V, 1715. «S) Jen« Jensen (db.
1718
7 "/» 1771), Ejer af .HeSlegaard" iGjentoste; * m. Bente KnudS>atter (db. 1712 t
1769, 84 Aar gl.). Sldstn<rvnte bavde
stere Born, deriblandt a. Malene JenSdatter; d. Peder Jensen; e.
JenS Jensen idb. 1756 t
1808), Kromand iGjentoste. Born:
'karen JenSdatter (f. "/. 1782 t "/. 1862, 80 Aar ql.).
S) Jalob Jensen (db.
1721 t " / 5 1797). Ejer af .Oregaard^ i Gjentofte; *
1749 m. Enken Anne HanSdatter (db.
1706 7
1772). Bern: a. Jens Jakobsen; d. Inger
Jakobsoatter (f. "«» 1751 t V>o 1814); * "... 1771 m. Lars
Jakobsen (s. " , 1743 t
1834, 91 Aar gl.), S -n af Jakob
Sorensen i Ordrup. Se Hans Jensen.
Inger Jentdattcr, db. V»r 1725. U)
«/eorssor, se
nrdenfor. I») Peder Jensen (db.
1731 t
1738).
Hkans
med Tilnavn
(se ovenfor s),
Gdejer i Gjentofte (db.
1728 t " , 1781, 53 Aar gl.); trolodet
og * " « 1 7 5 0 med E llen JakobSdatter (db. ",«»1780
t ^ » 1808 paa Bistum ved Viborg i sit78. Aar), Datter af odmnervnte Gaardejer Jakob Sorensen i Ordrup if.
1704) og Anne
PederSdaNer, en anset Bondefamilie, der har eftcrladt sig et talript
Afkom. — Hans JensenS 9 Born:
L. IngerHanSdatterBjerregaard (s.
1751 t V. 1782 ugift
som HuSholderste paa Lovegaard).
S. Jens Hansen B. (f. V« 1758 t " / 4 1785 i en Havn ,
den Bengalste Bugt som Overstyrmand paa Skibet „Lucie Emerence^).
». Else HanSdatter B. (k. "/, 1755 t
1841, 8 5^
Aar gl ); *
1788 m .Hcrre til Bistum og Himmestrup*, den
senere JustitSr. HanS Juel (f. «/,. 1762 t
1839 i fit 77.
Aar). DereS 51aarige -Sgtestab dar barnlsst.
O. Lene HanSdatter B. (f. "/>. 1757 t
18»4. 76'/.
Aar gl.). ^ 1780m.PederBejerholm (f."/.1749 t7 '1 7 9 V ).
Son af Borgmester Bejerholm i Slagelse. De stk 1794 en Fastezaard i Lindebjerg, Liunge Soan ved Soro; men den blev EjendomSgaard i 1881. Lm dereS Afkom se nedenfor (A).
L
Ll-s^e»i,a«^er (k
1760 t
1812 i Kjobenhavn som Ekongelig Rebflager*); * 1 ) V, 1797 m.
Johanne Morthorst (f. "/. 1781 t
1807), Datter afRedflager
Fremragende banste Bonder.
4
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Han- Jörgen Morthorst og Johanne GudmandSdatter; 2) " , 1811
m. Kirftiue Echmeter. Se nedenfor (L).
G. Peder Hansen B. ff.
1762 -j1763).
V.
ff. "/, 176«, Student 1788,
theol. Kanv. 1798, Sogneproest for Hjern.ind, Lee og HjorthedeMeni Heber fra 1798-1857 -j186«, 94 Aar gl.); * 1868 m.
Mette Kathrine SiorSlev fdb. '«/. 1778 -j- »/4 1838), Datier af
Skrorder JenS Nielsen i SjorSlev og Anne AnderSbatter ff. i Babing,
-j- 1839 i Hjermind Proestegaard, 96 Aar gl.). Se nedenfor (9).
A. Anne HanSdatter B. ff.
1768 -s1839 paa
S-dal ved Biborg); »
1892 m. Peder Birch ff. " i - 176L
som Son af en LandSbysmed vedHolboek; Student fra Slaaels e Stole,
som theol. Kand Lorrer ved .NyboderS Skole^, Sogneproest i Vederss
ved Lemvig 1891, -j- V, 1841, 76 Aar gl., paa Sobald Se
nedenfor (S).
S . Peder Hansen B. ff. "/, 1779 1- '/, 1836 i FrederikSsund); * */, 1892 m. Johanne Marie Schou ff. /, 1783 s "/>,
1881), en Bodkerdatter fra Kjobenhavn. Han havde varet Skipper,
men blev Borger i FrederikSsund "/, 1829. LEgtestadet Var barnlost.
^Haors
Borneborn (efter A, L, 9
og S ) og ovrige LEtlinge.
(»). Peder BejerholmS og Lene HanSdatter BjerregaardS 5 Born:
Christiane vejerholm ff.
1781 -f- "/. 186k?, * m.
Kapitain MadS Haugaard Gjerulsf ff. "/,»1775 i Biborg, -j-"/»
1828 i Kjobenhavn), Son af fhv. Borgmester og JuftitSr. S-ren
Gjerulff i Viborg, s 1813. DereS 8 Born:
ov. Peter Severin Frederik Gjerulff ff. "/, 1816 i Kbhv.);
* m. Johanne Henriette Marie Stabell ff. "/, 1818 -j1868
i Nalborg), Datier af Auditor Fred. Stabell i NanderS(?j.
DiSseß
7 Born:
1) Hanne Marie Gjerulff, s. "/, 1844. 2) Mathias Haugaard
O , f. "/>. 1845. 3) Harald Vilhelm Alfred G , i. "/, 1847.
4» Emilie Alvilde G , f "/, 1859. b) Hedevig Margrethe Kirstine
G., f. "/, 1852. 6) Albert Stabell G., f. "/« 1853. 7)Heninga
Christiane G.. f. "/ „ 1855.
N. Christian Leopold Emanuel Gjerulff ff. »/, 1821 i Kdhv.),
* m. Johanne Amalie Vello ff.
1849). Derer hivtilvarende
8 Born:
1) Julie Christiane Marie Gjerulff, f. V.o 1869. 2) Evald
Peter Frederik Christian G., f. "/, 1862. 3.« Cmilie Henriette Ma
thilde G., f V> 1879.
S. HanS Juel Gjerulff ff.
1824 )- "/, 1869), * m Vilhelmine Constance Laurent ff.
1887). Born:
vilhelm Markus Gjerulff. f. -«/. 1868.
S- Inger Sofie Bejerholm ff "/. 1784 -j- "/. 1848); »1897
med Philip Wallich ff. i Kbhv. 1773 -j-"/.« 185«, 88 Aar g?., i
AarhuS som forhen Vexelmoegler i Kbhv. ogsenereLiteratur). Ingen Born.
S- Dorthea Bejerbolm ff. i Slagelse, -j- 1879), »m.fhv Boghokder paa Kysten af Guinea C. A. Ehrhan (Crhardt) i Veite ff. i
Khhv., ^ VZ» 1889 i , SpaanebrohuS" ved Soro), fial have Haft 3 Vorn:
«. Thora Ehrhart f-j- 1864?) var gift og havde 8 Born. Id.
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Emma Sofie E. s-j- *»/. 1844, 2V Aar gl.1, * m. Färber NielS
Dinesen i AarhuS og havde 2 Born:
1) Jens Georg Dinesen, f. V» 1841. 2) Natalie Alvilde Marie
D., f. -/, 1842.
E. Cathinka E., * 1) m. Vejinspektor X., fra hvem hun blev
stilt; 2) m. en Kapitain LenSloff, der dode i Vejle, og 3) m. e„
Kjobmand Peckkurt i Dejke, hvor de Begge leve. Wgtestaoet barnlost.
4- HanS Ulrich Bejerholm sf. " 4 1791 1-1830 i Vesttndienl;
* m. en engelst Kvinde. LEgteffabet barnlost.
6- Jakob Bejerholm, Gdejer i Lindebjerg sf. 'V, 1797, lever
i Juni 18711; * l) V.« 1827 m. Juliane Kjelsen ss. 1807 t
18811, Datter af Gdejer Kjelsen paa Hsmbgaard ved Ringsted; 2)
m. Marie Struve sf. "/»> 1816 i Kbhv.1. As fidste 2Egtefiad 5 Born:
».Lene Bejerholm sf. "/, 18411; *
1869 m JenS
Hansen as Lindkbjerg, nu BolSmd i Sorbymagle; — har hidtil 1 Barn:
Maire Hansen, f. "/» 1870.
I». Peter Bejerholm, f. '/» 1847. E. HanS Bejerholm, f. V»
1849. ol. Sofie B., f. "/, 1855. S Hanne B., f. «/» 1858.
(L). «/aleod
8 Born:
HanS Jak b Bjerregaard ss. « i 1798 118111, gik i
Viborg Latinfiole og druknede ved Skojteloben paa Ssen der.
2- Jodan Jokob Bjerregaard sf.
1802 -j- ^/4 18561;
* m. Johanne Arenthine Petrea Haar sf. V» 18031, Datter af fhv.
Sogneprast NielS Haar i Ring sf. 1772 1- 18301 og Anne Margrethe Pedersen sf. 1772 -j- 18101- Han var danst Jurist, i nogle
Aar GodSforvalter paa „Gammel-Estrup^, ejede senere Sodal vedVidorg, endnu senere ,HerningSholm* og blev endelig Kommissionär i
HorsenS. DereS 6 Born:
». HanS Jakob Bjerregaard, f. "/» 1831, Prokurator i
Skanderborg I». Johan Carl Christian Bjerregaard, f. */»»
1885. «. N ie l- Peter August Bjerregaard, f. f.
1837.
ol. Johanne Margrethe Kirstine D. st.
1840 s V« 18691;
* m. Kjobmand Valdemar Tommerup i Silkeborg. E. Hanfine Char
lotte B. sf.
1848 -j- ^/. 18581. ^ RaSmine Eleonora Kri
stine B., s.
1845.
A- Peder Jensen Bjerregaard sf V» 18071; * m. Karen Silkesen sdb. >/n 1797 -j- -'/» 18671, Datter af Gdejer I . Silkesen i
Alstedl. Han var forst Gaardfaster i Glumso ved Noestved, seneie
Gdejer i Drum og Vorning i Viborg Amt, lever endnu. Born:
». Jskob Peter Bjerregaard sf. "/» 1828 -j18591. So.
Else Marie B. sf. '/.«» 18881; * M. NielS Otto Adolf Hastrup
sf. '/. 18811, en Son af fhv. Proprietoer Fred. Nik. Lund Hastrup
til Vesterkejlstrup.
(?) L a r r s
6 Born:
/ - Hanfine Kathrine Bjerregaard sf.."/» 18081; *1 8 8 6 m.
Gdejer Lar? Peter Sorensen i Hjermind, Son af den afholdte og
rige Prast Ole Sorensen iHundstrup sf. "/»1774 1°^/» 18581 og
Inger Dorthea Stigaard fra Thy s^ 18271.
Ingen Born.
2- Jenfine Christine Bjerregaard sf.
1811 1° "/r 1.8621;
* 1888 m. Jordbruger Christen Pedersen Lyngholm, Son af
Gdejer Peder Lyngholm i Farre. DereS 4 Born:
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oo.
Rye L.,
1858.
A-

Frederikke Julie Lyngholm, f.
1847. I». Han- Olaf
f. »/. 1849. «. Frederik Adolf Schleppegrell L., f. 7..
«I. Anne Petrea Adolfine Kathrine L., f. »'/, 1858.
Eleonore Christine Bjerregaard ff. 1813 -j- 8 Dage gl>1.
HanS Andreas Bterregaard f'. V, 18141, lever ugift som
Patikulier i Tebbestrup ved RanderS.
6- JeuS In k Bjerregaard, f. "/» 1818; * m. Kirstine Madsen, f.
1821 (Datier af Gdejer MadS Nielsen i Tange). Han
er Gdejer i Hojberg ved Biborg vg Fader til 9 Born:
so. HanS Theodor Bjerregaard, f.
1841. I». Mathias Carl
CiliuS B., f. '/, 1845. O. Andreas Julius HanSgaard B., f. "/»,
1847. M. Olaf Rye B., f. *'/, 1850. S. Ditlev Trappo Sangman
B., f. "/. 1852. 5. Jakob Elvin B., f.
1854. ». August
Bolfgang Hertel B., f. ^74 1857. I». Marie Hanfine Kathrine B.,
f.
1859. I. Larsine Petrine Sonne B., f. 7» 1861.
6- Jakob Jenscn Bjerregaard, s. "/» 1820, Gdejer i Tebbe
strup ved RanderS; * 1842 m. Anne Mollerup, f. V« 1815 (Datier
af Skolelarer Soren Mollerup i Skjodstrup). DereS 7 Born:
». Hanstne Kathrine Bjerregaard, f. ^7» 1841. I». Soren
Mollerup B., f. "/- 1845 E. Christiane B., f. - / 4 1849 o>.
Jensine v., f. «/,. 1851. S. Julie Elisabeth B., f. V, 1858.
Marie CecilieB., f. H/- 1857. s Hanne Andrea B , f. 7-, 1860.
(S). Peder BirchS og Anne BjerregaardS 2Born:
Hanfine Eleonore Christine Birch ff. '»/„ 1806 -j- " s 1 8 7 0
i Biborg); * 1827 m. RaSmus Bay ff. «>/,» 1796 t
4844),
ejede forst Sodal, senere Bistum ved Biborg. DereS 10 Born:
so. Anna Elise Julie Dortbea Marie Bay, f. «/, 1828. Io.
AnoerS SophuS Bay, f. "/» 1830 1- "/« 1847M . «. Laura
Christine Bay, f. 2/» 1831. o>. Peter Birch Bay, f. Vs 1832.
«. HanS Jensen Bjerregaard Bay. f. "/, 1888;
„ 1858
m. Cathinka Jngeborg Kall, f.
1836, Datter af Proprietär Kall til
Sodal. DereS hidtilvoerende 5 Born:
1) OScar RaSmuS Bay, s. V, 1860. 2) Ane Marie Henriette
Jngeborg B., f. V, 1862. 3) Martin Ludvig B., f.
1868.
4) Holger B., f. "/.o 1865. 5) Hanfine Eleonore Christine B .
f 7. 1870.
L. Lene Kirstine Bay, f. >7-1885 ; *
1858 m. Dilhelm
Frederik Ludvig Krabbe, f. "/,» 1882, Assistent ved den sjoellandste
Jernbane. Born:
1) RaSmu« Bay Krabbe, f. »/. 1854 1- »7. 1859. 2) Jor
gen Mort Kruse K., f. "/. 1856. 3) Fritza Helene K., f. "/«1864.
4> Anna Eleonore Kristine Caroline K., f. 7-1865. 5) Carl Chri
stian Johan Oluf K., f. " / « 1868.
A. Marie FranciSka Henriette Bay. f. ^7, 1886 1- 7, 1851.
Io. Severine Kathrine Bay, f.
1887. S HanS Julius Billiam
«ay. f.
1888. Z. Elise Bay, f. " / . 1841.
S- Julie Birch, f. «/» 1808, lever ugift i Ebeltoft.

53

2. M i k k e l G e r t s e n T r a v e ,
Gaardfaster i Langebati ^prafto Amt).

§ e t maa gl«de Enhver, naar man i Bondens forfcerdclige Trcelledage i Begyndelsen og Midien af sorrige
Aarhundrede trcrffer hist og her en Bonde, der havde
Si«lsstyrke nok til at vende sit Blik dort fra sine S tandsicellers glcedelose Liv og med Alvor og Zver arbejdede
den paa, at Hans og Hans Narrmestes jordiske Tilvoerelse
maattc blive saa lykkelig, som det under de forhaandenvcrrende Livsvilkaar vel var muligt. Blandt saadanne
Bonder, hvis Livsfoerd i hine Tiber endnu tjendes gjennem enkelte T rat, maa Gaardfcrster M i t t e l G e r t s e n
med Tilnavn „ T r a v e " i Langet,«! med suld Foje noevnes.
I et af D atidens Blade (1772) er der sat denne Mand
et smutt Efterm«le, som forelobigt meddeles her, indtil
det maafte lykkeS os engang senere at kunne meddele
naget Fuldst«ndigere om Ham. Et halvt Aar efter Hans
dodelige Afgang blev der nemlig aflagt folgende Vidnesdyrd om Ham:
Som noget m«rkv«rdigt for sidst asvigte Aar anmLldes dette: at der paa Hans kongelige Masest«tS
Gods, Vordingborg Amt, Baarse Herred, Kallehave Sogn,
i Langeb«ks By, er fidste 12. Oktober bortdod Gaardfarsteren M i t t e l G e r t s e n T r a v e i sin Alders 76. Aar.
Samme Mand har v«ret Farster af sin Gaard i 54 Aar,
v«ret i Wgtestand i 53 Aar og i denne bleven Fader til
25 Born, hvoraf, forudcn en stör M«ngde Borncborn,
12 Born overleve dereS Kader. Den Afdode er saaledes bleven en vel sortjent halvhundredaarig F«ster paa
ilongens GodS og en «rvwrdig Zubelfader for sit Hus
og efterladte vidt udbredte S l«gt. Den Flid og Lotr«biomhed, som denne M and har anvendt til sit S teds
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Forbedring kan Han ikke noksom berommeS for i sin Grav,
da Han - dels ved en stör og utrolig Mcengde FrugttroeerS Plantning og Opelskning ej alene hjemme omkring sin Gaard, men for storste Delen paa sin Grund
i Marken; dels ved at hcrge Haslefloven, som aarlig gav
en stör Overpodighed af Baandstager til al SlagS nyttig
Brug — har bragt fit, i sig selv ringe Sted, som vor
ftyldsat for ikke mere end 1 Td. 6 Skpr. Hartkorn, til
saa betydelig Vcrrdi af aarlig Jndtcegt for Hans Efterkommere, at det altid kan balancere med, om ikke odergaa det bedste Bondested paa Godsel og Amtet. Hans
saaledes udviste Strcrbsomhed og Flittighed vare saa
störe, at de ikke künde blive fljulte for Köngen selv,. oa
i KongenS Navn og paa sammes Degne hsdredeS Han
i August Maaned 1771 af General-Landvasenets Komiterede med en prcegtig S o l v - M e d a i l l e , der paaForsiden var forsynet med KongenS Brystbillede.med Omstrift:
c/en
og paa Bagsiden med
en dobbelt flettet Krands, hvori Bondens Navn blev
lopet at skulle proeges, med Omstrist:
S a a rosvcerdig som Mikkel Gertsen Trave derfor har
fuldendt fit Liv i denne Verden, saa ftldigt vil Hans
navnkundige og berommelige ZEreminde uddo hoS Efterflcegten og Hans efterladte störe Familie, der formodenlig i den allerseneste Alder ffal kunne vide at tale
med ZErbadighed om deres cervcrrdige Stamfader, der
benaadedeS baade af Gud og Köngen paa saa scerdeles
Maade. og hviS priSvcerdige FlidS og Arbejdsomheds
Exempel Enhver maatte onske at Flere, ja Mcrngden paa
det kongelige GodS vilde efterfolge. D et Beklageligste
ved denne MandS Dod er dette, at Hans yngste Born,
hvoriblandt de to mindste, som tillige ere Tvillingsonner
og endnu ikke 4 Aar gamle, at de i dereS Barndom ikke
vel künde taale at miste en kjcrrlig og omhyggelig Fader.
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3. N i e l s S o r e n s e n ,
Gaardkcrster i Alsted (5ors Amt).
^igesom Mittel Gertsen Trave i Langeboek var et lysende Monster for sine ncermeste Standsfcrller i Prcrsto
Amt, saaledes var N i e l s S o r e n s e n i Alsted et lignende for sine Standsfcrller i S oro Amt, navnlig paa
Akadeiniets GodS; og ligesom Hins Vindskibelighed fandt
sin ydre Anerkjendelse og Paastjonnelse, saaledes var
dette ogsaa Tilfceldet med Sidstncrvntes. Ogsaa Niels
Sorensen fortjener derfor at ncrvnes blandt fremragende
danfle Bonder. Di maa dog indtil videre nojes med en
offenlig Beretning om Ham fra 1774, i det Haab, at vi
maaske senere blive satte istand til at ledere en fyldigere
LivSflildring af denne fremragende Bonde. Hin Beret
ning lyder saaledes:
Hvveri-Bonden N i e l s S o r e n s e n af Alsted modtog i Aaret 1760 en ncrsten ode Gaard sammesteds. Men
nagtet Han var en sättig Karl og ikke var i en saadan
Stilling, at Han künde erhverve sig nogen Formue, og
nagtet Han ikke fik nogen synderlig Hjcrlp af sitHerfiab'
som var S o ro Ridderlige Akademi, bragte Han det dog
ved egen Flid og Strcrbsomhed saavidt, at Han i Aaret
1774 havde opbygget sin Gaard ncrsten ganste af nyt
og meget solidt. I Stedet for de ved Gaardens Ovcrtagelse medfolgende 10 til 12 smaa og usle Hefte, hvilke
Han strax begyndte at afskaffe, kjobte Han sig Tid eftcr
anden 6 dygtige störe Hefte, hvorved Han havde den
Kordel, at naar hanS Naboer og de ovrige HoveriBonder toge til Hove om Morgenen ved Solens Opgang og maatte blive der indtil Asten for at ploje eller
forrette andet forefaldende Hovarbejde, kom Han ikke
forend Kl. 7 eller 8 og künde endda i al Magelighed
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voere foerdig med sit Arbejde til Middag. P aa de Dele
af Hoveri- og Bonder-Gscerder, der faldt paa Ham. opforte Han ncrsten overalt vorige Stepgjoerder, og Han
ryddede og opbrcekkede i bette Ojemed en stör Mcrngde
S ten af fine Agre og Zorder. kort sagt, Han var i Alt
et Monster paa Flid og Strcrbsomhed blandt Bonderne.
Til Belonning for denne brave Bondes Fortjenester og
gode Exempel gav S o ro Ridder-Akademies Overhosmester,
HanS Excellence Äehejmekonferentsraad og Amtmand
Ne i t z en s te in Ham ikke alene H o v e r i - F r i h e d imod
en aarlig taalelig Pengesum, men lod endog til HanS
2Ere forfcerdige et indvendigt f or gyldtSolvbcr ger paa
3 Poegles Storrelse. P a a den ene Side af Bcrgeret
var anbragt AkademietS Naaben med den nedenstrevne
Zndskription: „Ae/önnenA
5trtrbLom/le<t " og paa den
anden Side en ligeledes forgyldt Medaillon beengende i
en Slojfe og hvorpaa lcrstes: „^o^ceret ^Vr'e/s ^«rensen,
6aa»°</man«i «
eien
2 8 . F e-rua»»
Dette Bcrger overrakteS NielS
Sorensen af Overhofmesteren i en Forsamling af en Del
af S oro Godses Bonder og alle Bondefogderne, under
behorig Ros for den af Ham udviste Flid og Lindskibelighed, samt en Opmuntring til de tilstedevaerende Bon
der om at trcede i Niels Sorensens Fodspor.

4. I s r g e « L H r i s t e u s r n L o r s e b j e r s ,
Gaardejer i Uööernd ^Vdense Amt)

D e n forste danste Bonde, som „det kongelige danfle
LandhuSholdnings-Selffab" fandt fig foranlediget til paa

57

en smuk, vardig og sjalden fyldig Maade at hcrdre som
praktifl Agerdyrker, Var en Fynbo, nemlig Selvejer-Bonden
J o r g e n C h r i s t e n s e n paa „Korsebjerggaard" i Ubberud
Sogn, Odense Amt. Dette stete allerede i SelstabetS
andet egenlige VirksomhedS-Aar (1771). Cfter Gaarden
kaldtes h a n s e n e r e „ J o r g e n K o r s e b j e r g " , og fljont Han
allerede har hvilet i 82 Aar i sin Grav, lever Han endnu
i Folkemunde i sin Fodeegn under dette Navn. Denne
Jorgen Christensen fortjener det Eftermoele, at Han var
en Mand, der i fadrelandstsindet Tankemaade og Dyd
og som forstandig Jordbruger var et vcerdigt Sidestykkc
til Hans Samtidige, „den lardeB onde" H a n s J e n s e n
B j e r r e g a a r d i Gjentofte og J o r g e n P e d e r s e n
P e j r u p i Orte. Uden at trade Sandheden for nar,
tor det endog sigeS, at ligesom HanS Jensen var et
sandt Scersyn blandt sjcellandste Bonder, saaledes var
Jorgen Christensen et lignende Scersyn blandt fynstc
Bonder; det var et Tvillingpar af danste Bonder; som
man med hoj Forundring og levende Glcrde lcerer at
kjende blandt de mangfoldige modlose og vanlundige
Trcrlle i Bondestanden i forrige Aarhundredes fldste
Halvdel Jorgen Christensen og Jorgen Pedersen hadredeS endog derved, at der i M a i l i n g 8 „Store og
gode Handlinger" rejstes dem et smukt Eftermcrle, en
Hader, der markvardigt nok ikke blev Hans Jensen til
Del, og maafle kun kan forklares derved, at da hint
Eftermale rejstes for de to fynste Bonder i det navnte
Skrift (1777), var Hans Jensen ikke längere Bonde men
Herremand. M ville lare Jorgen Christensen noget
nojere at kjende gjennem den nedenstaaende Livsflildring,
der er sammenarbejdet af nogle officielle Brevflaber og
Beretninger Ham angaaende i ,.Magazin for patriotifle
Skribentere" (1771) og andre af Datidens Tidsflrifter,
samt af OplySninger dels fra „Odense AdreSse-Kontors
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Eflerreninger" fra hanS'T id, delS fra Korup-UbberudS
gamle Kirkebog og delS endelig fra en endnu levende
A8tling, en SonnessnS S on, af Jorgen Christensen.
Jorgen Christensen blev fodt i Kirkendrup, NceSbyHoved-Broby Sogn» Alleso Pastorat, hvor Hans Fader
Christen Jorgensen var Gaardfoester. Han fial have Haft
en Broker — sandsynligvis en Halvbroder — af samme
Navn som Hans eget; kenne ffal have Haft Fodestedet i
Kirkendrup i Forste efter Foroeldrene. Dette er det Eneste,
som Frasagnet hidtil har vidst at fortcelle om Foroeldrene
til og om den sjoeldne fynste Bonde paa „Korsebjerggaard" i hanS forste Levetid og Ungdom. O g det. maa
anses som ncrsten umuligt at faa nogen paalidelig OplySning derom. Alleso Prcestegaard afbrcrndte nemlig,
ifolge meddelt Underretning af den nu dervcrrende Sogneprcrst, i Aaret 1802, ved hvilken Lejlighed PastoratetS
samtlige Ministerialboger gik tilgrunde. Efter den Alder
at flutte, som Jorgen Christensen opnaaede, maa Han
imidlertid vcere fodt i et af de forste Aar i Begyndelsen
af forrige Aarhundrede, maafle 1704 eller 1705. — Af
en Borgmester B l e s i Odense fik han „Korsebjerggaard"
i Forste den 8. M aj 1731, men 15 Aar senere, i Aaret
1746, kjobte Han Gaarden som Selvejendom. Til kenne
Gaard, der var flyldsat for 6 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdk. j
Album Hartkorn Ager og Eng samt 2 Skpr. Skovflyld,
horte den Gang omtrent 180 Tdr. Land; men over Halvdelen heraf var bevoxet med Krat og Skov. D a den
tidligere, ret anseelige Skov ncrsten aldeleS var forhugget
og odelagt, gav Han kun 2000 Rdl. fcr Ejendommen,
hvilken Kjobesum paa den Tid var en usoedvanlig PriS
og af Alle blev ansöt for at vcere for hoj, iscrr da Avlingen, formedelst det starpe og magre JordSmon, ikke
indbragte noget Synderligt, og der af Skoven intet Mere
var at gjore i Penge. Men nagtet Jorgen Christensen
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maatte laane ncesten hele Kjobesummen, fandt Han, for
medelst sin Flid og Vindsiibelighed, ikke alene et meget
godt Udkomme ved Ejendommen, men gjorde endog störe
og omfattende Jndretninger til sammeS Forbedring.
Henved et P a r Maaneder efter at have fcestet „Korse
bjerggaard" indtraadte Jorgen Christensen i Wgtestanden.
Han trolovedes nemlig den 18. M aj 1731 og cegteviedes
den paafolgende 6. Sondag efter Trinitatis (1. Juli) til
den omtrent 37aarige Enke efter Gaardfcester Oluf (Ole)
Pedersen paa „Korsebjerggaard", M a r e n R a s m u s d a t t e r , en D atter af en Gaardmand i Noesby RaSmus
Jorgensen og Hustru M arenLarsdatter. Forudcn Gaarden
fik Jorgen Christensen i Medgift med sin Hustru en noget
vver Ibaarig Stedson ved Navn Peder Olufsen. I sit
Wgtesiab blev Han Fader til 4 Born (3 Sonncr og 1
D atter); men som Olding maatte Han friste den tunge
S org at se fig barnlos. Ved det forste Barns Daab, nem
lig DatterenS, maa det vcere gaaet fint og fornemt til paa
.Korsebjerggaard", thi medens Fadderne til de 3 paa
folgende Born ere Bonderfolk, staar der i Kirkebogen
ved hendeS D aab ncrvnt som Faddere Folgende: Borgmester B l e S , M adam B l e S og Apotheker von West
fra Odense; deSuden: Skovrider K o b u r g , Skovridcr
C a r l H a a r , H a n S Fischer , Skoleholder i Ubberud,
og Prcestekonen.
P a a samme Tid var en i alle Henseender hojst agtvoerdig Mand Sogneprcrst for Kornp og Ubberud Sogne.
Det var den senere Jubellcerer W u l f Godsche Ho l m
(f. 29. Ju n i 1696, -j- 28. Septbr. 1772), der var kalbet
dertil i 1722 og henlevede der den lange Aarrakke af
over et halvt Aarhundrede. I G j e s s i n g s Skrift om
„Iubellcerere" er der sat denne Mand folgende smukke
Eftermcrle: „Han var en grundoerlig og sandru Mand,
Enhver künde tro; havde god Fornuft og megen Erfaring,
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>aa at Mange künde faa godt Raad hoS Ham; gjorde
sig Fornojelsc af at tjene sin Raste, om det ogsaa skuldc
koste Ham Besvcrrlighed og mange Rejser; havde et godt
Bibliothek; dar vel lard og en god Ökonom; anlagde
ved Prcestegaarden en af de nyttigste Frugthaver i Lan
det. De, som mest have Foje til at «re hanS Stov,
ere HanS Sognem and; da de paa Auktionen oder KongenS Gods vare frygtsomme og raadvilde, lod Han sig
mange af dem i begge Sogne tilflaa, alene som dereS
Kautionist. Nu ere de dereS Egne og fri for alt fremmed Herstab." — Om det end ikke foreligger som en
bevislig KjendSgjerning, er det dog hojst rimeligt og vel
endog aldeleS utvivlsomt, at denne vcerdige Prcrst har
udovet en stör Zndflydelse paa Jorgen Christensen Korsebjerg i Hans Digten og Tragten, HanS Gjoren og Laden
D er er ovenfor bleven gjort opmcerksom paa, at
Jorgen Christensen paa „Korsebjerggaard" var den forste
danfle Bonde, som «det kongelige LandhusholdningSSelstab" hadrede som praktist Agerdyrker. Di fige med
Flid «praktist Agerdyrker", og ville strax, inden vi gaa
videre i at flildre Jorgen Christensens LivSgjerning, tillade öS i den historiste Sandheds Tjeneste at rette en
Fejltagelse, der er indlobet for 3 Forfattere i deres trykte
Beretninger om LandhuSholdningS-Selstabet i Anledning
af sammeS HundredaarS-Fest i 1869, en Fejltagelse, som
Zelflabet fra allerforst af selv officielt har foranlediget.
I SelstabetS Skrifter (1. Del, 1776. Fortale X X IIl-IV )
hedder det nemlig i Beretningen om Modet den 11.
Jan u ar 1770: „En Bonde ved Navn Jorgen Christensen
af FrederikSgave GodS, tilhorende en af SelstabetS vcrrdige Medlemmer, Hr. Etatsraad og BankkommiSscrr
R y be r g , havde bevist en hesynderlig Prove paa MennefleKjcerlighed i det samme Ojeblik, da HanS og NaboS
Gaard stod i fuld Lue, ved at redde HanS syge og hjcrlpe-
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lose Nabo fra at blive indebrcrndt af denJld, der alle
rede fortcrrede det, Jorgen Christensen maatte dog iscrr
have niest kjcert, nemlig Hans egen Gaard og Ejendomme.
Denne cedelmodige Handling af en saa veltcenkende Medborger og dertil en sättig Bonde, künde Selflabet saa
meget mindre lade gaa ubelonnet dort som Handlingen
dar rar, rg som Selflabet just var i sin forste priselige
D rift til at gjore vel ved Belonninger; da det derved
tillige künde give et Exempel paa, at detS Opmcrrksomhed,
som mceldt, endog gik ud paa flere berommelige Handlinger, end de, som alene haver den patriotifle Vinding
til Formaal. D et blev derfor i dette Mode ved de fleste
Stemmer afgjort, at bemceldte Jorgen Christensen flulde,
for ovenmceldte adle Handling, tilsendeS i Belonning fra
Selflabet et Solvbceger med en crrefuld Opflrift, med
Tillceg af en Gave i Kroner ialt til 50 Rdl.s Vcerdi."
D et er denne Beretning, der maa have vildledet de
ovenfor antydede Forfattere, saa de nu atter i god Tro
have gjentaget den i samme gjorde Paastand om Jorgen
Christensen. D et er imidlertid, som sagt, en Fejltagelie,
en Historist Unojagtighed, naar ovenncrvnte adle Hand
ling og Belonningen for den tilskrives Jorgen Christensen
paa „Korsebjerggaard", og det stader ikke i fjerneste
Maade denne brave BondeS hcrderlige Eftermcele, om
Sandheden kommer til sin Ret. Enhver S it! I „Kjobenhavns Adresse-KontorS Efterretninger" for 1769, dengang ikke blot vort righoldigste Nyhedsblad, men tillige
vort vigtigste ofsteielle Blad, hedder det i Nr. 172 fra
AssenS ordret saaledeS: „Den 8. Novbr. opkom JldSvaade i B o l d t o f t e B y nieder Soholm s Gods, hvorved
en Bondegaard ganske afbrcrndte. Branden kom saa
hastigt, at Beboeren, som havde lagt et Aar til Sengs,
havde blevet indebrcrndt, om ej Hans Nabo, nagtet der
og dar kommen Jld i Hans Gaard, havde paa sin Ryg
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baaret den syge M and ud af Jlden. Overdelen af den
anden Gaard brandte ogsaa af, men Resten reddet."
Denne den mennestekjarlige BondeS Handling kam under
Omtole i LandShuSholdningS-SelfiabetS MaanedSmode
den 11. Jan u ar 1770, ved hvilket der togeS Beflutning
om at bekenne den med etS olvbager osv., bette Borger
blev Medlemmerne forevist i Modet den 10. M aj og
det blev da befluttet, at det flulde tilsendeS den vedkommende Bonde. D et hedder derpaa i SelstabetS officielle
Beretning i det nysncevnte Blad for 1770 Nr. 74 saaledeS: . D et ovenommceldte Solvbager, som Selstabet
stjanker en Bonde i Flemlose S ogn i Fyen, er paa Fod
og holder omtrent en halv P ot. Omkring Knappen paa
Laaget ftS en Ooron» oiviv» eller Borgerkrone, paa den
cne Side lases i et Skilt: „Det bonAe/rA« ckansbe Lancibusbo/cknr'nAs-§e/sbab" og neben under: „A veo «Zette
meck /nckbo/ck", og paa den anden: „t«7 ckor§en ck«»-§ e n s e n , 6«iarckmanck » ?7em/sse r Lr/n/ /oock» ban
/?e/ste bans sx§e ZVaöo
at b/ive «ncke-oanckt.' D a
bans e§en 6aa»-ck stock r Lue. Den LA ckanuar° / 7 7 0
Historikeren J o h . H einr . Sc h l e g e l , der var Medlem
af Selstabet, stadfoester denne Meddelelse end yderligere
(i Sam lung z. dän. Geschichte, 1. B. 4. S t. Side 29)
ved at sige: Den gode Handling af en fynfl Bonde, der
ved en JldSvaade snarere tankte paa at redde sin syge
Nabo, end paa at opretholde sin Gaard og Ejendom,
forflaffede Ham en anselig Belonning. Selstabet pjankte
bam et solvforgyldt B ager, paa hvis Laag var stukket
cn KrandS af Egeblade, saaledes som det hoS Romernc
brugelige HaderStegn for en Borgers Redning. P aa
B ageret stod folgende Jndstrift paa Danst: „ D e t kgl.
danske L a n d h u S h o l d n i n g S - S e l s k a b g i v e r bette
me d J n d h o l d ^Bageret var fyldt med danste Kroner)
til J o r g e n Jorg ensen , B onde i Flemlose i
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Kyen, f o r d i Han r e d d e d e s in syge N a b o af
L u e r n e , da H a ns egen G a a r d s tod i B r a n d .
Den 29. Jan u ar 1770." Den ncevnte Historiker tilfojer
derpaa: „ I Aaret 1771 fit en anden fynfl Bonde, J o r
gen Christensen i Korsebjerg, forfljcrllige sammenfojede
Belonninger, formedelst vedvarendc Dygtighed og Hurtighed i stt Arbejde" osv, hvorpaa Han omtaler, hvad
der nedenfor vil blive ncrvnt.
D et tor vel saaledeS vcere tilstrcrkkelig godtgjort, at det
i kke var Jorgen Christensen Korsebserg, men deriNiod Jo r
gen Jorgensen i Voldtofte, Flemlose Sogn, der reddede sin
syge Nabo nd af Luerne og belonnedeS; at den senere
Beretning Heroin i Landhusholdnings-Selstabets Skrifter
i 1776 er fejlagtig, og at de seneste Fejltagelser hidrore
derfra.
Vi vende nu tilbage tit Jorgen Christensen og Hans
Virksomhed, for at lcrre den Vindflibelighed at kjende,
bvorved Han vakte det tidtncevnte Selflabs Opmcrrksombed i den Grad, at det hcrdrede Ham som praktisk Agerbyrker paa en smuk, vcrrdig og sjcelden fyldig Maade.
Da Prcesidiet for Selskabet — sandsynligvis gjennem
Medlemmet, den rige Hofagent og senere Konferentsraav
N i e l s B e r t e l s e n R y b e r g , Ejeren af Frederiksgavc
olods — var kommet til Kundskab om den indtil da
rlandt Bondestanden ncrsten ganske uscrdvanlige og uhorle
Flid og Dindskibelighed, som Jorgen Christensen i en
lang Aarrcekke, i ncrsten 30 Aar eller vel cndog rettere
i 40 Aar, havde udvist i Agerbruget og den ovrige
Bondegjerning, sogte det strax at sorskaffe sig en omstcrndelig og saavidt mnlig aldeles paalidelig Efterretning
om den hcrderlige og mindevcrrdige Bondes rosvcrrdigc
Daad og Dont. D et henvendte sig derfor i Aaret 1770
til dets korresponderende Medlem, den residerende Ka
pellan Jakob Koefod T r o j e l i ViSsenbjerg, for gjennem
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Ham at scrtteS i Kundskab om det Fornodne angaaende
den ncevnte Bonde. I Begyndelsen af 1771 indsendte
T r o j e l sin Beretning, ledsaget af Attesier, derbevidnede
Sandheden af samme, af Herredsfogden i Ravnebjerg
Herred Johan Jakob M y l i n S , der af Stiftamtmanden,
Gehejmeraad Henrik Bs etke, var bleven beordret til nt
foretage et S y n oder Jorgen ChristensenS Ejendom og
at indgive Jndberetning derom, samt endvidere af Selskabets Medlemmer, pensioneret Herredsfoged, Krigsraad
Vr. jurls Christian Ditlev H e d e g a a r d , og EtatSraad
Jakob L o w s o n , Kommitteret i Rentekammeret og i
General-Landvoesens-Kollegiet. D et er disse officiellc
Brevskaber, der, hvad ovenfor nllerede er antydet, bleve
offenliggjorte i „Magasin for pntriotiske Skribentere".
Beretningen ncrvner folgende Ting om Jorgen Chri
stensen: 1) „Han har opbygget sin G a a r d scerdeleS fan
og solid, skjont Han dertil maatte kjobe Tommeret, dev
ikke fandteS paa Gründen; og da Byggepladsen var en
Del ubekvem, anvendte Han paa samme betydelige Omkostninger. Ved den ene Eide af Gaarden opfortes en
hoj Stenm nr til Grundvold, ved den anden blev Grün
den afgravet og bortfort paa nogle AlenS Dybde.
Til H a v e t (en S ag , som ellerS ikkeligger Bonden meget
paa Hjcrrte, ialfald paa den Tid) anvendte Han störe og
anseelige Pladser og paa samme plantet enstorMcrngdc
Frugttrceer i en saadan Orden og Afstand, at Zorden
imellem dem künde plojeS og besaaS og saaledes fo>^
hindreS fra at bevoxes med M os til Skade for Grcrssel-,
deSuden plantede Han ved Gjcrrder og paa andre Steder
i Markerne saamange Frugttrceer, at de ikke let lode sig
tcrlle. I Henseende til Humleplantning, som dog egenlig
ikke var paa Moden i hanS Egn, viste Han sig ligesaa
vindskibeltg, i det Han deraf gjorde betydelige Anlcrg og
forogede disse senere efter engelsk Monster. SinHumlebave
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holdt Han i en saa re» og fortrinlig S tand, at der ikke
let fandteS Mage til den blandt Humlehaver af almindeligt Anlcrg. I M angel af Gjodning tildcekkede Han
Humlen med Wllekviste med Lov paa, og indsamlede
eklers med stör Flid en Mcrngde Lov i Skoven, hvilket
Han Tid efter anden gjorde til Gjodning. 3) For altid
at have de fornodne Humlestcrnger, plantede Han pan
alle belvemme og ncrsten ubrugelige Steder en fast utrvlig Mcengde N id je r , hvoraf Han fik ilte blot ypperlige
Stcrnger, men ogsaa en Mcrngde af den for Feldberedere
saa nyttige og fornodne Bark. Alle disse Vidjer opelstedes af unge Planier, som Han med stör Omhu opfredede i Engene, hvor de ellerS uden Barmhjcertighed
afhugges. 4) D er var nceppe nogen Bonde dengang i
Danmark, som drev en saa stör K a r t o f f e l - A v l som
Han. Efter at have lcert at kjende den da saa godt som
ukjendte, ypperlige Rodfrugt og overbevist sig om dens
störe Nytte, drev Han Kartoffel-Avlen efter en stedse
storre Maaleflok, saaledeS at Han i de senere Aar avlede
mere end 100 Tdr. Kartosler aarlig, hvilke Han paa forfljcrllig Maade vidste at fore sig ret til Nytte. Hos
Ham blev denne Rodfrugt en ligesaa vigtig Artikel, som
nogen anden Soedeart. Til at sormindste Arbejdet med
at rense og opmulde imellem Kartoflerne, opfandt Hans
S o n Ole Jorgensen, uden nogen Model eller Anvisning, en Plov, som blev trukken af en Hest, og hvorved
saameget Arbejde udfortes, som ellerS af 10 Karle.
5) Mange unyttige Moser og sidtliggende Engpletter
forvandlede Han til god og nyttig E n g b u n d ved at
Han astedte Dandet og opfyldte Hullerne med Grene og
Jord. Ligesaa indrettede Han i alle Gaardens Lokker
(Marker) smukke og fikre Landsteder for Kreaturer. 6)
De mangfoldige til Ejendommen hörende Gjcrrder som
Enemcerker satte Han alle i en saadan S tand, at nceppe
Fremrageade danfie BsAder.

b
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nogen Herregaard havde dem saa gode. Han opferte
saaledeS med stör Moje og Bekostning oder 320 Favne
dobbelte Stengjarder, oder 370 Favne af samme S lag s
med lidt levende Hegn paa, mere end 340 Favne af
halve eller almindelige Stengjarder, 117 Favne af samme
SlagS med levende Hegn af Hvidtjorn ovenpaa, tilsammen omtrent 1 1 5 0 F a v n e S t e n g j a r d e r . Desuden
var der ncesten ved alle de ovrige G jarder enten paa
den ene eller paa begge Sider plantet eller opfrcdet an
stellige H atte af al S lag s Gjardsel, Skov, Pil, Frugtog andre Trccer. 7) M en fremfor alt fortstner at an
markes den Flid og Omsorg, som Han udviste ved O p 
elskni ng a f S k o v . Foruden en »tallig M angde
Trcrer, som Han opfredede allevegne, hvor de vilde voxe.
fiyttede og plantede Han et overmaade stört Antal af
unge B ogetraer, som stode i den ypperligste Vcext, saa
der ved Gaarden fandtes rigelig 14 Tdr. Gadeland
tykt og ta t bevoxede med Skov. Ev Del Aar tidligere
besaaede Han en Trettendedel af en Skjappe Land med
Agern, hvoraf der opvoxede den dejligste Egestov. Om 
trent 400 unge Ege deraf henflyttede Han paa et andet
Sted, hvor de ligeledes flöge godt an. — Ved de ovennavnte Anlag og Jndretninger bragte Jorgen Christen
sen det saavidt, at der paa hele Gaardens Grund, som
dog ikke Var af ganfle ringe Storrelse, ikke fandtes nogen
ode eller ubenyttet Plet, men Alt dcrimod ydede et behageligt Skue og afgav et Vidnesbyrd om Ejerens
sjaldne Flid og Dindflibelighed. Han forte derhos et
ordenligt og stille Liv og var en vel oplyst oq fornuftig
M and, der ved blot og bar Selvovelse og ved Lasniug
havde tilegnet sig saadan K u n d s k a b o m U r t e r , som
man aldrig flulde formode hos en M and af Bonde
standen. UrterneS medicinfle Kraft og Brug vare Ham
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saa beljendte, at Han i mange Tilfalde forstod at give
gode og uflyldige Husraad.
Sandheden af det Foranforte bevidnedes af de
ovensor noevnte M and. Herredsfoged M ylius tilfojer
derhos i sin Beretning, hvori Han henholder stg til, hvad
af T r o j e l var anfort, blandt andet endnu dette, „at
Jorgen Christensen dengang (i Ja n u a r 1771) havde
samlet det fornodne Tommer til en S i n e l a n g e samt
til en ny V a n d m o l l e - B y g n i n g , som Han agtede at
opfere til egen HuSholdningS Fornodenhed, samt at Han
ejede en lille B o g s a m l i n g af theologiske, medicinfle,
filosofiste og suridifle Boger, baade i det danfle og tydfle
Sprog, hvori Han laste i arbejdsledige Timer." Blandt
medicinste Boger ejede Han saaledeS: „D. 7aeoöi 7^eo
ckon la-srncem ontane Neu vollkommen Kräuter-Buch"
etc., ved Caspar og Hieronym. BauhinuS. (3. Udg.
1687. Folio. 1 - 3 D . 1529 Sider.) — „Ogsaa
under den fimple Kjortel findes der oste Visdom," siger
den romerfle Vismand Cicero. Sandheden heraf stadfaster sig ogsaa ved den fynfle Bonde paa „Korsebjerggaard".
LandhusholdningS-Selstabet belonnede Jorgen Chri
stensens ovennavnte störe og sjaldne Vindstibelighed ved
i fit AarSmode den 31. Jan u a r 1771 at udtale Fol
gende: „Selvejer-Bonden Jorgen Christensen i Korsebjerg i Fyn, som var bleven Selflabet bekjendt ved en
Promemoria sra Kapellanen til ViSsenbjerg, Hr. I . K.
Trojel, som omstandelig berettede hanS berommelige
Strabsomhed og Flid i Henseende til Hans G aards Opbygning, T ra- og Frugthave-Anlag, Humle- og VidjePlantning, Kartoffel-Dyrkning, Bands Astedning og
anden Rydning i Henseende til levende G jarder og
Stengjarders Opforelse med 1200 Favne, Skov-Opelstning, slittig LaSning med videre, som narmere vil blive
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bekjendtgjort under de Herrer EtatSraad LowsonS, Krigsraad Hedegaards og Herredsfoged M ylii Hcender tillige,
hvilke og have vceret seende Didner til alt bette. Denne
velfortjente Bonde belonner Selflabet paa folgende
M aade: 1) Selflabet optager Ham til fit korrespond e re n d e M e d l e m ; 2) beflutter det at lade Hans
F l i d endydermere stykkevis o f f e n l i g b e k j e n d t g j o r e ;
3) tilgender det Ham et s t ör t S o l v b c r g e r med en
ceref uld O p s k r i f t efter Fortjeneste; 4) tilstaar det
Ham endnu Selpabets s t s r r e S o l v - M e d a i l l e , og
5) ftjcrnker det Ham et vel indbundet Exemplar af B o m a r e S N a t u r - H i s t o r i e (8 Bind) for Hans störe
Lyst til LeeSning."
E t andet hcrdrende VidneSbyrd om Jorgen Chri
stensenS ganfle forttinlige Dindflibelighed findes i „Odense
Adresse-Kontors Efterretninger" for 1774. Der er nemlig
i samme indrykket en Roekke navnlose „Ökonomist« Breve",
(af Trojel?), og i det 1v. af samme i BladetS Nr. 37 hedder
det udtogsvis om Ham: „Denne MandS Arbejder ere
saa vidt udstrakte og saa mangfoldige, at jeg ikke veed,
hvor jeg flal begynde og ende, thi de ere ncrstenuendelige. Han figer: „»N aar Alle ville omhugge Skoven,
og In te t blev plantet og fredet, hvad flulde da Efterkommerne saa til HuS- og SkibStommer og at varme
stg ved?"" Hvor denne M ands egen Plov tilforn har
staaet, der staar nu den tykkeste Skov af de dejligste
Ege og Boge, thi Han har ej alene plantet men ogsaa
saat Skov, som Alt nu staar i fuldkommen D « x t * ) . . .
S it Moddingvand leder Han igjennem sine Enge, som
deraf gjodeS og frugtbargjores . . . Ved stn Gaard har
Han til fit eget Brug bygget en fljon Dandmolle, som.
») S «arrt 1777 folgte« der sialede« Hdiddart fta «orsetjerg
»,r 2« «dl.
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foruden Malevcerket til Mel og Gryn, er indrettet til
at stode Most, naar Hans mange fljonne Frugttrcrer boere
til . . . I sin Gaard har Han en S nes Bistader . . .
Foruden at denne M and er utrsttelig i de haardere og
strcrngere Arbejder, thi Han lcrgger selv Haand paa Alting med; saa er Han og flittig i de finere og lettere
Arbejder. Han er tillige Botanikus eller Blomsterkjender og veed at ncrvne alle Urter i Hans Marker med
Navn, ja veed og. hvortil de i Loegekunsten ere nyttige
. . . Her er et lille men meget ufuldkomment Billede af
vor, jeg tor nok sige magelose Jorgen Korsebjerg . . .
HanS Duelighed, Skjonsomhed og Flittighed ere ogsaa
blevne kronede med en G u l d - M e d a i l l e fra „det kongelige Landvoesens-Kollegium" og med et prcrgtigt, stört,
solvforgyldt Bcrger og storre Solv-M edaille samt kost
bare Boger fra „det kongelige Landhusholdnings-Selssab". S e, saadan en Mand ejer Fyn. Gib det maatte
eje mange Hans Lige!"
I samme Aar, som dette hcrdrende VidneSbyrd lod
vffenlig om Jorgen Christensen Korsebjerg, hjemsogtes
den 70aarige Olding af den tunge S org at se fig ved
Doden berovet sin ncesten81aarige Hustru; henved halvtredie Aar senere traf det dobbelte S lag Ham, at Hans
Datter og Hans Sonnekone dode kort Tid efter Hinanden,
og atter efter lO AarS Forlob at se sin S on, den Sidste
af Hans B orn, til hvem Han havde overdraget „Korsebjerggaard" i Aaret 1776, afgaa ved Doden. Han
künde med Sandhed synge: „Sorrig og Glcrde de
vandre tilhobel"
Jorgen Christensen Korsebjerg endte fit lange, daad
rige Liv den 27. Ju n i 1789. I „Odense AdreSse
Kontors Efterretninger" anmcrldes 3 Dage senere Hans
Dodsfald, og der scettes Ham da folgende Eftermcrle:
„Han efterlader fig det bedste Minde som en stittig, brav
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og vindflibelig Bonde. Han var kjendt af Hoje og
Lave, besad ypperlige Zndstgter i Landvcesenet, hvorfor
ogsaa Landhusholdnings - Selstabet ofte har vcrrdiget
Ham med Medailler og Skrifter for Hans utrcrttelige
Moje og Strabsomhed. Han hjalp Mange, endog uden
Betaling, med en besynderlig Lykke med sine ved Lcrsning stg selv erhvervede Jndsigter i Lcrgekunsten. Han
havde allerede for 16 Aar siden foranstaltet Forberedelser
til sin Dod, idet Han stadig havde sin Ligkiste staaende
hos sig og derfor lod forfcerdige en Dogn, hvorpaa Han
vilde kjores til Graden, saa Han daglig havde sin Dod
for O jne. Tilsidst dode Han af en Rorelse, hvorved
M aalet (Mcrlet) blev Ham betaget, nogle og 80 Aar
gammel."
Han jordedeS den 1. J u li paa Ubberud Kirkegaard.
Hans Minde lever endnu i den Egn, der var Didne til
Hans hvilelsse og gavnrige LivSfcerd, og det vil vistnok
vedblive at leve lcrnge.

Jorgen Christense» Korsebjerg- Slaegtregister.
Christen J»rgensen, Gaardfirster t Airlendmp, Ra-bhhovedBroby Sogn.
Jorgen Ctristenseu-orse-jerg, (fodt omtrent 1704 eller 1705
178V), * ^ 1731 med Enten M aren RaSm utdatter
(f. /. 1694 f
1774, 80°'. Aar gl.), Datter af Gaardmand
i Nce-by RaömuS Jorgenfen og Hustru Maren LarSdtr. samt Enke
efter Oluk (Ole) Pedersen, med hvem tun havde en Son Peder Olsen
(f. 1716, jordet
1762), vistnok tjenende Stedfaderen. I stt
ZE^estab med hende blev Jorgen Chr. Korsebjerg Fader til folgende
L. Maren Jorgen-dtr. (dodt "/» 1732, jordet */. 1777). *
1755 med Ole Hansen, Ejer afNabogaarden.Husemosegaard°.
De havde 5 Born, men Intet videS om dem og de«» Afko».
E. Ole Jorgenfen, se nedenfor. — L. Christen Jorgensen
(db. V. 1786, jordet
1786). —
Christen Jorgensen (db.
1737, jordet
1758). — Rtz0navnte
1)
ld) Ole Jorgenfen (db.
1734, jordet "/»L 1787),
1776 m. Maren HanSdtr. (s. 1746, jortzöt
1 777. 81 «mal.):
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— 2) »/„ 1780 m. Ane AnderSdtr. af Lille-Bilby, Drigstrup
Sogn. (Hun giftede sig ander, Gang
1706 m. Ungkarl HanHansen af Vosemose (Sandemm S.), der nu blev Ejer af „Korsebjerggaard*, indtil den kom i Stedjoimen Jorgen Christian OlsenEje). Ole JorgensenS 5 Born af begge Mgtestaber:
1. Jorgen Christian Olsen (db.
1777, jordet V. 1777.
2 . Jsrgen Christian Olsen (db. "/« 1781 -j- 5. 1843).
3. Et udobt Barn (s
1783).
4. Christen Olsen (db.
*/. 1785).
5. Dorthe Marie OlSdtr. (db. "/- 1786). - NpSnoevnte
(2 ) Jsrgen Christian Olsen, der i 1800 blev Ejer af stn
Fsedrenegaard efter HanS Hansen, dar en voerdig Sonneson af Jorgen
Chr. Korsebjerg. Ligesom Bedstefaderen, dar Han en mere end almindelig oplyst og forstandig Bonde, og navnlig fortsatte Han, hvad hin
hadde paabegyndt, med at indhegne Gaardens Marker med störe dobHelte Stengjoerder, og sorbedrede deSuden Gaarden paa mange andre
Maader, dog uden at modtage nogen offenlig Anerkjendelse derfor.
(Hidtil har Intet videre varet at erfare om Jorgen Christensen
KorsebjergS LEtlinge. En af diSse ^r ladet en Anmobning om OplySning angaaende yderligere Familieforhold uopfyldt).

s. J s r g e n p e d e r s e n P e j r u p ,
Gaardejer i (Orte ((Odense Amt).
^llered e et P a r Gange tidligere er den Bandes Navn
ncrvnt, om hvem der her flat meddeles en naget udforligere Underretning. D et var i Forening med Sjerllcrnderen HanS Jensen Bjerregaard og Fynboen Jorgen
Christensen Korsebjerg samt et P a r ligesaa merrkvcerdige
Jyder, at dette Pete. D et er J o r g e n P e d e r s e n
P e j r u p , eller som Han kaldteS af fin Sam tid og under
hvilket Navn Han endnu lever i Folkemnnde: „Jorgen
Pejrup", vi ville leere naget ncermere at kjende, og det
ftal da strax figes, at Han var Ejer af „Pejrupgaard"
i Orte S ogn t det davcrrende ASsenS, det nvvcrrende
Odense Amt, samt af nogle andre Ejendomme, saasom
„Tanggaard" i Ubberud Sogn. „Det maa have vceret
en mere end almindelig velstaaende eller snarere en rig
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Bonde, eftersom Han ejede mere end e n G aard," vil
vel En eller Anden tanke og sige. „ Ja , det var Han!"
er Svaret. Ved denne Lejlighed ville vi gjenkalde i
Erindringen, hvad der allerede er omtalt, at denne vindftibelige, haderlige og windevardige Bonde er omtalt,
ligesom Jorgen Christensen Korsebjerg, paa en kort men
sardeleS h a d r e n d e M a a d e i M a l l i n g s „Store og gode
Handlinger".
J o r g e n P e d e r s e n P e j r u p blev fodt i Aarup,
Skydebjerg Sogn, Baag Herred, den 10. M as 1706.
HanS Foraldre, Gaardejer i Aarup Peder Jorgensen og
Hustru Anne ChristenSdatter, syneS at have anvendt
noget mere, end det den Gang var almindeligt, paa
denne dereS SonSOpdragelse og Undervisning, thi Han
larte godt baade at skrive og regne. Han forblev hjemme
hoS sine Foraldre, indtil Han, 22 Aar gammel, blev
udstreven til Dragon ved „Fynske Dragon-Regiment*,
ved hvilket Han stod i 3»/« Aar, og da dette Regiment
derpaa blev reduceret, blev Han fri for ArigS-Tjenesten.
Han forblev nu atter hjemme HoS sine Foraldre, indtil
Han i fit 37. Aar blev indsat som Landsoldat, og maatte
nu tjene som saadan i en Rakke af Aar, indtil Han
„allernaadigst - blev afflediget fra Regimentet, fordi hans
Fader paa Grund af Alderdom og Svagelighed ej längere
selv künde bestyre sin Gaard. Denne Gaard i Aarup
var af Jorgen PedersenS Forfadre tjobt af Kong H a n S
til fri Ejendom og var saaledeS i over 200 Aar gaaet
i Arv i S lag ten indtil 1731.
D et af Kong HanS udstedte Skjode paa Gaarden
i Aarup har hidtil ikke varet at finde; men idennedenfor navnte S agS Akter, der endnu findeS i Affinst og
udgjore et tykt Bind i 522 Foliosider, omtales flere
Gange hint Dokument som da varende tilstede, men af
A8lde nasten ulaseligt. E t af Aktstykkerne lyder saaledeS:
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„Bi K n u d G y l d e n s t j e r n e af Guds forsiunL/«til FyenS Biskop Dom, P ed er Ly che Ridder og
lwvidSmand paa Nyborg, P e d e r Eb b e s e n , Hovidsmand paa Lindenes, A n d e r s J a c o b s e n tilSoeboe og
A n d e r s H e n n i n g s e n til Steensgaard; Giore Vitterlig: At aar efter Guds Byrd 1532, den Mandag ncrstefter Frue D ag ?ur,/kcat. paa Odense Raadhuus dar
skikket udi Rcrtte for os. A n d e r s Ander s en i Voltoste
eg J o r g e n G r e v e i Kirke Soebye paa den eene, som
skylder A n n e O l u f s i Aarup, P e d e r O l s en med
andre hendeS B orn r-m. paa den anden fide, udi lam
mender at de hafde Loddning Deel udi den Gaard de
udi boende med hands Rcrtte tillcrggelse, og at de holder
dennem den for, saa at de ikke künde komme til at bruge
dend Rcrttighed udi samme Gaard, dcrimod svaret foranforte Peder Olsen paa sin M oders Sodskeude og sine
egne Vcegne og dermed Hans Fader Peder Andersen
igienkiobte samme Gaard som falden var til Konge» af
Kong H a n s til sig og sine fände Arvinger, og Beviiste
det med Kong HanS's aaben Beseglede Brev, som Hans
Fader Ole Pedersen derpaa hafde taget, med fleere Ord
Dennem imellem var. D a efter Tiltale, Giensvar og
S agens leilighed, sagde P i saa med foranforte gode
Mcend for Rcrtt, at foranforte Anne O lufs og Peder
Olufsen, med sine Sodskende bor at nyde bruge og beholde foranforte Gaard Aarup med denS Rcrtte tilleg
gelse efter foranforte Kong HanseS Brevs Lydelse dog
saa at dersom foranforte Anders Andersen og Jorgen
Greve haver derudi nogen Deel eller lod, som beviislig
kand vcrre; Skulle de da efter Danne McrndS
vg Siigelse betale dem deres Lod og deel. Til Vidnesbyrd at saa er i Sandhed som sorskrevet staar, have Li
med foranforte gode Mcrnd ladet trycke vor Zignetle
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neben paa bette vor aabne Brev som givet er Aar og
dag og stoed som flrevet staar.'
I bet ovenncevnte Aar 1731 magefliftede Ejeren as
Erholm og Sondergaarde, Amtmand og KonferentSraad
S i m o n s e n , fig Aarup B y til af Kong C h r i s t i a n
VI. imod noget anbei BondergodS i Brcendekilde. Herremandcn paastod nu, at Jorgen PedersenS Fader, saavel
som de ovrige Mcend t Aarup By, fluide vcere Feester
under Stamhuset Erholm og Sondergaarde. Dette
vilde Selvejeren Peder Jorgensen naturligvis ikke godvillig bekvemme fig til, og Herover opstod nu en Proces,
der varede i 19 Aar og endte forst med en HojesteretsDom i Aaret 1750. Jorgen Pedersen syneS med Jver
og Dygtighed at have taget fig af denne ProceS og
öftere selv at have voeret i Kjobenhavn sor at Varetage
fin FaderS Tarv under SagenS lange og besvcrrlige
Gang, og Udfaldet af den syneS ogsaa at tale sor, at
den har varet fort med Dygtighed, da det den Gang
vel noeppe var saa vanfleligt sor en Herremand at domme
og saa domt en Bonde ud af sin Gaard, uden at Han
derfor behovede at give Ham nogen Erstatning. D et er
mere end sandsynligt, at Jorgen Pedersen af Herremanden blev indsat som „Landsoldat", da Han var i fit
37. Aar, altsaa i 1741, fordi Han havde paadraget fig
denneS Unaade ved den Haardnakkethed, hvormed Han
holdt fast paa Familien- og fin egen Ret. I Hans
Fodeegn fortoelleS mange S ag n om ovennceflnte Proces,
der vidne om, hvilken Opfigt det har vatt, at en Bonde
turde vove at soette fig op imod en Herremand og KonserentSraad. SaaledeL fortalles der, at Jorgen Peder
sen, medens Han opholdt fig i Kjobenhavn, betalte sor
at saa ringet med alle ByenS Kirkeklokker, og bekjendtgjorde, at nu var Retfardigheden dod i Danmark, og at
det var i Anledning af dens Jordefcerd, at der ringedeS.
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Endvidere fortcelles, at Herremanden lod Ham efterlyse
som „Romningsmand", medens Han opholdt stg i Kjobenhavn; Hans Benner hjemme underrettede Ham herom,
og den Sondag, da Han blev efterlyst ved Kirkestcrvne
i Skydebjerg, opholdt Han sig ubemcerket i Kirken, men
under Oplcesningen ved Kirkcstcrvnet, hvor Han erklceredes for „RomningSmand", traadte Han pludselig frem
og sagde: „Det er ikke sandt, her er jeg!" Hvorvidt
der ligger nogen virkelig Sandhed til Grund for bisse
S ag n , kunne vi imidl'ertid ikke paavise. Derimod er
det vist, at der i Anledning af S agen om EjendomsRetten til Jorgen Pedersens Fcrdrenegaard blev den 22.
M ai 1746 nedsat en Kommission, bestaaende af Henri k
B i l l e , „Kongelig Mayestcrts Conference-, Etatz og Juftitz
Raad saa og forste LandSdommer paa Fyen og Langeland",
og J e n s B a a r , „Kongelig Maiestcrts Cammer Raad
og Amtsforvalter over Odense, Dalum, S t. Knuds og
Ruggaards Ämter udi Fyen." Kommissionen kom efter
mange og lange Forhandlinger, hvoraf Affinsten, som
allerede anfort, fylder 522 Foliosider, til det Resultat,
at Jorgen Pedersen var E i e r af B y g n i n g e r n e , men
ej af J o r d e n , og domte Simonsen til at betale Jorgen
Pedersen 1080 Rdl. for dem og lade Ham med P a s
rejse, hvorhen Han vilde. Dommen afsagdes den 22.
Jan u ar 1748. Jorgen Pedersen indankede Sagen for
Hojesteret, som ved sin i Aaret 1750 afsagde Dom til»
pligtede Konferentsraad Simonsen at udbetale 2000 Rdl.
til Jorgen Pedersen og give Ham Frihed at rejse med
Alt, hvad Han ejede, hvorhen Han lystede, hvorimod
Gaarden i Aarup tilfaldt Herremanden. Jorgen Peder
sens Fader var Aaret forud afgaaet ved Doden.
HojesteretS-Dommen tvang saaledeS Jorgen Peder
sen til at sorlade den Gaard, der i over 200 Aar havde
vcrret i Hans ForfcedreL Eje. D et var intet Under.
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Den M and, der onflede at indlemme Gaarden i fit
ZordegodS, var jo en hoj EmbedSmand, derhoS en rig
M and, hvis Tragten gik ud paa Oprettelsen af et
„ S t a m h u S " for fine SEtlinge, og overfor en saadan
M and var det jo ikke underligt i de Dage, om Retfcerdigheden viste flg blind paa det ene Oje. Mere under
ligt var det maafle, at den ikke viste fig fuldstcrndig
blind. 3 samme Aar kjobte Jörgen Pedersen „Pejrupgaard", en temmelig betydelig Bondegaard, der stod sor
gammel Hartkorn 10 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 1 Album og
Skovflyld 1 Td. 2 Fdk. 2 Album. D e crldste Beretninger,
der ere fundne om „Pejrupgaard", ere fra 1674; da blev
Gaarden folgt af Fru D o r t h e D a a , salig G r e g e r s
D a a S til Toftlund, til K n ud P o u l s e n Beedske,
Sogneprcrst i Gamtofte ved AssenS*); den 24. M arts
1674 udstedte C h r i s t i a n V. et aabent Brev om. «at
Knud Pofvelsen, Sogneprcrst i Fyen, maa for fig og
fine Arvinger uden Opbud vinde og beholde hvisIordegvds Han udi P ort Land Fyen enten allerede har tilkjobt fig eller herudi Riget fig fremdeles tilforhandler
og eiendis vorder." Knud Poulsen folgte Gaarden 1696
til fin D atter, «den Gud Elflende M attone Margrethe
KnudSdatter**), for hendis B orns Frelse"; hun folgte
Gaarden 1725 til fin Svigerson HanS Pedersen Ha g e n 
d al l ; 1730 fljodede kenne igjen Gaarden til sin Svigermoder, Mdm. Margrethe KnudSdatter, salig Jorgen
B i l l e s k o u S ; 1735 fljodede hun alter Gaarden til sine
Dattersonner, H a n S P e i t e r H a g e n d a l l ogZorgenChri
stian H ag e n d a l l , og Forstnoevnte, Hans Peiter Hagen
dall, Borger og HandelSmand i Odense, folgte endelig
') Fra 1647-1662, -j- 1701. " ) gist 1697 som Prasteenke med
Prcrsten J»rgen Hansm Billefiou i Aasum, rster -die D»d 1714
-un attn dled Enke.
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Gaarden til Jorgen Pedersen ved Kjobekontrakt af 27.
April og Skjode af 11. J u n i 1750.
D a Jorgen Pedersen overtog Pejrupgaard, var
samme i en siet Tilstand, baade i Henseende til Bygningerne og Jordens D rift. Han arbejdede derfor med
Jver paa at bringe Alt i en bedre Forfatning: Han opbyggede Gaarden ncesten paa ny af Egetommer med
brcendte Mursten i Vceggene og Tegltag paa Stuehuset;
Han anlagde 2 Frugthaver og en Humlehave; Han inddelte og indhegnede Gaardens Marker med Grofter,
levende Hegn eller Stengjcerder; besaaede Jorderne med
Klover og udgravede de sumpige Steder, og Han anlagde
endelig et Teglvcerk. Ester Gehejmeraad og Stiftamtmand
Henrik Dilles Foranstaltning afgav H erredsfogedJ.J.M y
l i n s i Odense en Beretning om Jorgen Pedersen Pejrups
Agerbrug og ovrige Vindskibelighed, hvilken Beretning
derpaa indsendtes til «General-Landvcesens-Kommissionen". Prcrsten T r ö s e l indsendte samme Beretning
til „det kgl. Landhusholdnings-Selskab", for derved at
bidrage S it til, at den dygtige Bonde maatte erholde
en opmuntrende Belonning. Bereitungen, der findes
indrykket i «Kjobenhavns Adresse-Avis" for 1772, lyder i
det Vcrsenlige saaledes:
«Ester DereS Excellences Befaling af 17. April
— saaledes indberetter Herredsfoged MyliuS under 9.
J u li 1771 — „have vi den paafulgte 22. M as v«ret paa
„Pejrupgaard", der er beliggende i O rte S ogn under
Assens Amt, for noje at undersoge Selvejer-Bonden
Jorgen Pedersens til «det kgl. General-Landvcrsenets
Kommission* siete Anmoeldelse, og for derefter at kunne
meddele den forlangte paalidelige OplYSning om de forfljcellige Forbedringer i Land-Ökonomien, som ere ivoerksatte ved „Pejrupgaarden" af Jorgen Pedersen.
„Bemseldte Pejrupgaard har Jorgen Pedersen
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hast til Ejendorn i mere end 20 Aar ester et derpaa af
forrige Ejer Peter Hagendahl til Ham udstedt Skjode af
11. Ju n i 1750, og hvorester Gaardens Hartkorn er ny
Matrikul Ager og Eng 10 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb.
og Skovftyld 1 Td. 2 Fdk. 2 Album.
„Foruden den Beretning, jeg har Hort af Andre,
har tvende gamle Moend, nemlig Poul Andersen ved
Pejrup og LarS Nielsen i Frobjerg sagt mig, at de af
Jorgen Pedersen have vcrret beugte til at opbygge G aar
den, som den nu er, hvorimod den var, efter dereS Udsagn, i en uSsel Tilstand, da Han tilkjobte sig den. Bygningen var ncesten saldefcerdig, Agerlandet for en stör
Del udyrket og Engmaalene sumpige og moradstge.
G a a r d e n s B y g n i n g forefandteS derimod nu i en
ganste god S tan d og af rummelig Udstrcrkning, bestaaende
af 4 indbudne Lcrnger: den nordre Loengde eller Stuehuset, hvorpaa et Udstik (Forstue) med Vinduer i, en ny
Bygning paa 25F ag, med Egetommer overalt i samme
baade ind- og udvendig, samt Vceggene tilligemed Skillerummene tilsammen af broendte Mursten, hvormed og
Gulvene i Loerelserne vare delS belagte og delS med
broendte Fliser; ligeledeS vare de 3 Skorstene i Stuehuset, samt Maltkjollen paa Lostet opforte af broendte
Mursten, endvidere teglhcengt Tag, hvilket alt er sjoeldent at trceffe hoS Bonder. Gaardens ostre Side er af
samme Lcengde som Stuehuset, den er ligeledeS opfort
af Egetommer ind- og udvendig og med broendte M ur
sten, men den er straatakt. D e tvende andre Loengder
ere vel endnu af gammel Bygning men dog holdte i
forsvarlig S tand. Ved Gaarden ere tvende Hrugthaver
og en Humlehave. Den ene Frugthave ligger Nord for
Stuehuset, og findes der i samme adstillige SlagS unge
Frugttroeer; deSuden er et stört Stykke af Haven indrettet til Troeflole af Wble- vg Pcrrestammer, der ere
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satte i Räder og hvoraf en D el af dem ere podede og
okulerede. Den anden Frugthave ved Gaardens vestre
Side er temmelig stör, og mange unge Frugttrcrer seS
plantede i samme i ordenlige Räder. Humlehaven, som
stoder til Gaardens ostre Lcengde, er ilke blot af starre
Brede end Bygningens Lcengde, men derhos tilligc meget dybere, end den er bred; den var allerede forsynet
med Humlestcenger.
„Gaardens M a r k e r o g J o r d e r , der have et tem
melig stört Omfang, ligge tcet omkring Gaarden, der
tillige har 5 Fcestehuse, opforte i Udkanterne af Markerne.
Jorderne ere alle af Jorgen Pedersen hver for sig
afdelte og indhegnede dels med Grofter og levende Torngjcrrder, dels med dobbelte Stengjcerder, ved hvilke der
er plantet Vidjer samt Pile- og Afletrceer. Blandt G aar
dens Jorder findes 3Enghaver, nemlig: Jmmersmosen,
Homosen og Kalvehaven. De ovrige ere Agerland og
Skovlokker med folgende Navne: Aamarken, Havremarken,
störe Gronneskroge, lille Gronneskroge, gamle Kohave,
gamle Vollermose-Mark, ny Vollermose-Mark, Storkebro
Mark, Rendemarken og Bangen. Engenes og HobundenS
Forbedring falber strax i Ojet, da de sumpige Steder
ere gjennemskaarne dels med Render og dels med brede
og dybe G rofter, derved afledes Bandet, og Torvejorden
bliver som en Folge deraf saameget des bedre. Nagtet
bisse Grofter og Vandledninger, haves der i enhver af
Markerne fornodent Vandsted for Kreaturerne. I Moserne havde en kjendelig Oprydning af Stubbe ogTornbuske, hvilke Jorgen Pedersen og flere Tilstedevcrrende
bekrceftede at vcere henplantede af Ham paa Brinken af
Groftevolden, hvor de staa i god Deext. Hvad Agerog Plojelandet angaar, da har Jorgen Pedersen paa
nogle Steder, iscer i Dangen, saaet Klover, og 3 Agre
vare allerede beplantede med Kartofler. I Skovlokkerne
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forefiades ej alene overfiodig Undrrskov af Elle, HeSsel
og Tjorn til Gjoerdsel, Lcegter og Humlestcrnger, men
ogsaa smul Overflov, baade af unge Ege- og Bogetrceer,
der vare podede. Skoven freder Jorgen Pedersen meget
om, og til sit Teglvcrrk bruger Han derfor ikke andet end
Torv, hvoraf der haveS nok ved Gaarden.
„Det ncrvnte Teglvcrrk har Jorgen Pedersen indrettet
meget fordelagtigt og dertil udset en scrrdeleS bekveni
Beliggenhed. Teglvcerket er som nyt i komplet Stand
»g god D rift, skjont det dog, efter M andens Udsagn, er
10 Aar siden, Han byggede famme; det kan rumme en
Brcrnding af 2500 Tagsten og 17,500 Mursten; prcrgtigt beliggende, omtrent i Midten af en af Skovlokkerne,
»den gamle Kohave" kaldet, indhegnet overalt med R isgjcrrde, samt de dertil hörende Hufe for Torv og de
drcrndte M ur- og Teglsten. Lige ved Teglvcrrkets ene
Eide ligger en stör Sandbanke, hvoraf det fornodne
S and tageS til Leret, som forbrugeS, og paa den andeu
Side af Teglvcerket ligger tcetved det en anselig Torvemose, som alene forsyner Teglvcerket med Jldebrcrndsel.
Led Strygepladsen, der ogsaa ligger indenfor Bcrrkets
Jndhegning, har Jorgen Pedersen udtcenkt en Dcrmning
paa 4 til 5 AlenS Hosde, for den at opsamle det Land,
som nedkommer sra Grofterne i Hans Marker, for at
tagen M angel derpaa skal indtrceffe ved Teglvcrrkets Drift,
og for at have Arbejdsfolkene ved Teglvcerket i Ncrrheden
af famme, har Han tcrt ved dets Jndhegning opfort et
8-KagS HuS for dem at opholde sig i, saa at Teglvcerket
i mange Henseender viser sig som anbefalelseSvcerdigt.
D er finde- ogsaa overfiodig Torvejord i Gaardens ovrige
Marker foruden den Torvemose, der brugeS ved Tegl»cerket, men for at spare paa denne Mose derved, at der
iagen Grund spildeS ved at der, som scrdvanligt er Tilfcelde ved Torvefijcrring, afsoetteS Balke, havde Jorgen
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Pedersen en saakaldet Bandmolle til at opsuge Dandet
fra Tsrvegrunden, altsom der flrides fremad med Torvesijceringen. D e omtalte Grofter, samt mange levende
Torngjcrrder og dobbelte Stengjcerder var det ikke muligt, for deres Vidtloftigheds Slyld, at faa eftermaalte;
men de ovenncrvnte gamle Mcrnd. P aul Andersen og
Lars Nielsen, afgave den trovcerdige Forsikring, at de
Begge havde maalt de Grofter og Gjoerdcr, som Jorgen
Pedersen havde indhegnet Markerne med, og de havde
derved fundet, at de i Moserne vcerende Grofter — hvilke
t>e tillige forklarede at vcrre kastede istedet for de Risgjcrrder, der tidligere stode sammesteds, da Jorgen P e
dersen fik Gaarden — ere oder 1900 Favne lange, og
at Grofterne paa Agerlandet tilligemed de levende Torn
gjcrrder belobe sig til over 1060 Favnes Lcrngde, samt
endelig, at der af dobbelte Stengjcerder er mere end
200 Favne.
„Saavidt om Jorgen PedersenS rosvcerdige Bestrcrbelser ved stn Ejendom ..Pejrupgaard", hvilket tilsammen tydeligt viser, hvormeget Han for sin Del har
bidraget til LandvcesenetS Forbedring ved den nccvnte
Gaard og sammes Jorder; saa at det virkelig er at onske,
cit der fandteS flere saa brave Landmcrnd blandt Almuen,
som Han i sin Tid har vceret og er, nagtet Han har Haft
cn Hob af Gjenvordighed at udstaa gjennem langvarige
Processer i mange Aar, hvorom Han foreviste de passorede Domsakter. Manden lever nu i sin Alderdom i
Ztilhed og Rolighed, sogende sin Glcede i, dels ved at
dyrke og end mere at forbedre sin Ejendom, dels ved at
anvende sine ledige Timer til Lcrsning i de faa Boger,
Han ejer, nemlig: Bibelen, den dansie Lov og nogle
gudelige Skrifter. Om hans Karalter kun bette: saavidt
jeg kjender Ham, er Han i Beflddelse af Wrlighed og
Fornuft, og Han er en god Landmand."
FrkmragkNde danffr Binder.

6
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D el er saa naturligt, at en saadan Jndberetning
om en saa fremragende Bonde for et Aarhundrede siden
maatte voekke velfortjent Opmoerksomhed og fremkalde en
Belonning sor Ham, til Gloede for Ham seid, til Op»nuntring for HanS Standsfceller. Belonningen lod ikke
lcrnge vente paa sig. Den kongelige General-LandvcrsensKommisflon (bestaaende a f S c h e e l - P l e s s e n , A .S chu
macher, H o h e r , P f l u g og C a r s t e n s ) sendte under
26. September 1771 folgende Skrivelse til Jorgen Pedersen Pejrup:
„?rv blsmoi-is. D a man er bleven nojere og ncermere underrettet samt forviSset om Selvejer Jorgen PedersenS hertil, under 25. M arts d. a. indgivne Rapport,
betroeffende de af Ham udforte Forbedringer i Landvoesenet
paa HanS Sted, Pejrupgaard kalbet, har man her allerunderdanigst andraget saadant for Hans Kongelige M aje
stät, som med allernaadigst Delbehag har anset Hans i
saa Henseende udviste Flid og Bestroebelse, samt derfor
til en Opmuntring tillagt Ham en G u l d - M e d a i l l e ,
som Ham herved tilstilleS, og hvori, til et ydermereDistinktions-Tegn, er indgravet HanS Navn. M an onsker
Ham til Lykke med denne Hans MajestcrtS Naade, og
er forstkret om, at den vil oplive Ham til fremdeles at
vise sig som en nyttig og duelig Borger i sin KredS."
Denne Guld-Medaille, der endnu opbevares paa
Pejrupgaard, vejer lidt oder 22 Kvintin. P aa den ene
Side har den C h r i s t i a n V II.S Brystbillede; paa den
anden Side staar som Omskrift:
H e»- '
samt Aarstallet 1769; i Midten er folgende Jndflrift
omgiven af en Krands af Kornax:
/*e<ier«en />aa /'e->upAaa»v/
D et er foran blevet sagt, at Proesten Trojel i Vissenbjerg, der var korresprnderende Medlem af „det kgl.
LandhuSholdnings-Selffab", indsendte foranstaaende Be-

83

retning af Herredsfoged MyliuS til bette Selflab. Lirkningen heraf var den, at Seiflabet vedtog ved Aarsfesten
den 3. Febr. 1772 i Anledning af Köngens Fodselsdag
at hcrdre Jorgen Pedersen med dets s tör e S o l » - M e 
d a i l l e formedelst den af Ham ndviste Vindflibelighed i
Bonde-Landhusholdningen, idet man samtidig dermed
tillige vedtog, at Beretningen om Hans Vindflibelighed
flulde offenliggjores, hvilket da ogsaa, som allerede sagt,
stete ilke blot i den kjobenhavnfie „Adresse-Avis" men
ogsaa i „Berl. Tid.". — Den ncevnte Solv-M edaille
dar folgende Jndflrift:
o§ D«e/rA^e<i /
Lanckvoesenet". En Sosterdatters S o n af Jorgen P e
dersen kom ved dennes Dod til at eje kenne Medaille,
men den er senere bleven borte og formodes at vcrre
folgt. „Pejrnpgaards" nuvcerende Ejer har gjort sig
megen Umage for at komme paa Spor efter den, da Han
gjerne vilde tilbagekjobe den. Gib det maa lykkes Ham!
Foruden „Pejrupgaard" ejede Jorgen Pedersen endnu
„Tanggaard" i Ubberud Sogn, en Gaard i Kjeldstrup
og en Smedie i Skalbjerg, begge i Vissenbjerg Sogn,
samt endelig en Gaard i Frobjerg i Orte Sogn. D esuden opforte Han paa sin Udlod en G aard, „Pejruplund" kalbet. „Tanggaard" og Gaarden i Kjeldstrup vare
dog folgte, inden Han dode. Ded sin utrcettelige Flib
og Vindflibelighed var Han saaledes bleven en rig Bonde,
og Han anvendte sin Rigdom til dermed at gavne Andre,
og navnlig var Han sin Families störe Velgjorer. J o r
gen Pedersen var nemlig aldrig gift. Gründen hertil
ncrvner Han i sit Testamente saaledes: „O g da mine
bebste Ungdoms- og Manddomsaar, dels ved at tjene
som Landdragon og Soldat i 10 Aar, dels ved en langvarig 19 Aars Proces om Ejendoms-Ret til min Fcedregaard i Aarup, som mine Forfoedre af Kong H a n s
liavde tilkjobt sig, gik dort, uden at jeg knnde indlade
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mig i noget HEgteflab, er jeg saaledeS bleven hensiddende
i ugift S tand."
I Aaret 1776 falbod Jorgen Pedersen offenlig
..Pejrupgaard" til S alg, forste Gang i Nr. 2 af «Odense
AdreSse-AontorS Efterretninger" for det ncevnte Aar, og
Gründen dertil var efter Hans egne Ord i Bekjendtgjorelsen denne: „formedelst AlderdomS-Svaghed, uden
Kone og Born, agter jeg at scelge samme, da jeg ejer
en mindre Gaard, som jeg med mindre Uro paa min
Alderdom kan bebo." Han gjor derhoS opmcerksom paa,
at Gaarden ikke har henligget under det forrige fynske
Rytterdistrikt; at al denS Grund, med 3 Aars D rift og
3 Aars Hvile, er for sig selv indhegnet, uden Fcrllesflab
med Nogen; at den bestaar af 10 Lotter og3Enghaver,
indhegnede med Stengjcrrder, Grofter og levende Gjcerder; at der til Gaarden er saaet 22 Tdr. Rüg og kan
saaeS 28 Tdr. Havre, 10 Tdr. Byg, 10 Tdr. Boghvede
satnt 3 Tdr. Bcrlgscrd, avles 250 Lces Ho, grcrsseS og
fores 60 Stkr. Hornkvcrg og 14 L 16 „Barster" foruden
F aar og S v in ; at der til Ejendommen Hörer ypperlig
Skov af Eg og Bog samt Gjcerdselsflov af Hassel og
Torn samt Lcrgter og Humlestcenger, overflodigt Torvestjoer, et velindrettet Teglvcrrk med en Ovn til 20,000
Stkr. S ten ; at Teglvcrrket ligger midt i Skoven og har
overflodigt Ler, S and, Band og Torv tcrt omkring sig,
og endelig, at der til Gaarden Hörer 5 Hufe, som svare
en aarlig Afgift af 50 Rdl. foruden Arbejde og Kjorsel.
S om man feer, er det i det Dcrsentligste en kort Gjengivelse af, hvad der er omtalt fuldstcrndigere i den foranstaaende Jndberetning, medenS hvad Jorgen Pedersen
tilfojede, giver paa en end fyldigere Maade et Jndblik
i bans Jordbrug. Han fik dog ikke „Pejrupgaard" folgt.
Efter 4 andre AarS Forlob folgte Oldingen sin anden
storre G aard „Tanggaard", hvorpaa den foran ncevnte
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Herredsfoged M ylius bekjendtgjorde i „Fyens S tifts
Journal" Nr. 32 for 1780, at Selvejer Jorgen Pedersen
i Pejrup vilde lade bortscelge ved offenlig Auktion paa
Langgaard den 28. April en D el Modler vg Lossre,
AvlSredfkaber, Kreaturer, en D el savflaaret, tort Egetommer samt brcendte M ur- og Tagsten.
Jorgen Pedersen havde tilbagelagt 81 Leveaar og
syntes at mcerke, at det stundede stärkt mod Hans Livs
Asten. Han oprettede dersor den 10. J u li 1786 sit Te
stament, der allerede ovenfor er omtalt. Hans retmaessige Arvinger vare 3 Sosterdotre, hvoraf den ene var
ugist. Hende testamenterede Han en S um Penge samt
aarlig Aftcegt af „Pejrupgaard". D a de to andre
Sosterdotre allerede havde hver sin Gaard, hvortil de i
Forvejen vare forhjulpne af Ham, saa bestemte Han, at
.Pejruplund" eftex Hans Dod flulde tilfalde Hans ene
ZosterdatterS Son, N i e l s J o r g e n H a n s e n , hvorimod „Pejrupgaard" og Gaarden i Frobjerg flulde tilsalde Hans anden Sosterdatters S on, P e d e r H a n s e n ,
som i en D el Aar havde opholdt sig hos Ham paa
„Pejrupgaard" og den Gang var 23 Aar gammel.
J o r g e n P e d e r s e n afgik ved Doden den 16. August
1786 paa „Pejrupgaard" og opnaaede saaledes en Alder
as 81 Aar og 3 Maaneder. P a a Hans Grav paa Orte
Kirkegaard blev lagt en af en meget stör G ranit forarbejdet
Ligsten; men denne er — i Lighed med hvad der saa
oste er fiet paa mangfoldige Steder — desvcrrre klovet
og brugt dels i et Stenhegn, dels til et Arnested. Men
i Hans Fodeegn lever Jorgen Pedersens Navn endnu
frisk i Folkemunde, fijont 84 Aar ere henrundne, siden
Han gik dort herfra. Hans vindstibelige, godgjorende
og venlige Aand er gaaet i Arv paa Hans ZEtlinge,
hoS hvem Hans Minde crres hojt.
Til Slutning anfores endnu Folgende: den oven-
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noevnte P e d e r H a n s e n , der arvede.Pejrupgaard" og
Gaarden i Frobjerg, giftede fig med en Pige ved Navn
K i r s t e n R a s m u S d a t t e r , med hvem Han levede i
LEgteskab i 33 Aar, da hun dode. Han giftede sig alter
i 1819 med Pigen M a r e n N i e l S d a t t e r , med hvem
Han levede i Wgteflab i 2 j Aar og avlede 2 Born, en
S o n , i hvem gamle Jorgen Pedersen blev opncrvnt, og
en D atter, som Begge endnu leve. Peder Hansen dode
1822 i sit 59. Aar. Hans unge Enke giftede sig da med
Gaardens nuvcerende Ejer, N i e l s C h r i s t e n s e n , en
M and, der samvittighedsfuldt har fulgt Jorgen PedersenS Fodspor. Om denne oder 81aarige brave og cedle
Olding, der er hojt anset og crret af Alle, der kjende
Ham, vil der senere blive talt.

Jorgen Pedersen PejrnpS Slaegtregister.
J»rgen Hansen, Gaardejer i Aarup; * (gift) med Anne Peder»datter. De havde en S -n :
Peder Jsrgensen, Gdejer i Aamp f^ 1749); * m. Anne ChristenSdtr. DereS 3 Bsrn:
l. J-rgen Pedersen Pejrup, (f.^/» 1705 11786 ugift),
Ejer af Pejrupgaard.
II. Dorthe PederSdtr.; * m. NielS Olsen, Gdejer i
Hcrkkebslle. DereS Bsrn se fL— S).
m . Christen Pedersen, -j- ugift paa Pejrupgaard.
Jörgen Pederseu PejrnpS Ssfterbsrn samt senere Wlinge:
(L). Karen NielSdtr., * 1) m. HanS Mikkelsen i Ulskov
ll- ever jordet
1 7 6 4 ); 2) m. Jakob Henrtksen i Ulpov.
Om
HendeS Afkom se nedenfor (» .
(E). Anne Marie NielSdtr., 1- ugift paa Pejrupgaard.
(A). Maren NielSdtr., * m. HanS Mikkelsen i bundSlev,
ViSsenbjerg S . Om HendeS Afkom se nedenfor (L).
(L). Karen NielödtrS. 4 Born af begge -Egteskaber:
Peder Hansen ff. "/» 1768 1- V» 1822). arvede Pejrup.
aaard m. m. efter Jorgen Pedersen Pejrup; — * I) 1786 m. Kir
sten RaSmuSdtr. ff.
1762 -j- «V, 1819); 2- 1819 m. M a 
ren NielSdtr. ff. Vi 2 1792 1- "/, 1869), Datter af NielS Joraen
Hansen i Pejruplund fse i») L. 1). Hun giftede stg senere som
ung Enke med NielS Christiansen fse nedenfor B og (»>.
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Peder Hansen» 3 Born af begge Wgteftaber:

1) Et Barn, der dsde spcrdt faf forste LEgteffabl.
2) Jorgen Pedersen ff. "/i 18201, Gdejer i Ladegaard;
* V» 1851 m. Karen Marie Larsen ff. V, 1884 i Ladegaard.
DereS hidtilvarende 5 Born:
») Petrine Zorgensen, f. "/,<» 1853. — d) Laurine I., f.
1855. - ei Lar» Peder I , f. "/» 1857. - ä) Ander»
Christian I., f.
185S. - e) Niel» I., f. -«/» 1866.
3) Kirsten Pederrdtr. ff.
18211; * "/,, 1839 m.
Gdejer Jen» Hansen i Gavnby ff.
1816 t
18681.
Havde 7 Born:
a) HanS Peter Jensen ff. "/» 18411; * >»/» 1871 m. Birthe
Marie Larsen af Skydebjerg. — d) Ander» Christian I., f. "/,
1843 - e) Ane Kathrine I., f.
1845. — ä) Marie Niel
fine I., f. -«/y 1848. - e) Mar n Kirstine I., f.
1851. f) Niel» Christian I., f. «/>, 1854. — 8 ) Laura I.. f. "/. 1860.
A. Kirsten HanSdtr., * 1) med Christian Nielsen, Gdejer
i Skydebjerg ff. 1741 -j17S81; 2 ) i 1802 m. Niel» Jorgen
Hansen, Ejer af Pejruplund. Se nedenfor L.
Son af forste Wgteflab:
(«) Niel» Christiansen, Ejer as Pejrupgaard. Se («).
L. Dvrthe HanSdtr., * »n. Gdejer RaSmu» Pedersen i
Kjeldstrup.
ck. Anne Johanne JakobSdtr. ff. ^ 1 7 ^ 7 1JenS Hansen, der ved hende blev Ejer as Ulflov.
(L). Maren NielSdtrS. 3 Born med HanS Mikkelsen:
L. NielS Jörgen Hansen arvede Pejruplund efter Jorgen
Pedersen Pejrup; — * m. Anne Kathrine . . . . ; 2) i 1808 m.
Kirsten HanSdtr., Enke efter Gdejer Christian Nielsen i Skydebjerg
fse (L) AI. 4 Born:
1 ) Maren NielSdatter fse (H) L og A og nedenfor (m).
2 ) Jorgen Nielsen, der efter Faderen blev Ejer af Pejruplund.
men folgte samme og flyttede til Brcrndekilde, hvor Han dode.
3) MadS Nielsen, Gdejer og Eognefoged i Orte.
4) Johanne Kathrine NielSdtr.; * m. Gdejer Lar» Christensen i
Ladegaard.
A. Mat hi as Hansen, boer i Brylle.
S. Karen Dorthea HanSdtr.; * 1) med Anders Larsen;
— 2 ) m. Gdejer Peder Nielsen l Magtenbolle.
Foranncrvnte
l«) Niels Christiansen ff. "/. 17SOI; *
1822 med
Maren NielSdtr. ff. i Pejruplund V „ 1792 * "/. 1869j, ung
Enke efter Peder Hansen paa Pejrupgaard. Ved hende blev Han
Stedfader sor 2 Born og Ejer af Pejrupgaard. Se (L) L. A. » og
<L) N. 1. Den bedagede Olding, der lever endnu (Juli 1871), er i
fit HEgtestab bleven Fader og Bedstefader til folgende:
1)
Peder Nielsen ff. "/,«» 18231, Gdejer og Sognefoged i
Skalbjerg; — *
1858 m. Anne Kathrine Petersen ff.
18281. vorn:
a) Maren Kirstine Nielsen f.
1854. — d) Han» Peter N.
f. "/- 1856. — e) Christian Nieisen, f. "/, 1860.
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2 ) Anne Kathrine Nielsen kl- " , 1825); *
1850 m.
Gdejer NielS Holm til Holmegaard, Gjelfted Sogn. Born:
a) Marie Nielsen Holme, f.
1852. — b) Maren Nielsen
H., f.
185«. — e) Jenflne Nielsen H., s. «/., 1861. — ä)
Jorgen Nielsen H., f. "/ i 1863.
3) Johanne Kathrine Nielsen li. " / " 1826^1; * °/i,
1854 m. Gdejer og Sognesoged RaSmuS Hansen i Orte ss.
1826 i Bolbroi. Vorn:
a) Ane Marie RaSmuSsen, f. "/, 1855.
d) Johanne Chri
stine «gnete R., s. -/. 1858.
e) NielS Christian R., s. 'Vi
1860.
äj Hanfine Madea R., f. V» 1863.
4) Anne Johanne Nielsen sf.
1828^, lever ugift i
Hjemmet.
5) Christian Nielsen sf.
1880j, lever ugift i Hjemmet.
6 ) Birgitte Kirstine Nielsen
ls. "/»o 1831^; * "/,«»
185« m. Möller NielS Jorgen Knudsen i ViSsenbjerg Molle. Born:
a) Karen Marie Knudsen tf. "/i 1860, er dod. d) Knud
Knudsen, f. "/i 1862. e) NielS Christian K , f.
1864. ä)
Maren Thine Kirstine Knudsen, f. Vs 1866.
e) Anthon Knudsen,
f. "/» 1868. —

6. Z e s p e r L a u r i d s s e n ,
Ejendoms-Bonde i Aaög (Zvendöorg Amt).
^ n d e n vi afflutte vor forste og forelobige Rundrejse hos
fremragende sjcellandsie og fynste Bonder, — for derefter
ligeledes forelobigt at gjceste nogle Norresyder —, ville
vi endnu aflcrgge et Besog hos J e s p r r L a u r i d s s e n
forst i Aaby og saa »andre med Ham til Odense.
Di gaa ncrsten halvfjerde Hundrede Aar tilbage i
Tiden. Folkekongen C h r i s t j e r n II. havde, ved en
egenraadig og hersiesyg Adels Sammensvcrrgelse mod
Ham, mistet sin Trone og hensad som Fange i et usselt
Taarnkammer paa Sonderborg S lo t; — Hans mensvorne
Farbroder, den flesvigholstensi-sindede Fred'erik II., var
dod, og Sonnen C h r i s t i a n III. underkuede med tydfle
Soldater sine danste Undersaatter, inden Han künde satte
fig fast paa Tronen; — den papistiffe Lognelare laa i
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sine sidste Dodstrakninger i Kämpen mod det Sandhedens
Lys, der var bleven tcendt ved M v r t e n Lu t he r og
dragt fra Tydstland til öS; - der var Urolighed og Ufred
sra den ene Ende af Landet til den anden. Naveretten
gjaldt nasten overalt. Under bisse uhyggelige Tilstanoe
stifte vi et flygtigt men desuagtet ret underholdende Bckjendtflab med en fynfl Ejendoms-Bonde i Bester-Aady
ved Faaborg, — med den ovennavnte Jesper Lauridssen. Stamsaderen til nogle af de M and, der ved derer
störe Lcerdom og hoje SamfundSstilling have glimret
som de forste Stjerner i den danfke loerde og fornemme
Verden. Om denne Bonde indeholder Gjessings Bark
om „Danfke, norske og islandfle Jubellcerere" en lort
Beretning, og da vi itke ville svcrkke Jndtrykket af denne,
hvad dens Helhed og Enkeltheder angaa, gjengives den her
i sin hele elstvcerdige Enfoldighed. Den lyderjda saaledeS:
„Denne artige Bondes Jesper Lauridssens FodselSeller Dods-Aar v^d Ingen af Hans Efterlommerc, hvilket
ses af det saakaldte „Parentations-Skrift", som Hans
Sonnesons Sonneson, Axel Lauridssen Achton, forhcnvarende Rektor i Skjelstor, forfattede i Aaret 1706, til en
haderlig Amindelse om den navnte Stam fader og en gudelig
Erindring for Hans vidt udbredte Afkom og Efterkommere.
„ I det navnte Haandflrift*) meddeles, at Jesper Lau
ridssen var Bonde i Aaby eller Oby i Salling Herred
i Fyen og levede i de vanfkelige og mest urolige Tider,
da Reformationen var begyndt i Tydstland; da der her
i Riget stete störe Regjerings-Forandringer derved, at
Kong Christjern II. blev opsagt af Adelen og drog ud af
Riget, hvorpaa Rigens Raad og Adelen indkaldte Hans
Karbroder, Fyrsten i Holsten, til under Navn af F rederik l. at vare Konge over Danmark og Norge. Men
) dri maafle finde» i Odense.
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Kong Frederik og hanSSon, Christian i»., — som var
opdraget i boglige Kunster og den fände evangeliste Lcerdom hos sin Morbroder Joakim i., Kurfyrste i Branden
burg, — havde faaet S m ag paa og god Grund i den
rette evangeliste Religion, som Morten Luther ved Guds
Naade og Kraft forte til Lyset i Tydstland, og EvangelietS Kundstab kom saaledeS herind i Danmark. Kong
Frederik, som nylig var kommen til Regeringen, künde
imidlertid ikke med de katholfle Dispers Billie, som havde
saa stör Myndighed i Regeringen, gjore Forandring i
Religionen overalt i Hans Tid; men Han haandhcrvdede
dog begge Religions-Bekjendelser saaledes, at Ingen
maatte tvingeS eller forfolges for ReligionenS Skyld.
Hans S o n Christian stal have vceret den vigtigste Tilstynder til denne milde og moderate Bestemmelse. Köngen
havde i sin Tid nok at Varetage med den afsatte Kong
Christjern, som ved Kejserens Hjcrlp (hvis Soster var
Hans Dronning) saavelsom ved andre Allieredes Hjcrlp
agtede at gjenindtage Riget, indtil Han omsider Aar 1531
blev hensat som Fange paa Sonderborg S lot. Ester
Köngens Dod 1533 kom Christian III. paa Tronen, dog
forst efter stör Borgerkrig og megen Uro, der resste stg
af den fangne Konge og Hans Svoger, der tage Andre
til Hjcrlp imod Danmark. Men ved det störe afgjorende
S lag ved Dznebjerg ved AssenS den II. Ju n i 1535
overvandt Han fine og RigetS Fjender, tog de katholfle
Btsper fangne 1536 og indfsrte Reformationen i den
danste Kirke.
„Under alle disse Krigstroubler og Tumler boede
den crrlige Bonde JeSper Lauridssen i Aaby i Salling
Herred
Peder Jensen Lucoppidan stger NorreAaby Sogn i VendS Herred) og led der adstilltg Modgang, som saadan Krig og Tumult medforer. D a nu
Alt kom til Rolighed Aar 1537, det klare Evangelie-Lys
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fit Fremgang, den katholfle Overtro og selvoptcenkte
GudS-Dyrkelse blev afflaffet og der til Kirterne kaldtes
Prcrster, hvoraf Mange, som ikke künde prcrdike, fik efter
Kirke-Ordinantsen Tilladelse til at oplcrse af en dansk
Postille en Prcrdiken for Folket, baade Evangeliets Udlceggelse og Bornelcrrdommens Forklaring; saa befluttede den gudfrygtige Bonde, af Kjcerlighed til det klare
Evangelie-Lys, at ofre sine to Sonner, L a u r i d s og
J o r g e n til HerrenS Tjeneste; og da Han fornam, at
der i Kjobstcederne indrettedes Skoler, der forsynedes
med duelige Leerere, som flulde Ungdommen undervise
i Stedet for de orkeSlose Munke, der tilforn underholdtes
i Klostrene; saa forlod Han sin Bondeby og flyttede til
Odense, for at saa sine Sonner i den dervcerende Stole
og voere tilstede ved deres Opdragelse. Han kjobte en
Gaard stra; ved Kirken og Skolen, kaldet Klingeberg,
hvilken Gaard med Navn endnu vedligeholdes. Her
flagtede Han fit Kvcrg, som Han forte med fig sra Bonde
gaarden, levede som Borger og Slagter og erncerede
cerligt fig og sine to Sonner, medens de gik i Skole
og laa ved Universitetet. Gud gav Lykte til Hans gudelige Foretagende, hvilket behagede Herren saa vel, at Han
omfider kalbte dem Begge til Prcester og Leerere i sin
Kirke, den Ene, Laurids Jespersen, til Espe og Vantinge samt Provst i Salling Herred i Fyen, den Anden,
Jorgen Jespersen, til Svindinge i Gudme Herred, ligeledes i Fyen. Begge bleve Jubellcrrere. (S e Jndledningev under Fyn).
„Disse Jesper Lauridssens to Sonner kan sammenlignes med Josefs to Sonner, Efraim og Manasse, der
Begge vare en M ands Sonner og Begge bleve Prcr
ster, men paa hvem man ikke ksender nogen anden Forfkscel end den, at Efraims Afkom udbredte sig langt
mangfoldigere, end ManaSses. Saaledes ogsaa her.
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^auridS Zespersen havde blandt sine 18 B om d Sonner,
alle Prcester, der, fomden 4 D otres Afkom, have udbredt
sig mangfoldigere, end Jorgen Zespersen, der vel havde
8 Sonner, som bleve Prcester, og 3 Dotre, som bleve
Proestekoner; men fijont Alle efterlode sig stör Prcrstestcrgt, kan dette Afkom dog itke maale sig hverken i Lalrighed eller i Lcrrdom med det forstncevnte Afkom, hvoraf
sremstode navnlig de deromte Slcegter Achton, Lucoppidan, Lacoppidan, Pontoppidan, der atter besvogredes
med Slcrgterne Faber. Hersleb, Kraft, Zeuthen og flere
Andre, der Alle bleve talrige saavel i den gejstlige som
verdSlige S tand.
«M an kan i Bonden Jesper Lauridssens Afkom
spore Guds vidunderlige Forsyn, Naade og Velsignelse
i at sremme kenne MandS gudelige Forscrt, at da Han
fast over sin Evne vilde strcrbe at loegge en S ten til
Zions Opbyggelse og Guds heilige O rds Fremgang
derved, at Han ofrede Herren sine Sonner til Hans hei
lige Host og Arbejde netop paa en Tid, da Han som
faltig Bonde nu forst künde have Tjeneste og Nytte af
dem til sin egen Host og jordisie Arbejde. Gud har
saa igjen villet lade se, at Han ikke vilde forsmaa dette
Velvillighedens Offer, men har sat JeSper Lauridssens
Scrd og Afkom i Mangfoldighed for stt Ansigt i sit
Hus og Menighed, indtil nu, foruden dem, som i verdslig S tan d har tjent Gud og ere komne til SEre og
Hcrder, hvilket David priser som en stör Guds Belsignelse, at Herren talte om Hans HuS lcrnge efter, at det
stulde blive bestandigt for Ham (2. Sam . 7).
..Hvis denne salige Mand künde se op af sin Grav,
hvor vilde Han ikke med storste Hjcrrtens Glcrde forundre
sig over sin egen Mangfoldighed l Han vilde tcrnke i sit
Hjcerte: „Hvo haver adlet mig Disse? Hvo Hader opfodt mig DiSse?" (Jesaja 49, 21). — Jeg vil ligesom
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foran noevnte Rektor Achton flutte med folgende Gravflrift:
,Seer Efterkommere og tanker paa den Fader!
Her hviler Je-per, som stör Afkom efterlader
Af mange loerde Folk og haderlige Mcrnd,
En hellig Grode, som er kommen af HanS Land.
„Der

^

Magistri kan bestue,

En faltig Fader, som har stroebt af al Formue
Al scrtte dennem i en firlig Wrestand,
Endog Han selv kun Var en ringe Bondemand.
,O, «rer i HanS Grav Ham, Eder saa til -Ere
Har hjulpet med flig Flid; — forglemt maa Han ej voere.
Han har vel baaret vist en lung og langsom S«d,
To Senner, som HanS Tro til Skolen har Henstedt.
,Men Han dog siden med stör Gloede har frembaaret,
De Nege, som Gud har saa mildelig udkaaret
Til sine Tjenere, dem for sit Ansigt sat,
At vcere i HanS Haand en kongelige Hat.
„Han sine Nege og endnu hvert Aar indhoster,
Og med sin Sadefrygt for Gud sit Hjcrrte troster,
Naar de indsamleS til GudS Rige efter Haand
Og samles med Ham i det salig' LivsenS Land,
„Hvor han-flal kjende dem, Han ej har seet forre,
Som komne er' af Ham, med Fryd og Lyst deS stsrre.
Naar Hver omvender sig i Tröen for sin Dod,
Han dennem da stal se med Fryd i HimlenS Skjod.

»Af hvad der i PontoppidanerneS störe SlcrgtRegister er anfert om Jesper Lauridssens to S enner
med dereS SEtlinge og Aflom overbeviseS man om S an d 
Heden af Sammenligningen med Josefs to Senner.
B landt Jorgen JeSpersens D em og Aflom findeS noeppe
et Dusln Prcester, medenS vi derimod (indtil 1783)
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blandt Laurids JeSpersenS Born og Afkom, Besvogrede
og Beslcrgtede, finde en Skare af flere end 300 Gejstlige, og blandt diSse noevneS 7 BiSper, 3 Doktorer i
Theologien, 4 ProfeSsorer, 300 Provster, Prcester, Rektorer og andre Gejstlige, og blandt alle disse noevneS
21 Jubelloerere. S a a findeS og i dette mcrrkelige SlcrgtRegister 1 Kommandor, 1 General-Major, 15 sra Oberst
indtil Kadetter, 1 Kammerherre, 3 KonserentSraader, 3
Etatsraader, 5 JustitSraader, 5 Kancelliraader, 1 KrigLraad, 1 Kammerraad, 1 Konfistorialraad, 1 Agent, 2
Sekretoerer, 26 af Renteskrivere, Byfogder, HerredSfogder, Toldere og andre Embedsmcrnd, og blandt alle
Disse ere 4 optagne i Adelstanden, og 3 ere Herremoend.
Resten er Bispe-, Provste-, Prceste- og andre EmbedsmoendS Dotre, tillige med Almuefolk, en Skare af flere
end 1144 Mennefler, og hertil henhore endnu mange
Flere, om hvilke der indtil det ovennoevnte Aar forgjceveS er sogt Underretning.
„Se, alle Disse ere Born og TEtlinge, Besvogrede
og Beflcegtede til JeSper LauridSsen,
,Som vel en Bonde dar og maatte Ploven störe,
Men Gud omsider Ham fea Ploven vilde fore.
To Sonn» ofred' Han lil Herren! Tjeneste,
Men det blev Ham og dem en rig Velfignelse."
(Jesaja 49, lS. 21).

7. „ De n n a v n k u n d i g e og lcrrde"

P eder L arsen V yrskjst,
5esvejer-Bonde i Ierslev (vendsgssel).

Ajcelland har ejet sin „lcrrde Bonde" i HanL Jensen
Bjerregaard i Gjentofte; men endnu tidligere ejede
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Norrejylland sin „navnkundige og loerde Bonde" i P e d e r
L a r s e n D y r s k j o t i Jerslev. Af denn« mcerkvcerdige
Bonde er der tidligere meddelt en kort Skildring — med
Brudstykker af Breve fra Ham — i „Borgervennen" for
1799 og 1800 af Prof. R asm us N y e r u p ; i „Dansi
Folkeblad" for 1841 af Historikeren C. F. A l l e n (optrykt i „Loll.-Falst. S tiftstid." for 1854) og endelig i
S t e e n s t r u p s „Dansi Maanxdsflrift" for 1861 af
—noke (N. Hancke); — i N. M. P e t e r s e n S Literatur
Historie, 3. Del, samt i S v . G r u n d t v i g s „Danmarks
gamle Folkeviser", 2. Del, findes endvidere nogle körte
Utringer om Ham. P a a Grundlag af dette Materiale,
samt af Peder Dyrsijots, i Universitets-Bibliotheket opbevarede, originale Breve til Bisiop J e n s B i r k e r o d i
Aalborg — hvilke i denne Tid af H a n ü e ere blevne
foranstaltet trykte i et storre Udvalg i „Sam linger til
jydfk Historie" rc., — et Materiale, hvoraf det ene Bidrag
udfylder og fuldstcendiggjor det andet, er denne Livsskildring sammenarbejdet, dette sjceldne Tidsbillede tegnet ester de allerede givne men noget spredte Trcrk.
At Peder Dyrsijots Fader ogsaa er medtaget i Skildringen, vil sikkert ikke mishage Nogen.
„Det er ikke saa ganfle sjceldent, at Videlyst og
D rift til videnflabelig Forsining har vceret den Bevceggrund, der drev Bondesonner fra det fcrdrene Hjem og
de tilvanie Befljcrftigelser, for igjennem utallige Bansieligheder at bryde sig en ny Bane i Livet, og Historien
ved at ncevne flere flige Bondefodte, der ved boglig Loerdom vandt sig et beromt Navn*). M en overmaade faa
ere de Exempler, som lade sig opvise paa Moend as
*) SaalrdeS indlerer Allen i ovennavnte „Tanst Folkeblad" blandl
Ändet sine ,?r«k af den larde jydste Bonde Peder Dyrfljots Liv
og Meninger". Sandheden as Han» Udsagn er i Jndledningen til
teile Skrift godtgjort ved mange Exempler.
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Bondestanden, der vedbleve at drive den Donk, hvortil
Fodselen bestemte dem, og dog opnaaede en saa stör
Ravnkundighed for videnskabelig Jndstgt, at samtidige
Loerde sogte dereS Raad og Belaring, og dereS efter
ladle Arbejder endnu lange efter dereS Dod- skattedeS af
Kjendere. En af disse Faa var den jydske Bonde P ed er L a u r i d s e n D yr s kj ot . "
O g i .D anfl MaanedSflrift" indledeS Skildringen
af den ncrvnte Mgnd, blandt andre Ord, saaledes:
„Det var 1 Slutningen af det 17. Aarhundrede. FcedrelandetS Historie og Oldsager havde vakt Interesse, thi
der var skrevet derom i vort eget Sprog. Vor Historie
skulde ej längere vare de Lardes Ejendom alene. Mange
vare de, som syslede dermed, og et Exempel paa. at K jarlighed og Kjendskab til Fadrelandets Historie ogsaa kunne
findeS i de lavere SamfundSklaSser, leverer den vendsysselske Selvejer-Bonde Peder Dyrskjot. HanS Samtidige,
Biskop Jen s Birkerod i Aalborg, kalder Ham den navnkundige og lcerde."
Peder Dyrskjot dyrkede fortrinSvis den Gren af den
historiske Videnskab, der kaldes Genealogi(Slagtforflning).
og Han glemte da ej Heller sin egen Stam tavle. Jdet vi
henvise til denne, anforeS kun her, at Han nedstammede fra
Ditmarsken, hvor HanS Tipoldefader, Peder Dyrskjot, var
tilligemed sin Fader og sine Brodre blandt de 48Fogder
og faldt Aar 1500 i Kämpen mod de Danske; at Sonne
sonnen Jorgen Dyrskjot bosatte sig i Gelting i Angel;
at denneS S o n Peder kom til HarsySsel i Jylland og
boede i Noerheden af Lemvig, hvor Han dode 1570.
SidstncevnteS S o n var L a r S D y r s k j o t , Fader til den
Peder Larsen Dyrskjot, der ncrrmere skal omtaleS her.
LarS Dyrskjot blev fodt den 25. Decbr. 1560 i
Dingkel (Vinkel) i Hoffe (Hove) Sogn, Vandfuld Herred
i HarsySsel. HanS Forcrldre vare Bonderfolk. I 1578
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kom Han i Tjeneste hoS AdelSmanden J o r g e n F r i i s
til Vadskjcrrgaard, og 1584, da Kong C h r i s t i a n IV.
blev hyldet i Vibvrg, HoS Rigets Marsk og Admiral
P e d e r M u n k til Estvadgaard. I 1589 var Han i
Skotland med kenne sin Herre, „som indforte did Prindsens Softer F rokenA nna, Kong F r e d e r i k II.S D atter,
for at gifteS med Kong J a k o b VI., og led de megen
Farlighed paa Soen, kom dog frem nast G uds Hjcelp,
og Kong Jakob kom selv til Opflo i Norge og medfulgte Hendes Majestcet ind . Senere blev Lars D yrfljot Ridefoged i AalborghuS Len. I sit 40. Aar, nemlig
1599, giftede Han flg med K a r e n N i e l S d a t t e r , som i
12 Aar havde tjent Peder Munks Frue K a r e n S k e e l som
„Fruerpige", og bosatte sig nu i Drum S ogn i VendsySsel.
Han var en gjcrv, jydfl Bonde, der blandt sine Jcevlinge
nod en ikke ringe Anseelse for sin retsindige Toenkemaade
i Forening med et kjcekt og uforfardet Mod, hvorpaa
Han ved flere Lejligheder astagde Prove. D et kan saa-,
ledes navnes, at Han blev „Delefvgcd" *) i det ncevnte
Len. Han blev tillige Kirtevcrrge i sit Sogn, lod som
saadan paa sin Bekostning Kirken pryde med en np Altertavle og Prcrdikestol og gav deSuden til Kirken en Solvkalk, som findeS der endnu. Under de KejserligeS Jndfald 1627 i Jylland var Han „Kapitain" (Anforer) for
Bonderne der i Egnen; men da Fjenden den 1. Oktbr.
kom til Aalborg, gjorde de ingen Modstand, „da det
ingen Gode gjorde at scrtte sig til Modvoerge". Han
blev imidlertid, efter sine „Uvenners Klagemaal, usandfoerdelig paasagd- eller beftyldt for at have oegget Bon
derne til Modstand og blev derfor den 2. Ju n i 1628
*) En »Delesoged" var en Mand, ter paa LenSmandens Begne tiltalte Benderne for Retten og afgjorde mindre Trcrtter, dereS saakaldte „Deellemaat' eller »Lovmaal', altsaa en Slag? Thingfoged
lBirkesoged) eller »el narmest F o rlig im « g le r.
Fremragende danfle Bonder.

7
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tagen til Fange af Fjenderne og fort til Sceby, hvor
Han „i et elendigt Fcrngsel og gruelige Pinsler nogle
Gange ynkelig og ustyldig blev mishandlet, og maatte
fligt udstaa indtil den 29. August, da Han blev losladt".
I Oktober 1629 giftede Han flg anden Gang, ncesten 69
Aar gammel, med M a r e n P e d e r s d a t t e r R a v n s t r u p , en Pige paa 19 Aar. Med hende havde Han
4 S o n n er: P e d e r , hvorom der stra; stal tales, LarS,
C h r i s t o f f e r , der blev Kapitain, faldt i Skaane 1677
og ligger begraven i Helsingborg Kirke, og endelig Ot t o ,
der bosatte sig som Bonde i Bagterp ved Hjorring.
Mcerkeligere end Hans Liv var imidlertid den hcederlige Dod, Han fandt som en bedaget Olding, kjcempende
for stt Foedreland mod de indtrcengende Fjender.
D a Svensterne 1644 under Th or s te ns on og He l m
V r a n g el huserede i Jylland, stillede Lars Dyrfljot sig,
uagtet Han da gik i fit 84. Aar, i Spidsen for Bonderne
i Jerslev og K j«r Herreder, for at standse Fjenden ved
Norre-Sundby.
Peder Dyrfljot fortoeller i et Brev til Bistop Birkerod,
hvorledes Kämpen gik, saaledes: „1644 den 17. Jan . kom
et P arti til Aalborg under Oberst Helm Vrangel. B on
derne af Jerslef og Kjcer Herred varc om Natten forsamlede
i Sundby for at gjore Modvcerge. M in Fader, som var
Bondernes Kapitain, maatte endelig, hvor gammel Han
end var, selv med ud. Han sagde da min Moder, mig
og mine Sodstende god Nat, talede derhos om, at Han
ikke flulde leve og se os mere, bad, vi stulde vcere forvarlige og lade En, Hans Tjeneste-Karl ved Navn Peder
Christensen, voere hjemme at forvare hvad Guds Velfignelse vi havde. D a vi for Graad ikke vilde stippe
Ham, og Bonderne udenfor rumsterede, flöge paa Trommen
og gjorde sig lystige, truede Han dem og sagde, de kom
ikke saa lystige hjem, Han kjendte Svensten og Fjenden
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bedre end de. S a a sormedelst Allarm og min Moders
Graad grcemmede Han stg Haardt, antvordedenogetSolvtoj
i min Haand, og Bandet gik af hans Ojne, min Moder
grcrd og künde nceppe tale eller agte noget. Han listede
fig da ud, for vi agtede det, og red foran Bonderne,
som Alle fulgte Ham. Dette var imod Dagningen." —
„Om Dagen", siger Han videre, «som var den 18. Jan .,
vare de wende forncevnte Herreders Bonder flet forbistrede
og vilde flet intet forhale til de andre Herreder kom dem
til Hjcrlp. D a var min salig Fader forst paa den venstre
Floj med Sine foran i Ledet. D e Svenfle kom ligesom
udi flyvende bred Orden til Jndringelse, da, ester at
Bondernes forste Led mod Svenflen havde afskudt, og
de sknlde vende dem, da lob og romte alle de bageste
Leder, og de Svenfle rendte fort ester dem, saa de, der
log forst Lobet, fik storste Nederlag. M in Fader, som
da var 84 Aar gammel, gik sagtelig bag ester alle de
Andre, indtil Han kom til en Have ncest mod Fjorden.
Deri lagde Han sig og med sin Bosse ihjelfljod tre svenfle
Ryttere ester hverandre. En Svenfler sprang til og med
Pistolen i Haanden spurgte Ham, om Han vilde have
Kvarter (Pardon); strax sagde Han nej, men vendte flg
og spcendte sin Bosse saa hastig igjen, at Hanen flog
Ham den lille Finger af paa Haanden, og da fljod
Svenflen Ham imeltem Hans Skuldre med et Kugelflud,
som blev Hans Bane. Dermed salbt Han ncesegrus ned,
befalede Gud sin Sjcel, raadforte endda Nogle, som laa
i Haven hos Ham, bad dem ogsaa, at de vilde lade min
Moder vide, paa hvad Sted Han fandtes. — De Bonder,
som vare i de forreste Leder, havde, mens Svenflen lob
og hug ned paa Heden og Marken ovenfor Sundby, begivet sig ind i Husene i Sundby, og der fljod de ud,
ligesom de saa Svenflen kom lobende til, hvorfor Sven
flen fljod strax Jld i Husene, saa mange Bonder bleve

100

indebrcendte. En 400 Bonder satte Livet til, og nogle
Hundrede bleve saarede, foruden 90 eller flere, som fangne
bleve bortforte til Aalborg S lo t og indsatte i Fangetaarnet, og der de Fleste omkom af Hede, Kvalm og
Torst, og Mange aad og bed hverandre, saa ikke uden
de Aderste ved Muren beholdt L iv e t."---S om man vil have set, var Lar S D y r s k j o t lidt
mere end en almindelig Bonde med Hensyn til Herkomst
og Dilkaar. Han noerede seid Interesse for Historie og
gamle Mindesmcrrker, hvilket Sonnen flere Steder omtaler. HanS Lig „blev hjemfort og hcederlig begravet
i det udvalgte Lejested". — En Säm ling af gamle Brevflaber, som Han efterlod sig, gik tabt i Krigstiden 1658.
P e d e r D y r s k j o t blev fodt den 10. April 1630 i
Aagaard, Drum S ogn i VendsySsel. Hans Fader, nysnoevnte Lars Dyrskjot, var da 70 og Moderen M aren
Pedersdatter 20 Aar gl. Han blev i sin Ungdom holdt
til at loere godt at skrive og regne. I en Alder af 15
Aar kom Han paa Skriverstuen hoS Raadmand Rasm us
Jensen Holst i Aalborg. D a denne 1647 dode, kom
Peder Dyrskjot til Kjobenhavn til Borgmester Find
Nielsen Trellund, hvor Han dog kun blev et Aar. Han
maa vist allerede den Gang have udmcrrket sig ved Lyst
til videnskabelige S ysler, thi Han fortceller i et af sine
Breve, at Borgmester Hans Nansen den Gang havde
foroeret Ham et Exemplar af fit Dcerk:
eoLmoArap/ircu»?' (verdenSbeskrivende Ledetraad), hvilket
Han imidlertid havde mistet ved en Jldebrand. En Benflade, som Han ej künde faa lag t i Kjobenhavn, foranledigede Ham til at rejse hjem til Aalborg, hvorMestermanden, Mester Bendix, lcegede Hans Ben. Derefter
blev Han Haandskriver hos Frn J d a G j o e — sal.
Je n s JuelS til Lindebjerg — paa Vrejlev Kloster. Han
blev hendeS „egen Dreng og Haandskriver". Her maa
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Han have stiftet Bekjendtstab med flere Adelige, som Han
i sine Breve omtaler, blandt Andre med den beromte
J e n s J u e l , Niels Ju els Broder, som den Gang dar
i Besog paa Arejlev Kloster tilligemed sin Hovmester
Jakob Birkerod - Bifkoppens Fader. Jen s Jnel maa
have fattet Interesse for Ham, thi mange Aar efter, da
Han var i Besog paa Baggesvogn, talte Han om at
besoge Peder Dyrskjot, som da boede paa Bistrup (nu
Bejstrup, den gamle Bispegaard) ved Hjorring, og Han
blev kun forhindret derved, at Han erfarede, at Peder
Dyrskjot ikke var hjemme. Efter 38 Aars Ophold paa
Vrejlev Kloster maatte Han tage sin Affled paa Grund
af en Sygdom (Sprinkelsot), der i 1650 Havde paadraget
Ham Dovhed. D a Han endelig var bleven helbredet,
blev Han 1652 Skriver hos Fogden paa Aastrup og blev
der en S n es Aar.
I Aaret 1675 giftede Han sig, omtrent 45 Aar gl.,
og kjobtc den nysnavnte Gaard Bistrup. Denne maatte
Han imidlertid paa Grund af de hoje Skatter scrlge. I
et Brev af Jan u ar 1705 til Biflop Birkerod udtaler
Han sig saaledes herom: „Jeg havde kjobt en god Gaard
i Bejstrup for at besidde og- ncrre mig ved den i min
Alderdvm, men ved slige Gjerrigheds Mennester ogHelveds Arvinger (andetsteds siger Han: „Bondeplagere og
Udflindere") maatte jeg igjen stille mig ved den. Jeg
har set deres Ende, som dertil vare Aarsag, den har
varetulykkelig, og deres Born ere i Skarns Tilstand".
— Han kjobte derpaa Gaarden Kncero (Kner eller Knirren,
som nu er udfliftet i Parceller, der med et Fcellesnavn kaldes „Bolten") i Jerslev Sogn. Her boede
Han til sin Dod. I denne Tid har Han hast Omgang
med en lcrrd Adelsmand E r i k K r a b b e en Sonneson af „Danmarks Riges Raad", den bekjendte Erik
Krabbe til Bustrup og Aastrup. Han ncrvner J o h a n
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U r n e til TidemandSholm, Fru K i r s t i n e Beck til Vraa
og flere Adelige som sine Velyndere, der laante Ham
Ligprcrkener, Stam tavler og gamle Viser. M en da J e n s
B i r k e r o d 1694 blev Biskop i Aalborg S tift, kom den
bedste Tid for Peder Dyrsksot. Denne Biskop, der seid
gav sig af med historiske og genealogiste Studier, blev
opmsrksom paa Peder Dyrsksot og interesserede sig meget
for Ham. Han underholdt en stadig Brevvexling med
Ham og benyttede Hans Hjcelp ved flere historiske Arbesder, som Han selv dar i Fcrrd med.
D et Var et stört Held for Peder Dyrskjot, at Han
stk en Ben og Velynder i den nysncrvnte Jens Birkerod;
thi denne fremmede meget Hans Studeringer ikke blot,
som sagt, ved at laane Ham Boger, men ogsaa ved at
forfiaffe Ham Alt, hvad Nyt der udkom, som paa nogen
M aade flog ind i Hans Fag. Selv havde Peder D yrfljot ikke synderlig Raad til at kjobe mange nye Boger;
naar Han kjobte nogle, var det altid uindbundne; thi,
som Bonderne endnu i mange Egne af Jylland, var Han
meget haandncem og forstod selv at indbinde Bogerne,
hvorved Han besparede en Udgift, der i Hans Kaar ikke
var ubetydelig.
D et forste Brev fra Peder Dyrskjot til Biskoppen,
som vi have, er fra Jan u ar 1699. Han var nu snart
70 Aar gammel, havde overdraget Gaarden til sine
S onner og levede blot for sit Studium. I dette Brev
beder Han Birkerod om at sende Ham P e d e r S y v s
200 Biser; thi min D atier haver faaet en storLyst til
samme Viser, saavelsom min Hustru og end Flere',
skriver Han, men Han onsker dem uindbundne, da Han
saa selv vil indbinde dem og scette rene Blade til for
at kunne tilfoje „nogle flere fände historiske Viser, saasom
om S laget for Sundby 1644, hvor min Fader blev
skudt". Han klager sig her, som saa mange Steder, over
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at Han Ingen har, Han kan tale med om, hvad der intereSserer Ham. Den eneste er Prcrsten i Aasted Hr.
FrandS Michelsen Bogelius, med hvem Han forte vidtloftige flriftlige Disputatser. Denne M and omtaler Han
stedse med den storste Hojagtelse og Kjcerlighed, og det
ikke blot fordi Han var saa villig til at laane Ham Boger,
men iscer fordi Han oversatte saa mange fremmede historiske Forfattere paa Dansk, hvorved de bleve tilgjcrngelige for Peder Dyrfljot. EllerS er Han meget vred paa
Prcesterne, som Han skjcelder for Epikurceere (Vellystlinge,
Fraadsere) og Mammons Troelle, — „de agte mere det
verdslige Mammon". I et Brev af 1. M arts 1699
hedder det: „Den störe nye Skat vil tvinge os sättige
Bonder haardelig. 1 Rd. Tonde Hartkorn foruden de
andre M atrikul-Skatter! De, som have Haft deres Hovedgaarde sri saa lang Tid, saavelsom Prcester og de, som
have Jndkomst, have da Noget at tage det af igjen; men
vi faltige Bonder stet In te t »den af Jordens Voext.
Men der er saa mange Udgifter af grodefuld Vcext, at
Bonden ikke haver synderlig Gavn for stör Omkostning,
Slcrb og Arbejde . . . . Ovrighed, Herskabet, M ilitien,
ja end Priester og Gejstlige bruge deres Mammon og
Jndkomster til Vellyst, P räg t og nye Noders Hoffart;
det tage Bonder Exempel efter, i det Sted de samtlige
skulde kjobe og tilhandle sig Boger." — Denne W ring
barer Vidne om, hvor stör en P ris Han satte paa Boger.
Han fortcrller i et andet Brev: „Jeg väd og den Prcest,
som haver skjoeldet mig for Troldom og sagt, feg havde
„CyprianuS". Jeg gav til S v ar: „Cypriani Skrifter
haver jeg, som blev martyreret, det andet staar til D erer
gode Bevidnelse; en M and er lige god, fordi en Hund
gjoer ad Ham."
MedenS Han saaledeS korresponderede med Birkerod,
laante Boger af Ham og stundom til Gjengjoeld laante
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Ham af fine, og i fine Memorialer leverede hele smaa
Afhandlinger, omgikkes Han med Proesten i Aasted og
de sorhen navnte Adelige. I et Brev af M arts 1699
slriver Han saaledes til Biskoppen: .Hosfolgende Me
morialer skal jeg give Besked paa med det allerforderligste, men nu paa en 10 eller 12 D ages Tid bliver jeg
flux forhindret, formedelst min Hnsbond Hr. Johan Urne
til TidemandSholm vil have mig til stg udi nogle kosmografiske SejlingSboger, jordiske Globus og Omsejling
samt Herbarier eller Urteboger derudi med hannem at
studere og disputere, som jeg og er bevandret udi; som
og Adels-Stammeboger og hojt fornemme MorndS <Äenealogier, saadant som Han og haver spurgt, at Eders
Hojcervardighed haver gjort mig stör Fordelse til at faa."
Peder Dyrskjot var dansk med Liv og Sjcrl, og
Hans fcrdrelandske S ind künde paa ingen Maade fordrage
Noget, hvorved det syntes Ham, at man traadte det
danske Sprog eller, den danske Historie for ncrr. Han
gav et flaaende Bevis derpaa i sine Angreb paa T o r foeus, der forkaster S a x e s Sagn og tillcrgger de islandfie Efterretninger hoje re Vcerd end de danske. T il
Latine« bar Han ikke noget godt Oje, vel sordi Han ofte
falte fig Hammel ved de Skranker, som bette fremmede
Sprog lagde i Vejen for Hans forskende videlystne Aand.
Han klager over, „at en stör Del Studenter og Andre
söge at voere hojlarde i den babylonske Hores Sprog og
kunne ikke forstaa gammel Dansk, skreven for 2 eller 300
Aar stden". D et svenske Sprog künde Han derimod
godt lide; Han stger i et af sine Breve: „D et svenske
Sprog er ligesaa godt som Dansk at läse, og jeg onsker
at faa slere af dereS Boger paa deres Sprog. Jeg vil
tro for Sprogets Skyld, at de Svenske ere komne herfra
Jylland; thi i gammel jydske og Vendelbo-Breve for
200 Aar flden er faa Meget ligt deres Sprog, og endnu
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saa mangfoldige Ord, som ligne Bondersolks Ord paa
Landet her, som i mangfoldige Ord ikke ligner det Sjcellandske." — „Peder Dyrskjot var altsaa Skandinav!"
vil maaske En og Anden her udbryde. Tilvisse! men
ikke efter vore D ages moderne S n it. Hvis Han levede
nu, vilde Han sikkert paa sin djcerve Maade revse sine
vildledte skandinavistsindede StandSfcrller!
Endskjont Han stundom klagede over, at Hans Born
ej havde tilstrcekkelig S an d s for Hans Beskjcefligelser,
maa Hans stadige Syslen med Boger dog have Haft
nogen Jndflydelse paa Hans Omgivelser. I et Brev af
April 1699 beder Han nemlig Birkerod om at maatte
beholde Hesiod, Virgil og Cornelius Nepos, som denne
havde lnant Ham, naturligvis i Overscettelser, „da baade
Han og iscer Hans Born have stör og mcerkelig Behagelighed af at lcrse dem".
I et Brev af 25. Januar 1701 onskede Han sin
yngste S on Conrad, dengang i sit 13. Aar, anbragt som
„Smaadreng" hos Hans „Fromhed" Biskoppen, for at Han
künde „gaa W under i Byen og leere anden Skikkelighed:
som for Borde at ljene" . . . „at Han i slia Maade skutde,
ligesom jeg i min Ungdvm, leere Forstand og Formest".
Han havde viltet lade Ham studere, men havde es Raad
dertil. De crldre Brodre toge Ham sra Faderen for at lade
Ham vogte Kvcrg og fligt; „dette vrider det staikels B arn sig
ved, saavelsom seg selv, om Han In te t skulde leere »den
flig sättig Bonderhandel". Om Han fik sit Onske opfyldt, ses ej af Brevene, dog Lader det ej dertil, thi saa
havde Birkerod vistnok optegnet det i sin „Dagbog", lwor
der In te t findes derom.
Som sagt, Han laante ogsaa Biskoppen Boger, der
altid vare forsynede med Rettelser og Bemcerkninger as
Ham selv. Med et Brev af 2. Ju n i 1702 sendte Han ej
mindre end 6 af sine egne Manuskripte!: Genealogier og
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Uddrag af Ligprcrkener, og ved samme Lejlighed bad Han
BiSpen om at give' Prcrsten i Jerslev Befaling til, ved
Hans Dod at tage alle Hans Manuskripter og Boger i
Forvaring og da at sende Bispen dem. N aar denne var
paa sine VisitatS-Rejser, maatte Peder Dyrskjot altid
op til JerSlev Prcrstegaard, for at de künde tale om
dereS scelleS Studium . D a Biskoppen saaledeS den 6.
September 1702 havde visiteret i JerSlev Kirke, skrev
Han i sin Dagbog: „Efterat jeg var kommen fra Kirken
havde jeg den navnkundige, gamle og dove Peder D yrskjot hoS mig til sildig ud paa Aftenen og horte med synderlig Behag hanS udforlige Relation (Foredrag) over adskillige Dogenter (Säger, Gjenstande), hvorom jeg Ham
skriftlig adspurgte." I Anledning af denne Sammenkomst
flrev Peder Dyrskjot i fit ncrste Brev af Novbr. 1702
til Biskoppen saaledeS: „Jeg haver meget at takle for
velbeviste 2Ere og gode Tjeneste i JerSlev Prcrstegaard;
men det smerter mig, at jeg ej tog hoslig Afskjed med
EderS Velbaarenhed, thi om Aftenen blev jeg drukken,
for jeg er gammel og vag og kan lidet Dritte taale.
Alligevel Morgen tidlig var jeg oppe og vilde opvartet
EderS Velbaarenhed. Men Rusen var ej siet af Hovedet,
og som jeg tog min Kjcrp, thi jeg kan ikke vel gaa uden
ved Kjcep, da faldt jeg mod Doren og flog mig ilde i
Panden, saa der flod Blöd i Anstgtet, saa maatte jeg
flux til SengS igjen, og for jeg vidste af det, var EderS
Velbaarenhed borte. S a a kom Hr. Henrik Klein (Sogneprcrsten) ind til mig og trostede mig, og jeg kom i Stuen
med Ham igjen og kom siden ind i HanS Bibliothek, hvor
jeg fik Noget at bero mig med og derved blev frisk
igjen." I samme Brev takker Han Birkerod, fordi Han
havde senkt Ham „en Hob brunt P apir at indbinde i"
og 6 Boger fint Skrivpapir.
I det stdstncevnte Brev giver Han en lojerlig Besked
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om en Skypompe, som Han havde set den 38. August
1663, idet Han kalder den „en stör, underlig Fugl, der
i en O rns Skikkelse kom flyvende fra Vesterhavet af,
loftede en Pige op fra et Lcrs Ha og kastede hende
samt Hestene og Vognen med Hoet et Tag derfra, saa
Pigen blev sandsesloS og galagtig i en 8 D ages Tid
derefter". Fri for Overtro Var Han ej Heller, thi Han
fortceller Birkerod, at Han har sctSpogeri tvende Gange
paa Gravhoje, men er derhos saa crrlig at tilstaa, at
Han den ene Gang var „halvdrukken". Han flriver saaledes blandt andet: „M ens jeg boede i Bejstrup ved
Hjorring i Ostergaard var der i Heden mange Hoje.
Blandt andre er der to, som jeg har set Spogeri over.
Den ene er sonder paa Kranikehede, der saa' jeg en Nat,
da jeg halvdr ukken resste fra Hcrstrupgaard hjem, da
floj der over samme Hoj en stör Jldflange, der havde
en lang Haie som en Kat og svcrvede derover vel et
Kvarters Tid. Jeg holdt stille og gjorde Kors for
mig, og omsider faldt den ned i Hojen og blev borte;
saa red jeg fort. Om Morgenen sagde jeg det til Naboerne, og slere af dem havde ogsaa set dette og sagde,
at det var en flyvende J ld d ra g e " ---- „Meget fligt og
andet Forunderligt v§d jeg om og har endog to Gange
vcrret Irystet af etS y n ". — Den ncrvnte „ J l d f l a n g e "
har naturligvis ikke vcrret andet end et „VejrlyS": et
lysende Luftsyn af brcendbare Dunster, som antcendes,
eller en saakaldet „Lygtemand": et Jldluftsyn, lig en
blaalig, bevcegelig Lue, der undertiden seS i Moser og
stde Enge. O g den ncrvnte K r y s t n i n g har kun vcrret
det saakaldte „M areridt" eller den Tilstand, naar En i
Sovne cengstes ved AandedragetS Hindring og soler fig
ligesom trykket af en tung Byrde.
I Anledning af den störe BesoettelseS-Historie i
Thisted, hviS OphavSmand, Proesten O luf Björn samme»
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stedS, deSaarsag fradomtes fit Embede ved Hojesteret
1698 og derhoS landforvistes, striver Peder Dyrskjot i
et Brev af M arts 1703: „D et er som den gamle Hi
storie siger: «„Den hvide Djcrvel er flemmere og vcrrre
at omgaaS med end den sorte"".
I Slutningen af fit Liv blev Han ganske dov og
tilfidst ncrsten blind og havde nogle Maaneder sor fin
Dod den Sorg, at Hans oeldste S o » Steen Dyrskjot, der
nylig Var bleven trolovet og snart skulde have Haft
Bryllup, druknede den 15. J u li 1707 ved at kjore over
en Aa, hvor Vandet rev Vognen og Ham dort med fig.
Han var 77Z Aar gammel, da Han den 13. Ok
tober 1707 dode paa „Holoer", der nu hedder „Ho
holt". I denne Anledning skriver Birkerod i sin
„D agbog" under samme D atum : „O m Aftenen Klokken
7 j dode i Vendsyssel P e d e r La r s en D y r s k j o t an.
« tat. 78. Havde i fordums Tid vcrret Skriver og Foged
for Adel og Amtsbetjente indtil an. 1675, men var Selvejer-Bonde indtil fin Dodsdag, og ellers i fin Stand et
rart Exempel formebelst den skjonne Bidenskab, hvilken
Han havde t/e
et ^'o-,/rum />er
totom
rtenr
//»rtorrH et ^»tt/«/r/t<it»bi<.'i tam
eLter/x ^ram potr/a- (om Fyrsters og AdelLmcrndS
Slcrgregistre i hele Europa, saavelsom i Udlandets og
Fcedrelandets Historie og Oldsager), saasom Han havde
i samme Materier med forunderlig Vindskibelighed saare
meget samlet og sammenskrevet. O g efterdi Hans Horelse
var hannem mangfoldige Aar us^ue ark
ob»tus
(lige til Hans DodSdag) berovet, saa havde Han imidlertid sin eneste og daglige Fornojelse i kontinuerlig
(fortsat) Lcesning og Skrivning, saavel som jcrvnlig og
skriftlig Korrespondance med dem, der vare af samme
»cr'entttL Liedhavere" (Didenskabs Andere).
Den 25. Oktober samme Aar feer man af „D ag-
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bogen", at Birkerod har givet Proesten i Jerslev Ordre
til at skaffe Ham de Manuskripter, som maatte findeS i
Peder DyrskjotS B o, og som kenne saa tidt havde
lovet Ham. — Historikerin S u h m tillcrgger Ham et An
tal af ialt 14 efterladte Haandstrifter.
„For en 20 til 30 Aar siden" — saaledes siger en
privat Meddelelse til os fra en agtet Haand i JerSIev
Sogn — „levede endnu flere Mcend, som oste plejede at
underholde Folk med Forioellinger om den noevnte Peder
Dyrstjot, men af alle disse v6d man nu kun at ncrvne
et S ag n , der hidtil har holdt sig og lyder saaledes:
Det var i den svenfie Krig 1658, at en Hob Svenskere
kom til Vendsyssel. Opfyldt af Harme Herover byggede
Peder Dyrstjot sig en Iordhytte ved Langebro-Vase i
Hammer Sogn, som er fuldt af störe Bakker og Heber.
Han dannede intet Frikorps, men laa alene i sin Jordhytte og passede paa Svenflerne, som droge ad Vasen
(Kongevejen mellem Norresundby og Hjorring), og da
maatte enhver Svensker, som forfinkede sig eller veg dort
fra Dejen, bide i Grcesset. Han tog da Vaabnene fra
dem og lod dem ligge."
Peder Dyrskjot var, for at bruge A l l e ns Ord, „et
sjcrldent Exempel paa, hvorledeS den menneskelige Aand
ved sin egen medfodte Kraft formaar at besejre de
Hindringer, som uheldige ydre Kaar lcrgge i Vejen for
dens Udvikling." I „Danmarks gamle Folkeviser", hvor
S v e n d G r u n d t v i g leverer 2 af Peder Dyrfljots
Breve, gives Ham det Skudsmaal, at „Han var en af
sin Tids mcerkeligste Mcend; Han levede og dode som Bonde
og var, stjont „ulcerd", en af sin Tids lcerdeste Mcend".
„Den almindelige Dom, der indtil vore Dage har
vedligeholdt sig om Ham i den Egn, hvor Han levede
og fcerdedes, gaar ud paa, at Han har vcrret en paa
den Tid sjcelden oplyst og fcedrelandstsindet Mand med
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et uforfcrrdet H jarte og et Snille, der vidste at finde
og give Raad i alle S lag s vanflelige Forhold." Saa-ledeS hedder det videre i hin private Meddelelse.
Rasten 164 Aar ere allerede henrundne fiden „den
navnkundige og loerde" vendelboske Bonde P e d e r L arsen D y r s k j o t nedlagde sin VandringSstav; men i den
Egn, hvor Han fcerdedes og virkede i henved den sidste
Halvdel af fit lange Liv, lever Mindet dog endnu om
Ham, om end kun i et enkelt S agn. Hans Gaard er
sor lang Tid fiden forsvunden; Hans Jorder have lige
saa lange varet udstykkede til talrige Ejere; hans Afkom
synes at vare uddoet eller allenfals at have forgrenet
sig saa mangfoldigt, at det hidtil ikke har varet muligt
at udfinde eller forfolge det indtil vor Tid; men alle
Vidnesbyrd om hin fremragende Bondes, hin fremädstrabende, kundskabstorstende Aands Virksvmhed, ere ikke
forsvundne — de leve i nogle enkelte af Hans AandSfostre.
P e d e r L a r s en D y r s k i o t Var e n B o n d e , h v i s
N a v n og D a a d ej bor gaa i Fo r gl em m el se !

DyrskjstS Slaegtregister.
lEftcr Peder Larsen Dyrskjot- egenhandige Optcgnelse, med Undtagelse
as nogle tilsojede Sogne-Bestemmelser.)

» . paa Fadrenrfidkn:
Peder Dyrskjot, doede i Ditmarsken, hvor haut Fader og Brodre
vare dlandt de 48 Fogder (Land-forstandere), der faldt i Slaget Aar
1S00 mo» Kong H an » .
Han blev i to Wgteskaber Fader til fol
gende Born:
I.
Peder Dyrskjot, blev 1 5 8 0 „Großvogt" som den aldste as de
48 Fogder. O m Hans Aslom Video kun dette, at de vedbleve at vare
Fribaarne indtil 155S, da de bleve gjorde til Usri.
A. Jorgen Dyrskjot, kom i Tratte med Broderen Peder og blev
af dcnne fordreven fra Hjemmet, hvorpaa Han bosatte sig i Gjelting i
Angel (Sydfle-vig), tvor Han gistede sig med Janiche Finche, en
Datier as Senator Gorgen Finche i Flcnibvrg og Janiche Meyer,
Begge as Mecklenburgs! og tydsk Adel; Han d«de i det papististe Opr«r 1584.
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H. HanS Dyrstjot, giftede sig i FlenSborg.
0 . KlavS Dyrstjot, blev gift i Lübeck. O m de to SidstnavnteS
Afkom vides Intet, uden dette, at Nogle af dem flulle have ffrevet
Sloegtnavnet med »Thierschuh", Andre »Dybschött", endog, Diebschub".
( I ) . Foranstaaende cksraen
Afkom:
I . kecker isrx e n se n v^rZ^ot. koin til HarsySsel i Jylland, se
neben for.
2.
Jakob Dyrstjot. 3. Jorgen Dyrstjot. 4. Christoffer Dyrstjot,
boede i Hlenkborg. 5. JesS Dyrstjot, nedsatte sig paa Fans og blev
gift med en Odeling. 6. Steen Dyrstjot. — De meneS at have veeret
ialt 7 Brodre og 2 Sostre, men om Askommet af de 8 fivste videS
kun, at det stal have varet talrigt Syd paa, og at 2 af dem toges til
Fange i den svenste Krig 1566, kom til Sverrig og bleve gifte der.
Den Forstnavnte af diSse, nemlig
kecker ckor^ensen v^rgtcjol, der kom til HarsySsel, besatte sig
i Vingkel (Vinkel) i Hoffe (Hove) Sogn ved Lemvig, hvor Han giftede
sig med Marie LaurSdtr. Host (en Datter af LarS Pedersen Host i
Vinkel og Mette Nielsdtr, en Prcrstedatter af Lemvig samt Led af en
stör Prastestcrgt i HarsySsel; — LarS Pedersen Host Var en S o n af
Peder Host af Harbostagten), der i andet Led Var Faster eller Moster
til M a g . Christen Loi'gberg (l-oneomonlavuL), denderomteAstronom
(se Side 13). Peder Jorgensen Dyrstjot, der dode 1570, blev i sit
A§gtestab Fader til folgende Born:
1. Mette PederSdlr., der Var gift 1) med en LaurS Kjeldsen og
2) med en Soren Pedersen.
2. Jorgen Pedersen Dyrstjot, der bosatte fig i HarsySsel, maaste
i Vinkel.
3. I i a r s k e c k e r e n V ^ r 8 ^ o t , f. rs /,, I5tz0 - j - 1644
i sit 84. Aar; — * I) 1599 m. Karen NielSdtr., hvilket LEgteflab
Var barnlcst; 2) i Oktober 1629 m. Maren PederSdtr., f. 1608
-j- 1689, af Norre-Ravnstrup, Drum So gn i Dendsyrsel, hvor LarS
Dyrstjot var Ejer «' Aagaard. Ved hende blev Han Fader til
s. kecke r 1^»r8en v ^ r s k j s t , se nedensor.
b. LarS Pedersen Dyrstjot, f. 1 6 S1 . opkaldt ester fin MorfaderS
Fader, se Stamtavlen paa Modrenesiden.
e. Cbristoffer Dyrstjot. f. 1681, opkaldt ester Faderenö Farbroder i FlenSborg; Han blev Kapitain og faldt i Svenflekrigen i
Skaane 1677 og begravedeS i Helsingborg Kirke. Han var gift med
en tydst Cnkefrue.
ck. Otto Dyrstjot, f. 1638, opkaldt ester Otto Steel, LenSherre
paa AalborghuuS; Han bosatte sig i Bagterp ved Hjorring.
Den aldste og markeligste af diese Brodre var:
kecker k-aroev v^rol^ot, f. "/« 1 6 8 0 -j- ^/,o 1707 i fit 76.
Aar;
* 1675 m. '! og havde »siere" Born, deriblandt:
1. Steen Dyrstjot, den aldste S o n (f. 1680), der drnknede
1707 (degravet^'/i), 28Aar gl., kort for Han stulde have hast Bryllup.
2. Konrad Dyrstjot, den yngste Son. sandsynltgvis fodt 1689.
Blandt de ovrige Born navneS en Datter, der var gift med Besidderen as Norgaard i Eteruv, JerSlev S o g n ; men dereS Navne
navneS ikke, og hidtil har det ikke varet muligt at udfinde dem og
dereS Afkom.
___________

12. paa Msdreuestden:
LaurS Pedersen i Bang tSulsted S .,) Peder Lauridsen (den '
KjcrrH.)asBjornkj«rSSlcrgt; *m.k Angre) i Norre Ravn-i
Karen N., Ssdslend.barn til Anne/ strup, Drum S ., 1-1562,1 LaurS Pedersen i N ?
SorenSbtr. iBjornkjcer, Bjergsted S . j ^
. Ravnstrup, f. 1524
Peder Lauribsen (d. M dre) i Norre^
Gjoe Pederödtr., (hendes'
Ravnstrup, D ru m S ., -j- 1 5 2 9 ;
stdste Mand-m. Kirsten as Rogelhede, Hellevad S . !
* 1560 m.
Peder Jensen i Burholt, O. B on-. JenS Pedersen (den M - derSlevSogn, * m. Anne NielSdtr.) dre) i Burholt, levede
Morch af Kolfkegaard, vallund S . ) 1 5 4 8 ; * m.
Else JenSdatter. f.
IenS Pedersen i Kraghedegaard,.
158 0 -j- 1606.
Drum S., * m. Johanne Ugla aft Anne JenSdtr. af Kraghedegaard.
KnudSeje, Skjcrve S .
s
Lass Ousen i EngeSgaard, Hundt. JenS Madsen Koust (saa(Hüne) S ., * m. Anne LaurSbtr.,« kaldet efter Morbroderen j LaurS Ousen Jensen
Ssstcrdatter af Hr. JenS Madsen af) Hr. I . Madsen) af gl. l i Norholm lsaakaldel
DiSborggaard, HimmersySsel.
1 Hvolgaard p.Dland,*m./efter stn Farfader,,
JenS Madsen afHvolgaard p. Dland,, Birgit,e Jensvtr. afH vol- ldi«gstedS., f. 1 S K 0
/ I-Iv s » ;
* m.DortheafTandrup, Han Herred.) gaard.

tiaii;

* 1579D.
Anders Kjcrrulff Andersen af Fogde^ Berrel Kjcrrulff (den TEl->
gaard, Kjoer H.; * m. Marie Ber-l dre), ejede BjorumsDadum 1
telSdtr. af Besterbcek, HimmersySsel.) S ) iLund oq mere GodS ii Anna BertelSdatter
KjcrrH.,f.1528-I-1558;> Kjcrrulff, s. 1556
l s 1641.
Peder Munk as Hamdrogaard i) * 1548 m
DimmersySsel; * m. Fru Mett ! Gjertrud MunkSdtr., f.s
Bonderup af Munk GllebakS Slcrgt.) 1580.
/

Peder LaurSsen i
Norre Ravnstrup. f. V
1577 ^ 1657
Maren PederSdtr.,
Borbjerg, Sundby
S ., hvorhenhanstyt- en af deres mange
tede efter sin forste Born, s. 1608
HustruS Dod; * to 1- 1 6 8 9 ; * 1) i
Gange, nemlig 1) Oktober 1629 m.
1607 med
LarS D yrskjo t
Dorthe LaurSbtr. i
Norholm, f. 1588V afAagaard,Orum
-j- 1627 paa Norre/ Sogn, med hvem
Ravnstrup og jordet hun avlede 4 Gön
i Drum Kirke foran ner (se foran); 2)
hendeS Stol, 2) m
Marie NielSdtr., S o  1645 med RielS
fter til Mester Eril ChristensenafBurNrelsen i Hammer holt og avlede med
Prastegaard, hvor de Ham I Son og 2
begge tilsidst doede,
efter at Morten Kjcrr Dstre.
ulff havde saaet N.
Ravnstrup.
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8. L l a v s p e d e r s e u S k o v b s l l i u g ,
Gaardejer i harrels (Hesse Amt).
^ o r 200 Aar siden ejedeS og iboedes Harrelogaard
— beliggende i Givflud S ogn og 2 Mile nordvest for
Vejle — af en Mand ved Navn A n d e r s Kl avs en
B o r g s m i d . Oprindelsen til bette Navn, som nu ogsaa
skriveS „Borgschmidt" og „Borresmidt", er ret ejendommelig, og da den hidtil synes ikke at vcere kjendt, anfores
den her efter Familiesagn. Di gaa altsaa endnu omtrent
en 150 Aar tilbage i Tiden, til Papism ens fidste og Reformationens forste Dage her i Danmark. D er levede
dengang i Byen Rh ved Himmelbjerget en Smed ved
Navn K l a v s S t o r m . Han var fodt i den noerliggende
lille By Emborg; man laldte Ham derfor, siger Familie
sagnet, „Emborgsmid" og omfider blot ..B orgsm id",
og deraf tog Sonnen, den ihoerdige Reformator P e d e r
K l a v s e n B o r g s mi dt , fit Navn. Denne stdstncevnte
M and flildres af Lyflander og Lalman som en lcerd, veltalende og cerlig Mand, der baade som Psalmedigter og
Overscrtter, men iscrr som Taler, virkede utrcrttelig m od
den pavelige og for den lutherfle Kirkelcere. Fra 1530
til 18. Decbr. 1572, da Han dode. var Han den forste
evangeliske Prcrst i HorsenS. Hans S o n Klavs Pedersen
Borgsmidt, fodt sammesteds, bosatte sig i Diborg og
havde en Son, den ovenfor ncevnte Anders Klavsen
Borgsmid, fodt i Diborg 11. Ja n . 1611 og senere gift
med en Maren Jorgensdatter. Sagnet siger, at Han
som Ejer af Harresogaard tillige var „Thingfoged" (se
Roten S . 97) og at Han holdt Thing paa det ovenfor
Gaarden liggende oldtidige Thingsted, som end den Dag
i D ag kaldes „Thingbanken", en hoj, rund Bakke, hvis
oberste runde Flade endnu dengang var omgjcrrdet af
Fremragende danfle Bsnder.

8
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störe Kampestene. P a a den nordre Side af denne Hojflade var en Hsj, „Thinghojen", hvor Fogden havde
staaet. Han efterlod fig 2 S onner og 1 Datier, nemlig
K l a v S , P o v l og Els e J o h a n n e . Af bisse blev den
Forstnoevnte Gaardmand i Skovbolling, den Anden blev
FaderenS Estermand paa Harresogaard, og Datieren
blev Gaardkone i Byen RiS.
Inden vi gaa videre, ville vi her anfore, at den
ncevnte „Thinghoj" var saa hoj, at man i klart Vejr
künde fra den taste 20 Kirker. D a der i Tidens Lob
opfortes paa „Thingbanken" et HuS, brugtes den Kampestene til sammes Grundlagning, og Beboeren, Jakob
Smed, indrettede fig Bagerovn og Kartoffel-Kjalder i
„Thinghojen", som derved forstyrredeS og nu er forsvundet; „men" — sagde Jakob Smed tidt siden — „fra
den D ag af var Alting forhexet sor mig; Mine Hefte
styrtede, mine Hunde dode og mine Kor künde ikke kjalve".
Povl Andersen Borgsmidt blev, som sagt, Ejer af
Harresogaard efter FaderenS Dod. Han blev Fader til
4 Sonner og 1 D atier (se Stam tavlen ll. 6 .6 .1 1 . k.)
og efterlod Gaarden til den tredie af Sonnerne, N i e l s
P o v l s e n B o r g s m i d t , medens de vorige Born bleve
forsorgede paa anden M aade; to af Sonnerne bleve
nemlig Kjobmand, en blev Gaardejer andetsteds, og
Datieren blev Gaardkone. Niels Povlsen Borgsmidt
gistede stg med E l s e J e n s d a t t e r fra RiS, blevSognesoged og Kirkevcrrge. De havde ingen Sonner, men
tun en eneste D atier A n n a M a r i e . Denne Niels
Povlsen, der var en anset M and, fik RegjeringenS Tilladelse til Afholdelse af et Marked i Harreso hvert Efteraar, men det blev kun afholdt2G ange; thi da en Mand
fra Bjerlev engang ytrede, „at hvi- Hans (ikke drcegtige)
Ko ikke kjcelvede til J u l, maatte Fanden tage Ham paa
Stedet", og Han derpaa pludselig faldt om i Niels Povl-
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sens S tue og var stendod, bleve de Tilstedevcerende Her
over meget forflrcekkede, iscrr Husets D atier, der bad fin
Fader om at sorge for, at dette Marked ikke öftere blev
afholdt, og dette gjorde Han ogsaa; det henlagdes til
Tinnet og senere til Kollemorten, hvor det holdes endnu.
M an har endnu et andet lille Folkesagn om Harreso
Marked. Der havde indfundet stg en Kagekone fra Bejle;
men da der ogsaa kom en sra Kolding, kam de op at
stjcendeS og flaas, hvorved deres Kurve vcrltede, ogKagerne gik imens tildels i Hundene. En Tilstedevcerende
sagde da spottende til Kjcrrlingerne: „De (Hundene) fliftede
det med Mundene, det flulde I ogsaa have gsort og
ikke med Nceverne, saa havde I nu Haft Jeres Kager i
Behold." — Siden er det en almindelig Taalemaade,
„at stifte det med Munde ligesom de Harreso Hunde",
et Ordspil, der end ikke er ukjendt i Ribe.
D a den sonlose Niels Povlsen blev crldre, begyndte
Han at höre sig om efter en dygtig og tro Avlskarl.
Flere mcrldte sig, og endelig den 3. M arts 1753 bestemte
Han fig for en flink og kräftig Ungersvend, hvis brave
Forceldre, Gaardfolk i Skovbolling, Niels Povlsen kjendte
godt, al den Stund at hin Gaardmand i Skovbolling
var Hans eget Sodpendebarn. Den Karl, som Niels
Povlsen fcrstede til at vcrre Hans Avlskarl, var den 30aarige K l a v s P e d e r s e n S k o v b o l l i n g , en S o n af
Peder Klavsen, der alter var en S o n af den foran ncrvnte
KlavS Andersen Borgsmidt. Ved denne Lejlighed kan
det ncrvneS, at Familie-Navnet „Borgsmidt" syneS alle
rede at vcere gaaet af Brug under Peder Klavsen og
Hans Broder, Gaardmand Niels Klavsen i Lindved, for
dereS og dereS Akts Vedkommende, om det end undertiden dukker op som en Del af Navnet.
Klavs Pedersen Skovbolling og hanS Familie maa
have staaet fig godt hoS Jorddrotten P e d e r P o d e r til
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Hundsboek (i Lcrborg S ogn) og Skovgaard (i Kollerup
S o g n ); thi denne loste Ham ikke blot fra StavnSbaandet,
^hoelst da Han stt Brod andetstceds agier at flaffe og sin
Lykke at gimnde", men medgav Ham endog en AnbefalingSSkrivelse af 10. M artS 1753, hvori Han „paa det bcedste
anbefaler Klavs Pedersen Skovbolling till frcrmturendes
prowission og forfrLmmelse hos alle forekommendes",
og til Slutning „ynffer hannem frcemgang, hceld og
lykke". — D en 11. April 1753 flrev Hans Sogneprcrst,
P o o l We d e l i Jcellinge, Ham folgende Skudsmaal:
«Klavs Pedersen Skovbolling, S o n af agtbare Gaardfolk, er en brav ungersven, der forer et crrbart og kristeligt lif og lefned, har flitig Hort Ordet udi Kirken og
regelmcestg brugt Alterens ssvrsw ente, stdste gang den
2. april d. aar."
Udrustet med disse Anbefalinger kom KlavS den 15.
April 1753 til sin Kaders Sodskendebarn paa Harresogaard, hvor Han stden forblev i 30 Aar; thi da den
gamle crrlige Niels Povlsen fandt, at Klavs svarede til
fine Anbefalinger og tilmed var en dygtig og forstandig
Avlsmand, saa overlod Han Ham snart sin Datier, sin
Gaard og sine Embeder og forbeholdt sig kun selv HallundStoft; saa den lykkelige Spaadom om ,,frcrmturendes
prooü8sioii og forfrcemmelse, frcemgang og hceld" saa
smukt og saa snart gik i Opfyldelse, at Klavs P e
dersen i Lobet af 2 Aar saa' sig forfremmet fra Tjenestekarl til Husbonde, Wgtemand, Gaardejer, Sognefoged,
Lcrgdsmand og Kirkevcrrge, — en Lykke, der heldigvis
ansporede Hans Driftighed og Dtrkekraft, men ikke tillige
Hans SErgjerrighed. Harresogaard udgtordr den Gang
omtrent 500 Tdr. Land Ager og Eng, Heder og Moser,
af hvilke to fidste S lag s der var mest, med 6 Tdr. 6
Skpr. Hartkorn. Klavs Pedersen opdyrkede Noget; men
helt opdvrket, saa der nu ikke finde« en eneste Lyngtop
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paa bette störe Omraade, blev det forst af Hans Sonneson Kla v S M a d s e n og dennes driftige Sonner M a d s ,
J e n s P e t e r , P e t e r K r i s t i a n og A n t o n , hvorfor
der nu ogsaa af den gamle Harresogaard er bleven hele
6 Gaarde. nemlig: Harresogaard, HarresoKro, KristianSgaard, Engmark, PeterSborg og Lilleso samt 3 Huse.
Klavs Pedersen folgte In te t af sit störe Jordomraade;
derimod tilkjobte Han fig i Aaret 1774 af sin Kones
Slcrgtning, Naboen Anders Povlsen, en frugtbar Tost,
der endnu vedbliver at bcere Navnet „Anders' Toft".
Anders Povlsen udflyttede nemlig i samme Aar sin
Gaard fra Byen og havde dertil faaet af Regjeringen en
Pengehjoelp af 70 Rdl., der udbetaltes Ham i lütter —
Kobbersexlinger („S oslinger"); Han havde derfor ingen
Brug for Gaardspladsen i Byen og den til samme
hörende Toft, men Klavs Pedersen havde saamegen desto
bedre Brug for den. Her anlagde Han en Kilde og
Bandledning, hvorved Han forvandlede en Del af den
til Eng; i Resten af Tosten saaede Han Hör og blev
Egnens f o r s t e H o r a v l e r . Han blev ligeledeS, om
end ikke hele Norrejyüands, saa dog Vejle Amts forste
K a r t o s f e l d y r k e r . Dette gik saaledes lil. Som boende
ved en Korsvej, nemlig der hvor Vejle-Holstebro-Vejen
overfljcereS af Kolding-Viborg-Vejen, der den Gang var
en af Jyllands mest befcrrdede Landeveje og havde ingen
andre Stationer mellem Bredsten og Norresnede end
Harresogaard, maatte Han ofte spille enDsertS Rolle og
yde Vejfarende HuSly og Underhold. SaaledeS kom om
Aftenen den 2. April 1759 en D el Tydflere og bade om
Natteleje. De fortalte, at de med den danfte KongeS
Understottelse ffulde op at opdyrke Alheden, hvorfor de
havde derer faltige „Habengut und Gutenhab" (Alt hvad
de ejede) med, ialt 2 Loes, trukne af S tude. Familie
faderen red som en Patriark i Spidsen for denne lille
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langsoinme Karavane paa en meget strr — Tyr. Klavs
underholdt sig saa godt Han künde med bisse tydfie
Bonder, hvis Hverv interesserede Ham meget, hvorvel
dereS Fattigdom ikke indgjod Ham naget stört Haab, og
havde Han hast det, saa var det ogsaa blevet fluffet.
Familiefaderen fortalte nu sin venlige Doert med cegte
tydfl „Geläufigkeit" (Tungefcrrdighed) og Vigtighed om en
Hel splinterny Frugt, somhan fremviste og kaldte„Ertaaffel"
(„Erdapfel": Kartoffel) og som stulde bringe Jylland al
mulig Belstgnelse. Klavs indrommer selv, at Han ikke forstod det Halve deraf og Heller ikke havde „sonderlig troe
til tyfl snak", men havde dog nok Lyst til at gjore et
Forsog, og noeste Morgen, da den tydfie „Vater" spurgte
om, hvad de styldte, svarede Klavs, at Han künde give
Ham 2 Kartofler for hver Person, Han havde huset.
P a a denne Maade fik Han 12 Kartofler, og' som en stör
Naade gav Tydskeren en i Tilgist. Denne fidste, den
13de, kastede Klavs for Svinene; men moerkvcrrdigt nok:
— de danffe S v in vragede den dem aldeles ukjendte
tydfie Raritet, hvilket just ikke gav stört Haab. Jmidlertid
satte Klavs dem i sin Have, og de 12 Kartofler ynglede
saa godt, at Han ikke alene fik nogle til fit Bord og
sandt dem velsmagende, men og en Del til Uddeling
blandt Sloegt og Venner. As Klavs PedersenS Optegnelser seS, at Han 1760 uddelte nogle Stykker til Nedlcegning til sin Broder Gaardejer Niels Pedersen i
Hygom og til Proprietär Kristen Pedersen til Donneruplund (om denne Mand vil der nedenfor meddeleS et P a r
mcrrkelige Trcrk), sin Svigermoders Fader, den gamle J o r
gen Pedersen i RiS, MadS Hange eller Have til Havegaard
ved Torring, fine Sodfiendeborn, Gaardejerne HanS J a kobsen i Sindbjerglund, Johannes Bentsen i Storestivel
og sin Nabo Anders Povlsen; 1761 betankte Han Prasterne
Povl Vedel t Jcellinge, JenS I . Mandix i Hvejsel og
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Knud P . K. S otoft i Brande, Degnen P . Evald i
Hvejsel og flere Andre med Kartoster — „Klavs' Wbler"
eller „Harreso-4Ebler", som de en Tidlang kaldteS der i
Egnen — til at begynde en Avl med. — Klavs Pedersen var ogsaa den Ferste der i Egnen, som holdt
G j c r s o g G j e d e r , og have endnu et P a r Marker Navne
derefter. Han var tillige J oeger , og havde jo ogsaa
paa sine egne Enemcrrker et vidtstrakt Jagtrevier. Blandt
Hans spredte Notitser findeS folgende: „Den 26. septbr.
1770 fliod ieg igien en rcefs" . . . „den 6. novbr. (1770)
fiiod ieg en meget stoer svane nede i Tingrund. Den
floh sorrest i rekkerne. Den künde ey rett blive moer,
men den gas lige saa mange fier, som 3 af vore gicrs."
Klavs Pedersen beredte og garvede („sudrede") selv fine
Rcrvebcelge, Gjedeflind, Kalveflind, Hefte- og Kohuder og
syede selv sine Heftes „Bringetojer". Syd for Gaarden
lob en Bcrk, der i fin Tid drev en Molle, som Polakkerne
afbrcendte 1659; den blev ikke gjenopbygget, og da Molledammen gjennemgravedes, blev Bcekken, der rimeligvis
har heddet Mollebcekken, efterhaandS mindre. Ved denne
Bcrk anlagde Klavs fit „S ude r ve r k" , hvorefterBcekken
fik Navn af „Suderrenden". P a a Bakken ovenfor torrede
Han Bark og Skind, og fik den derved for beständig fit
Navn af „Suderbanken". En D ag opdagede Klavs,
at det ffarpe Ler, der var opgravet af Bunden af
Hans „Suderkuler" og spredt omkring paa den sumpige
Jord, gjorde god Virkning ved at hcemme Mosset og
fremme GrcrSset, og derved havde Han ikke blot opdaget
M a r g e l en („Limen"), men og denS Kraft, ved hvilken
Han snart forvandlede Bcekken« sumpige Bred til frugtbar Eng („Suderenden" eller „Suderengen"). Endnu
ses S por af Hans „Limgrave" t „Suderengen", de
forste der i Egnen.
Nogle andre af hanS Notitser vidne om Hans S ands
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sor O l d t i d e n s M i n d e r . Han frevede om „Thinghojen" og „Bildhoj" (paa den sandre Side af Lillevildbjerge). som en af Hans Formcrnd havde begyndt at
jcrvne; ligeledes om to uhyre Stene eller Klippeblokke,
der laa i Trindtoft og Lyngebankmose. Bejvcrsenet tog
dem dog fiden uden Godtgiorelse, endog til Jndtagt, og
fik deraf alle Skille- og Milesten til Besen Vesle-Holstebro. - Han har ogsaa optegnet, at Han den 11. Ju li
1771 talte med Oldgransteren Professor Abildgaard paa
Kongehojene i Jcellinge. Professoren lovede at besage
Ham en Gang og bese «H ar al d B l a a t a n d s scengstoed", som Han og som Alle der i Egnen endnu den
D ag i D ag kalbe bette mcerkvLrdige Sengested, der fra
Arildstid vor blevet opbevaret i Harresogaards Storstue,
hvor der sor dettes Skyld var meget hojere til Lostet,
end i de andre Stuer. Det bestod af smukt udflaaret
Egetrce med Figurer, fremstillende Gudfader med Verdenskloden i fin Haand, Jom fru M aria med Christusbornet
osv. De 4 Evangelister dannede he 4 Sojler, hvorpaa
Himlen hvilede, og Himlen omkrandsedes af de 12 Apostler
med deres Sindbilleder. KlavS Pedersen blev i 1775
budt 75 Rdl. derfor „af en fremmed reysende fra Kiobenhavn" — saaledeS betegnede Han Ham —, men vUde
ikte scrlge det. Desvcerre blev det 65 Aar senere (1840)
folgt for 15 Rdl. til en Mand i Kjobenhavn, der maaste
har afhcendet det til et eller andet Museum. E t
P a r Figurer, der ved Afhcendelsen tilfceldigvis var blevet
tilbage, ere nu, tilligemed nogle Sten-Oldsager fra Klavs
PedersenS lille Säm ling, blevne indlemmede i „Nordist
Museum" i Odense, som er medoprettet og bliver medbestyret af Hans SonnesouL S o«, Leerer S . H. Klavsen.
Som Kirkevarge sorgede Klav« Pedersen sor, at
Givflud Kirke fik en grundig Jstandscettelse 1762—63;
af en Rotitse seS, at den indviedes den 18. Septbr.

121

1763. Der er dem, der mene» at Han ejede Kirken og
altsaa lod den istandscrtte for egen Regning. Om dettr
er sandt, väd Meddeleren ikke, da Han ingen Oplysning
har sundet derom. Derimod har Han liggende for fig
en Kontrakt, udstedt af Vefle Hospitals-Direktorer, Stiftamtmand T h e o d o s i u s Levetzou og Biflop T o n n e
Bloch i Ribe, den 4. August 1779, hvori de bortforpagte
til Klavs Pedersen til Harresogaard Konge- og Korntienden af Givstud Sogn, mod at Han aarlig flulde svare
til Hospitalet 31 Tdr. Rüg og 3 j Tdr. Byg.
Di ncevnte i det Foranstaaende Äristen Pedersen til
Donneruplund og lovede at ville meddele et P a r mcerkelige
Troek af denne Klavs Pedersens inderlige og fortrolige Den
og Slcrgtning. Familiesagnet fiildrer Kristen Pedersen
som en meget flink og munter M and med Kjoempekroefter
og stör Foerdighed i at styde. D et fortcrlles saaledes,
at da Han som Sognefoged engang red til Kolding med
Skatten, sagte Rovere i Blaakjcrr Skov at lokke Ham af
Heften, ved i Forvejen at loegge forfljcellige Ting paa
Dejen, som de mente, at Han vilde staa af Heften for
at tage vp. D a dette Fif mislykkedes, sprang 3 Mcrnd
imod Ham. Den Forste fljod Han lige i Panden; de«
Anden, der havde saaet fat i Hestens Hale, blev flaaet
til Jorden af HestenS Spark, og den Tredie fik et saadant S lag af den tykke Ende af den jernbeflagne Ridepidfl, at Han daanede. Siden have de berygtede „BlaakjarSrovere" tun voeret en Tradition. — D a Han de«
23. April 1769 red fra Harresogaard, hvor Han havde
voeret at hilse paa sin saakaldte „Broder" Klavs P e
dersen paa dennes Fodselsdag, blev Han overfalden af
4 Ulve i R is Krat, men Han foeldede dem alle 4 Vel
vet» Skud o^ delS ved S lag af sin Ridepidfl. „D et Var
de fidste Ulve, der droebteL i Givskud Sogn".
„KyrmrSdag" (KyndelmeSse-Dag) 1782 fulgte ieg
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min gamle Venn presten Povl Dedel i Zcrlling til iorde."
Dette er den stdste Optegnelse, der er fundet efter KlavS
Pedersen. Anden Juledag (26de Decbr.) samme Aar
gik Han selv Heden efter et virksomt, daadkraftigt og hcrderligt Liv, og blev med al Hojtidelighed jordet paa
Givftud KirkegaardS sondre Side NyaarSdag 1783.
KlavS Pedersen var to Gange gift. Hans forste
Hustru, den allerede ncevnte Anna M arie NielSdatter,
dode 20. August 1764 i Barseiseng. Han crgtede derpaa Anna MadSdatter Have, der var fodt paa Havegaard 1742 og konstruieret 1760 i Torring Kirke af Provst
H. H. Cramer, der den 28. Oktbr. samme Aar flrev
hende folgende SkudSmaal: „Anna MadSdatter Hauge
er her udi Torring Kirke, da hun hafde lagt en god
grund til det tilkommende og künde giore god reede for
det herlige Haab, som er nedlagt i hende, antagen til
hendeS DaabS PagtS eonürmation og derefter til det
hoyvoerdige AlterenS sLorsmeote. Hun er datier af
hoederlige Gaardfolk, har fra ungdomen bevaret sin vey
ustraffelig og sin sti reen, saa jeg hende til at nyde andenstadS Deelagtighed i GudS huseS gode vil og kand
paa det boedste hende reeow m enäers".
I forste ZEgteskab havde KlavS Pedersen en Son,
NielS Borgsmid Klavsen, der giftede fig med en Jomfru
Harris i Norge og blev Dlbrygger i Amsterdam. I
andet ZEgteskab havde Han 9 Born, hvoraf de 6 dode
som Born. Omstcrndeligere OplySninger om de ovrige,
navnlig om de 3 af dem samt om diSseS Afkom, finde«
i det tilfojede Slcrgtregister.
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Tlaegtregister over Familierne Borgsmidt
(Borreschmidt), Klavsen, Simonsen, Maxi«ilianuSse«, Kristiansen o fl
K lavs Storm, for 350 Aar siden Smed i Ny, havde Tilnavnet
^Em borgsm id^, senere blot »Borgsm idt HanS S s n
Peder Klavsen Borgsmidt, ten forste evangeliste Prast i HörsenS fra 1536 til ^b/1, 1572, ta Han dode. DenneS S s n
Klavs Pedersen Borgsmidt, fc'dt i HorsenS, boede i Viborg og
havde en S s n
Anders Klavsen Borgsmidt, f. 'V» 1611 i Dibvrg, * (gilt)
m. Maren Jsrgensdtr.; Han dlev Thingfoged og Eier af Harressgaard.
Born:
l.
K la v s Andersen B o rg sm id t.
ll. P o v l Andersen
B o r g s m id t og H I. E ls e M a r ie B o rg sm id t.
I . L ie rv «
f. ^/4 1648, blev
Gaardmand i Skovbslling og havde 2 Ssnner: Peder Klavsen (Borg»
smidt), Gmd. sammestedS, og Nie!- Klavsen (Borgsmidt) Gmd. i
Lindved.
NySnoevnte Peder Klavsen havde 2 Ssnner:

^) X Iav8 ?eäer8eir (8 lco v d slli nxs og L) Xiel8 keäer8vn (8ko vdsllinx).
^
^)
4 1 7 2 3 i Skovbolling, 1- ^ /,r1 7 8 2 ;
* m. I) Anne Marie Nielsdatter sf. 1784,
11764s;
2) Anne MadSdatter Havge el. Have sf. 1742
paa Pavgegaard i Tsrring, -s
1822, 60 Aar gl og Enke i 4V
Aars. Han stk med sin Borste Kone Harressgaard. 10 Bsrn:
1. N ie lS K la v s e n , f. "/« 1759, lcrrte Dlbrygaeriet i Kri
stiania, blev gilt med en Jomfru Harris i Norge og dosatte sig som
Olbrygger i Amsterdam.
2. Povl Borgsmidt Kl. sf. -V, 1763
"/. s- A.s: - 3. Povl
Borgsmidt Kl. st.
1764 's
s. A. og D . som Moderen jordedeSs ;
4. MadS Havqe Kl. sf. » / „ 1765 s1766s.
L . b la ä s H a v ß « X I a v s s n , f. »/,<», dobt ">«» 1766 ^ " ,
1826: - * «/s 1791 m. Birgitte Hansen sf. V- 1776 i "/ 1814s, Datterdatter af Kristen Pedersen til Donneruplund (Ssd stendebarn til X la v 8 keäei-86 n 8 lr0 vdslliiiAs og Datter af Gjoestaiver Henning Hansen i Tsrring Kro (se U. L. 3. e).
Om dereS
Born se nedenfor (L^.
6 . Peder Kl. sf. "/. 1768 -s
1 7 7 1 s; - 7. NielS Kristraa
Kl. ss. »'/. 1769 11778s ; - 8 . Peder Kristian Kl. sf.
1771 t "/4 1776s.
§9 8 s r e n X l L V 8 en, f. V 4 1774 -s
1 8 1 5 ; — ^ 1)
E/„ 1795 m. Maren Johanne Bet, f. "V. 1 7 5 6 i Tsrring, Enke
efter Gaardejer Anders Povlsen i Harress, som 1- */. 1 7 9 5 ; (* "/ ,
1774 og havde med hende NielS Oluf Bek Andersen, f. V. 1775);
- 2) " / . 1865 m. Anne Marie Jensen Harild sf. " / . 1784 t »/..
1867 , 63 Aar gl.s. Om dereS Bsrn se nedenfor (W).
>49. ^ n n e lA n rie X l a v s o n , f. ^/> 1777 s "/» paa stn
8 6 AarS FsdselSdag ; — * med Gaardejer Ander- Ssrensen i Givsiud
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(s.
1778 s " , 1860. 77 »ar gl. Hanö Moder Maren Anderßdatter 1- 1821, SS Aar gl.). Om dereS Born se n edm fvr(lG).

LSavs

Akttinge:

^oeLso'osno
(Sb) LLo äs H o v x e L l n v a e n (se ovenfor Sb) havde 10 Bern:
1. Anne MadSdatter, f " / , 1792 t
1797
2. S la v S Ma-seu, f.
1 7 9 3 ; - * V» 1818 m. Karen
Petersen Nim (f. 'V , 17A» j Tofthsj), bled Ejer af Harresogaard
og Opretter af Harress Kro, Var LcrgdSmand, Kirkevcerge osv.
Dette
GuldbryllupSpar lever endnu.
Om dereS S Born se längere nede
sra M - I .
3. Bodil Marie M ., f. " , 4 1 7 9 6 ; — * "/>. 1815 m. Gmd.
Peder Ssrensen til Lilleso. Hun lever endnu. - 4. Anne Birgitte M .,
f. "/ . 17 9 8 -j1821. - 5. Anne Marie M .. f. " / . 18 0 1 ;
* m. Smed Ludvig NaSmuSsen i Orum fBroder til Kapitain RaSm.
RaSmuSsen, der saaredeS ved DyLbol "/4 1864 og f V» s. A. paa
Bejle Lasarekl — 6. Henning Madsen, f.
1804, vlm d i Jldved; — hsr 2 Born: n. MadS Henningsen, Traskomager iJldved; d.
Birgitte Henningsen, * m. Kjobmand Alsted i Vonge. — 7. Johanne
M ., f. " / , 1 8 0 5 ;
* m. Stovfogev Johansen i Dornum.
En
So n af dem er Skovfogrd su-sldS. — 6. Anne M ., f. */4 1 8 0 7 ; —
* m. Gmd. Sim on Skjolding i Birkebak. Sonnen Kristen Simoasen
Skjolding er Gmd. i Farre, Give Sogn. — 9. Maren M ., s. "/«
1 8 0 9 ; — * m. Gmd. Jorgen Andersen i Kragss. Sonnen Anders
Jsrgensen bor i Nykirke Sogn.
10. Marie M . ff. " / . 1 8 1 2 ^ *
1884 m. TroelS «uudsen
Nygaard ff. V» 1798 -f- 'V s 1864^, HuSejer i Harress. DereS 4
Born ere: 1) Johanne Troelsen Nygaard, f "/», 1 8 4 1 ; 2) Mette
Marie troelsen N., f. «/. 184 4 ; * " / „ 1868 m. Soren Elstrom,
Gmd i Tyregod; 3) Klavsine KaroUne Marie Troelsen N., f. "/,
1851, og 4) MadS Troelsen N., f. 1857.
K la v s MadsenS 9 vorn oa Bsrneborn fse (Sb>. 2.^1:

») Jens Thorkil Klavsen, s. 'V. 1828, -j- 3»/- «ar gl.

» ) M a d S K la v se n , f. V. 1820 s "/« 1 8 6 7 ;
" m. 1)
" / , 1849 JenSfigne Jensen af Harress ff. " / i 1821 s "/io 18581;
2) Johanne Marie Ager. Han ejede „Trillinghoigaard* paa Store
StyvelSmark i Jerllinge Sogn. — S o n : Jen- Sivert Möller Klavsen.
« ) Anne Birgitte Kl., f.
1822 -j- ^/>. 1822 ; - a I) A a n e
Birgitte K l , s. 'Vs 1828, -f- 3 Aar gl.; — * ) Mariane Kl., f. V.
1825
Vs 1827.
.
Je n S Peter K lavse n , f. "/» 18 2 7 ; - * "/s 1868 m.
Maren Dorthea Hansen Ballegaard af Hvejsel; — Gdejer og Gjoeftgiver
i Harress. DereS B s m ere: 1) KlavdiuS Karl Klavsen. f. "/> 1867
'V» 1 8 6 8 ; — 2) Hanstne Marie Karldine Kl., f. V>. 1870.
A ) S o r e n H a r ri» K la v se n , f. V» 1829 paa Harresogoard;
* Vs 1 8 5 8 m. Maren Johanne Jorgensen, f. "/, 1885, Dotter af
Kjobmand og Overformynder NielS Krist. Jsraensen i Middelfart og
Aktling af den «avntundige Raadmand Ole vager i Odense.
Hon
dimitteiedrS fra Joellinge Semivarium med bedste Karakter 1849, vor
L«rer ved Realfiolerne i Middelfart og Slagelse og nu ved Odense
Skolevasen; er Gaardejer i Odense.
Han hör findet og udgivet
endet Skoledoger oa mere Andet, samt redigeret forfijallige Blade i
Odense. Deres 6 vorn ere:
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L) Jutta Gerdina Kristiane HarriS-Klavsen (Alle ere dobte med
bette Sawilienavn), f. ^'/« 1854 i Middelfart, 1- ^°/, 186«, nceppe
2Maaneder for hendeS Konfirmation; — 2) Valdemar Borgsmidt H.K.,f. n/, 1857 i Middelfart, 1- -»/. s. A .; - 3) Elisa Jvara Karl«
H.-K., f. °/4 1858 i Odense; — 4) Thorvald Dilhelm Schouemann
H.-K., f.
186 0 sftdS.; - 5) Thoralf Garibaldi H.-K., f. '«/.
1 8 6 3 ; - 6) Thyra Dagmar Marie H.-K., f. V4 1 8 6 5 ; — 7)
Bjornstjerne Bjornson Evald Malmstrom H.-K., f.
1867 -j-'V,
186«;
8) Karl Kristian Fredrik Albert Alexander H.-K.. f. 'V.
187«.
I») Peter K r is t ia n K la v s e n . f. " / , 1831; - * "/4 1854
m. Anne Kathrine Jensen, (f. ^/4 1827 i Harress, en Softer til
Broderen MadS KlavsenS forste Hustm) ; Han er Gaardejer i Harress
(KristianSgaard). B o rn :
1) KlavdiuS Karl MagnuS Klavsen, f.
1856 -js. A . ;
2) Karoline Marie Kl., f "/, 1858.
1) A n to n K la v se n , s. V>> 1 8 3 3 ; — * m. Grethe Gronbora,
f. ^/4 18 3 5 ; — Ejer af Harresogaard. DereS Born:
1) Anders Nielsen Möller Klavsen, f. */» 1855, HandelSbetjent;
— 2) Anne Kristine Marie Kl., f. V» 1 8 5 7 ;
3) Johan Kristian
Meller Kl., f. " / 2 18 6 2 ; — 4) Karoline Klavdine Birgitte Kl., f.
» / „ 1 8 6 3 ; — 5) Mariette Kathrine Dorthea Kl., f. «/s 1866 ; —
6) Madfine Gerdine Jutta Kl., f.
186« ^ V,, 187«.

(S ) L sr e n K la v se n (se ovenfor G) havde 10 Born:
1) Anders Soren Klavsen, f.
17S6;
2) Povl Ander
st., i. "/. 1 7 S S ; - 3) KlavS Oluf Pek Kl., s. -/4 1 8 0 2 ;
4)
KlavS Kl., s. V i 1804. Alle diSse 4 dode som Born.
5) Anne Johanne Kl., f. "/ . 1 8 0 6 ; - * " / . 1828 m. Gaardmand Christen Jensen Hoved i Harress. Born:
a) Anne Marie Jensen, * m. en Haandvarker i Dejle; - b)
JenS Kristian Goren Klavsen H., s. ^^/s 1841. Gjoestgiver i Rorresnede.
6) Anne Marie Kl., f.
1807, t 5 Dage gl. — 7) KlavS
Kl., f. -»/» 1808, -i- '»/. 1 8 2 1 ; - 8) Anne Marie Kl., f. »/.»
1 8 « « ; — * */« 1828 m. Gaardejer og Sognefoged S o r e n A n 
dersen i Givfiud, f. °/4 18«7 (se foran L S og nedenfor ( I G ) . 2).
Born:
a) Soren Sorensen, f.
182«, Gmd. paa Givfiud Mark;
* m. Anne Marie Lassen af Givfiudlund; — d) Anders S . , f. 'V ,
1885, Gmv. i Givfiud, * mrd kgl. Tilladelse m. sin Moders Halvsoster Anne Mette Jensen af Harress; — o) KlavS Anton Klavsen
S ., f. «/. 185«.
S) MadS Klavsen, f. " / ^ 1811, -j- som Lille; — ,0) Anna
Klavsen, s. 1 8 1 4 ; * "/« 1836 m. E r i k K r i s t i a n Husted, f. "/>»
18«7, Larrr og Kirkesanger i Jennum (Skibet S . ved Dejle), hvorfra Stolen slyttedeS V» 1854 til Slelde. Born:
a) Kristian Klavsen Hufted, f. " / , 1843, og d) HanS Agerbek
Husted, f. ?, Begge Seminarister og Larere.
Ester 8 ^ r e n K l a v s e n s Dod sse ovenfor G og (V)1 ergtede
Enken "/» 1815 Jen- Kristian Jensen. DereS Born:
a) Soren Klavsen Jensen, f. '/» 1816, Ejer af Gronnehoj paa
Givfiud Mark, 1- "/4 1868.
Sonnen Jen- Kr. Jensen Sorensen,
f.
1867. vlmd. i Harreso; * */, 1866 m. vodil Marie Jen-
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sm Lumholt; — d) Jen-fi-ne I . , * m. MadS Klavsen (se ovens r
G ); — v> Mette I . , * m. Hmd. Mittel Mortensen; — ä) Anne
Mette I . , * m Gmd. Ander- Sorensen (se ovenfor 6. d ); — e)
Anna Kathrine I . , * m. Peter Kristian Klavsen (se ovenfor G).

(LG) ^ n n e L L a rie L l a v oen (se ovenfor HG) bavde 2 vo m :
1) KlavS Andersm, f. "/», 1 8 0 4 ; * '/Zo 1825 m. Maren
Klavsen. — Gmd. i RiS. Sonnen Ander- Klavsen har nu Gaarden.
2) Soren Andersen (se ovenfor 6).

IS.
s.
1720 iSkovbolling, -j"/» 1754 m. Maren Elisabeth Klavsen. Gaardejer
i Hygom. « o n :
Peder N ie lse n . Gaardejer sstdS., var gift og havde 5 v o m :
I ) N ie ls Pedersen, Gaardejer sstd-., * m. Inger Klavsen. Born:
a. Marie, * m. Gaardejer Peder Jensen sstdS. DereS 5 vo m
ere Kristine s* m. en Gaardejer i Kollerup), Nielfine, Maren s^ 1870),
Jen- og Inger.
d.
Nielflne, * med Frederik Petersen afJallinge, Kontrollor ved
det kgl. Theater. De have idetmindste et B a m : Olivia.
I ) O le Petersen, Kjobmand i Dejle, * m. Anne Marie S o renken. 6 Born:
a. Martin Andrea- Kristian Petersen, dod som ToldaSfistent i
Maribo. HanS Enke og Born bo i Kjobenhavn.
d. J e n - Peter K r is t ia n L u d v ig Petersen, f. " / , 1811
i Vejle; * m. Nielfine Olivia Elisabeth Smith sf. "/« 1 8 2 0 ), Datter
af Kasserer Halvor Sm ith i Kjobenhavn s^ "/» 1835).
Han er
fiden V4 18 5 9 HerredSfoged oder Gjording og M alt Herred. DereS
4 Born ere Olaf, Valdemar, Jngeborq og Hedvig.
c. Anton P., Uhrmager i Dejle, er gift og har 5 Born.
ä. Siane P., optagen i Linnemann- Jomfrukloster i Dejle.
e. Elise P., * m Klubveert I . P . Sorensen i vejle sse nebenfor 5. n.).
f. Johanne P ., * m. Uhrmager Bonk i Davaaard.
L ) Birthe Petersen, f 1790, * 1808 m. Sim on Knudsen sf.
1781
18591, Gaardejer i Kollerup S . (Grondal). 7 Born:
». Marie Simonsen, f.
1 8 0 9 ; * m. Gjastgiver Niel-Lonborg i Lindved singen Born).
d. Ole Kristian S . skaldte fig Knudsen), Hoker i Kjobenhavn
sf. 1812 -j- ?); gift, men barnloS.
e Peter S . , f. 1815, * m Karen Andersen af Hygom. Han
fit Grondal efter Faderen. D.reS 6 Born ere Simon, Ander-, NielKristian, Jngvar, Marie og Niel- sse nedenfor 4 o.).
ä. Charlotte S ., f. 1818, * m. N. Kr. Klejstrup. DereS 3
Born ere Anenie, Marie og Elise.
e. Knud Kristian S . Knudsen, s. V » 1821, * m. Kathrine
Unserud af Odense. Gjsstgiver i Hvilsted ved Dejle singen Born).
l. Nielfine b . sf. 1824 s 1820). — x. Martha S ., s. ^
18 3 0 ; * 1852 m. Gaardejer Peder Andersen paa Hygom Bestermark
sse nedenfor 4. b).
tr. R ie lS C h ristia n S im o n se n , f. "/,« 1 8 2 7 ; *
1853
m. Kathrine Marie Thulstrup sf. ^ 4 1885). crldste Datter afKammerraad Thulstmp i Ryberg Molle, Egtved Sogn.
D a der maafte
senerc vil blive Lejlighed til omstikndeltgere at omtale denne Mand,
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navne« her tun Han« 7 B srn : 1 ) Birthe Agate S . , f.
1854
-j- «/» 18 5 6 ; - 2 ) Agate Marie S ., f. " / . 1856 -j- ^/, 1 8 5 7 ;
- 3) Birthe Agate Marie S . , f. "/» 1858 t "/ . 1 8 6 0 ; — 4)
Kristian Peter S . , f.
1 8 6 0 ; — 5) Sim on Alfred S ., f. */,
1 8 6 3 ; — 6 ) Knud Kristian MariuS S ., f.
1866, og 7) Karl
Berton S . , f. '/. 1870.
O) Ander« Pedersen, Gaardejer i Hygom; * m. sin Broder Niel«
Pedersen« Ente Inger Klavsen sse 11- Dere« 3 Born:
a. Niel« Peter Andersen, f. 1826, Gaardejer i Hygom; * m.
Jngeborg Olesen, 2) Anna Lauritsen Drum. Der er 5 Bsrn.
d. Peder Andersen, f. 1818, Gaardejer paa Hygom Vestermark;
' m. Martha Simonsen fra Grsndal sse ovenfor 3. xl.
Dere« 8
Bsrn ere: Nielfigne ss 18691, Ander«, Simon, Knud, Kristian,
7tnger, MariuS og Birthe Marie.
e. Karen Andersen sse ovenfor 3. oj.
L ) Moette Petersen, * m. Gjastgiver Ssrensen i Beste. Dere- 6
Bsrn ere:
a. Jen« Peter Ssrensen, Klubvcrrt i Veste; — * m. Elise Petersen sse 2. ei. Dere« 4 Born ere Martin, Alma, Sine og Han«.
d Nielstne S . ; — o. Sofie S . ; — ä. Abel S . ; — e. Jobanfine S . o§ f. Martine S . , de fidste 5 ere alle gifte i Horsen«.
1)

II.

7
2)

sse foranl, f. " „ 1649 ,
* m. l) Maren Johanne Bendtsen fra Store-Styvel;
Bodil Bek
Han ejede Harresogaard og havde 5 Born, nemlig:

X
Lor'SfSwrrett, s
1678, -lev
Njsbmand i Biborg. HanS So n O le Andersen B o r g s m id t blev
Kjobmand og Raadmand sstcdö ss 17481.
Sidstncrvnte Var gift og
bävde mindsr 2 Sonner:
1 . Peder O lesen B o r g s m id t sf. "/» 1719 s ^/i 1797,
78 Aar gl.1.
Han loerte Forstvaesenet og blev Skovrider paa Skovgaard, borde tilfidst ho« fin Slcrgtning, Mad« Klavsen paa Harressgaard sse I. ^ Lj, hvor Han dsde. Han Var gift men havde innen
Bsrn.
Han oprettede et Legat til Fordel for de Fattige i Givffud
Sogn. Ogsaa a^ Ham have« endel Haandffrifter og Optegnelser.
2 . A n d e rs O le se n B o rre sm id t, f.
1 7 1 7 s 1784; —
^ n .0 1747 m. Johanne Jsrgensen; var HoSpitalSforstander i B iborq fra 1770 til fin Dod, samt JustitSraad. De havde flere Bsrn,
deriblandt:
a KaSpar Borresmidt, f.
1756 s
1775 som Discipel
i Biborg lcerde Skole« sverste Klasse.
d. Kristen Andersen Borresmidt, f. 1770, 1- i Oktbr. 1886 som
«rjsbmand i Biborg; - * 1808 m. Marie Jevsen. Dere« 5 Bsrn:
LL) Ander« Kristian Borresmidt, f.
1 8 1 0 11866;
- * m. Ane Nikoline Petersen sf. V.o 1807 i Fjaltringl. De havde
ogsaa 5 Bsrn :
(1)
Kristian A. Borresmidt, f. 'V . 1887 i Biborg. Kjsdmand
i Skive; * V, 1868 m. Marie Sofie Frederikke Mejer sf. 2 s/. 1888
i Aalborgj, Datter af ToldaSststent Peter Mejer. Dere« 3 Bsrn ere
«. Alvilda Nikoline B . ss. »/. 18661; d. Krist. Pet. A. B. ss. og
s 18681 og 0 . Anne Sofie Marie B .. f.
1870.
(2. Jen« Peter Vle«borg B., f. " , 4 1 8 4 0 ; - *
1867

1S8

m. Larstne

Petrine Ditlev sf. V, 1885 i Biborgs. De bo smstdS.
E t Barn f. og 11830.
(3) Marie Kathrine B , f. "/.» 1842 i viborg; - * '/« 1 8 7 0
V. Skomimer Peter Faamp Torp smstdS. ss. V , 1889.
De bave
en Eon, Seren Torp, der blev f. * V „ 1870.
(4» NielS Andersen B., f. V,o 1844, Snedker sugiftj.
(5) Anders B., f. Vs 1848, gik til Vestindien som Soldat og
bosatte fig derovre.
Kd) Inger Marie Borresmidt, f. "/4 18 1 8 ; * V» 1842 m.
Murmester P . Petersen i Hobro (f. " i 1810).
DereS Dorn: 1
JenS Peter Petersen, Uhrmager, f. " / 4 1 8 4 3 ; 2. Berta Marie
Kathrine Petersen, f.
1844, * r,/z 1833 m. Farver Knud
Valdemar Christensen i Hobro. fBorn: a. Sofie Chr., f. V» 18 3 8 ;
k. Marte Sigismunds Chr., f. 2/, 1838 ; e. Knud Daldemar Chr..
f. 'V, 1 8 7 0 ); - 3. HanS Krist. P., Bygmester, f. "/, 1847;
4. Kristian Borresmidt P., Murer, f. V .1 8 5 1 ; 5 And. Gustav P.,
Ekomager, s. "/» 1 8 5 8 ; 6. Jda Karoline Amalie P., f. -/., 1 855;
7. Jorgine Sofie Marie P., f. V „ 1850. Flere ere dode.
eo) Bolenia Borresmidt, s. 1813 i Biborg; * m. Snedker Thulstrup i Grenaa. De have blandt andre 2 Sonner? Frederik og Kristian.
ä6) Inger Marie Borresmidt, f. 1820 iDiborg; — * m. Skomager Knudsen s-j') i RanderS. De havde S Born: 1. Beter Borrrsmidt Knudsen, Handflemager i Göteborg; 2. Kristian K., tjener i
Kbhvn.; 3. Hanflne Marie K. i Skive.
ee) Karl Gustav MartinuS Bager Borresmidt. f.
1828 i
Viborg; — * " / i 1843 m. Inger Kirstine Petersen sf
1818
i Tbisted, -j- ^V, 1871s; Bager i Skive.
DereS Born. l. Marie
Frederikke Bager B., f. ^/o1847 ; 2. Kristian Peter Johannes Bager
V., s.
1 8 5 0 ; Han er Gmed.
8
f V« 1383, ^
var Gaardejer i Vong og Fader lil
Lristeu Pedersen (Borqsmidt), s........ . - m. Anne PederSdatter
Havge sse L . Ms.
Han kjobte i 1750 He*regaarden Donnerupluud
r Give Sogn, tidligere hörende til Ribe BiSyestol. I HanS Tid havde
Gaarden med Bondergodset ialt 93V, Tdr. Hartkorn. DereS 3 Born:
1. An ders Christensen lHestlunds til Hestlundgaard; har talngt Afkom sHestlunds. — 2. NielS Kristensen, Fader til Degnen
Jorgen Nielsen i Givstud s1780s — 3. Vodil Marie KristenSdtr.,
* m. Henning Hansen i Torring Kro ved Horsein, tilsidst Overtolddetjent ved Konaeaaen. Han dode i Skanderup ved Kol ding og HanS
Enke paa Harresogaard
SidstnoevnteS 5 Born:
«. D it le v H e n n in g H an se n , leerte Sukkerkogeriet i FlenSborg,
oprettrde i Forening med koren- Krüger af Bevtoft et Sukkerraffinaderi
i HorsenS, hvoraf Han fiden blev Eneejer, og fiyttede det til AarhuS.
Han havde idetmmdfte 1 S o n : Henning Hansen.
k. Bodil Heninae H., * i Ribe; hun blev Bedstemoder til Slagtor
Karl Henningsen i Ribe (->1847) og Oldemoder til Slagter
Daniel Henmng Henningsen i Wstelund, til Meta Henningsen, * m.
vager Bjerrum i Ribe og til Marie Henningsen, * m. HanS Hanse«
paa Ribe SkibSdro.
0 . Marie H.. * m. Best i FlenSborg. V o m :
(1) Johan Billum Best, Bodker i Amsborg, -j18 3 8 ; —
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* m. Sofie Möller — Softer til Larer og Kordegn Raben-Huftru D .
1 Ribe, oq til Fru T. Bolvig til Kjargaard — . Born:
LL) Knud Tobias Best, Kandidat i Kjobenhavn, f.
1848;
— kb) HanS Vilhelm V., Sejlmager, f. " , 1850.
(2) en Son, hviS Navn ikke kjendeS, men som blev Bedftefader
sor Hojstoleforstander A. P . Best i VonSbcek.
(3) en tredie So n blev Stamfader for Familien Best i Middel
sart oa Svendborg
a. K ris tia n e H an sen, * m. GeneralkrigSkommiSsar, Grosserer
B . H a r r is H o lm i Kristianösand i Norge. Han ejedeHovedgaarden
Stenalt ved ^'anders fra 1 8 1 0 — 1 8; men den af hanS3To.re, der
stulde habe Haft den smukte Herreqaard i Brudegave, dode paa den
derammede Bryllupsdag, oa saa kom StatSbankerotten, hvorved HolmS
Rigdom fik et betydeligt Skaar.
e Birgitte H., * m.
L l a v s e n til Harresogaard (se l.
L).
0.
f . '/. 1701 - j - ^ 1765;
— * 2/4 1720 m. Else JorgenSdatter R iS (f. 2 - 1702 — se III. 2).
De ejede Harresoaaard, og det var dereS Datier Anne Marie, der blev
gift med L isv g keäersen tzkovdsllinA (se l. ^).
7

V.
^/. 1761.

Kjobmand i Biborg,

* m. Pever Madsen Havge til Havgegaard ved Torring.
2 Born:

De havde

L. MadS Pcdersen Havge, der fik ForaldreneS Gaard. HanS
3 Born vare:
a. Pkt er Madsen Havge, * m. Karen PederSdtr.; Gaardejer i
Torring.
A n n e M ad ö d a tte r H av ge , Xlsvo keäeroev tzkovdpllin^s 2dcn Kone (se l. ^.).
e Kristian Madsen Havge, f. 1760 1- 1 8 2 2 ; — * m. Inger
Magdalene MelSkenS; ejede Torring Kro. DereS Born:
(1) Henriette Meistens, f. » r , 1800 i Torring Kro; — * m.
Provst Joh. Fred. Letb i Svaninge ved Faaborq.
( 2 ) -MadS Kristiansen, f. " V s 1706 t '/, 1 8 7 0 ; * 1)
1880 m. Dortbea Jorgensen (f.
1777 -j- ^/» 1845, Ente
ester Gjastgiver R. RaSmuSsen); 2) 24 /4 1846 m. Dorthea Hansen
(f.
1818 i Svaninge). Han var Gjastgiver og BrandevinSbrander i .Slukefter" ved Faaborg.
i3) MaximilianuS Kristiansen
1870 i Torring). Born:
a. Frederik Kristian MaximilianuSsen, f.
1830, * i Aug.
1870 ; — Seminarist sra Jallinge med dedste Karakter 1851, Larer
og Kirkesanger fra "/« 1865 i Tudse ved Holbak.
b. Inger Magdalene M ., f.
1 8 8 8 ; — e. Jens Kristian
Kristiansen, f. " 4 1886, Kjobmand i vejle.
(Han og de efter
folgende Sodstende dobteS med FaderenS Eftemavn). — ä. JohanneHenrik Kr., f. 2 »/. 1880. Kjobmand i Vejle. - v. MadS Kr., f.
" / . 1841, Kjobmand smstd. — f. Johan Severin Kr., f . 1840
HandelSbetjent smstd. — x. Johan Frederik Leth Kr., f. */, 1858,
HandelSbetjent smst^.
Fremragende danfie Bonder.

9
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H. A n n e P e b e rSd atte r H av ge , '........ . * m. Kristm Pedersen til Donneruplund (se II. v ).
L I I . Lkse
s.
1 6 5 4 ; — * m. Gaardmand Peder Jorgen Jensen i RiS. DereS S s n
Jsrgm Pedersen, f........ 1761, Gmd. i Nis, Var gift og
havde 6 Bern:
I. Peder J s rg e n se n R iS , Byfoged i Nysied.
2. J e n s Jorgensen R i S , f. ".4 1691 -j- >»/« 1779, 86
Lar gl. ; * m. Johanne ArvidSdtr. Kongelv (f. " . » 1 6 8 1 i Norge,
1 i Holding ^/, 1759). Han var Kommerceraad, Postmester, Tolder
og Borgmester i Holding. opretteve nogle Legaler og havde 5 Born,
deriblandt: n Jorgen Frederik RiS, Student sra Holding 1741, og
d. Arvid Ris, Student sra Holding 1744.
3 E lse Jo rgen Sdtr. R iS , f.
1 7 0 2 ; - - * 2/4 1729 m.
Niels Povlsen (B^rgsmidt) (se 6)
4. M ette Jorgenedtr. R iS , 1- ugift.
5. K riste n Jo rgen sen R iS , * m. en Gaardmand i Bonge,
Nykirte Sogn.
6. K aj Jo rgen sen R i S , -j- som ungt Menneste i RiS.

9. C h r i s t e n A n d e r s e n ,
Gaardejer i Nsrre-Lussirup sviborg Ainl).

„ A l i n L cesn in g h a r a l d r ig to v e t e lle r sat
m ig tilb a g e , th i der er T id t i l A ltin g " . Disse
Ord vare det meget gjcrngse Mundheld for den ovenfor
ncrvnte brave Jyde i simpel Bondekofte hist ovre i Halo
gens lyngklcrdte Hedeegne, og aldrig have disse eller
lignende Ord i en Bondes Mund mere indeholdt den
fuldstcrndigste Sandhed eller bedre staaet deres Prove, —
derom bar hanS hele ydre Forfatning det uimodsigeligste
og uafviseligste Vidnesbyrd. Vi ville i det Efterfolgende
forny Mindet om den for et halvt Aarhundrede siden
asdode C h ris te n A n d e rse n i Norre-Tulstrup i Hjermind Pastorat, ved delS at leere Hans Livsfcerd at kjende,
saaledeS som den, ved velvillig Jmodek'ommen af den
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nuvoerende Sogneprcest for Hjermind, Lee og Hjorthede
Sogne, paa Anmodning et bleven os meddelt, og ved
delS at höre det Vidnesbyrd, som den lidligere Sogneproest, den velbekjendte Konsistorialraad H a n s B je r r e g a a rd , der var Prcest for de noevnte Sogne i omtrent
59 Aar, kort Tid efter Christen Andersens dodelige
Bortgang aslagde om Ham i „Kjobenhavns Allernyeste
Skilderi", et Vidnesbyrd, der nogle Aar senere opfriskedes
i „Dansk Penning-M agafln".
C h ris te n A n d ersen blev fodt i Norre-Tulstrup,
Lee Sogn, den 10. Februar 1739. Forceldrenes Navne
have ikke voeret til at udfinde, da Pastoratets Kirkeboger
ikte gaa längere tilbage i Tiden end til 1751. Hans
Forcrldre vides dog at have voeret sättige Folk, hvorfor
ban blev opdragen i Trang og Armod. Derved vcennedes
ban imidlertid tibligt til Flid og Sparsomhed, uden at
Hans Lyst til Lcesning og Erhvervelse af nyttige Kund
staber svoekkedes, hvilket den Gang var en stör Sjceldenhed blandt Bonderne. Han tiltrak sig derfor ogsaa opMste Mcends Opmoerksomhed, og saaledes modtog Han
stere gode Boger tillaans af den davcrrende Biflop T e te n s
i Viborg, af hvem Han ogsaa fik mangt et godt Raad,
som Han gjerne fulgte. Fra sin tidlige Ungdom holdt
Han nojagtig Regnflab over Forceldrenes Jndtcegter og
Udgifter af deres Fcrstegaard og over hvad Han selv
sortjente ved en liste Handel med Trcr, Uld og Skind.
D a Han var 25 Aar gammel, fik Han sine Forceldres
Gaard i Fceste, og havde allerede den Gang ved sin
Handel fortjent Saameget, at Han künde betale Jndfcrst»ingen. Han cegtede nu en agtvcerdig og dygtig Bondepige M a r e n N i e l s d a t t e r , fodt i Lovflal i Skjern
Sogn 1733 ved S t. Oluftstiden. Om deres Bryllup
striver Christen Andersen selv: „D en 24. April 1764
stod vor hojtidelige BrvllupSfest i Skjern Kirke med en
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kristelig Kopulation; siden i hendeS Forcrldres Hus i
mange fornemme Folks Ncervcrrelse glcrdelig og velholden.
Gud give, at det altid maa fuldbringes i GudSfrygt,
Kjcerlighed, Lykte og Delsignelse og Naade baade hos
Gud og Mennefier." Ester fit Giftermaal fortsatte Han
med Jv er sin G aards D rift saaledes, ut den ncesten fra
den fletteste blev den bedste i Sognet. Ved sin Dygtighed ogFlid som Landmand og ved at udvide sin kille
Handel noget samlede Han snart saamegen Formue, at
Han af de vorige Bonder, der ligesom Han havde tjodt
deres Fcrstegaarde, fit det ene S tylte Iord og Eng efter
det andet tilkjobs, hvorved Gaardens Bedrift blev bab
belt saa stör som for. Han efterlod stg 1 S on og 2
Dotre. Sonnen fit Gaarden, og Dotrene bleve gifte
med agtvcrrdige Gaardmoend. Lige til fin Dod vedblev
Han utrcrttelig at virke for sine Born og Borneborn.
Sognestrcrsten Hans Bjerregaard, der som saadan
havde kjendt Christen Andersen i 22 Aar, aflagde ved
dennes Dod, som ovenfor antydet, folgende smukteVidnesbyrd dm Ham: „Jeg har allerede for en SneS Aar
siden anmceldt med et P a r Ord denne Mand i min Bog
om „Overtroen". O g vist er det, at jeg ikke lettelig
har kjendt Nogen af Hans Stand med storre Lcrse- og
ArbejdSlyst i Forening, eller der lcrste og derhos arbejdede og virkede mere end Han. Uden at eje Noget,
tiltraadte Han en ringe og forarmet Fcrste» og Hoverigaard, bragte efterhaanden Rigdom i den, kjobte den
omsider og efterlod samme som den bedste i Sognene.
Han sagde derfor og med Ret: „M in Lcesning har aldrig tovet eller sat mig tilbage, thi der er Tid til Alting",
og ved en i E t og Alt sjcrlden Ordenlighed og Nojagtighed, hvorover Han tillige stroengt holdt over hos Born
og Tyende, ja ved at gjore enhver Ting i rette Tid fit
Han Tid til Alting. Han besad wegen Sjoels- og Legems-
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stvrke, en god sund Dommekraft og en lylkelig Hukommelse,
en fast og urokkelig Karakter, der stundom syntes at
ncrrme sig til Stivsind og vel meget Selvtillid. Blandt
mine Sognefolk^ hvem det Vidnesbyrd flyldes, at de
höre til de af vore Landsby-Menigheder, der mindst lode
sig smitte af den i senere Tiber herstende OverdaadighedsSnge, var Han, uden at vcere Girier, og med al sin Evne
til at leve paa en hojere Fod, den inest erklcerede Fjende
af alt, hvad der havde mindste Anstrog af at vcrre oder
Hans S tand eller upassende for samme. Af Religion
og offenlig Guds-Dyrkelse var Han derimod en varm
Ben. Klogelig stiftede og dclte Han selv sin Formue lige
indtil den stdste Skilling og arbejdede fort, indtil Han
nogle Dage for sin Dod, 82 Aar gammel, lagde sig til
Sengs og drog dort herfra, uden ncesten at foleDoden
eller Dodens Smerter. Nok, Han besad med enkelte
Smaafejl og menneflelige Slrobeligheder flere ypperlige
Cgenffaber og var i det Hele en iscer for Hans S tand
ikke ganste almindelig M and. Han dode l8. M arts 1821

10. „D en C h r i s t e n Ander s ens ke S l c r g t "
og

I n d e r s L hristensen,
Gaardejer r '»KjenKesss (Kederiksborg A m t.)
D e t er saa yderst sjceldent, at man kan forfolge en
Bandes Slcegtforhold gjennem et P a r Aarhundreder.
Aarsagen dertil maa navnlig soges i den dobbelte Omstcrndighed, forst at Kirkebogerne, lige indtil i de forste
Aar i indevcerende Aarhundrede, forteS ncesten overalt
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paa Landet med en uforsvarlig og hartad siammelig
Ligegyldighed og SkjodeSloShed, og derncest, at For
tidenS Bonder vare i Almindelighed, som en Folge af
deres Samfundsstilling, for uvidende og^ flove til selv at
optegne for Sam tid og Eftertid, hvad der laa dem ncrrmest. Der gaveS imidlertid Undtagelser i saa Henseende,
og en af flige Undtagelser fandt Sted i den lille By
Skjenkelso i Hjorlunde S ogn paa Frederiksborg Amt.
I denne By har der hidtil nu i 200 Aar levet en anset
og i det Hele taget velstaaende Bondeflcrgt, der endnu
kaldes „den C h r i s t e n Ander s ens ke S lc rg t" , ihvilkenNavnene C h r i s t e n Ander s en og A n d e r s C h r i 
s ten sen hidtil gjennem 6 Slcrgtfolger have vexlet med
S o n efter Fader, saaledes at der fodtes 3 Mcend af
hvert af de tvende Navne. Den ncrvnte Slcrgt har vcrsenlig beboet 3 Gaarde der i Byen: „Sobjerggaard",
„Skjcelbceksgaard" og „AalebcrkSgaard". Af hin Slcegt
var den i Overskriften ncrvnte Mand. For vi dog ncrrmere omtale denne meget virksomme og i sin Egn fremragende, men i Beistand, formedelst uheldige Tids-Omstcendigheder, noget tilbagegaaende Bonde, forudskikkes
nogle historiske Oplysninger om Hans Forfcedre, navnlig i lige nedadgaaende mandlig Linie, og suldstcrndiggjorde ved en tilfojet Stam tavle, og om de Gaarde i
Skjenkelso, som de beboede. Disse Oplysninger ere
sammenarbejdede af Anders Christensens efterladte, righoldige men spredte Optegnelser, der fortjene at reddes
fra en ellerS tidligere eller senere Tilintetgjorelse.
For over 200 Aar stden levede i Skjenkelso en Mand
ved Navn L a r s J o e n sen, der var fodt 1613 i Solrod, Annex til Havdrup Sogn ved Ajoge, altsaa i C h r i 
s t i a n den F j e r d e S kräftigste ManddomSalder. Hvad
Aarsagen var til, at LarS Joensen fjernede stg og Hlkstede
Bo saa langt fra sin Hjemstavn, videS ikke, og Heller
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ikke vides det, om denne Mand har vceret Gaardmand i
Skjenkelso; men hvis saa Var, maa det sandsynligvis
kun have vceret i faa Aar. Lars Joensen havde to
Sonner: J o e n L a r s e n og A r i l d La r s en . Hos den
Forflncevnte af bisse henlevede Faderen sine stdste Levedage og dode hos Ham paa „Sobjerggaard". Denne
Gaard var i 1644 pantsat til Krigs-Bogholder M a 
t h i a s H a s i Kjobenhavn og svarede da i Landgilde
1 Pund Rüg (18 gamle Skpr. eller 3 Td. nu), 1 Pd.
Byg (24 gamle Skpr. eller 4 Tdr. nu), 2 Tdr. Havre,
1 G aas og 2 Hons; dens Hartkorn var 8 j Tdr., dens
Udsced: 10 Tdr. Rüg, 10 Tdr. Byg og 2 Tdr. Havre,
dens Hoavl 3 Lces a 32 Lpd. Bed den nye, af O le
R ö m e r i 1686 indrettede Skyldscetning fik Gaarden 8
Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. 2 Album Hartkorn. I KrigsflatJordebog af 1718 var dens Hartkorn derimod kun 7
Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk.. og hele Gaarden omfattede da 41
Fag H us; denS Besoetning udgjorde 7 Hefte, 3 Stube,
3 Koer, 3 Unghoveder og 8 Faar, dens Udsced 6 Tdr.
Rüg, 7 Tdr. Byg, 3 Tdr. Havre, den havde Grcesning
til den ncevnte Besoetning, godt Torvefljcer og svarede
til Rytterhold 30 Rd. 12 Sk., 2 Lpd. Ho og 19 Lpd.
Halm. I Aaret 1830 solgtes Gaarden for 1800 Rdl.
Den ncevnte Joen Larsen var Besidder af „Sobjerggaard" fra omtrent 1680, indtil Han „forsad sig", det
vil sige: indtil det gik saaledes tilbage for Ham, at Han
i 1699 af Ovrigheden blev sat ud af Gaarden, fordi
Han ikke lcenger künde svare fin aarlige Afgift af den,
og Han boede nu indtil sin Dod som Jndfidder paa den
ode .-Brandhojgaard" der i Byen.
A r i l d L a r s en tjente hos Broderen paa »Sobjerggaard", indtil Han i 1686, lidt over 40 Aar gl.,
indtraadte i AEgtefkab med Enken B o d i l H a n s d a t t e r
(Enke efter Jorgen Pedersen paa „Skscelbceksgaard") og
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fik med hende 2 Stifborn — den I4aarige Peder J o r 
gensen og den lOaarige Karen JorgenSdatter — samt
„SkjcelbcekSgaard", liggende lidt Syd for „Aalebcrksgaard". Den ncevnte „Skjcelbceksgagrd" var i 1664
pantsat til C h r i s t e n J e n s e n S l a g t e r iKjobenhavn,
svarede i Landgilde og havde Hartkorn m. m. det samme
som „Sobjerggaard"; i 1686 fik den i Hartkorn 9 Tdr.
5 Skpr. 2 Fdk. 2 Album, i 1718 derimod 11 Tdr. 2
Skpr. 1 Fdk. 1Z Album, dens Bescetning var 6 Hefte,
3 Stude, 3 Koer, 4 Unghoveder og 16 Faar. Det
ncevnte W gtepar var velhavende og meget ansete Folk i
Skjenkelso paa den Tid, hvilket da ikke vilde fige saa
lidt. E t BeviS herpaa kan maaske den Kjendsgjerning
tjene, at Arild Larsens Hustru i mange Aar holdt de
fleste B orn fra Skjenkelso over Daaben. Overhoved
stod man sig i Skjenkelse paa den Tid bedst i hele
Hjorlunde Sogn, og efter en gammel Talemaade sagde
man, at „naar Hjorlunderne vilde crde sig ordenlig
mcrtte, maatte de til Bords hos Skjenkelsoerne". Arild
Larsens Hustru, ved hvem Han i fit 17aarige SEgteskab blev
Fader til 3 Born, dode pludselig af et Slagtilfcrlde om
Natten, og Ingen vidste af det, for man om Morgenen
fandt hende dod i Sengen. Hans eneste S on, Jorgen
Arildsen, fodt 1691, giftede sig 1730 med Dorthe Rasmusdatter, Enke efter Gaardmand og Sognefoged Jen s
Christensen i Grcrse, fik Gaarden med hende, blev Sogne
foged og efterfulgtes som saadan af S on og Sonneson.
Gaardens HuSvcesen styredes nu i Hans lange Enkemandsstand af en D atier og en mangeaarig Tjenestepige. D a Han var 65 Aar gammel, havde Han — som
det saa «künstlet fortcrlles om Ham — „det Uheld", at
hin Pige (Karen SorenSdatter) fik et B arn ved Ham.
Arild Larsen maa have vcrret en sjcrlden rast og kraftfuld Mand, thi Han styrede selv fin GaardS Drift, ind-
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til Han var ncesten 85 Aar gl., og Han oplevede dev
boje Alder af 9 0 j Aar.
P aa samme Tid levede i Sksenkelso en HuSmand
ved Navn A n d e r s P e d e r s e n , der i Januar 1670
davde indladt stg i Wgtestab med Pigen A ne N i e l s d a l t e r af samme By. De havde 4 Born, nemlig 3
Sonner og 1 D atier. Han boede endnu i Aaret 1700
der i Byen, men maa senere vistnok vcere styltet andetsteds hen. Hans crldste S o n , C h r i s t e n A ndersen,
der blev fodt forst i Aaret 1670 og dode som Gaardmand i Bonderup, blev i stt Wgtestab Fader til 5 Born.
Den Nastaldste af disse, Sonnen A n d e r s C h r i s t e n 
sen
eller denW ldre), der var fodt 1701 og var en
nalmindelig stör, stcerk men derhos godmodig Ungersvend,
giftede stg i 1731 med Gaardmand Arild Larsens nasten 42aarige D atier Johanne og stk med hende „Skjalbaksgaard". D a hun efter 9 Aars SEgteflab dode
barnlos, giftede Anders Christensen stg senere med Ki r
sten L a r s d a t t e r , Softer tilB odilLarsdatter, der var
gift med Lars Nielsen, Gaardmand, Foged og Kirkevarge i Lystrup. Hun blev ikte barnlos, men tvertimod
Moder til 6 Sonner og 3 Dotre, hvoraf de 4 Sonner
stode i stört Ry formedelst deres ualmindelige Storrelse
og Styrke. En Gang vare Brodrene, eller allenfals
Nogle af dem, i Frederikssund, hvor de efter DatidS
Skik svirede dygtigt. Omtrent udenfor den nuvcrrende
Gjcestgivergaard „Dannebrog", altsaa stra; indenfor Jndkjorselen til Byen, laa nogle usoedvanlig tykke Tommerstokke. „Kan I bare de Fyre?" spurgte Nogle i en
KjobmandSbod de starke Karle, hvilket disse mente, de
magelig künde. — „Ja, vi vSd nok, at I skal vare
nogle Allehelveds Karle af Krafter, men dem lade I
dog magelig ligge," gfenmalede Hine. E t Daddemaal
blev indgaaet, Skjenkelsoerue bare Tommerstokkene, vandt

138

saaledes Bceddemaalet, drak endnu mere, end de allerede
havde saaet, morbankede derpaa nogle Frederikssundere.
som troede ustraffet at kunne gjore G rin og Gjogl med de
saakaldte „BondeboesterS" Langkofter og „Kncrbovser",
saa Benene rystede i deres Fuger og det sved til Knoglerne paa de sredrikssundfle Galgensugle, og kjorte saa efter
Heltedaaden glade hjem til Skjenkelso. — AaretforsinDod,
altsaa i 1764, maatte Anders Christensen friste den tunge
Lod at se „Skjoelbceksgaard" blive et Rov for Luerne, uden
Skyld fra Hans Side. Jlden opstod i „Allingegaard" derved, at Konen i Huset, Johanne, en Broderdatter af unge
P e d e r O l s e n paa „Aalebceksgaard", vilde medLygten
efterse, om hun havde givet Koerne Nattefoder nok og
kom derved til at stikke Jld i Foderet. D et var en
stoerk Storni, hun var ene hjemme og künde derfor ikte
forhindre, at Jlden omspoendte hele Gaarden, og end
mindre, at den forplantede fig forst til Nabogaarden
„Siebjerggaard" og derfta videre til „Skjcekbcrksgaard'.
M an maa her erindre fig, at den Gang endnu ingen
Gaard var udflyttet fra Byen. Noget svedet Tommer
ses endnu i „Siebjerggaard".
Den Forstefodte af Anders Christensens (^ , eller den
ZEldres) 9 B orn var, som vi her kunne kalde Ham, den
mellemste C h r i s t e n A n de r s e n (II.), fodt 1741 og
baaren over Daaben af Sogneprcestens Softer, Jomfru
Bodil Tülle. Ved fin af Provst S c h i n d l e r foretagne
Konfirmation 1758 var han Tredie overst. Senere giftede Han fig med en D atter af unge Peder Olsen paa
„Aalebceksgaard" og stk med hende denne Gaard, hvor
der vistnok var god Beistand, eftersom unge Peder O l
sen, ligesom Anders Christensen og dennes Formans
paa „Skjcrlboeksgaard" <Arild Larsen), havde halvanden
GaardS Avling, og alle Tre syneS at have vcrret velstaaende, vel endog sremragende Mcrnd i Byen. „Aale-
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bceksgaard" var, ligesom „Sobjerggaard", i 1664 pantsat til den allerede ncevnte M athias Has i Kjobenhavn,
men Gaarden laa da »de og var det endnu 1686. I
1718 var dens Hartkorn 11 Tdr. 2 Skpr. I Fdk. 1j
Album, den bestod af 44 Fag Hus, havde en Bestellung
af 8 Hefte, 2 Stude, 3 Koer, 2Unghoveder og 9 Faar ;
detOvrige som ved „Sobjerggaard". Ved Udfliftningen
blev der tillagt Gaarden 6 4 , ^ '^ Tdr. Land Ager og
Eng, og Christen Andersen blev Gaardens forste Ejer.
— I ikke fuldt et Aar varede dette Christen Andersens
forste SEgteskab; Hans Hustru dode barnlos 1768. Han
giftede sig igjen med en D atter af Hans Pedersen paa
„Ellisgaard" i Hagerup (nu tilhorende Peder Pedersen).
Hendes Navn var rigtignok Ane, men Navnet „R as
mus" havde, om det havde vceret gjorligt, vceret et mere
passende Navn for hende: thi ligesaa stör og godmodig
som Manden var, ligesaa stkker eller ilter og hvas i fit
Basen flal hun have vceret. — Christen Andersen holdt
meget af at smoge sig en Pibe Tobak, og Han avlede
denne selv, for det meste paa Marken Best for Gaarden.
Hestene gik den Gang lose i Stalden, ligesom Faar i
Faarefolde nu. M an havde kun den nu uddode gamle
sjcellandske Rare: smaa, tcrtsluttede, kräftige Hefte med
rig Haarvcext, iscrr Manke og Hale, og med meget brev
Land. D et stal have vceret morsomt at se den störe
Mand i sine crldre Dage sysle med sine smaa Hefte i Stalden.
Den meget lille Pibe — en Kridtpibe —, Han dar i
Munden, skulde oste stoppes, saa labte Han den, saa gik
den ud og skulde tcendeS igjen, saa flog Han Jld i
Trodsketonden, og saa snakkede Han saa smaat og venligt med Hestene osv. — Han fifkede ogsaa meget i
Soerne ved Skjenkelso og Hagerup (der udtorredes under
en Kapitain Leschly's Overtilsyn, den stdstncevnte S o
i 1837, den forstncrvnte i 1839), og Han havde fit
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Baadeleje inde ved Balken Nord for den D al, der lig
ger Nord for Gaarden; altsaa paa det Sted, hvor man
nu i mange Aar har plojet, saa't og hostet, künde Han
sejle ind med fin Baad, og det er dog kun 72 Aar fiden,
at dette künde fle. — Ved sin Hustru blev Christen An
dersen Fader til 3 B orn; men om de to Sonner blandt
disse vil der längere hen blive Tale.
Af Anders Christensen den SEldreS (^ .) ovrige 8
Born ncevneS her de 5, nemlig: 2) Lar S A nder se n,
fodt 1742, baaren oder Daaden af den for ncevnte Jfr.
Tülle, konfirmeret som Noestoverst 1761 og gift 1766
med en D atier af RaSmuS Larsen paa „Bygaard" i
Sperrestrup? og stk Gaarden med hende. Han beboede
den ved Udskiftningen, blev saaledeS dens forste Ejer og
tillige Bedstefader til Flere, deriblandt til den for faa
Aar stden afdode LarS Pedersen paa ..Ejendal" i Hjorlunde. — 3) J o h a n n e A n d e r S d a t t e r , fodt 1744,
baaren oder Daaben af Proesten Schindlers Hustru Lene
— blandt Fadderne saaS den rige Kjobmand Boje
Nielsen Möllers S o n Jorgen af Slangerup —, konfir
meret 1764 og gift 1777 med en Karl af Uvelse. —
4) P e d e r A n d e r s e n , fodt 1746, baaren over Daaben
af Peder Pedersen SmedS Hustru Sidse M arie i Skjenkelso, konfirmeret som Tredie overst 1764, gift 1770 med
Johanne NielSdatter, Enke efter Jeppe Hansen paa
..Eilekjcrrgaard" i Skjenkelso (nu tilhorende Jorgen Christeysen) og fik med hende denne Gaard. Denne Johanne
NielSdatter var, medenS hun tjente hos unge LarS
Larsen i Sperrestrup (i nuvcerende Hans PedersenS
Gaard), bleven gift i 1733 med Enkemand HanS J o r
gensen paa Ejlekjcergaard" og, da Han var dod i 1754,
alter gift med Jeppe Hansen, en S a n af den velhavende
Han« Ibsen paa „Gadagergaard" (nu tilhorende Anders
BendsenS Enke) og endelig, da Han afgik ved Doden,
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gift i 1770 med Peder Andersen, der saaledes blev
hendeS tredie Mand, da hun maa have vceret henved
60 Aar gammel. Hun lever endnu i Sagnet som en rig
Kone, der Var saa angst for at blive bestjaalet, at hun
hver N at laa med fine „mange Penge" under Hovedgjcerdet. Peder Andersen dode af Brystsyge i 1783. —
5) H a n s A n d e r s e n , fodt 1751, baaren over Daaden
af Sognedegnen Falchs Hustru Konradine, konfirmeret
som Fjerde overst 1768, blev i Hjemmet hos Faderen
og stk „Skjcelbceksgaard" efter Ham, gift 1778 med en
D atier af den rige Peder Jorgensen paa „Gadagergaard" i Skjenkelso, der gik og gjaldt i Folkemunde
som en Mand, der gjemte sine „mange Penge" i et Hui
i Stuegulvet under det ene Bordben. „Mange Penge"
vare i de Tider en 3, 4 til 500 Rdl Ncrvnte Han«
Andersen, som gik under Navnet „unge Hans" til Forfljcel fra Hans Andersen paa „Sobjerggaard", den saakaldte „gamle Hans", skal have vceret en stör Spilopmager i fine unge Dage og ikke fjcrldent have lavet
Spogeri paa Gaden, saa man med stör LEngstelse troede.
at „Fanden var los i Skjenkelso" og navnlig mente, at
Han drev fit fcele og fule S pil paa Balken Best for
Byen, toet ud for „Skjcelbcrksgaarden", Efter FaderenDod bestyrede Han Gaarden sor Moderen i en lang
Aarrcrkke, fik den endelig selv, slyttede den ud paa Marken
og blev dens forste Ejer. I Aaret 1813 folgte Han
Gaarden til Sonnen Anders Hansen for 1000 Rdl. og
mod Aftcrgt eller saakaldet Undertag til en aarlig Bcerdi
af 170 R d.; Anders folgte senere den vestre Halvdel af
Gaarden til en Soren Pedersen, og Resten, Hovedparcellen, solgteS i 1867 af Niels Olsen, dens davcrrende
Ejer, til Niels Johansen fra Oppesundby for 11,400
Rd. HanS Andersen kam paa en ynkelig Maade af
Dage i Foraaret 1820. Han var gaaet ud paa den
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tilfrosne S o ved Skjenkelso, Isen brast under Ham, ved
Hjcrlp af en S tang holdt Han stg vel oppe, men havde
ikke Krcefter nok til at hcrve sig op paa den faste J s .
Der var Mandskab nok tilstede til at redde Ham, men
af Mangel paa Omsigt eller gode Redskaber var Redningssorsoget, der varede i flere Timer, forgjceves, og
den sorulykkede 69aarige M and omkom af Kulde, inden
man naaede ud til Ham. — 6) N i e l s Ander sen, fodt
1760,' gift 1783 med en D atier af Peder Jensen paa
„Holmegaard" i Skjenkelso (nu tilhorende Hans Jensen).
I dette fit SEgteflab blev Han Fader til en Datier,
B o d i l , der 1797 (?) blev gift med en Mollersvend paa
Have Molle. NielS Andersen fik .Ejlekjcrrgaard" efter
Broderen Peder Andersen, der var afgaaet ved Doden
et halvt Aar for Niels Andersen giftede stg. Sidstncevnte led, ligesom den afdode Broder, i mange Aar
af Brystsyge — maafle formedelst Overanstrcrngelse af
Krcrfterne i den yngre Alder — og var som Folge heraf,
iscrr i Hans crldre D age, gnaven og let pirrelig, vilde
gjerne byde og befale over sin Nabo, Brodersonnen An
ders Christensen den Hngre (8.) saaledes som Han
maafle havde gsort i dennes Drengeaar, og, naar An
ders ikke altid vilde lystre Ham, endog bruge Magten,
men Han maatte da altid til sin Harme erfare, at Hans
Krcefter nu ikke mere flöge til, som i Hans unge og
sunde Dage, og at Anders nu var stärkere end Han;
men Han künde dog alligevel godt lide Anders Christen
sen, hvortil den gode Ret Fifi, der tidt' bragteS Ham af
denne, vel bidrog ikke saa ganfle Lidt, thi Fist var Hans
Livret.
Alle den crldre Anders Christensens 5 Sonner bleve
saaledes Gaardmcend i deres Fcrdrenesogn. D et blev
ovenfor antydet, at den celdste af disse Sonner, Christen
Andersen (II.), tilgiftede sig „Aälebceksgaard" og blev i
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stt andet SEgtcfiab Fader til 3 Bom , nemlig 2 Sonner:
Anders Christensen (L.) og Peder Christensen, samt en
Datier, der dode ung. Om den Forstncevnte vil der
strax nedenfor blive Tale. — Den anden S an , Peder
Christensen, stk senere Faderens Gaard, og Peder Chriflensen ejede tillige en Tidlang i Hillerod Gaarden paa
Hjornet af Fifletorvet og „Posen", hvor „Hans Brygger"
fra Skjenkelso tidligere boede; men Peder flal ikke have
spundet Silke ved denn« Ejendom.

Den i Ovcrflriften ncevnte Mand, den yngre A n
d ers C h r i s t e n s e n ( v . ) — saaledeS kan Han her kaldeS
til Adskillelse fra Bedstefaderen, den allerede omtalte
celdre Anders Christensen (^ .) — var den Forstefodte af
den mellemste Christen Andersens (II.) og Ane HanSdatters 3 Born. Han blev fodt paa „Aalebcrksgaard"
den 4. Ju n i 1769 og blev holdt over Daaben af Provstinde Schindler i Hsorlunde. Formedelst Forceldrenes
meget forstjcellige Sindsstemning og S y n paa Livet var
den Opvragelse, som Han og Hans ovrige Sodflende fik,
just ikke den allerheldigste. N aar Faderen er godmodig
og Moderen ilter, udsoetteS Bornene let for, at der i
derer hele indre og ydre Vasen indprageS noget Dobbeltsidigt, en Blanding af Godmodighed og Jlterhed, en
D rift efter at trcekke baade til Hojre og til Venstre.
Anders Christensen blev as et indefluttet Basen. Efter
i Aaret 1785 at vare bleven konfirmeret af Provst
Schindler, hjalp Han Faderen i denneS Livsgserning i
de forste derpaa folgende 4 Aar, indtil Han den 8. April
1789, endnu ikke 20 Aar gammel, indtraadte i Mgtestab
m e d K i r s t e n V i l l u m S d a t t e r , Enke efterGaardmand
Hanö Andersen, den saakaldte „gamle Hans ". Med
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denne sin Hustru, der da kun var 2s Aar gammel, stk
den unge M and „Ssbjerggaard" i Medgift. I stt
Wgteflab med hende blev Han Fader til 4 Born, nemlig 3 S onner og 1 D atier, hvoraf den Wldste og Ängste
— en D atter og en S o n — vare dodfodte; af de ovrige Sonner dode den LEldste af dem i sin Drengealder,
den Anden derimod, V i l l u m A n d e r s e n , blev senere
Gaardejer i Sperrestrup, hvor Han crgtede Villum Larsens Enke og dode 1858. Anders Christensens Hustru
afgik ved Doden i September 1798, 32 Aar gl., og
endnu inden 2 M aaneders Forlob indtraadte Han den
16. Nvbr. i nyt Wgteflab med Pigen B o d i l ZenSd a t t e r , fodt 7. M aj 1775, D atter af Jen s Pedersen
— kalbet „Jens Skomager" — paa „Siebjerggaard"
(nu tilhorende Hans Pedersen). I bette stt andet SEgteskab blev Han Fader til 3 Born, nemlig 1 S on og 2
D otre, der tilsammen forkjceledes af Moderen, men
derimod — iscrr Sonnen Christen Andersen (III.) —
holdtes strcrngt af Faderen. D a Braveren Pedcr Chri
stensen, der «jede Forceldrenes Gaard „Aalebceksgaard",
havde som Enkemand i 1809 tilgiftet sig „Ellisgaard"
i Hagerup og derfor onstede at afhcrnde „Aalebceksgaard",
kjobtes denne Gaard i 1810 af Anders Christensen, der
nu ejede to Gaarde i sin Fodeby. I Forening med sit
Landbrug drev Han et temmelig betydeligt Fisken paa
nagle S oer der i Omegnen, hvilket Han i samfulde 32
Aar havde i Forpagtning mod en aarlig Afgift af 220
Rdl. I Regien kjorte Han to Gange om Ugen tilK jobenhavn med Fiff. Af nogle endnu tilstedevcrrende
Regnstabsboger fra Hans Haand, hvilke ere forte med
en sjcelden Nojagtighed, fremgaar det tydeligt, at Jo rderne kun have givet et meget ringe Udbytte. Driften
maa derfor upaatvivlelig have vcrret naget mangelfuld,
iscrr paa „Aalebceksgaard", der syneS at have henligget
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nasten som Overdrevs-Jord, hvilket sandsynligvis alter
var en Folge dels af den Lids i Almindelighed altfor
indgroede SlendrianS-Vane ved Jordens Dyrkning og
yderlig flette Landbrugsredskaber, delS af den Omstoendighed, at Fifleriet ogsaa flulde passeS. ForpagtningSAfgiften af Soerne til en Kapitain M e y e r i Kjobenhavn blev imidlertid drevet en Del op saaledes, at der
fremkom Tab istcdetfor Fordel ved at drive Fiskenet,
hvilket fremkaldte Tilbagegang i aarlige Indtcegter, folgelig Tilbagegang i Fvrmue, og denne Omstcrndighed havde
alter til Folge, at den over OOaarige Mand, der for
anden Gang var bleven Enkemand ved sin anden Hustrus Todsfald den 6. M aj l830, blev tilsinds at salge
beggc sine Gaarde, for nu i Ro og Stilhed at kunne
henleve sine gamle Dage. Han udforte fit Fvrseet, og
0. Juli s. A. lod Han begge Gaardene bortscelge ved
offenlig Auktion, „AalebcekSgaard" nemlig med 5 Tdr.
Hartkorn til Sonnen Christen Andersen for „den mage
los billige P r i s 825 Rdl samt en aarlig UndertagsForpligtelse af 50 Rdl. og Fodring og GrceSning for 1
Ko og 4 F aar; „Sobjerggaard" med 8 Tdr. 5 Skpr.
Hartkorn til sin Nabo Peder Hansen paa „Ejlekjcergaard"
for 1800 Rdl. Den forstncrvnte G aards „Bygninger
vare dog ganfle nedfaldne og Jorderne i en saa hoist
forhutlet Tilstand", at Eftermanden fra forst af „kun
künde hoste 4 Avld".
Anders Christensen var, ligesom Faderen, Farbrodrene og Bedstefaderen, en meget stör og stark, men tilljge en godmodig og besindig Mand. Han var afholdt
og yndet af Enhver, med hvem Han kom til at staa i
nogetsomhelst Forhold, og naar „Fornemme" havde
Wrinde i Skjenkelso i Hans Tid, toge de altid ind hoS
Ham, navnlig Saadanne, som kom for Jagtens Skyld
paa Soerne ved Byen, og de bleve altid venligt og
Fremragende danfte Bsnder.

10
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gjcrstfri modtagne af Ham. Den Gang var endnu ingen
politifl Mistroisthed gjcengse, og det forargede derfor
ikke Bonden, at saakaldte „Fornemme" eller „Store" aflagde Besag hoS en af Hans StandSfceller, Han glcrdede
sig tvertimod i en viSHenseende derover, idet Han ligesom selv folte fig hcrdret ved, at saadanne Folk vare
Gjcester ander en Bondes Tag. — I aandelig Ubvikling var Anders Christensen meget forud for fine Jcrvnlige i Hans Fodeegn; Han gik stedse for at voere, og var
tilvisse ogsaa, en af Sognets mest oplyste Bonder.
Han havde saaledes en for Hans StandSfceller paa den
Tid ncesten ganfle ualmindelig Fcrrdighed i at nedflrive
fine Tanker saavel i Jndhold som Form, og Han benyttede den flittigt til at gjore allehaande Optegnelser ikke
alene angaaende fit eget Landbrug men ogsaa angaaende
andre Ting, der af Ham ansaas for at vcere af nogen
storre, f. Ez. Historist og arithmetist Bcrrd. I Hans
Optegnelser findes saaledes Udregning af Kvadrat- og
Kubikrod. M an har Ham at takle for Oplysningerne
om Hans ForfcedreS Slcegtforhold og om deres Gaarde
i Skjenkelso, hvilke Oplysninger, samlede medOmhyggelighed af Ham fra gamle Familie-Brevflaber, mundlige
S agn og andetsteds fra indhentede Meddelelser, have
tjent som Grundlag for den foranstaaende Fremstilling.
Der blev for «t Ojeblik siden antydet, at Han gjorde
allehaande Optegnelser angaaende fit Landbrug. Af
Hans Regnflabsboger, der holdes i stört Hcrvd som en
kostbar Familie-Arv af en Sonneson, ses det, at Han
har fort et ganste ualmindelig nojagtigt Regnstad over
Zndtcegter og Udgifter. Han har saaledes fort Bog
over sin indavlede Host; over hvad enhver enkelt navngiven Tcrrflemand havde ved hver foretagen ScedrenSning, Hans Lon i S a d og i Penge; over hver enkelt
Karls, Piges og DrengS Fcrstepenge og Lon; over
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Hosttabel over Anders Lhristensrns Jordbrng.
(See Side 148, Lin. 13.)

Aar

R ag
Tdr. Skpr.

1792
11
1793
56
1791
52
1795
60
1796
52
1797
16
1796
11
1799
51
1800
51
1801
36
1802
37
1803
56
1801
31
1805
31
1806
25
1807
38
1808
41
1809
58
1810
61
1611
55
18,2
81
1813
Sl
1811
39
1815
59
1816
81
1617
76
1818
71
1819
16
1820
72
182»
93
i 30 Aar 1617
Gien.
nearsnit

51

5
3
1
2
2
1
4
5
Vs
IV 1
1
5
IV ,
3'/2
5
3
1
1'/,
3
3
2
1
lVs
5
2
3

«vg
Tdr. Skpr.
71
67
72
60
56
79
10
81
91
75
71
76
71
90
69
88
63
52
66
56
66
108
93
106
103
79
71
101
311
111

3

2360

7

78

3
3
1
2
3
5
3
2
IV s
5'/.
1
5V3'/2
IV .
1 V2
3V.
V.
1
1
2V.
2
1
5
2
2 '.
2

„
5

Havre
Tdr. Skpr.
10
21
20
20
16
21
9
19
18
9
11
21
19
23
8
19
13
18
29
23
11
36
21
31
36
25
33
26
32
37

2
2
2
5
2
3
2
5
3
IV ,
1
IV 2
5
5
1
5
2
1
3
1
2'/s
3
V2

Akrter
Tdr. Skpr.
3

1

1
3
6
1

2
1
2
b
5
3

7
5
7
7
13
12
9
9
S
7
12
15
13
17
19
19
19
21
21
13
9
25

698

4

317

23

2

10

5
1
5
IV .
IV 3
IV .
5V,
1
I
2
5
1
2
2-/,
5»/5
2'/5V.
5

Heftet i 30 Aar as ave Sorter Sad ialt 5023 Tdr 4'/» Skpr.
— aarlig i Gjennemsnit . . . . ialt 1 6 7 - 3
-

Smede- og Hjulmands-Arbejde; over hvad Han folgte
af S a d og hvad Han forbrugte deraf i Huset til Folkeog Kreaturfode af forfljallige S lag s osv. osv. — Marke-
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ligt nok er det, at Han ikle tillige optegnede for hvert
Aar sin Udsoed af hver Kornsort; Hans sandsynlige Optegnelser i saa Henseende tor antages at vcere gaaet til
Grunde. — D et interesserede Ham meget at gjore astronomifte Jagttagelser og at lcegge noje Mcerke til Vejrforholdene, og Han nedffrev ikke saa ganste faa af sine
Jagttagelser. Angaaende Vejrliget og Scrdepriserne
gjorde Han flriftlige Optegnelser for ncrsten hvert Aar,
Han virkede som Mand.
D et blev foran sagt, at Driften af Anders Chri
stensens Gaarde synes at have vcrret noget mangelfuld,
og de formentlige Aarsager dertil b.'eve ncrvnte. Til
OplySning herom anfores foranstaaende Zttaarige Tadel.
Anders Christensen dode pludseligt men roligt,
uden forudgaaende Sygdom, den 30. September 1835,
omtrent 66j Aar gammel; — da man kom ind til Ham
i Hans Stue, sad Han lcenet tilbage dod ved Bordet; —
et blidt og tillidsfuldt Sm il laa udbredt oder den He
denfarnes Aasyn. Doden havde overrastet Ham i det
Ojeblik, da Han havde nydt en Kop Kaffe, og just som
Han havde taget Laaget af sin Snusdaase, for at tage
sig en P ris.
D a det tor forudsoettes, at det ikke vil vcere blottet
sor al Deltagelse, navnlig ikke for den meget udbredte
Bondeflcegt, der maa söge sin Rod i de Mcrnd og
Kvinder, der ere ncrvnte i den foranstaaende Skildring,
tilfojes her en, om end, af Mangel paa Oplysninger
iscer fra den nyere Tid, ikke aldeleS fuldstcrndig, saa dog
allenfals temmelig udforlig Stam tavle, og de crldre
D ata, hvortil Abgängen var vansteligere, ere saaledes
gjorte tilgjcengelige for Slcrgten.

149

St«gtregister over den Christen Andersenske
Familie i Skjenkelso.
L a rS Joensen (f. i Solrod, I
A n d e rs Pede rsen , H uS'
Thune Sogn, 1618, -j- i Skjen- I mand i Skjenkelss, * i Januar
kelso
16S1). Born:
16 7 0 m. Ane NielSdtr. smstedS.
1. Joen Larsen, f. 1644, -jBorn:
i Skjenkelss i Juni 1 7 2 6 ; —
1. O t i r i o l e n ^ n ä e r 8 e n ,
* -gift)"/«» 1679 med Ellen JbS
se nedensor I. 1.
eller JalobSdatter, -j- 1724. De
2. Peder Andersen (f.
havde 7 Born.
1673, -ls. A.
2. A r ild Larsen (f. i Febr.
3. Peder Andersen (f.
1646, ^ -»/i 1736, 90V2 Aar
1674).
gl.); - ' "/» 1686 m .Bodil
4. Bobil AnderSdtr. (f. "/»
Hansdtr., t ("/.) V» 1703, 51
1677).
Aar 5 Mdr. gl.
A rild L a rse n s B o r n :
(se ovenfor 1), f. i Febr., MartS
1. Kirstm Arildsdtr. (f. «/,
eller April 1 670, -j- i Oktbr.
(^/,) 1687, holet over Daaden
1 7 3 6 som Gmd. i Bonderup;
as Jngeborg Ander-datter, Sogvar gift og havde folgende Born :
nefoged Peder Ehristcnsens Hustru
1. Margrethe EhnstenSdtr. (f.
fra »Hjorlundegaard"; » 1706
s '/« i'/» 1 7 2 4 ); — * m. Enkem.
m. JenS Pedersen paa .Ringle» Ander- Jorgensen paa »Bybjergbjerggaard" r Sundbylille. Hun
gaard" i Sundbylille.
dar cn flitlig og byglig men sikker
og hidsig Kone, der senere som
(sc Iste Spalte 2 og ^.).
Enke styrede Gaarden med stör
3. C h risto ffe r C h r is t e n 
Jndstgt.
.
sen, ^ 1733 i Oppesundby m.
2. Johanne AnldSdtr. (f."/»
Birthe RaSmuSbtr. fra Snod1689, 1- " / . 1740 darnlos);
strup ; fik FaderenS Gaard i Bon
— "
1731 m. ^ v ä e r 8
derup, -j- som Jndsivder i UdeO d r iL t e n 8 e u , S o n af Gmo.
sundby.
C hristen Andersen i Bonde4. H an SC H risten sen , Hmd.
rup (se I 2 og ^).
i Uvesundby.
3. Jorgen Arilbsen (f. »»/,<»
5. Gundel ChristenSdtr., * m.
1691); - * i April 1730 m.
Hmd. Anders Larsen i Uvesundby.
Dorthe RaSmuSdatter, Enke ester
Sognesoged JenS Chnstensen i
Grase.

2. ^ n ä e r s Okriste Q8e u

^4-rer«^s
(se 1. Sp . 2 og ». Sp. 2) (f. i
Septbr. 1701,
"/ , 1 7 6 5 ); — * 1)
1731 m. J o h a n n e
A r ild s d tr .; 2) i Aug. eller Septbr. 17 4 0 m. K irste n LarSdtr.
(-j1799, 84 Aar gtl). Born:
1.
lse nedensor ll).
2. Larö Andersen (s.
1742); * " / , 1 ? « « m. Ane
RaSmuSatr., Datier af RasmuS Larsen paa.Bygaard" i Sperrestrup
og fik denne Gaard med hende. En Sonneson af Ham blev senere
aist med den yngre (ö ) Anders ChristensenS Datier Johanne Kirstine.
Sonnen Peder Larsen blev Ejer af Gaarden „Ejendal" i Hjorlunde,
og Hans S o n LarS Pedersen fik Gaarden efrer Faderen.
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3. Johanne AnderSdtr. (f. V „ 1 7 4 4 ; — *
1777 m.
Ungkarl Peder Pedersen i Uvelse.
4. Peder Andersen (f. «/.» 174«,
'/ i 1 7 83); — * i
Juni 1 7 7 0 m. Johanne NielSdtr., Enke 1) ester HanS Jorgensen
"/» 1733, 1- "/» 1754) paa „Ejlekjoergaard" i Skjenkelso; 2)
ester ForstncrvnteS Ektermand Jeppe Hansen (*
1754, 1- V»
1769), en So n af den velhavende Hans Ibsen paa „Gadagergaard".
Han blev saaledeS hendeS3. Mand og fit „Gjlekjargaard" med hende,
Broderen Nielß Andersen fik Gaarden ester Ham ise Nr. 9).
5. Anna AnderSdtr. (f. 'V ., 1748, 1- i M aj 1750).
6. H an S Andersen (f. " / , 1751, 11820 ved at drukne);
— * */» 1778 med Johanne PederSdtr., Datier af Peder Jorgensen
paa „Gadagergaard" i Skjenkelso. Han fik „SkjalboekSgaard" ester
stn Fader. Havde en So n Anders Hansen.
7. NielS Andersen, f "/ , 1755, -j- som Barn.
S. Karen AnderSdtr., f. V» 1757.
9. N ie lS Andersen (f.
1 760); — * »/,<» 1783 m.
Dorthe PederSdtr , Datier af Peder Jensen paa „Holmegaard" i
Skjenkelso (se ovenstaaende Nr. 4). Havde en Datter Bodil NielSdtr.,
* 1797 s?) m. Mollersvend Peder Hansen fra Sosum.
II.
(se
1), (s.
1741, f
1 7 9 9 ); — * 1) i Septbr. 1707 med J o h a n n e PederSdtr. fra
,,AalebsekSgaard" og fik Gaarden med hende; hun -j- i IKaj 1768
barnloS; 2) i Septbr. s. A. med Ane H an Sd tr., Datter af
HanS Pedersen paa „ElliSgaard^ i Hagerup. Born:
1.
(se 8).
2. Johanne ChristenSdtr.. f. i Jan. 1774, 1- V», 1789.
3. Peder C h risten sen , f. -'/« 1780, s
18 ; - * 1,
**/,o 1808 m. Sidse Hankdtr. fra Gandlose (f.
, 1- " / ,
1 8 0 6 ); 2) */,, 1809 med fit Sodskendebarn Karen Svendödtr.)
Datter af Svend Mogensen paa „ElliSgaard" i Hagerup, fik „AaleboekSgaard" ester fln Fader, folgte den 1810 til Broderen Anders
Christensen og fik „ElliSgaard" ester Svigerfaderen i Hagerup. 5
Born:
af forste -Eqteskab:
a. Christen Pedersen, f. "/» 1806, 1som Gmd. i
Sundbylille.
af andet W gteskab:
b. HanS Pedersen, f.
,1- "/» 18 6 7 ; — * m. Ane
Kirfiine PederSdtr. (f. "/» 1820), Datter af Gdejer, LandSthingSmand Peder Hansen i Udesundby. De ejede „Paastrupgaard" og
„Steenbjerggaard
e. Peder Pedersen.
ä. Karen PederSdtr., f.
, -j- /» 1871 ugift.
s.
Sidse PederSdtr, f.
, * m. Svend Nielsen i
Hagerup.
»
O k r 'is t s n s e n (se l l 1), (f. */« 1769, -j- / . 1835); — * 1) ° /4l789 m. K irsten B illu m S d tr. (f. 1764
-j- "/« 1798), Enke ester gl. HanS Andersen paa „Sobjerggaard",
og stk Gaarden med hende; — 2) " / „ 1798 m. B o d il Jen Sdtr.
(f. V. 1775, -I- ^/. 1880), Datter af Jens Pedersen paa „ S ie bjerggaard" i Skjenkelso. Born:
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a) af forste Wgteflab:
1. Et dodfodt Pigebarn 'V s 17S1.
2. HanS Andersen, f.
1792, -k
1807 (15 Aar gl.).
3. D illu m Andersen, f. V „ 1 7 S4 ,
1858; — *
'V s 1827 m. Bodil AnderSdtr., Enke efter Villum Larsen paa
,,Bakkegaard" i Sperrestrup, og stk Gaarden med hende.
4. Et dodfodt Drengebarn "/s 1797.
d) af andet Wgteflab
5. Johanne Kirstine AnderSdtr., (f.
1 8 0 8 ); * "/s
1825 m. Ungkarl Ole Mikkelsen og kom med Ham til Svedstrup (11845); 2) "/ > 2 1845 m. Enkemand LarS Pedersen paa
,,Ejendal" (1- 'V>o 1865), en SonnesonS So n af den crldre An
ders Christensen, nemlig en Sonneson af denneS S o n LarS Andersen
(se
2).
6. O k r io t e n A n d e r s e n (se III).
7. Eidse AnderSdtr., f. ("/»! ^/s 18 1 6 ; * m. JenS Ander
sen, Son af Gmd. Anders Poulsen i Udlejre, som stk Faderen»
Gaard smstedS.
L L L . O k r'Lsten
(se ö 6), (f. 'V» 1806, ^ V*
1 8 6 6 ); - * I) "/» 1 8 3 0 m. M a r e n M o rten Sdtr. (f. 1811, s
V,o 1849, 32 Aar gl.). Datier af Morten Hansen paa „Hjorlundeaaard"; — 2) V. 1 8 4 4 m . Ane S o re n S d tr. (f. 1824) Datier af
Afbygger Soren Pedersen i Skjcrnkelso. 18 Born:
a) af forste Wgteffab:
1. HanS Christensen, f. V» 1830, 1- 14 Dage gl. — 2. An
der» Christensen, f. »/, 1831, s Vs 1833.
3. I n d e r s O lir io t e n o e n (se 6).
4. Bodil Kirstine ChristenSdtr., f. V» 1835, -s- 'Vis 1856,
dar en livSglad og aandrig Pige. — 5. Ane Marie ChristenSdtr.,
s. " / , 1837,
1855 af teerende Brystsyge, der Var en FamilieSygdom. — 6. Karen Marie ChristenSdtr., f. " , 1889, 1- 6
Dage gl.. — 7. RaSmuS Christensen, f. 'Vs 1840, faldt i Slaget
1864 ved Midsunve.
d) af andet -Egtrskad.
8. Maren ChristenSdtr., f.
1844. — 9. Karoline ChripenSdtr., f. " / , 1847. — 10. Et dodfodt Pigebarn '/,«» 1849. —
11. Inger Christine ChristenSdtr., f. "/» 1851, -s- 24 Timer g l.—
12. Soren Christensen, f. V. 1852. t 24 Timl gl. — l3. Et
dodfodt Drengebarn 'Vs 1853. — 14. Et dodfodt Pigebarn 'V ,
1855. — 15. Et dodfodt Drengebarn "/» 1856. — 16. Bodil
Kirstine ChristenSdtr., f. 'V, 1857, t " / , 1866. — 17. LarS
Peder Christensen, f. "
1859, 1- 5 Dage gl. — 16. Peder Chriftensen, f. V. 1861, -j- 10 Dage gl.
v.
(se I I I 3), (f. ^/s 1 8 9 8 ); —
* 1) "/ , 1859 m. Karen V illu m S d tr . (f.
, 1- V» 1870),
Datier af Farbroderen Gdejer Dillum Andersen i Sperrestrup; — 2) 1 —
Han kjobte 1859 ,,Maglebjergaaard" i Drby, Vejby Sogn, valgtes
1866 paa FrederitSvark som Medlem af Folkethinget og gjmdalgttS "/ , 1869 sammested». Dorn:
.
1. Bodil Kirstine Christensen, f. 'V.s 1860, s
— 2.
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Marie Airstine Vilhelmine Christensen, f. " / „ 1861. — 3. Chriften Andersen Christensen, f. "/ , 1863. — 4. RaSmuS Christensen,
f. ^/» 1865. - 5. HanS Dillumsen Christensen, f. «/. 1868.
I^Paa 3 Steder, Side 149 og 151, er anssrt dobdelte FsdselSdage, fordi Meddelelserne herom vare uoverenSstemmendel.

11. N i e l s R a s m u s s e n ,
Gaardejer i Gudmanstrnp (holöak Amt).
§ e t er henved e» Mennefie-Alder siden, at ovennccv::te
Ma»d bortkaldtes ved Loden. Han har saalcdek ikke
vcrret kjendt as Mange af den nulevende yngre Sloegt i
den Egn, hvor Han levede og fa-rdedes; men det vil dog
billiges, at der her rejses et hoedrende Eftermcele for
Ham. da Mindet om Ham som en fremragende Bonde
endnu lever i Venfkad og Äjcerlighed hos ikke Faa dlandt
de Wldre paa Holbcek Anu, selv om Han ikte horte til
de me st fremragende blandt sine Standsfcrller.
N i e l s R a S m u S s e n dar en S on af en Oiaardmand Rasm us Pedersen i Hellestrup, Asmindrup Sogn,
og blev fodt den 2. Juni 1788 (se Slcegtregisteret S . 1b9).
S in Opdragelse og Undervisning nod Han i Hjemmet,
og efter sin Konfirmation hjalp Han Faderen i benneS
Bondegjerning indtil 1807. Led denne Tid var NielS
Rasmussen omtrent 19 Aar gammel. Han attraaede at
se sig om i andre Egne, dels for at lcrre Livet at ljende
udenfor sin Hjemstavn, dels for om muligl at erhverve
fig lidt Formue, der satte Ham istand til at faa en fast
og nogenluude uafhcengig Samfundsstilling i Fremlidcn.
L en unge, livSglade Mand med det klogiige Hoved. det
aabne Aasyn og den faste Lillie forlob derfor med de
bedste Forhaabninger fit Fcedrehjem, for at forsoge sin
Lykke som Kreaturhandler. Forretningen gik faa nogen
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lunde heldigt for Ham, og Han drev den derfvr ncrsten
uafbrudt indtil Aaret 1818, alisaa i omtrent 12 Aar.
D a Han imidlertid allerede var i fit 31. Aar, ansaa' Han
det for passende for sig nu at forflaffe sig et fast Hjem,
for at kunne seette Fod under eget Bord. Til den Ende
kjobte Han sig en Bondegaard i Gudmanstrup, Svinninge Sogn, og i det paafolgende Foraar, den 28. April
1819, indtraadte Han i ZEgtestab med den endnu ikke
19aarige Pige Ane C h r i s t o f f e r s d a t t e r (f. 10. Äug.
1800), en Datter af Äaardmand Christoffer Pederfen i
Jonstrup, Uggerlose Sogn. Under knappe, tildels endog
trangc Kaar hengit de forste 10 Aar af deres TEgteskab.
Sceopriserne havde hibtit neesten stadigt verret megetfloppe,
og störe Skatter og kommunale Byrder — Folger af
Krigene 1801 og 1807—14— hvilede overalt med Blytyngde paa Bonden. Led Flid i Hjemmet, ved en
driftig Äreaturhandel, men forst og fremmest ved Guds
Bistand, hvorpaa Niels Rasmussen stolede i al sin
Gjoren og Laden med tryg Tillid, siede Han og Hans
dygtige og brave Wgtefeelle sig dog noget fremad i
Belstand. De hjalp hinanben troligt at beere DagenS
Byrde vg Besverr. S a a oprandt der da langt om lcenge
noget bedre Lider for Bonden, idet Priserne paa de
landlige Frembringelser, hvoraf Han stulde ndrede sine
Udgifter. saasom paa Serdearter, Kreaturer osv., dog
hcevede sig noget, om end ikke betydeligt; men samtidigt
dermed aftog Niels RasmusfenS Helbred Aar for Aar,
saa Han omsider maatte se sig nodsaget til at give Askald paa sin Handel og verre henvist til udelukkende ar
leve af fit AvlSbrug. Han havde stadigt hidtil udmeerkei
sig ved Lroflab og ncrsten hvileloS Syslen i sin daglige Gjerning, Han havde errligt aagret med det Ham
betroede Pund i Livet, og Han vedblev dermed, uagtct
Hans Legemskreesters gradvise Astagen i de fidste 12 Aar
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af Hans Levetid, nagtet man saa' stedse tydeligere, at
DodenS O rm gnavede paa Hans LivStraad. Den 11.
August 1841 bortkaldteS Han, lidt oder 53 Aar gammel,
fra Hustru og 4 Born (3 Born vare gangne forud for
Ham), til den Hvile og det bedre Liv, hvorefter Han
lcengtes.
Alle i Hans ncermeste Omegn erkjendte Niels RaSmuSsen for at vcere, hvad Han i Virkeligheden ogsaa
Var, en meget virksom Bonde, der ved fln Flid og Vindflibelighed var et Monster for Mange i den Egn, hnor
Han levede og virkede; — de ansaa' Ham for at vcere en
fremragende Bonde. Omstoendigheder, hvorover Han ikke
var eller künde vcere Hcrre, saasom Tidsforholo, Helbred
osv., vare Skyld i, at Han med sine gode Naturanlcrg
og sin utrcettelige Virksomhed ikke blev en saa frem
ragende Bonde, som Han under lykkeligere LivSvilkaar
fikkert vilde vcere bleven, men ncegteS kan det ikke, at
Han virkelig var en fremragende Bonde i sin Egn.
Niels RasmuSsenS Enke bestyrede Gaarden i 22
Aar efter hanS Dod, nemlig indtil 1863, fra forst af
ved Hjcrlp af en Broderson i 4 Aar og senere i nvgle
Aar ved Hjcrlp af en Fremmed, indtil hendeS eneste S on,
N i e l s Nie l s e n , der kun var 8 Aar gammel ved Faderens Dod, künde overtage Bestyrelsen af den. I det
ncrvnte Aar overdrog hun Gaarden til denne S on, for
hoS Ham at henleve sine gamle Dage som AftcrgtSkone.
Som saadan maatte hun friste den tunge Skjcebne at
se Sonnens Gaard og med den HendeS AftcegtSbolig
blive et Rov for Luerne den 29. August 1867, men Vorherre bevarede den GamleS Liv og Helbred. Hun har
for lcenge siden overstaaet den Skrcrk, der derved overgik hende, og henlever sin Alderdom under kjcrrlig Pleje
af Born og Borneborn.
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12. J e n s N i e l s e n ,
Gaardfcrster i Aundbg (hoslicrks Amt)
A Kundby Proestegaard tjente en ung D reng, N i e l 
N i e l s e n , en S o n af en sättig Husmand Niels Jensen
i Urbrohuset ved Vognstrup. Denne Dreng, der var
baaren oder Daaben af Proesten Baggers Hustru fra
Skamstrnp, nod aldrig nogensomhelst Skole-Undervisning; men hansLcrngsel efter, idetmindste til Husbehov,
at kunne lcrse og flrive, drev Ham til med Jver at käste
sig over ethvert Stykke trykt og bestrevet Papir, Han fik
Oje paa, og Han loerte sig selv paa denne Maade saa
nogenlunde baade at lcrse og flrive. Drengen var derhoS saa tro og flink i sin daglige Gjerning, at Han efter
nogle AarS Forlob forfremmedes til AvlSkarl i Prcrstegaarden. Nu hcrndte det sig, medens Han tjente som
saadan, at en Gaardfcrster i Kundby samt Hans Kone
Begge dode i en yngre Alder, efterladende sig flere uforsorgede Born. Den fcesteledige Gaard blev tilbudt og
foestet af Niels Nielsen, der nu samtidig dermed giftede
sig med Pigen Els e L a r S d a t i e r . D atier af enG aardmand Lars Madsen i Svinninge. E t Hovedvilkaar for
Gaardens Foeste til Niels Nielsen var, at Han med Kone
flulde som Plejeforcrldre opdrage hine forcrldrelose Born,
hvilket de paatoge sig og udforte med Samvittighedsfuldhed. Niels Nielsen blev senere Sognefoged i Kundby
og bestred de dermed forbundne Forretninger i mange
Aar. Som et hcedrende Minde om Ham kan endnu anfores, at Han var en af de Forste der i Egnen, som
begyndte at dyrke R o d k l o v e r . Ved Salget af det
paa sin Mark saaledeS avlede Kloverfro forbedrede Han'
fine Kaar betydeligt. Hans SEgteflab velsignedeS med
7 Born, hvoraf de 6 bleve Gaardfcestere i deres Kode-
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sogn. Af bisse Born var ovennavnte Jen s Nielsen en
af Sonnerne.
.
J e n s Nie l s e n blev fodt den 19. Januar 1783.
I sin Ungbom hjalp Han trolig sin Fader i dennes
Avlsbrug, i det byrdefulde Hcveri-Arbejde og i Hans
Sognefoged-Forretninger, der tidligere vare langt mere
omfangsrige end nu. Senere giftede Han fig med Pigen
A ne H a n s d a t i e r , en D atter af Gaardmand HanS
Christensen i Thorslunde, Kundby Sogn. I Aaret 1814
overdroges til Ham Foraldrenes Fcrstegaard i Kundby,
af Hartkorn 5 Tdr 4 Skpr. med et Areal af omtrent
52 Tdr. Land Ager og Eng, vg fra nu af node de
gamle Foraldre som AftcegtSfolk et sorgfrit Udkomme
indtil deres Dod hos Sonnen, hvis Hustru, til et lysende Monster for alle Kvinder i Egnen, plejede de
Gamle med storste Omhyggelighed. Ester den TidS
OplySning blandt Bondestanden at regne var Jens
Nielsen en vel oplyst, kundflabSrig og dygtig Mand i
sin Stilling. Dette erkjendtes villigt af SognetS Beboere og af Alle udenfor samme, der kjendte Ham nojere.
D et var derfor saa saare naturligt, at Han valgtes og
alter gienvalgteS som S k o l e - og F a t t i g f o r s t a n d e r
for Kunddy Sogn. Ester i en lcrngere Aarrakke at have
virket som saadan til Gavn for Sognet, udkom Landkommunal-Anordningen af 1841, og ved Balget paa
Medlemmer af Sogne-Forstandersiabet for Kundby Sogn
rettedes ojebliklelig fra alle Sider Blikket paa Jens
Nielsen. „Det er en Selvfolge, at Je n s Nielsen maa
med ind i Forstanderflabet, for Han kan ikke undvareS
der," saaledes hed det fra Alle. Han valgtes altsaa til
S o g n e - F o r s t a n d e r og vedblev at vare dette indtil
sin Dod. Foruden de navnte Tillidshverv, som Han
rogtede med Zndsigt og Troflad, var Han tillige F o r m y n d e r for flere foraldrelose Born, samt L a v v a r g e
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for adflillige Enker, der altid med Tillidsfuldhed künde
henvende sig til Ham, deres gode og trofaste Raadgiver.
Men Han var tillige TalSmand og Raadgiver for mange
Andre, og det da navnlig for sine Standöforller i Kundby
Sogn. E t P a r enkelte Exempler herpaa fortjener at
ncevnes. Der blev engang taget S y n over et udfort
Hoveri-Arbejde paa Vognstrup Enge, og der blev ved
denne Lejlighed afgivet den Kjendelse. at Grcrsset var
afflaaet saa siet, at der derved var gaaet en Del Ho
tabt for Forpagteren Neergaard, og at Bondcrne ved en
Pengebode skulde erstatte Hotabet. D a Befalingen
derom kom til Jens Nielsen, svarede Han: „At sende
mine Folk til Hove for at gjore Hoveri, det er jeg pligtig til, men jeg er ikke pligtig til selv at tage med som
Ladefoged; det maa voere Forpagterens egen S ag at
sorge derfvr. Gjore mine Folk ikke deres Arbejde godt
og forsvarligt, kan Forpagteren vife dem hjem, og jeg
stal da nok vide at faa dem til at udrette Hov-Arbejdet
godt og forsvarligt. Dette har Forpagteren ikke gjort,
og jeg betaler intet Ho." Alle Bonderne bleve sormedelst denne Jens Nielsens forstandige og besternte Lcrgring fritagne for Pengeboden. I 1838 blev der truffen
Overenskomst om Aflosningen af en Del af Hoveriet
paa Vognstrup Gods. Ved Forhandlingerne herom paatalte Jen s Nielsen, at Han og fiere Andre ikke vilde gaa ind
paa den foreflaaede Affosning uden paa det skriftlige
Vilkaar, at hvis der senere udkom en Lov, der besternte
Hoveriets Afiosning paa en mere billig Maade, eller
Andre paa samme Gods senere stk det aflost billigere,
da skulde et saadant Tilfcrlde ogsaa komme de Gaarde
tilgode, hvis Försters nu gik ind paa Aflosningen.
Denne Paatale, som GodSejeren indvilgede i, kom För
stern« til Nytte efter slere Aars Forlob. Der var nemlig 12 Farstere, der holdt sig tilbage og ikke vilde ind-
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lade sig paa nogen delvis AfloSning. Disse ILFoestere
fit ved Hoveri-Aflosningsloven af 4. J u li 1850 — der
hyldede den Grundscetning, at Hoveriet fluide afloses
„efter den Nytte, som det havde for Eieren eller Forpagteren" og ikke efter dets Byrde for Bonden — dereS
fulde Hoven aflost for 36 Rdl. aarlig. SaaledeS künde
der anforeS flere Exempler paa den Nvtte, som den forstandige Jen s Nielsen tilvejebragte for stne Standssaller, men de ncevnte maa anses for at vcere tilstroekkelige. Med sin Hustru, der vor Ham en trofast og kjcrrlig Ledsagerinde i Livet, levede Han et meget lykkeligt
Wgteflab, der velsignedes med 6 Born (4 Sonner og
2 Dotre); men bette forhindrede ikke det hcrderlige SEgtepar i, da en af Mandens gifte Sostre dode, efterladende
sig 5 smaa Born, der anbragtes hos Familien paa hanS
Forflag, selv at modtage til Opdragelse med dets egne
det ene af Hans Sosters Born. JenS Nielsen lukkede
fit Oje i Doden den 21. December 1844, ncesten 61 Aar
gammel, begrcrdt af Hustru og Born, ofte savnet af
Sognets Beboere, hoS hvis crldre Del HanS Minde
endnu lever i Kjcrrlighed. Hans Enke henlever endnu en
lykkelig Alderdom hos sin D atter Ane Sofie, der er gift
med Gaardmand Jen s Madsen i Kundby. I 1864
hjemsogteS den gamle Kone af den Ulykke, at hun i
Snefore faldt i Ncrrheden af fit Hjem, hvorved hun fik
fit ene Laar brcekkel. Dette Benbrud har hun forvundet forsaavidt, at hun, om hun end stadigt maa bruge
Krykke, dog kan foretage sig mange huslige Smaasysler,
navnlig siddende Gjerning. HendeS Legemskrcefter ere
efter Omstcrndighederne meget gode, og hendes Aandsstyrke er, som om hun endnu var ung. Som VidneSbyrd herom kan ncevnes, at den 84aarige Gamle har
endnu et saa flarpt Syn, at hun uden Briller er istand
til at l«se en endog smaatrykt Bog og paa denne Maade
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loerer eudnu mange Psalmer og gudelige Sange udenad,
hvori hun soger sin Trost og TilfredShed. Hvad der
end tilstder hende i Livet, forstaar hun at opretholde og
styrke Haabet hos sig og Andre ved en KristenS fände
og barnlige Tro. — Af Jen s Nielsens Born bleve 3
Gaardbesiddere i Kundby, 2 i Svinninge og 1 i Gudmandstrup. Om Sonnen H a n s J e n s e n vil der i fin
Tid blive Tale.

Ltamtavle over Jens Nielsens DEtlinge.
N ie lS Nielsen, Gaardfcrster i Kundby (dobt i Kundby "/»
1744 1- '/« 1834, 90'/s Aar gl.); * (gist) med Else LarSdatter af
Svinninge (sodt 1747 -j- "/» 1830, omtrent 83 Aar gl.). Havde
7 Born, deriblandt:
Jens Nielsen, Gdfcester i Kundby <db. "/> 1783 -j- "/.-1844);
— * " / . 1815 med Ane HanSdtr. (db. " / . 1787, lever endnu i
Aug. 1871), Datier af Gdejer Hans Chrislensen i ThorSlunde (f.
1740 -I- Vs 1810) og Maren LarSdtr. (f. 1754 t '«/, 1827).
JenS Nielsen havde 6 Born, nemlig:
1) L a r s Jensen, Gdfcester r GudmandStrup (f. V* 1816 -jV« 1 8 6 4 ); — * "/.° 1844 med Enken Ane AnderSdtr. (f. '»/„
1804), Datier as Gdfcester Anders Jsrgensen i Kundby og Maren
NielSdtr.
-Egteflabet barnlost.
2) Hans Jensen, Gdejer i Kunddy, AmtSraadSmedlem, Landvcesens-KommiSscer, ^olkethingSmand etc. ff.
1817);
* "/>,
1847 m. Christiane NielSdtr. ff. */,, 1828), Datier af Gdejer i
GudmandStrup NielS RaSmuSsen ff. Vs 1788 -j- "/s 1841) og
Ane Christofiersdlr.- ff.
1800, lever endnu). Se NielS NaSmuSsen, Side 152.
HanS JensenS 7 Born:
1. Else Marie HanSdtr. ff. V. 184V); *
1871 m. JenS
Jensen af Nybjergby. — 2. JenS Hansen, s. "/,o 1851.
— 3. Maren Christine HanSdtr., f ^Vs 1855. — 4. Susanne
Marie HanSdtr., f. "/,«» 1857. — 5. Ane Sofie HanSdkr., f.
"/>s 1860.
6 Nielfine Christiane HanSdtr., f. "/. 1863.
7. Laurine Kirstine HanSdtr., f.
1865 -j1867.
3) N ie lS Jensen, Gdejer i Svinninge ff.
1 8 2 0 ); — *
Vs 1852 m. Ane Kirstine JenSdtr. ff. V. 1826), Datier af Gdejer
i Kundby JenS G re ge rse n ff. Vs 17V4, lever endnu) og Ane
Sofie Tostegaard ff. 'V , 1800, lever endnu). Havde 5 Born:
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1. JenS Nielsen, f V, 1853 -s- */» 1853. — 2. Karen Marie
Nielsen, f. " , 1855. - 3. Ane Sofie Nielsen, f. «/» 1858.
- 4 Juliane Kirstine Nielsen, f. " / „ 1860.
5. Jens
Nielsen, s. "/ . 1867.
4) K aren JenSdtr. sf.
18221; * '/. 1840 m.
Gdejer i Kundby NielS Jensen sf. ^
17061. Havde 6 Bern:
1. Birthe Kirstine Nielsdtr. sf.
18421; - * "/« 1865 m.
Soren Christensen af Knndby. - 2. Ane Marie NielSdtr. sf.
)'» — * -/. 186 0 m. Anders Olsen i Hoed. — 3. LarS
Jensen Nielsen, f. "/o 1840.
4. Karen Sofie NielSdtr-, s.
»/. 1851 11852. — 5 Karen Sofie NielSdtr., f. " / „
1858. - 6. Jens Peder Nielsen, f. "/ , 1857
1857.
5) Ane S o f ie Jen Sdtr. sf. " / 2 18251; — * '»/» 1851 m.
Gaardejer i Kundby JenS Madsen sf.
18201. Dereß 7 Born:
1. JenS Nielsen Jensen, f. '/.2 1851 s " / , 1858.
2. Ane
Kirstine Jensen, f. "/>, 1853.
- 3. Niels Jensen, f. "/»»
1856. — 4. JenS Nielsen Jensen, f. °/r 1850.
5. Maren
Sofie Jensen, f " / , 1862.
6. Lars Christian Jensen, f. "/,
1865.
7. Ane Hansine Christine Jensen, f. L'/s 1860.
6) J e n S Jen sen , Gdejer i Svinninge sf. ^ 1 8 2 0 1 ; * *'»
1856 m. Ane Sofie Frost sf. 221 18331, Datter af Goejer i Kundby
David Frost sf.
1802
"/» 1870j og Johanne JenSdtr. sf.
18071. D e re S 4 B srn :
1. Jens Nielsen Jensen, f. "/« 1857.
L HanS Peder Jen
sen, f. " / . 1850 -k
1862.
3. Julian.' Sofie Jensen. f.
1861.
4. Ane Marie Jensen, f.
1865.

13. L a r s I s r g e n s e n ,
Gaardejer, 5ognesoged i Udlejre (ÄederiKsöorg Amt)
„A n hojt sortjent Bonde, som den störe Beiden aldrig
bar Hort omtale, men som dog ved sin Bändel ogVirksomhed i Livet har sortjent et hcederligt Eftermcele; En
af Bondestandens bedste Medlemmer, hvis Minde bevares i kjcerlig og trofast Erindring af de Mcrnd, i hvis
KredS Han levede", om Han end allerede har hvilet i
henved 21 Aar i sin Grav, - en saadan Mand ville
vi her stifte Bekjendtflab med, og derved bidrage til, at
Han ogsaa maa lcrre at kjendeS og mindeS af navnlig
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den danske Bondes störe Kreds. Denne Bonde er d.'i,
ovenfor ncrvnte, forhenvoerende Arvefcester L a rs J o r 
gen sen i Udlejre. Di benytte ved denne Hans Livsstildring de venlige Mindeord, som „Flere af Dlstykke
Sogns Beboere", Hans Sognemcrnd, lode indfore ved
Hans Dodsfald i Amtets Tidende, samt en Skildring,
der senere indfortes i „Nekrologiste Sam linger", idet vi
fuldstoendiggjore samme med endet biografifle og andre
Meddelelser, som vi have vceret heldige nok at indhente
fra andre Sider. Inden vi imidlertid ville omtaleLarS
Jorgenscn, anfore vi Folgende om den Familie, hvoraf
Han var udsprnngen. Hans Bedstefader var cn dygtig
Skrceder, der havde lcrrt Haandvcerket i Kjobenhavn og
siden drev det i Dezo By, Annexet til Nabosognet Stenlose. Sonnen Jorgen Andreasen (fodt 17M, -s- 1819).
der baade havde lcert FaderenS Haandvcrrk og Agerbruget, erholdt ved Giftermaal med Gaardmandsenken
Karen OlSdatter (fodt i Udlejrc i M aj 1758, -s-3. Januar
1832) en Gaard i Udlejre. Denne Jorgen Andreasen
var cn mcget hcederlig Bonde. Han benyttede strax de
Fordelc. som Rcgjeringen i Slutningen af forrige Aarbnndrede tilbod Befolkningen i Hans Egn: Han skaffede
fig Arvefceste-Skjode paa Gaarden, lod sine Marker owgjcerde af levendc Hegn og forbedrede paa enhverMaade
fit Agerbrug. Han var saaledes den forste Bonde, som
i den Egn plantede K a r to f le r i Marken. Landhu^
Hvldnings-Selflabet paafljonnede flere Gange ved Prcemier
og paa andre M aader Hans Virksomhed; ligesom ogsaa
Hans Kone engang belonnedeS af samme Selskab for
HuSflid. Jorgen Andreasen var Sognefoged ogLcegdSmand fra 1808 til sin Dodsdag. Dette Wgtepar avlede
4 Born sammen.
L a r s J o r g e n s e n , der var den Wldste af det nysncrvnte SEgteparS Born, blev fodt i Udlejre den 28.
^remraqende danfle Bonder.
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Jan u ar 1792. Faderen arbejdede tidligt paa at flaffe
Drengen en saa god UnderviSning, som det i de Tiber
var muligt at give enBondeson. Barnet blev saaledes
sendt til Bedstefaderen i Vezo, for der at modtage Under
viSning af en Leerer, som Bonderne holdt til deres Born.
Ester et Saarigt Ophold her kom Han tilbage til sin
Fader, og besogte nu Sognets Skole, indtil Han forste
Sondag efter Paaske 1806 konfirmeredes i Olstykke Kirke
af Sogneprcesten Bagger. Derefter forblev Han i en
Rcekke af Aar i sin Hjemstavn, hvor Han deltog i landlige Sysler. D a Han var et livligt og opvakt ungt
Menneste, blev det defluttet at sende Ham til SkolelcererSeminariet paa Jonstrup. Her ankom Han som Elev
den 1. M ai 1811. Af Breve til Hjemmet herfra ses
det tydeligt, hvor kjcert Opholdet paa Seminariet var
Ham, hvor taknemmelig Han var mod sine Foroeldre og
hvor vel Han anvendte sin Tid. Dette fldste bestyrkeS
ogsaa ved det Vidnesbyrd, der meddeltes Ham, da Han
afgik fra Seminariet, thi med Hensyn til sine „Kund
staber og Fcerdighed i UnderviSning" ansaa's Han voerdig til at erholde Karakteren „m eget d u elig ", ligesom
Hans „Forhold" i det Hele betegnedes som „m eget
ro S v cerd ig t". D a Han nu herfra vendte tilbage til
Hjemmet, i M ai 1814, begyndte Han at undervise Born,
men opgav dog snart dette for at kunne gaa sin Fader
tilhaande ved Agerdyrkningen. I 1818 afstod Faderen,
paa Grund af Svagelighed, Gaarden til Sonnen, med
Loste om, at Han senere flulve blive Ejer. Fra nu af
optraadte Han saaledes som selvstcendig Mand, og blev
i mange Henseender et Monster for Omegnen. Enkelte
Trcek fra Hans tidligere Liv tyde hen paa, at Han besad stör Forkjcrrlighed for Agerdyrkning: saaledeS havde
Han engang i en Ferie, da Han kom hjem fra Semina
riet, listet sig til at besaa' 2 Tdr. Land med Kommen,

163

og man blev senere meget overraflet ved denne Hans
Lirksomhed. D a Han nu selv havde faaet Gaard og
Jord, fulgte Han stedse sortrinlige D r i f t s p l a n e r , benyttede med Forstand alle Forbedringer as A g e rd y rk n in g S - R e d s k a b e r, opelflede sorfljcellige nyttige R o dv cex ter og K a a la r te r og flaffede sig ved Trcep l a n t n i n g en godFmgthave. D a Hans Foretagender
vare anlagde med Jndsigt og lykkedes godt, vil man
letteligt -egribe, hvor velgforende en Jndflydelse LarS
Jorgensen har maattet udove paa Omegnens Beboere i
landokonomifl Henseende. For 1818 var det almindeligt, at saasnart en M and fik det sidste Neg i Hus, blev
alt Kreatur fluppet lo s; man opgav Wvret, som det
heb, ligegyldigt om Naboen havde indhostet eller ikke.
„Nu har mine Barster og mit Kvoeg Lov til at gaa
over hele Heropien" (Europa), sagde mangen En af D atidens uoplyste Bonder. Han var den Forste der i
Egnen, der indforte M a rk fre d . For denne Foranstaltning maatte Han imidlertid taale wegen Miskjendelse
og mange Krcenkelser, og der hengik slere Aar, for Folk
künde indse Gavnligheden af Markfreden, menMiskjendelserne og Krcrnkelserne bar Han ved denne som ved
andre Lejligheder med ophojet Sjcelestyrke og hostede med
en ydmyg og rolig Glcede den stille Lon, som den gode
Bevidsthed skjoenkede Ham, naar Han paa den velvilligste
og uegennyttigste Maade havde vcrret sine Medmennefler til Tjeneste. — I Aaret 1819 udncrvntes Han til
S o g n e fo g e d og L c rg d sm an d og vedblev at rogte
bisse Bestillinger indtil sin Dodsdag, altsaa i den lange
Rcekke af 30 Aar. Den 7. September 1822 crgteviedes
Han i Snodstrup Kirke af Prcvsten Galthen til Pigen
J o h a n n e M a r g a r e th e S o r v ü s d a t t e r (fodt iLille
Rorbcek den 6. Septbr. 1801, konfirmeret i Snodstrup
Kirke af den nysncevnte Prcrst 1816, -f 30. April 1864),
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en D atier af Arvefcester Soren Andersen i Lille Rorbcek (fodt i Olstykke 1749, cegteviet i Snodstrup Kirke
af Proesten Sepstrup den 26de M ai 1797, -f . . . )
og Hustru Ellen . . . (dobt 2. April 1764, -f . . . ).
I dette stt ZEgteflab blev Lars Jorgensen Fader til 4
Sonner og 4 Dotre, hvoraf 2 Sonner ere dode. Forst
den 10. Oktober 1825 fik Lars Jorgensen Arveforste paa
fin Gaard, der er flyldsat for gammelt Hartkorn 6 Tdr.
4 Skpr.
Album, nyt Hartkorn 6 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk.
2Z Album med et Areal af 53 Tdr. Land Ager og Eng.
— Ved Hans nidkjcere Bestrcrbelser dannede der sig i
Aaret 1834 en la n d o k o n o m isk F o r e n in g i Olstykke
Sogn. Denne Forening, hvis Medlemmer samledes om
Vinteraftenerne til Sam tale og Lcesning, da der ved
Gaver og Bidrag Var bleven tilvejebragt en ikke ubetydelig L a a n e -B o g s a m lin g , vedblev at bestaa, indtil en lignende Forening i Aaret 1843 blev stiftet for
hele Amtet, dertil normest foranlediget af den af Boghandler K ro g i Hillerod og Sognefoged, senereLandsthingsmand P e d e r H an sen i Udesundby i 1840 oprettede „Sognefoged-Forening". — Ved Christian VIII.s
Tron-Bestigelse i 1839 var Han Medlem af en Lyko n s k n in g s - D e p u ta tio n afBonder fraFrederiksborg
Amt, ved hvilken Lejlighed der af Ordforeren, den nySnoevnte Peder Hansen, overraktes Köngen en af LarS
Jorgensen forfattet Adresse, hvori Onfket om Jndforelse
af „almindelig Vcrrnepligt" djcervt udtaltes. D a Lars
Jorgensen saaledes var en Mand, der besad ualmindelige Evner og Dirkekraft, og i Jndsigter var langt forud
for Flerheden af sine Jevnlige, vil man ikke kunne undre
sig over, at Han, som- allerede anfort, som meget ung
M and var bleven udnoevnt til Sognefoged og Loegdsmand, og ligesaalidt vil det vcekke nogen Forundring,
naar man ser, at denne Mand, der maatte voere vel
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stiktel til nt virle i Äommunens Tjeneste ogsaa i anden
Henseende, stra; efter Landkommunal-Forfatningens Jn d forelse i 1841, vnlgtes tit Medlem af S o g n e - F o r s ta n d e rs k a b e t for Dlstykke S o g n ; Han var saaledes
Medlem nf samme og endvg detS F o rm a n d i Aarene
1842- 48, veb hvis Slutning Han nedlagde Fvrmandsposten, nodt dertil af sine mange Forretninger som Lcegdsmnnv vg af fit svage Helbred. SognetS Dedoere og
de stedlige Dvrigheder vare lige enige om at rose Hans
Dygtighed, Nidkjcerhed og Retsindighed i alle de ncrvnte
Stillinger, og nceppe har Nogen kunnet udfore Lcrgdsmands-Forretningerne med storre Sagkundstab og Nojagtighed eud Han, endog i de sidste vanflelige Aar under
Hans tiltagende Sygdom. „Med Mcrnd som Lars
Jorgensen dehover feg ingen edsvvrne Medhfcrlpere",
borte man oste Sogneprcrsten at erkläre. Hans mangesidige Pirksomhed, der var sua rig pan Nelsignelse, var
just stör deri, at Han sogte at sremme de smaa og sted
lige Jnteresser; men mange af Hans entelte Handlinger,
som Hans Samtidige benyttede men ikke optegnedc, cre,
som saa megel Andet, svundne hen i Tidens henbrusende
Strom . En Retning af Hans Mrksomhed sortjener dog
endnu at vmtales. Han var i hoj Grad begejstret for
O ld s a g e r, vg Alt, hvad Han selv besad, eller hvad
Han i Egnen künde komme paa S por efter. tilstillede
Han der nordifle Oldflriftselstab, hvis Bestyrelse meget
oste har ncevnet Lars Jorgensen i Udlejre som En af de
Mcrnd, der tilsendte Selstadet ethvert Stykke af antikvarifl Bcerd.
Lars Jorgensen devarede i fit Id re Skiktelsen af
en gammeldags Bonde: hverken med Hensyn til sin
Bolig eller sin Klcrdedragt onflede Han at ansss for
mere, end hvad Han var ifolge sin Stand. Hverken
Hans Kdre eller Hans Tale tydede paa, hvilken lys Aand
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der boede i Ham. M en gav man Ham et eller andet
Sporgsm aal, landokonomiske eller kommunale Säger vedkommende, at besvare, da forstod Han med Pennen fortrcrffeligt at klare Sagen, og Ingen, som blot havde
gjört et flygtigt Bekjendtskab med Ham, flulde formodet,
at Han var istand til paa den Maade at udvikle sine
Tanker. Med denne Klarhed i Aanden forbandt Han en
sjcelden Uegennyttighed. SognetS Beboere sagte gjerne
Hans Dejledning, Raad og Hjcrlp, og saa' Han stg istand
til paa den ene eller den anden Maade at understotte,
undlod Han det ikke. Denne sjcrldne Bonde — der sikkert,
hvis Han havde levet längere, vilde vcere bleven En af
LandetS kaarne Mcend — udaandede sit sidste Suk den
12. Septbr. 1849. Familien tabte i Ham en trofast og
omhyggelig ZEgtefcrlle og Fader, Sognet tabte en retsindig. en sjcelden oplyst, virksom og velvillig Mand.
HanS Sognemcrnd med Prcrsten M o h l i Spidsen oprettede Ham derfor et Gravmcrle, der bcrrer den simple
og velmente Jndstrift:
„D in lyse Aand, D it «dle Hjcrrte
V il savneS tidt med stille Smerte."

Ved HanS dodelige Afgang vidnede „Flere af Olstykke SognS Beboere" offenligt blandt andet saaledes:
„HanS Minde vil lcenge bevareS for Alt det, Han har
virket ved Raad og D aad til AlmenoplySning og Agerbrugets Fremme. Glemt flal Han aldrig blive af dem,
blandt hvilke Han har virket saameget Godt. Velsignet
vcere HanS Minde!" — Til Opfyldelsc af bisse gode
Forscetter og Onster ogsaa hoS kommende Slcegter
onsteS og haabeS, at denne LivSflildring maa blive et
Middel.
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14. H a n s S r e n - H o lt r ,

Gaardejer i Orte (Ddeiise Amt).
^ la n d t det forrige Aarhundredes vist ikke mange sarlig fremragende dansie Bonder indtager ogsaa Fynboen,
Selvejer-Bonden H a n S B r e n d h o lts p a a „Brendholtsgaard" i Orte Sogn, det nuvcerende Odense Amt, en
haderlig Plads. De Efterforflninger. vi have anstillet,
og de Oplysninger, vi have sogt at indhente fra den
Egn, hvor Han levede, om Hans Liv og Virksomhed,
have hidtil ikke bragt noget Udbytte.
Maaske det
lettere vil lykkes, efterat den offenlige Opmarksomhcd
nu henledes paa, og Mindet opsriskes om Ham. Hvad
der her meddeles om Hans Brendholts, blev offenlig udtalt om Ham nogle Dage efter Hans Dod og findes i
„Odense Adresse-Kontors Efterretninger" sor 1775, og
det vidner i al dets Korthed vistnok tilstrakkeligt om,
at Han maa have vceret en scerdeles dygtig, ansät og
fremragende Bonde, der vel fortjener, om Han end alle
rede i ncesten et helt Aarhundrede har hvilet i sin Grav,
at Hans Eftermale opsriskes sor Nutid og Fremtid.
H a n s B r e n d h o l ts var bondefodt 1692 i Skalbjerg By, Vissenbjerg Sogn. D a hanS Forceldre m arkede god naturlig Bittighed hos Ham endog i hans unge
Aar, lode de Ham i Odense lcere at regne og skrive.
samt baade Dansk og Tydfk. Han kom derefter i Tjeneste hos Biskop M ü lle r i Odense og senere hos
General-Major H o lstee n , og tjente paa ethvert Sted i
Aar. D a Han imidlertid var overbevist om, at Agerdyrkning var det Bedste og den S tand, hvori Han var
fodt, den lykkeligste, begav Han sig hjem til sine Foraldre, da boende paa Baden, sor at leere dereS artige
Bondegjerning. I 1716 sastede Han Brendholtsgaard
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hvrlken Han senere kjsbte paa den kongelige Auktion.
Fvrmedelst Hans Vid og gode nakurlige Forstand blev
hau brugt til adstillige Forretninger. I Aaret 1728
l'lcv Han veb Birkeretten i Ravnsbjerg udvalgt til
L n n s - og T a x a tio n s - M a n d i dct hele Distrikt,
nogle Aar derefter beordret til at maale DistriktetS
Grcendsestjcrl »den omkring Vildbanen, Jagten angaaende,
hvorover Han gjorde et Pers, hvortil Han og havde
gode naturlige Gaver. Aar 1734 blev Han as S tiftamtmanden og Bifloppen i Odense udncevnt til at maale
og laxere alle Kirkejorder og de Gejstliges Zorder og
Grunde paa Den LEr»; i samme Aar bestikkedes Han
til K irkevcerge for O rte Kirke. I Aaret 1762 blev
Han af Kancelliet udmceldt til at vcrre en af de saakaldte „L an d m crnd" i Rugaards Amt ved LandvcesenetS
Forretninger, hvilke Han og bivaanede nogle Gange;
men da Alderdom og legemlig Skrobelighed indfandt
sig hos Ham, maatte Han vverlade denne Post til en
Anden.
Hans Brendholts var 2 Gange gift, forst med e»
Enke Kirsten PovelSdatter og anden Gang med Anne
MadSdatter, bondefodt i AssenS. Med Sidstncrvnte
levede Han i Wgtestab i 43 Aar og havde i samme 7
B orn, hvoraf 1 S o n og 2 Dotre overlevede Faderen.
Denne fremragende Bonde dode 8. MartS 1775, i sin
Alders 83. Aar, med P auli Ord i Munden: „Jeg har
Lyst til at oploses og vcrre med Christo, thi det er jo
meget bedre" (Fil. 1, 23).
I Anledning af hanS Dodsfald offenliggjordes fol
gende „Tanker":
,,Ja, Salige! dr fidste Ord
D u talede paa dcnne Iord,
Ej btdre kund« vom.
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Du kjmdte Gud og tjente Ham,
Nu faar D u sor hanS Sro l og Lam
I Himlen Frhd og ^Ere.
As foranforte stjsnneS kau,
HanS BrendholtS Var en vittig Mand.
Han og besad den Gave,
At vare munter, tcrttelig,
Hvorved Han elflet cjorde sig
Af Hsje og as Lave.*

15. D en fynske O p v c e k k e lse s-P rc e d ik a n t,

C h r is te n M a - s e n ,
yusejer i Bregnsr (Gdense Amt)

S ta n g e af os Mldre ville sikkert erindre fra vore
yngre Lage, at der den Gang var megen Tale om de
saakaldte „sreerke J y d e r " , en Del aandelig opvakle
Bondcrfolt i den sybligeDel af Norresylland, der lcrnge
og kräftigt modsatte sig Brugen i Skolerne af de anvrdnede Skoleboger: „Balles Leerebvg" og den nye Udgave af „Luthers Katekismus", hvilke de fordonne svm
ukristelige, og vedbleve at taale den utaaleligste Forfolgelse med Pengeboder, Prvresser og Fcengsel sor dereS
Modstand. Ligeledes ville vi sikkert erindre os, at der
noget feuere fandk i Flien en stör aandelig Opvcekkelse
Sted, der daglig voxede i Udstrcrkning; og en Del af
os mindes vel endog endnu Navnene paa nogle af de
fromme og troende Lcegmcend, der bleve Midler i Herrens Haand til mangfoldige Sjceles aandelige Frelse.
Fra de fleste Prcrkestole rundt om i LandetS Kirker —
saaledes lyde idetmindste Nidnesbyrdene fra paalidelige
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Moend — forkyndteS en kold og matMoral-Filosofi, en
fast- og kraftlos Dydelcrre, „en naturalistifi Vantro",
istedetfor Evangeliet om Naaden ved Troen paa Ver
dens Frelser. D et profetiske Ord synteS at voere gaaet
i Opfyldelse ogsaa i Danmark: „Mine Tjenere, flger
Herren, ere ligesom Hunde, der ikke kunne gjo." Guds
Hus stod derfor noesten allevegne tomt, og vor det end
ikke allevegne bleven til en „S atan s Synagoge", saa
dar det dog smittet saaledes af den franste og tydfle
Fornuft-Religion og stjoendet saaledes af Dantroens
Prcrster, at det var ikke langtfra at voere en Forgaard
til samme. D e Sjoele, der attraaede noget Hojere, sogte
derfor Opbyggelse i Hjemmets Stilhed, snart sogte Ligesindede sammen til flig Opbyggelse, og saaledes opstod
Tid efter anden de saakaldte „gudelige eller heilige Forsamlinger", der snart bleve en saadan Torn i Oset paa
mange Proester, at de stroemmcdes op af deres Sovn og
paakaldte — den verdslige Ovrigheds Arm mod „de
Heilige", hvis »horte og statsfarlige Brsde bestod i, at
de i Forening sogte at opbygge Hinanden ved Bon,
Psalmesang og Lcrsning i Guds Ord eller en aandfuld
Proediken i L u th e r s , B ro k m a n d s ellerH. M ü lle r s
Postille. Blandt de Loegmornd, der vare Hovedlederne
af de fynfle gudelige Forsamlinger, bor navnlig noevneS
Husmand og Tommermand C h ris te n M a d se n paa
Bregnor Mark i Drigstrup Sogn, Gaardejer P e d e r
L arsen S k rc e p p e n b o rg i Tommerup, L a rs P e d e rsen M ö lle r i Vigerslev, Gaardfcester A n d e rs L ar
sen i Gamborg og HuSmoendene R a S m u s N ielse n
i Drigstrup og J o h a n N ielsen af Skaarupor, et
Fifierleje ved Svendborg-Sund. Jdet vi henvise til
Lindbergs „Nordiste Kirke-Tidende", hvis 2. Aargang
indeholder en meget omstcrndelig Beretning om de gude
lige Forsamling i Fyen og Sjoelland; til Ludvig Hel
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wegS „Kirke-Historie", der ligeledeS giver vcrrdifulde
Bidrag til bisse ForsamlingerS Forfolgelses-Historie, og
endelig til S trom s ..Efterretninger om Kjcerteminde
Prcester" etc. (i „Sam linger til Fyens Historie"), hvilke
samtlige Meddelelser vi fuldstcendiggjore med nogle pri
vate Oplysninger, ville vi her käste ct Blik paa den
Forstncevnte af de ovenfor anforte 6 Fynboere, paa
C h r is te n M a d se n , „den egenlige fynfle OpvcrkkelsesPrcrdikant".
En Snedker RaSmus Klinck i Kjcerteminde havde
optaget i sit Hus en gammel Skomager-Svend O le
H enrik S v a n e , der ellerS flulde vceret Lem i Odense
AmtS-Fattighus. Denne gamle sättige Skomager Var
en SjcrllandSfar fra Kulsvier-Egnen; havde i sin Ungdom
rejst meget paa sit Haandvcerk i Tydflland, hvor Han
var bleven kristeligt paavirket, var senere i Kjobenhavn
bleven bekjendt med den navnkundige norfle OpbyggelsesPrcrdikant H a n s N ie lse n H an g e og havde derpaa
ophvldt stg en Del Aar i Svendborg, men tog, da
Alderdommen kom, til Kjcerleminde, hvor Han boede
indtil sin Dod hos Rasm us Klinck, der kjendte Ham fra
Svendborg og allerede den Gang var kommen til alvorlig kristelig Eftertanke ved at tale med Ham. Nu
foranledigede det daglige Sam liv ganffe naturlig en
Husandagt, hvori foruden KlinckS egen Familie kun en
gammel blind Pige deltog. Dette stod saaledes hen fra
1814 til Slutningen af 1818. D a traf det sig, at en
HusmandS Kone fra Drigstrup, Annexet til Kjcrrtcniinde,
var kommen ind og horte den gamle Svane, der var
en sjcelden begavet og gudfrygtig Mand, lcese i sine
gudelige Boger ved den omtalte Husandagt, og tale
om den Fred og Glcede, der kun er at finde i Troen
paa Guds Naade i Christo Jesu; og da hun kom hjem,
fortalte hun sin Mand, ovennavntc Christen Madsen,
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vm den Glcrde hnn havde Haft af at höre den gamle
Skomager tale om Guds O rd, som hun fandt der var
anderledes Salvelse i, end i Prcestens Fornufl-Pr«diken,
og hun t>ad Ham om, at Han ncrste Sondag Eftermiddag
vilde folge med hende derhen. Han formente hende itke
at gaa til denne Audagt, naar hun selv vilde, men Han
havde den Gang ingen Tid lil at folge med hende, fvr
Han arbejdede baade Sondag og Sogn.
Znden vi gaa videre anse vi det for rigtigt at give
en kort personalhistorisi Oplysning om Christen Madsens
og Hans HustruL Familie-Forhold og ydre Livsvilkaar.
Christeit Madsen saa' forste Gang Dagenö Lys 1. M arts
1776 i Munkebo Sogn. men da Stedets Ministerialdoger i sin Tid brcrudte og de nuvcerende ikke gaa lcengere
end til 1814, vides In te t at anfore vm Haus For«ldre.
Dettc gjcelder vgsaa om Hans Borne-og Anglingsalder.
At Han maa have lcrrt Tommerhaandvcrrket, er en
Selvfolge, da Han som Mand drev dette Haanbv«rk.
Ester at have crgtet sin Hustru M e tte M a rie N ie ls d a tte r (dobt 16. August 1778), en Datier af Snedker
Niels Nielsen (fodt 1738, dod 9. Zanuar 1799) og
Hustru M aren . . . (fodt 1738, dod 6. Aug. 1803), bosatte
Han sig som Husejer paa Bregnor Mark.
Ret larnge varede det ikke, for Chr. Madsen vgsaa
dog en Gang maatte med sin Hustru til HuSandagt hoS
Klincks, og her flog Sandhedsordet Ham. Han blev
greden af en hojere og uforklarlig M agt, der gjorde Ham
til hvad Han feuere Iilev, kristeligt talt; men for Han
künde boje sig for Sandhedsordet i kristelig Kdmyghed,
maatte Han gsennemgaa en indre Kamp, der var saa
voldsom og ledsagedes af saa betcenkelige legemlige Tilfcrlde, ar Hans Lenner endog frygtede for, den vilde koste
Hans Liv. I 6 Uger varede denne Tilstand, endelig
kom Han til Ao, da det forekom Ham, at Herren selv
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havde aabenbaret sig for Ham i sin Lidelses-Stikkelse og
givet Ham Forvisning om Hans Naadestand; Han var
nu i sit Hjcrrte vis paa, at Han havde sine Synder forladte og var et GudS Barn. Det var just paa Köngens
Fodselsdag den 28. Jan . 1819 Han ndgik af hin Kamp
som den, der scjrede, og derfor festligholdt Han altid
senere den D ag som sin Fodselsdag. Den Fred og
Glcede i Herren, Han havde fundet, künde Han umuligt
vcere ene om; Han brcendte af Jver for at drage alle
Mennefler fra den syndefulde Sikkerhed, hvori Han selv
havde vandret, til den frimodige Glcede, Han havde
fundet i Troen. Chr. Madsen var hojt anset og agtet
paa hele Egnen, saa det rygtedes snart, hvilken Forandring der var foregaaet med Ham, at Han var gaaet
over til „de Heilige", og Folk strommede nu af Npsgjerrighed til Klincks Hus, for at höre denne Bonde,
der aldrig künde blive trcet af at täte om aandelige
Ting og som forstod at udlcegge Bibelen trods nogen
Prcrst; som flildrede med folkelig Veltalenhed Syndens
Vederstvggelighed, Verdens Ugudelighed og Herrens störe
Naade mod Alle. Og da Chr. Madsen, som den mest
veltalende M and paa Egnen, gjerne var Skaffer ved
alle Bryllupper og andre Gilder, hvor Han for havde
moret Gjcrsterne ved sine vittige og lystige Jndfald og
fyrige Taler til Brudeparrets 8Ere osv., saa havde Han
nu Lejlighed til i de talrigste Sammenkomster at tale
et og andet Alvorsord til Paamindelse og Opvcekkelse.
Mange künde naturligvis ikke fordrage, at de saaledeS
flulde afbrydes i deres Lystiqhed og besvceres med Alvorstanker, og Han blev derfor siden ikke bedet om at vcere
Skaffer hoS Andre end dem, som mente, at Glceden ikke
sorstyrredes men forhojedeS ved en Sam tale om de alvorligste og dybeste Sandheder. Men det var ikke alene
saadanne Lejligheder Han benyttede til at paaminde sine
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Medmennester om det ene Fomodne; Han formanede og
paamindede i Tide og Utide, og anvendte altid helr
Sondagen udelukkende til Opbyggelse. De, som nu
vaktes ved Hans Zver til at prove sig selv for GudS
Aasyn, fluttede sig naturligvis ncermere til Ham og kom
gjerne til Ham Sondag Eftermiddag, hvor de da anvendte et P a r Timers Tid til at tale om Kristendommen,
läse i Bibelen, bede og synge Psalmer med hverandre.
Og da de nu afholdt sig sra de sadvanlige Laug, fordi
de ikke langer sandt Behag i dem, begyndte de at spotteS
og Hades af dem, som ikke lunde taale det levende
Exempel af et gudeligt Levnet saa ncrr for deres Ojne.
De kaldteS nu spotvis „de Heilige", sijaldtes for „Fanatikere" og bleve ved Aviserne, ifcer af „Fyns Stiftstid."
ved Soren Hempel, ndraabte hele Landet over for en
„ny svcermerifl Sekt". Men saa drev Nysgjerrigheden
Flere til at söge hen til Kjarteminde-Egnen, for at höre
den „nye" Lardom og se den nye Bonde-Pradikant, og
de bade da ofte Ehr. Madsen om at besoge dem, for at
de künde tale narmere sammen. Han begyndte da at
komme videre om i Fyn, og hvor Han kom paa Besag,
samledes gjerne en Del Naboer, for at se denne Mand,
der var dem som et Vidunder. Saaledes voxte de opvakte Äristnes Tal beständig hist og her; de saa Troende
holdt sig da naturlig sammen, og smaa Andagts-Forsamlinger begyndte at holdes paa mange Steder, ikke
alene paa Halvoen Hindsholm, men ogsaa i de til
grandsende Herreder.
P a a denne Tid var J e n s P a lu d a n - M ü lle r ,
„en alvorlig og vardig Mand, stundom streng nok imod
Andre, men altid strengest imod sig selv", P rast i
Kjarteminde. Han og de Opvakte vare vel uenige med
hverandre om mange Ting, men Han lagde dem ingen
Hindringer i Vejen. Han blev imidlertid i 1819 Sogne-

175

prcrst ved S t. Knuds Kirke i Odense og Stiftsprovst i
Fyn og fik til Eftermand i Kscerteminde Prcrsten i Vissenbjerg, Prof. C h ris to ffe r S c h rö d e r A ndresen. Fra
forst af syntes det, som om Andresen vilde stille fig i et
venligt Forhold til de Opvakte, men Degnen Ju u l i
Drigstrup, deres ivrige Modstander, fik Ham snart omstemt. Den gamle residerende Kapellan H a n s R hu
m an M o n r a th , der dar bleven greben af Opvcekkelsen,
fluttede fig derimod til de Opvakte, og fljont Han holdt
de selvsamme Prcrdikener hvert Aar, var det nu som
om der var kommet nyt Liv i dem, og en ikke lille
Kreds samlede fig med Opbyggelse om Ham.
En S trid, som de Opvakte tidlig fik med Andresen,
fik en folgerig Zndflydelse paa dem. Som ivrig R a
tionalist hadede Han den nye Opvcrkkelse, der navnlig
greb stcerkt om fig i Hans Sogne, og i sine Prcrdikener
rasede Han mvd den „nye Sekt", som i Hans Ojne var
„en Hob Farisceere. Hyklere, Fanatikere". D a de asholdt
fig fra verdslige Forlystelser, som de ansaa' for syndige,
angreb Han dem iscrr derfor, Han gik endog saavidt, at
Han sagde paa Prcedikestolen — efter hvad der senere
ved Vidners edelige Forklaring blev oplyst for Retten — :
„Jeg dandser og min Kone dandser, og hvem der siger,
det er Synd, er en Farisceer og Hykler". Denne og
lignende M ringer foranledigede Chr. Madsen til at
lcrgge den stcerkeste Lcrgt paa Afhold fra D ands og
saadanne Forlystelser, og at paastaa, at en gsenfodt
Kristen under ingen Omstcrndighed künde deltage deri.
D a Prcrsten ikke künde overvinde de Opvakte med aandelige Vaaben og synes aldeles at have glemt, at Brugen
af verdslige Vaaben i alle aandelige Stridigheder give
det visse Tab, opfvrdrede Han den verdslige Ovrighed
til at forbyde de Kristne at komme sammen for at lcrse,
tale og synge med hverandre til fcrlles Opbyggelse.
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Regjeringen forulejligedes nu ogsaa medJndberetninger
vm dcnne aandelige Rorelse, og AviS-Beretninger flildrede de Opvakte for hele Folket som „en fanatisk Sekt,
der er meget farlig for Staten, og som S taten var
forpligtet til at udrydde med Svcrrdet." Den gamle
halv forglemte Forordning cif 13. Ja n . 1741 om „gudelige Forsamlinger" blev draget frem, for alter at anvendeS.
Der udgik altsaa en Kancelli-Skrivelse til Kjcrrteminde
Politi, som strcengt forbvd flige Andagts-Forsamlinger;
Folk maatte nok lcese Bibelen og gudelige Boger hjemme
i dereS Hufe, men ikke, naar der var Frcmmedc tilstede.
Dermed var Tegnet givet til en Rcrkke Forfolgelser eller
rettere Plagerier mod de Opvakte, og navnlig mod Chr.
Madsen, der ikke vilde holde op med en Gjerning, hvortil
Han mente at have guddommeligt Kald. Disse Plagerier
hidrorte mest fra Folkehobe, der drilledc og spottede „de
Heilige" overalt, hvor de samledeS, og tillod sig ikke
sjcelden Boldsomheder imod dem, som ved flere Gange
at flaa Binduer ind, hvor de vare forsamlede. Engang
greb de Voldsmcrndene paa Ferst, anmcrldte dem for
Herredsfogden og fik det S var, — at naar de lode Forsamlingerne fare, fik de vel Fred i deres Huse. PolitiBetjente og Sognefogder beorvredes til i Kjcrrteminde
og Drigstrup at passe paa, at den ene Kristen ikke kom
til den Anden, naar Han lcrste i sin Bibel eller Luthers
Huspostil eller sang en gammel Psalme, og da stete det
ofte, at Politiet jog dem fra hinanden eller anmcrldte
for By- og Herredsfogder, at de havde truffet saa og
saamange (4 til 6) fremmede Personer hos Denne eller
Hin, medens Han lcrste i en Huspostil. SaaledeS kaldteS
disse Folk for Ovrigheden. tiltaltes Haardt, truedeS med
Fcrngsel, hvis de gjorde det öftere, men sendtes saa
hjem igjen.
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SaaledeS stode Sagerne i og om Kjarteminde i
Efteraaret 1821. Ved denne Tid, da Ovrigheden ester
PrasterneS — navnlig Prof. Andresens — Opfordring
begyndte at blande fig i denne Sag, stcrvnedes Chr.
Madsen til HerredSthinget i Odense. HerredSfogden behandlede Ham meget mildt og venligt, og efter at have
forbudt Ham at holde Forsamlinger, bad Han Ham be
tanke, at Han ikke havde Kalt» til at forkynde Guds Ord,
og at det maatte vare Ham nvk, at det var Ham tilladt
at läse, synge, prcrdike, bede i Han» eget Hus for Hans
egne Husfolk. Denne venlige og kloge Behandling af
Sagen bragte Chr. Madsen til at love, at Han vilde
giore derefter. Men da Han var kommen hjem, künde
Hans Hoved og Hjarte ikke langer forliges; Han syntes
vel, at HerredSfogden havde Ret i hvad Han havde sagt,
men Hans Samvittighed lod Ham ikke have Ro; den
debrejdede Ham, at Han ikke vilde bekjende Herren for
Verden, hvorledes skulde Herren da bekjende Ham for
Hans himmelfle Fader? Han faldt Herover i en meget
haard Kamp, som ogsaa var ledsaget af starke legemlige
Lidelser, og overvandt den ikke, for Han havde bestemt
fig til at gaa til Odense igjen og som arlig Mand er
kläre HerredSfogden, at Han ikke künde holde det givne
Loste, men maatte tage det tilbage. Denne Vandring
gjorde Han med stör Frimodighed, men den var dog for
Ham som den viSse Vandring til Baand og Lanker.
Denne Gang blev Han dog ikke kästet i Fangsel, Han
truedes kun dermed, og sendtes saa hjem igjen.
Forordningen af13. Jan . 1741 tils te d e r gudelige
Forsamlinger under visse Forudsatninger, hvorimod Politiet aldeles fo rb o d dem. For at blive fri for diSse
Fortradigelser og mulig faa idetmindste saamegen Frihed
for sig og sine Venner til opbyggelige Sammenkomster,
som hin Forordning tilsteder, indgav Chr. Madsen i
Fremragend« ranfte B»nder.

12
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sammkire Efteraar (1821) en Ansogning til Dronningen,
„efterdi her tales om, at Deres Masestcet er en ret Jesu
Christi Elsierinde, som med Flid straber at bcfordre den
kristelige Kirkes Ledligeholdelse". Ansogningen havde
dog ikke den Lirkning, Han havde ventet sig. Den Ajtring
i samme, at „vores Leerer, som stulde vise os til et gudfrygligt Levnet, de viser os til at spille Kort, drikke og
dandse; det gjorc vi, sige de, og hvo der siger det er
Synd, er en Fariscrer og en Hykler", — den ansaas
som forncermelig for Sogneprasten i Kjcrrteminde, og
Dronningen, — der var dleven sammenlignet med Dronning E s th e r, der gjorde Forbon sor sit Folk — troede
ikke at kunne lade den gaa upaatalt hen; hun viste saaledes, at hun ikke var en E s th e r for sit Folk. Andresen
fik nu sit Onsie om at faa S ag anlagt mod Chr. Madsen
opfyldt. Kancelliet tilflrev nemlig under 3. Novbr. 1821
Bisioppen og Stiftamtmandcn i Fyn, at der ester Köngens
„allernaadigste" Resolution flulde anlcrggeS S ag mod
Chr. Madsen, „saasremt Han ikke maaite have sorandret
fit Forhold, siden Kancelliet nedlagde sin allerunderdanigste
Beretning' og da Stiftamtmanden og Bisioppen derpaa
havde ind erettet, „at Chr. Madsen veddlev at holde de
Ham forbuone Forsamlinger og aglede fremdeles at fort
satte dem"; saa overdrog Kancelliet Stiftamtmanden at
foranstalte Aktion anlagt imod Ham. Aktions-Ordren
dlev udfcerdiget den 10. Ja n . 1822, den 30. s. M. arresteredes Chr. Madsen, efterat Jyden J e n s F re d rik se n
fra Skanderborg-Egnen der med Ovrigheds-Pas rejste
omkring og drev Handel med gudelige Boger, allerede
den 9. Jan . var dleven arresteret efter Angivelse af
Degnen J u u l i Drigstrup, af Harme over, at Han, den
gamle Student, i en Mundstrid med den troende Zyde
var dleven overvunden af denne. Sagen anlagdeS i
Forening mod begge de troende Lcegmand og varede
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fra 17. Novbr. 1821, da det forste Forhor var optagen
over Chr. Madsen, indtil — 1828, da den sorst paakjendtes ved Underretten. Jmidlertid holdtes de to Mcend
ikke i Arrest i alle disse A ar; efter nogle Maaneders
Fangenflab loslodes de Begge mod Kaution, Jen s Fredriksen vendte tilbage til Jylland og Chr. Madsen fort
satte i Fyn sin Dirksomhed til Folkets Opvcekkelse. Fra
denne Lrcengseltids Begyndelse og indtil Slutningen af
1824 stete imidlertid den storste Opvcekkelse; istedetfor
smaa fik man störe, istedetfor faa blev der mange Forsamlinger, og hvad der hidtil havde vceret indflrcrnket
til en Afkrog af Landet, udbredte slg nu over hele Den,
ja endog til Langeland, Sjcrlland, Lolland og Jylland.
D et er denne Opvcekkelse, som Lindberg og Helweg have
givet Normet: »den fynske O pvcekkelse", hvorimod
Retten ander den forste Forfolgelse mod Chr. Madsen
og mange Flere kaldte de Opvakte: » K jc ertem in d eS e k te n ".
Saaloenge Chr. Madsen sad arresteret, begyndte
mange Andre at fore Ordet, det borgerlige Tryk forogede
deres Fyrighed og Jver, og en Heftighed, som altid
fslger med saadan Tilstand, ledsagede allevegne Opvcrkkelsen. Og da Chr. Madsen var losladt af Fcrngselet,
drog Han omkring i hele Fyn, og hvor Han kom frem,
fandt Han altid nogle Oren og Hjcrrter aabne. AktionsOrdren udvidedes vel derhen, at Han nu tiltaltes tillige
for de Forsamlinger Han vedblev at holde, men da Han
i sit Hjcerte var vis paa, at Han gik Herrens SErinde,
künde det ikke bevcege Ham til at tie; Lcegprcedikanten
forkyndte tvertimod offenlig Laven og Evangeliet med
et saadant Trosmod og en saadan Aandskraft, at ogsaa
mangfoldige Andre vare visse paa, at Han dreves af en
hojere Aand.
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RegjeringenS Opfattelse angaaende Forsamlingerne
havde imidlertid forandret sig. Gouvernoren over Fyn,
P rinds C h r is tia n F re d e rik , dar kommen til Erkjendelse om det Urigtige i den hidtil fulgte Fremgangsmaade mod de Opvakte, og en Jndstilling af Ham havde
til Folge en meget mcrrkelig Kancelli-Skrivelse af 7.
Septbr. 1824 til Fyns Biskop (Plum), bestemt til Meddelelse for StiftetS Prcester. Denne Slrivelse, der kalder
de Opvakte „fromme og scedelige M ennefler, udtaler
blandt andet: „at Gejstligheden bedst bor kunne oplyse
Almuen om Religionens Sandheder; men ikkun ved
a a n d e lig e V a a b e n kan dette udrettes, ved fand evangelifi Kristendoms Foredrag i Skolerne, fra Prcedikestolen,
i de religiöse Forsamlinger og Bibellcrsninger"; at
„Prtrsten bor indskrcenke sig til med a l S a g tm o d ig h e d
at overbevise dem af Skriften", at „den verdslige Ovrighed burde ikke forfare i denne Anledning uden Opfordring fra Sogneprcesten, og da vilde det endda fra
Negjeringens Side vcrre at tage i nojeste Overvejelse,
om denne i Forhold til sin Menighed har handlet som
en retflaffen og oplyst Sjalesorger." — Den borgerlige
Forfolgelse mod Forsamlingerne ophorte nu; men de
paabegyndte ProceSser mod Chr. Madsen og flere Andre
fortsattes ligefuldt. M an gik endog saa vidt. at Aktor
nedlagde Paastand om, at Chr. Madsen og Jen s Fredriksen skulde henscrttes i Odense T u g th u s hver i3 A a r.
SagenL Udfald blev imidlertid. at Underretten i 1828,
altsaa forst efter 7 AarS Forlob, tilkjendte Chr. Madsen
Fcrngselsstraf paa „Band og Brod i 6 Gange 5 Dage",
hvilken S traf, efter at Sagen mod Slutningen af samme
Aar var paakjendt ved Lands-Overretten, forandredes
af Hojesteret i Begyndelsrn af 1829 til 30 RdlS. Mulkt
og 50 Rdl. i Omkostninger; men Chr. Madsen var afgaaet ved Doden, for Dommen faldt, og det gik saaledes
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i Opfyldelse, hvad Han svarede, da man vilde besage
Ham til at frasalde Appellen og truede Ham med Hojesterets-Dommen: „Jeg frygter ikke for Hojesterets-Dommen,
for jeg er gode Venner med Dämmeren". Sagens Omkostninger udrededes af Hans Dodsbo, hvorimod Mulkten
faldt dort.
C h r is te n M a d se n afgik ved'^Doden den 19. Fe
bruar 1829, 52 Aar gl., og efterlod sig det Eftermale
blandt alle opvakte Kristne i Fyn, at Han var en sjalden
begavet Mand, hvem Hans egen S aligheds-Sag laa alvorlig paa Hjarte, og som var utrattelig i at overtale
Alle, Han kom i Berorelse med, til at söge deres Salighed
hos Ham, der er „Vejen, Sandheden og Livet." I flt
dorgerlige Kalb var Han derhos saa flittig og ardejdsom,
at ej engang Hans vcerste Fjender künde nagte, at Han
passede det indtil Beundring For Hans Oje stod altid
den störe Ligegyldighed, Dorflhed, Dod, og Syndefuldhed,
som raader allevegne i Verden, levende malet, og Han
künde umulig se rvlig derpaa, men maatte söge at vcrkke
de Sovende, vejlede de Vaagnende. Der skal ikke vcere noget
Sogn i Fyn, som Han ikke har besagt. M an fortceller
om Ham, at Han künde tale den ganfle udflagne Dag til
Omvendelse eller Opbyggelse, uden enten at spise eller
dritte og uden anden Afvexling, end den Psalmesangen
gav, hvori Han ogsaa tog levende D el; navnlig havde
Han paa Köngens Fodselsdag — Hans „aandelige FodselSdag" — Forsamling hos sig fra Morgen til Asten, og
da sagde VerdenS Born om Ham, at „Munden stod ikke
paa Skarnet den ganfle D ag." Hvad Forhaanelse og
Forfolgelse, Han led af Verden, tilgav Han den gjerne,
og bar alt med kristelig Taalmodighed; og naar Han
talede Haardt mod Verden og den Syndesole, hvori den
ligger og hvorover den soger at käste Dydens, Fordragelighedens, Oplysningens pjaltede Kaabe, da drev Kjoer-
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lighed Ham til at tale saa, ikke for at opirre Verden,
men for om dog Nogle künde vcrkkes til alvorlig Eftertanke. Han ejede ikke Meget af Verden, men i Verden
vandt Han mange Hjoerter. Han stiftede ikke nogen Sekt
og esterlod sig ingen Sekt, men mange opvakte kristne
Venner adspredte oder hele Fyn, som med Kscerlighed
ihukomme Ham og Hans Virksomhed. D a Prof. Andresen
ikke vilde holde Ligtale oder Ham, holdt den henved 77aarige residerende Kapellan M onrath den og sagde blandt
Andet: „H an hed C h ris te n a f N av n og v a r C h ri
ste n af G av n ".
C h ris te n M a d se n efterlod sig ingen kjodeliae men
derimod mangfoldige aandelige B orn, hvoraf Mange
leve endnu og velstgne den M ands Minde, der blev
Midlet i HerrenS Haand til dercs aandelige Frelsc.
Hans Hustru giftede sig lidt over 8 Maaneder efter Hans
Dod, den 31. Oktbr. 1829, med Ungkarl R a s m u s
N ie lse n af Fraugde (fodt 22. Febr. 1802), en Mand,
der ganske traadte i Chr. Madsens Sted som den begavede og nidkjcrre Forer og Lcerer for de Opvakte i
Fyn. Hnn afgik ved Doden den 23. J u li 1837, ncesten
59 Aar gl.; men hendes efterladte Mand, der i 1838
indtraadte i et nyt Wgteskab med Karen Rasmusdatler,
en D atier af Gaardmand Rasm us Nielsen i Drigstrup,
lever endnu som Gaardejer i Ejby, „Vor Frue Landsogn"
i Odense.
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16.

J e n s A n d e rs e n

Gaardmand i vester-harsinge sävendborg Amt)
E n af de forste unge Bonderkarle, der paa det kongelige Landhusholdnings-Selflabs Foranstaltning uddannedes til dygtige Avlskarle og derved, ifolge kongelig
Resolution, fritoges for at aftjene deres Vcernepligt i
Linien, var J e n s Ander sen i Vester-Hcesinge. I det
Eftersolgende meddeles en kort Skildring af denne fremlagende Bonde, der afgik ved Doden i sin kräftigste
Manddomsalder.
J e n s A n d e r s e n saa' forste Gang Dagens Lys
den 28. Oktober 1799 i Bester-Hcrsinge. Hans Fader
var den derbocnde Gaardejer og Sognefoged Anders
Nielsen. Ester sin Konfirmation sogte Han under sin
Faders Lejledning at uddanne sig for sin Fremtidsgjerning
som Bonde, og for at blive dygtigerc heri, end det var
muligt for Ham i Hjemmet, onsiede Han at ndvide sine
Jndsigter og Kundflaber oin Agerbruget paa andre Steder.
T a Han var kommen til Erfaring om, at Landhusholdnings-Selflabet ved en kongelig Resolution af 1. MartS
1820 havde faaet Ret til at fritage et begrcrndset Antal
unge Bonderkarle for at aftjene deres Dcrrnepligt i Linien,
imod at det antvg dem som Lcerlinger, for under forsijcrllige Landmcrnds Lejledning at oplcrres og uddannes
til dygtige Avlskarle, henvendte Han sig med Ansogning
til Selffabet om at blive antagen blandt detS Lcerlinge.
Han var saa heldig at se sin Ansogning blive bevilget
og var saaledeS tilligemed P e d e r H a n s en fra FraugdeKjcerby blandt nogle af de Forste, der leerte Landvoesenet
paa LandhuSholdningS-SelstabetS Foranstaltning, og efter
udstaaet 3aarig Lcrretid paa forfljellige Steder, saaledeS
som det var Tilfalde med enhver Loerling, tjente Han i
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6 Aar som AvlS-Forvalter hoS Kammerherre HanS Nobel
von Norager lil Stamhuset Sandholt i Svendborg Amt.
Som saadan indtraadte Han 27. Ju n i 1827 i SEgtestab
med Pigen A ne K r i s t i n e P e d e r s d a t t e r , en D atier
af Möller Peder Hansen Möller i SandholtS Molle og
Hustru Mette Marie Larsdatter. Jens Andersen var en
scrrdeleS dygtig og tcenksom Landmand, det havde Han
givet iojenfaldende Prover paa som Avls-Forvalter, og
det viste Han ogsaa paa en gloedelig Maade, ligesaa
snart Han var kommen i Besibdelse af en EjendomSGaard i Bester-Hcrsinge. Han var saaledes den Forste
der i Byen, der brugte Svingplov og svenst Harve, samt
tillige den Forste, som brakkede og merglede fin Zord,
kort sagt, Han drev Jorden saaledes, at Folk sagde om
Ham, at Han drev den saadan, at Han tilsidst ikke avlede
Noget; men det viste sig bagefter, at Han drev den godt,
og de Fleste fulgte Ham snart efter og drev dereS Jord
paa samme Maade. For at kunne gjore sig et endnu
tydeligere Begreb om Hans Bindskibclighed og det Alvor.
hvormed Han gik srem i sit Agerbrug, anforeS af en i
1834 til LandhuSholdnings-Selfiabet indgiven Beretning,
hviL Sandhed var bevidnet af Prcesten Belker sammestedS, samt af Möller P .H . Möller i Sandholte Molle
og Gaardmand MadS Larsen i Ny-Stenderup, Folgende:
„Han har betydeligt forbedret fin Ejenbom, iscrr ved
Mergling, Rodning, LandS-Asledning ved aabne og
doekkede Grofter, Engenes Banding. Gaardens Ud- og
Mellemhegn ere ncesten heit beplantede, tildelS med Troer,
som Han har ryddet, hvor de stode i Vejen for Ploven.
I en MilS Frastand har Han kjodt og hentet 260 Lcrs
S ten til Sluser, Ledpcrle og Gaardens Brolcegning.
Hefte og Ungkvcrg, undertiden ogsaa nogle Faar, staldfodrer Han indtil efter Hosten, og Hans Malkekor halvstaldfodreS. Jorderne, som indtil 1830 dyrkedes i 3

185

Aar og hvilede j andre 3, har Han delt i 10 Lodder,
hver paa 5 Tdr. Scedeland, og folgende D rift vil Han
ad Aare (1835) have i Orden: 1) Brak, som mergles,
for saavidt det ej alt er stet, og rillige gjodes; 2) R a p s;
3> Hvede eller R üg; 4) Kartofler og Bikkehavre gfodet,
samt W rter og Hör; 5) Byg, udlagt med 6> Klover til
Slcrt; 7) Rüg; 8) Havre, med 9) Rod- og Hvibklover
til Sloet, og 10) G ras. — Rugstubben fcelder Han, saa
snart stc kan, og saar deri Raps til Efteraars-GrceSning.
- Han har iovrigt ogsaa lagt Bind paa Plantning af
Frugttrcrr og af vilde Trcer i stuttet S tand, paa Humle-,
Kommen- og Hampeavl." — Prcrsten Becker tilfojede,
at Jen s Andersens Exempel allerede havde virket velgjorende i Sognet, hvor det allerede var begyndt at
dlive almindeligt at brakke, mergle, staldfodre, dyrke
Kartofler" osv. Denne vindstibelige og tcenksomme Bonde
rilhendteS derfor i 1835 Landhusholdnings-SelflabetS
2. Solvbcrger <24 Lod vcrgtigt og indvendigt forgyldt),
med Jndstrift: „ / «>»
' Ester
saaledes at have bragt sit Agerdrug fremad i en udmoerket G rad, hvorved Han nu nod Belonning paa en
mere end en iojnefaldende Maade, lagde Han i de paafolgende Aar blandt ander ogsaa scrrdeles Bind paa
Horavl og Hor-Beredning, og det undertiden saaledes,
at Han oversaaede, saa at sige, ncrste» hele sin Mark
med Hör. Han modtog derfor ogsaa af LandhuSholvningS-Selflabet som HcederSgavc et P a r engelst Horhcrgler, og ester at have soredraget for Selflabet sit Onfle
at virke for sin egen og EgnenS ÄvoegstammeS Foroedling,
hvortil den meget trLngte, besiuttede Selflabet i 1841,
«i Anerkjendelse af Hans fortrinlige Landboflid at tilstaa
Ham som paafljsnnende Opmuntring", en extraordincrr
Understottelse af 170 Rdl. til nogle udsogte Tillcrgsdyrs
Anflaffelse, for at Han derved künde dlive istand til at
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ivcerkscette sin almennyttige Bestrcebelse i den ncevnte
Retning. Han anstaffede sig nu 2 Kvier og 1 Tyr fra
Frederiksborg S tutteris Kvceg-Bescrtning, og det er fra
bisse D yr, at den gode S lag s af Kor, som nu findes
i Vester-Hcesinge, har udviklet sig. Ved den forste i det
ncevnte Aar 1841 afholdte Prcemie-Plojning paa Braabygaards Marker, og hvori 59 Deltagere anstillede Prove,
var Je n s Andersen Medlem af Bedommelses-Komiteen,
og Mcendene fra Vester-Hcesinge tage gjerne de storste
Prcemier ved kenne og senere lignende Lejligheder, saa
der kom flere Hundrede Rigsdaler til Sognet for Plojning.
Han udvirkede ogsaa, at flere af Gaardmandssonnerne
der af Sognet fik Understottelse til at lcere at gjore
Avlsredfiaber hos Hjulmand Frederik Andersen i VesterHcesinge. D et var Hans Lyst at lcere Landvcesenet at
kjende ogsaa i andre Egne, og for at se sin Lyst tilfredsstillet, rejste Han undertiden ud for at se og höre noget
Nyt, hvad Agerbruget angik, og Han var glad ved at
hjcrlpe Andre fremad baade ved Raad og Daad. I det
Hele taget var Han noget fremsynet og künde ligesom se
den Tid, man nu kan tage og fole paa.
Det er kun saare Lidet, hvad der er kommen til
vor Kundflab om Jen s Andersens k o m m u n a l e Virksomhed, men vi betvivle ikke, at en saa dygtig Mand
maa have Haft adflillige kommunale Ombud og Tillidshverv at rogte. D et Eneste, vi have bragt i Erfaring
om Ham i saa Henseende. er, at Han i flere Aar var
Ki rkevcr r ge i Vester-Hcesinge, indtil Han blev aflost
som saadan af Skolelcrrer Schvartz.
Jen s Andersen afgik ved Doden 28. M arts 1849
i sit 50. Leveaar, efterladende sig en Enke og 6 Born.
Enken lever endnu hos sin eneste Datier.
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Jens Andersens Stamtavle.
Anders Nielsen, Gdejer og Sognefoged i Vester-Hcefinge (ddt.
V, 1753 -j* m .? (f. i Hillerslev 1757 7 .. .). S e n :
Gdejer i Vester-Hcrsinge (f.
^ 1 7 9 9 ^ »«/,
1 8 4 9 ); — * "/« m. Ane K irstin e Pede rSdatter (f.
1807),
Datier af Meller Peder Hauten Möller i Sandholt idbt. i Haastrup
"/» 1778 -j- . . . ) og Mette Marie Larsdtr. idbt. i V.-Hoesinge ^
1785 -j- ...). Jens Andersens 6 Born:
1 ) Anders Jensen Andersen ff. Vs 18281, Kjobmand i Odense.
2 ) Peder Andersen ff. " > 18331, Bonde.
3) Hans Andersen ff. ^ 5 18351, Ejer as Jordlose Molle.
4) Dorthea Andersen ff. '/8 18371; * m. Garver Lund i Nvborg.
5) paurids Andersen ff.
18391, Kjobmand i Odense.
6 ) Klaus Henrik Andersen ff. ^/s 18431.

Jens Andersen,

17.

Ü a s m u s L s r g e n s e n D am
Eaardejer i Huts (Aal borg Amt).

^ en halv M ils Afstand fra Hals By i Sogne: af
samme Navn ligger en lille Torvemvse, som har en Udstrcckning i Bunden af omtrent 1(XX) Favne, ogiLauigde,
fra Syd til Nord, af j Mil; den er paa de Ire Sioer
omgiven af et utilgjoengeligkMoradS, og paa den fjerde
eller sondreSide forte en tidligereBej dertil, der tun i meget
torre Sommere künde befares. I dcnne Mose er dver
af Sognets Hartkornsejere lodtagen med et Stykke paa
hele Lcengden af 8 Favnes Brede pr Td. Hartkorn. I
mangc Aar havde man her skaaret Torv aldeleS iflceng
og uden at tcenke paa at staffe Aflob for Vandet, saa
at al Abgang til Mosen omsider maatte blive forflaaren,
hvoraf fulgte, at de Allerfleste af Nodvendighed lode
deres Torvelodder blive uafbenyttede, medens saare Faa
med stör Besvcrrlighed nceppe hjemforte den fornovne
Torv til HuSholdningen, men hjalp sig med meget rin-
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gere Hedetorv. D a mange Skibsladninger Torv aarligt
künde afsoettes alene til Aalborg, saa vilde Hals Mose,
hvik Torv paa flere Steder er saa fortrinlig, at deras
kan brcendes Smedekul, vcere en VelstandSkilde for Ejerne,
naar den blev tilgfcrngelig og tillige behandlet forstandigt. I denne Henseende gjorde Selvefer-Gaardmand
R a S m u s J o r g e n s e n D a m i Hals sig hojt fortjent
af Sognets Beboere, og til at Hans utrcettelige Virlsomhed maa opfristeS hos den yngre Slcegt ikke blot i
den Egn, hvor Han levede og fcerdedes, men overalt i
Riget, iscrr blandt Hans Standsfcrller. D el vil lonne
Umagen at stifte lidt Bekjendtstab med denne Mand,
om hvem det kan siges, at Han i Ordets ikke haanende
men hcrdrende Mening var „en M and fra Torvemosen".
Ten nedenstaaende Skildring er Udbyttet af en Meddclelse om Ham i Landhusholdnings-Selstabets AarsBeretning for 1828—29 og af nogle fra anden Side
indhentede Oplysninger.
R a S m u s J o r g e n s e n D a m er fodt i Hals og
dobt i Kirken sammesteds paa Palmesonbag (den 4. April)
1773. Faderen Jorgen Dam ejede i Hals en Gaard,
der efter den gamle Matrikul var skyldsat for 1 Td. 4
Skpr. Hartkorn. Efter Faderens Dod i 1801 tiltraadte
Han sin Fcedrenegaard og indtraadte derpaa den 10. Januar
1802 i Wgteskab med Ane L a r S d a t t e r (f. i Gaaser
den 3. J u li 1767, -s- 4. Jan . 1851). Saasnart Han
havde tiltraadt sin Gaard, begyndte Han at lcrgge P lan
til at staffe sig vorig Jndtcrgt af sin Torvelod. DenneS
Udgravning var det Forste, der maatte tcenkes paa, men
da Egnen i en uoverseelig Strcrkning er flad, var det
vansteligt forud at bekomme, hvorledeS Aflob for Ban
det leitest lob sig tilvejebringe. Jmidlertid fand! Han
det rimeligst, at Heldningen maatte vcere til den sydostlige Side eller imod Havet. I 82 FavneS Asstand fra

irs
Mosen begyndte Han derfor med egne Hcender at grave
en Dandgroft längs med den ostre Side af den fcrlles
Vej, som forte derhen, og det viste sig da, at Hans Formodning var rigtig. Nagtet Han ingen Opmuntring
eller Deltagelse fandt ved Arbejdet, som man tvertimod
ringeagtede og udlo, vedblev Han det ufortrodent i Tillid til et heldigt Udfald, og da Han forst havde gjort
Lesen til sin egen Mosejord fremkommelig, befluttede
Han at opofre den ene Fjerdedel af denne, for at de 3
andre künde desbedre afbenyttes. M idt igjennem Lod
den opkastede Han derfor en Lej af 18 Favns Brede
og med Grofter, som fra begge Sider af Mosen künde
aflede Landet til det tilgrcendsende M vrads. Saaledes
tilendebragte Han en i Tid af 16 Aar, (1812—1828) inest
med egne Hcender og ved Hscrlp af fine 2 Hefte og 2
Stude, Anlcegget af en Lej til og igjennem Mosen paa
448 Favnes Lcengde, med 2 j Alen dybe og 1 Alen
brede Grofter paa begge Sider. Dette Arbejde kostede
Ham Anstrengelse og Penge, men Han vanbt igjen det
meste af den fra Grofterne opkastede Torv, og hvad der
var end vigtigere, fremtidig Abgang til og Afbenyttelse
af Torvefljceret paa begge Sider af Vejen. I det ncevnte
Tidslob hjemkjorte Han fra Mosen, uden fremmed Hjcrlp,
over 1000 Lces Torv, hvert paa 50 Snese, som Han
folgte til 2 Rdl. for Lasset, og for sine Bestrcebelser og
Opofrelser saa' Han sig da lonnet med Beistand, foruden
at Han ved dem gjorde det muligt for de ovrige Lodsejere og deres Efterlommere at afbenytte Torvefljceret
med Fordel. Sogneprcrsten Fr. C. Rosen samt Gaardmcendene i Hals: Pont Thomsen, Knud Andersen Krag,
Lars Mork og Lars Christian Andersen bevidnede i en
Jndberetning til det kongelige Landhusholdnings-Selflab,
at Arbejdet var udfort med megen Tcenksomhed og aldeles henfigtSmceSsigt, og Selflabet befluttede da i Lin-
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teren 1828— 1829 at paasyonne Rasm us DamS udmcerkede Fortjenester af den omhandlede S ag ved et AgtelsesTegn, og tilkjendte Ham derfor fit forste Solvbceger (28
Lobs L a g t og indvendig forgyldt), med indgraveret
Paaflrist: ,,/o r
Le
e»
Rasm us D am vedblev
sremdeles, opmuntret endmere dertil ved denne Udmcerkelse, at fortsoette Bejanlcegget, som Han agtede at fuldfore gjennem hele Mosen. Den ene Vandgroft udvidede
Han til en mellem 5 og 600 Favne lang og 4 Alen
bred Kanal, igjennem hvilken Han paa en Kaag, kalbet
„Arten", der var 7 Favne lang og 1 Alen bred over
Midien, transporterede sine Torv til et af Ham opfort
storre Hus ved Enden af Kanälen, hvorfra Han forsynede
Beboerne i Hals med den fornodne Jldebroendsel af en
langt fortrinligere Beskaffenhed, end de af dem hidtil
drugte Hedetorv. Af en Del af Torvene lod Han endvidere brcende Aul. Den anden Vandgroft udvidede
ban til en mindre Kanal paa omtrent 100 Favnes
Lcrngde, men af samme Brede og Dybde som den störe.
R asm us D am var tillige kjendt som en dygtig Bonde
i Henseende til det vorige Landbrug, og Han var en
Tidlang S o g n e f o g e d i Hals. Ester et daadrigt Liv
borltaldtes Han fra denne Verden den 8. J u li 1836,
noget over 63 Aar gammel. Hans Enke overlevede
Ham i 15 Aar og opnaaede en Alder af 82j Aar. Til
Minde om denne strcedsomme og vindskibelige Mand og
om Hans ligesindede Kone er der ophcengt i Hals Kirke
en Solvplade med folgende Jndflrist: ,.La;m ur ^ö^Aen«en Dam 1k>3t i Hais, äodt knlmesonsinx 1773, «Ateviet <i. 10 3»nuLr 1802, 3«3 ä. 8. 3uli 1836. ^ne
6. 3, 3uli 1767, 3s3 3. 4 .3Ln. 1851."
Der er kun forlobet 35 Aar, lidt over en eneste
Mennefke-Alder, siden RaSmus Dam maatte standse sin

191

hvilelose Fcrrd paa Hals Torvemose, hvorved Han ikke
blot fremkaldte timelig Lykke og Velsignelse for sig selv
og Sine, men hvorved Han ogsaa gjorde sig hojt fortjent af sine Sogne-Beboere og disses Efterkommere.
Det gjor derfor et ingenlunde godt Jndtryk, naar det
siges, at begge af Ham med saa megen Flid og Moje
flabte Kanaler nu allerede for en stör Del ere sammenfaldne og ikke mere benyttes til deres oprindelige Be
stemmelse. Hvorfor? Fordi Rasmuk D am s forste Dejanlceg har bevirket, at der nu er en ret god Vej til Mosen.

18.

L oren Nasmussen M ikkelsen,
Gaardscrller i haar (Aarhus Amt).

»c^orst det N o d v e n d i g e , siden det N y t t i g e og
B e h a g e l i g e ! " det var den Grundscrtning, der altid lebte
den sjcrldne og hojst sortjenstfulde Bonde, hvis LivSsiildring her flal leveres. Ved Retsind, Dannelse, Dygtighed og Gavnelyst i Hans hele Fcerd indtog Han en
fremragende og udmcerket P lads iblandt sine Jcevnlige;
blandt Alle af Hans Samtidige, der kjendte Ham personlig, og af dem leve endnu Mange, var og er der
kun en Mening om Hans monstervcrrdige Livsfcrrd, og
om, at dersom nogen Bonde har Krav paa et hcrdcrligt
Eftermcele, da var og er det Gaardfcester S o r e n R.
Mi k ke ls e n i Haar. E t saadant Eftermcrle ville vi
söge at bevare Ham blandt danfle Bonder, ved her at
siildre Hans Livsfcrrd efter de Meddelelser, der dels ere
givne om Ham i LandhuSholdnings-Selstabets AarSBeretninger for 1840—41 og 42—43 og i Tidsfkrift for
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Land-Dkonomi" 1847, delS indhentede fra Hans Fodesogn.
Soren R. Miklelsen blev fsdt . . . . 1790 i Haar,
Haldnm S ogn under Grevskabet Frijsenborg. Hans
Forcrldre vare Gaardfcrster RaSmus Nielsen og Hustru
Ane SorenSdatter. Den Opdragelse og Undervisning,
Han nod, var paa den Tid, da Almue-Undervisningen
var temmelig tarvelig og paa mange Steder endog yderst
maadelig, kun den almindelige; som S o n af sättige
Bonderfvlk havde Han i fine yngre Aar ingen Lejlighed
til at lcrre Andet eller Mere end sine Jcevnlige; dog
var Han saa heldig i Skolelcrrer C. Karup at finde en
sjcrlden duelig og oplyst Lcrrer. Mod denne Mand
ncerede Han ogsaa en uafbrudt Agtelse og Taknemmelighed, idet Han indrommede, at det var Ham, der havde
vcrkket Hans Tcrnksomhed og indgivet Ham den Lceselyst,
der siden bestandigt fulgte Ham. Han konfirmeredes 1804.
Ved Flid, Eftertanke og velvalgt Lcrsning viste Soren
R. Miklelsen at uddanne sine gode naturlige Anlcrg
saaledes, at Han i sin Manddomstid künde kaldes en
ualmindelig oplyst Bonde. Som eneste S o n (3 andre
Sodskende vare dode) bestyrede Han i nogle Aar Fcedrenegaarden for sin Moder, indtil den i 1821 overdroges
Ham selv i Fcrste. I samme Aar foretogeS Udfliftning
af Byens Marker, ved hvilken der tildeltes Ham en af
de ringeste Lodder, der for en stör Del bestod af lette
Sandjorder. Gaardens Hartkorn var 6 Tdr. j Album,
dens Areal 60 Tdr. Land Ager og 3 l» 4 Tdr. Land
mager Eng, hvorpaa künde avles 9 L 10 Loes Ho.
Hans sättige Forcrldre havde In te t kunnet efterlade Ham ;
ved sin samtidige Forpagtning af Grundfor Molle havde
Han i hine trykkende Tiber tabt det Lidet, Han ejede, og
maatte gaa derfra med en Gjeeld af nogle Hundrede
RigSbankdaler, og til at betale JndfcrstningS-Summen,
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maatte Han anvende den lille Medgift, Hans Kone dragte
Ham. da Han den 12. Ju li 1822 indtraadte i Wgteflab
med Pigen S id s e l S o r e n s d a tt e r , en D atier af
Gaardfcrster i Sandby Soren Sorensen og Hustru Mette
IenSdatter. Med tommc Hcender stod Han der. Han
betragtede de forfaldne Bygninger, den krafteslose, spar
somme, ncestcn vcrrdilose Bescetning (4 a 5 Hefte, 10
Kvceghoveder og l2 F aa r) og den udinarvcde, fordrevne
Mark, og det var Ham intet opmuntrende Skue. Han
folte Lust og Kraft til at virkc, men Han indsaa' ogsaa,
at Sagen maatte gribes an paa en ganfle anden ogalvorligerc Maade, end den scrdvanlige, om det ellerS flulde
lnkkes Ham at kjccmpe sig frem til en mere selvstcrndig,
mcre onstelig og bedrc Stilling. Han sogte derfor at
komme i ncrrmere Berorelse med Egnens 2de ndmcerkede,
dygtigstc Landmcend: Preesten H y p ho f f i Lyngaa og
Bonden, Dannebrogsmand P c d e r Nielsen Kn n d st rup i Lerderg. Disse hcrderlige Mcend gik Ham berevvillig til Haande og hjalp Ham med at udkaste
en fvrdedrct Driftsplan ior Hans Jorder efter
Pei;elbnigctS Grnndscrtninger, og Lodden inddelteS nn i
3 Hoved-Afdelinger efter dens forfljcelligc Bestaffenhed,
nemlig: I st e Af d eling, I4T dr. Land muldlerede J o r
der ncermest Gaarden, delteS i 7 Jndtcegter, hvoraf en i
de forste Aar alenc anvendteS til Staldfodrings-Ncrxter,
de ovrige 6 dyrkedes saaledeS: 1) Kartofler, klalgjodffede:
2, Byg med paasaat Klover; 3) Klover; 4) Rüg; 5l
Bikkehavrr, gjodet; 6) Rüg. Fra 1829 tog Han StaldjodringS-Jndtcegten ind under Rotationen i denne Asdeling med en nu nvget forandret DriftSplan. — 2den
Afd elin g, 21 Tdr. Land, lermuldede og sandmuldede
Jorder, delteS i 7 Jndtcrgter: 1) GronjordShavre eller
Byg; 2) Nikkehavre, gjodet; 3) Rüg; 4) Kartofler eller
LErter, gjodet; 5) Byg; 6 —7) Klover og ThimotheiFremragende danfle Bsnder.
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Groes. — 3 d i e Af de l i ng , 2 4 j Tdr. Land, Sandjorder, delte« sorst i 6, senere i 7 Jnbtcrgter: 1) Havre;
2) Brak, gjodet; 3) R üg; 4) Kartosler, gjodskede; 5)
Byg, med paasaat Klover og Thimothei-Grces; 6—7)
Klover og Gr«S. — Jorderne i de to sibste Afdelinger
vare derhoS bakkede, tildelS kveegede, dels bevoxede ined
Krat og Lyng.
D a Han ganste manglede Drifts-Kapital, anbefalede
de tv ncevnte Mcend Ham til „det kgl. LandhusholdningSSelfiab," der tilsagde Ham en Unberstottelse af 300 Rdl.,
sordelte paa 5 Aar fra 1. M aj 1823, under den Be
tingelse, at Han noje fulgte den indlevereve Driftsplan
og under Tilsyn af Kommerceraad T o m m e s e n paa
Frijsenborg. Denne Understottelse, der kom her paa
rette Sted og i belejlig Tid, didrog overordenlig meget
til at opmuntre og fremhjcelpe den sremadftrcrbenbe unge
M and; den bar rige Renter, og Selflabet havbe senere
den Fyldestgsorelse at erfare, at dets Hjerlp ncrppe künde
vcrre falben i bedre Hcender. Med utrcettelig Arbejdsomhed men vgsaa med Sindighed, Betcenksomhed og
sjcrlden landokvnomist Jndsigt gik hau nn til sin Gjerning. Han lvd det Hele indhegne med en3-Alens Groft;
Marken rodde for S len og Buske samt udgrave, forsaavidt det gjvrdes fornodent, dels med dcekkede, dels
med aabne Grofter af 3-A1ens Brede. Han var den
Forste, som der i Egnen anflaffede sig bedre Ävlsredpaber, saasom Svingplove, Skraaharver, Exstirpatorer
osv. P a a Byens Grund var en fcrlles Mergelgrav,
hvorfra Han efterhaanden fik sin hcle Mark merglet med
en god kalkrig Lermergel, en Grund-Forbedring, Han for
»n stör D el havde at takle for rige Afgroder og for det
Held, Han havde med LexelbrugetS Jndforelse. Eng
lodden, der henlaa i et MoradS og kun afgav et ubetydeligt Produkt af ringe Godhed, blev ved en betvdelig
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Udgroftning og passende Kultur bragt til at hde rig
T rode; Han lod denS ene Halvdel udgrave med 3-AlenS
vibe og 2-AlenS dybe Grofter i Afstand af 18Alen fra
hDerandre, og den opkastede Jord og S and udjocvnedeS
om Efteraaret over hele Ageren, der uden at plojeS
n«ste Foraar besaaedes med Havre og gav en meget rig
Afgrode; denS anden Halvdel, der var noget fastere,
plojedes forste Gang i Slutningeu as Mas med meget
tynde Furer, der nogle Uger senere bleve vverskaarne i
3-Alens Laengde og satte i Bunker, der afdrceudteS og
gav en saa betydelig Del Aste, at den künde spredes
over det hele Zordsmon. Han saaede her Raps uden
Gjodning og fik en nogenlunde god Afgrode; derefter
gjodfledes til Hvede, der lykkedes meget godt.
Saaledrs arbejdede Han ufortroden fremad, og nag
tet Omstoendighederne oste nodte Ham tu langsommere
Fremskridt, eud Han attraaede, uagtet den fornodne
Drifts-Kapital oste fattedes Ham, tabte Han dvg ikke
Modet. D et maa nemlig erindreS, at Han degyndte
sine Forbedringer i en for Landmanden hojst ugunstig
Periode, medens ArbejdSlonnen ikke stod i passende Forhold til Produkternes yderst lave P ris. Naar Han efter
en Transport af 3 M il mvdtog hvs Kjobmanden for 1
Td. Rüg 15 Mk., for 1 Td. Byg 9 a 10 Mk. og for
1 Td. Havre 5 a 6 Mk., forflog dette kuns lidet til at
dcrkke de forogede Udgifter, og Opmuntringen tilFrem adstrceben var sust ikke synderlig stör. Jmidlertid forandrede Omstoendighedcrne sig snart til hanS Fordel, og
Han vidste med Klogskab at benytte sig deraf. Den
uscrdvanlige torre Sommer 1826 og som Folge deraf
den mistige Host, der bragte saa mangen en Landmand
Tab, bragte Held til Ham, iscer formedelst Hans rige
Ka r tof f e l- Ho s t. omtrent 800 Tdr. Nu forst saa' Han
sig istand til at foroge og sorbedre Bescetningen, og det
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varede ikke lange, for Hans Agerbrug viste stg i den
kjonne Orden, hvori Han stedse senere bevarede det, en
Orden, der ikke künde andet, end indtage og fernere
hver D en, der med aabent Dje og med S an d s for Laichl
vasenet vandrede gjennem Hans Mark og tankte tildagc
paa dens tidligere uSle Tilstand. I de fidste 15 Aar fra
1828—12 inkl. künde Hans Afgrode af langstraaet S a d
anflaaS til 262 Traver, der gave rigeligt 300 Tdr.
Kom aarlig; hvortil kom Hans lonnende Afgroder af
Raps (i Gfennemsnit aarlig 25 Tdr ), Kartofler af omtrent 6 Tdr. Land. -Erter og Bitter, det störe Kvantum
Dikkehavre og Klover, der onlvdredes paa S tald vm
Sommeren ekler gjordeS til M . Hans K o r n var i
Almindelighed af fortrinlig Kvalitet og ndmarket ved
Renhed. I s a r sogteS Hans Rüg begjarligt til Udsad,
og deraf folgte Han hvert Aar betydeligt til hoje Priser. Hans Vesatning var 5 Hefte, om Binkeren 20 til
21 Fahoveder, hvoriblandt nogle Trakstude; om Sommeren 10 til 12 Malkekor og 14 Faar,
det var det
Tredobbelte af hvad den fra ferst af havde varet. Hans
Kvagtillag var ikke betvdeligt, men ndmarket Hestene
fodredes nasten uafbrudt pa« Stalden, saavelsom ArbejdSstudene og Ungkvaget, Malkekoerne derimod underholdteS om Sommeren ved Halo Staldfodring. Af Hans
Linter-Besatning fededes tilS a lg 10 til l2S tkr., dels
Kor dels Sttide. TN diSses Fedning anvendteS foruden Kartofler et betydeligt Kvantnm Korn. Storstedelen
gruttet. S traaet afbenyttedes nasten udeluttende til
Stroelse. Det havde staaet i Hank M agt at holde en
meget storre Besatning; men Han fandt sin Regning ved
at holde et mindre Antal, og derimod at anvende deSstorre Omhn og Bekostning paa fine Kreaturers Regt
og Pleje, hvorved Han naturligvis Heller ikke lod den
kraftfuldere Gjodning ude af Beregning. M an saa' i
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Hans Stald störe, velholdte Kreatnrer, der afgave rigelig
Fvrdel. Selv vcir Han en god Hestekjender, og hanS
Hest-Bescrtning bestod af kostbare, ypperlige Dyr, iscer i
de feuere Aar, efterat Marken var dleven lettere at
dyrke. Lisse Hefte afgaves gserne, efker at de hos Ham
vare vpfodrede, til Holsten eller Udlandet. Ogsaa holdt
bau i mange Aar en Hingst, der af Stntteri-Aomniisfionen var tilkjendr 2den Prcrmie, vg som Befkeler blev
incget sogt.
Ten Grundscrlning. der altid lebte Ham, var som overfor navnt: „Forst det Notwendige, siden detNytlige og
Brhagelige"> Efterat dcrfor Mark og Bescrtning vare
dragte i fortrinlig S tand, henvendte Han sin Opmoerksomhed paa Gaardens brostfcelbige Bygninger. En
sinnt, rummelig, velindrettet Bondegaarb resste fig paa
den gamles P lad s; inden 10 Aars Forlob, efterat Han
havde modtaget Gaarden, vare Udhusene opforle, og
i 183r» opforte Han et nyt Vaaningshus; en Have paa
4 Ltpr. Lands Storrelse, beplantet med forcrdlede Frugttrceer, blev anlagt ved Stuehuset, og ved Flid og utrcrttet Strceben havde Han saaledes ikke alene mere end
fordodlet Fcestegaardens Bcrrdi, men ogsaa beredet sig
selv en friere og lykkeligere Tilvcrrelse. Joet Han saatedes arbejdede for sig selv, var Hans Pirksomhed ogsag
ftugtbringende for Andre; thi ben Glcede havde Han, at
se sit Exempel efterlignet af Mange, og for kun at
ncevne En, navnlig af Gaardfcrster J e n s J e n s e n af
Haar.
Soren R. Mikkelsen var den Forste, som der i
Egnen havde ivcerksat hine forffjcellige Land-Forbedringer,
og i ointrent to Mennefle-Aldere har man set heilige Fol
ger af Hans utrcrttelige Bestrcebelser: nyere og bedre
Agerdyrknings-Redfiaber i hver G aard, henfigtsmceSsigere Scrdflifte med Brak, Mergling, Brakfrugtavl al-
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mindelig indfort; Markfred overholdes strängt og flatteS som et stört Gode. Soren R. Mikkelsen havde jo
vistnok under sin utrcettelige S traben mangen haard
Kamp at bestaa imod Fordomme, Hang ved det Gamle,
Dadlesyge, MiSundelse; men ved findig Klogflab og
opofrende Uegennyttighed lnkkedes det Ham efterhaanden
at besejre alle Hindringer, ja endog at dringe sine Modstandere over paa sin Side. Saaledes var det Ham f.
Ex. i Begyndelscn hojst vansteligt at holde fremmede
Kreaturer fra sin Lvd; men ved hen ad Binteren at tilbagegive Bonderne de anordnede OptagningS-Penge,
som de havde maattet erlagge til Ham for deres Krea
turer, lykkedeS det Ham at opnaa fuldkommcn Mar k 
fre d , et Gode, der nu er almindeligt vg flattes hojt.
Mange betragtede Overholdelsen af Markfreden som et
Zndgreb i Friheden, der ikke künde eller burde taaleS.
M en ved den findige Klogflab, der fulgte Ham overalt,
ved klart for alles Ojne at vise, at Han ingenlunoe sogte egen
Fordel og ikke attraaede Ufred men gred, derved naaeve
Han sit M aal, og det varede ikke lange, inden Han nod
den Gloede at se, hvorledeS Mange vare ret ivrige for
at bevare et Gode, der for ikke lange siden var dleven
dem ligesom paatvungen. At hele Byen ikke siden har
savnet denne vasenlige Betingelse for et verordnet Agerbrug„ er et iblandt flere Beviscr paa den gode Aand,
som ved denne M ands betanksomme og uegennyttige
Fremgangsmaade udbredteS iblandt Beboerne. — Hans
Klogflab, Duelighed, Retsindighed vg Velvillie dleve
snart crkjendte i en videre KredS, og mangc af EgnenS
Bonder, som for med Ringeagt og Ladlesvgc saa' »ed
paa Hans Birken og Jd ra t, strabte, som ovenfor antydet, at trade i Hans Fodspor, og tyede til Ham, for af
Hans kyndige Raad at vejledeS i deres D ont som Agerdyrkere. Bed sit Exempel og sin redebonne Bejledning
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virkede Han saaledes til Held for Mange i og udenfor
Sognet, og saa meget des storre Jndstydelse maatte
Hans Exempel have blandt Egnens Bonder, som det
var fremstaaet i deres egne Midie og blev givet af en
Mand, der var undergivet ligc Vilkaar med dem. Mange
ere derfor ogsaa de Stemmer, der villigt have vidnet,
hvad de stnldte denne Mand, og ikke sjoeldent har den
Tale lvdt: „Saaledes har jeg altid handlet, thi saaledes
raadede Soren Mikkelsen mig"; eller: „Dette har jeg
vel vogtet mig for, thi derimod advarede Soren Mik
kelsen." E r det sandt, at et almindeligt Fremflridt i og en
gkrdelig Interesse for Agerbruget spores overalt der i Egnen, da dehove vi ikke at sporge om, hvem der forst
har vakt Livet og vedligeholdt Interessen. — Hans Bestrcedelser for at vejlede og danne den yngre Slcegt fortjener ligeledes Anerkjendelse. Adstillige, ialt 15 unge
Mennefler, der som Landvcesens-Lcerlinger vare anbetroede Hans Omsorg, tildelS ester „LandhuSholdningsSelflabetS" Foranstaltning, fiylde for en stör Del Hans
faderlige og indsigtsfulde Vejledning, at de bleve dygtige
i deres S ag og istand til at overtage Pladser som Ladefogder og Avlskarle, thi Han antvg sig disse unge Men
nester med Omhu og Nidkjcerhed, og de hostede ikke
alene Gavn af Hans praktifle Fcrrdighed, men ogsaa af
hans theoretifle Äundflader, saavidt det stod i hanSM agt at
didringe dem fligt. Med beundringsvcerdig Ajcrrlighed
hengav Han sig til fit egentlige Fag, men aldrig troede
Han dlindt hen paa Andres Autoritet. Selv vilde Han
overbevise sig, om det, Han fandt anbefalet. ogsaa passede sig med de stedlige Forhold og om det künde betale
sig. Derfor flyede Han hverken Umage eller Bekostning
paa at anstille Forsog med mange Sced- og GrckSarter.
Herved samlede Han sig en Rigdom af Erfaringer, som
ogsaa kam de Mange tilgode, der sogtr Hans Raad.
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HanS praktiste Dygtighed var ligesaa bekjeildt, som Hans
Retsindighed var agtet. Derfor blev Hane Bistand ogsaa
sagt ved forsijcrllige landokonomiske Fvretagender, blandt
andre saadanne, der udgik fra „den landokonomiske Forening for Grevflabet Frijsenbvrg", af hvilken Han var el
virksomtMedlem. Overhovedet rakte Han villigt Haaud
til ethvert gavnligt Foretagende, hvad einen det alene
indstroenkede sig til Kommunen eller var beregnet paa et
florre Samfund. — Med stere af LandetS hojtstaaeirde
og hojtagtede Mcrnd stob Han i Brevvexling, vg vel tor
vel uden Overdrivelse siges, at Hans Navn var kjendt
og agtet noesten overalt i Zylland, hvor S ands for
Agerdyrkningen og dens Fremskridt var bleven vakt
Ogsaa i andre Henseender forljener denne agtvlvrdige Bonde at omtales. Han er saaledes, foruven hvad
der allerede er ncevnt, ikke uden Fortjeneste af den Kom
mune, hvori Han levede, navnlig i sin Stilling som 20aarig S k o l e p a t r o n for Haldum Sogn. Som saadan opfyldte Han itke alene med Nidkicrrhed de Ham
paahvilende Pligter, men Han virkede ogsaa mege. til at
befordre en stadig Skolegang. S om Medlem af S o g n e F o r s t a nder skabet forundtes det Ham tun et Aar at
virke i; Hans kommunale Virksomhed vilde stkkert itke
vcrre bleven uden smukke Vidnesbyrd.
Hvor noget Godt og Gavnligt künde ivcerkscrttes,
var Han gjerne blaudt be Forste, og Han gav dertil bil
lig og runoelig sin Skjcerv. Saaledes var Han ogsaa
blandt de Forste, som antva sig et af HovedstadenS sorsomte Born, uagtet Han selv havde en talrig Borneflok.
Han solle fuldtvel Mgtigheden og Ansvarligheden ved
det Hverv, Han havde »vertaget sig, men Udfaldet viste,
at Han var det vozent. Selv efter at det unge Mennefle havde forladt Hans HuS, vedblev Han med faderligt
Oje at folge Ham og at vaage over Hans Opforsel, og
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Han nod den (Älcrde, at Hans Myndling blev et stille,
scedeligt og oygtigt Lyende.
Hans Fortjenester i sorfljcellig Relning foranlebigede
„Laubhushvlbnings-Selflabet" til at bringe dem tilH s.M aj.
Kvngens Kundstab, hvorpaa den haderlige Bonde benaadedes den :>. M arts 1841 med T an ne br ogsmren^
denes H a d e r s l e g n . Han fvrlsente det og künde
beere det med Lilsredshed. Alte sandk denne Udmarkelse
i hoj Grad fortjent.
Soren R. Mikkelsen forncegtede aldrig sin Stand
eUer sogte ar omgive den med en »passende Glands.
At verre aglet og heedret svm Bonde baabe i eget vg
Andres Hnse, den satte Han sinWre.
de mereDannedes Krebse var Han en hyppig vg velkommen Gjcrst;
Han bevergede sig der med Lethed og som hjemmc, og
med Beflebenhed, men »den Forlegenhed, modtvg Han
den Hylding, som oste bragteS Ham.
Zseer i de senere Aa r, da tiltagenoe Svageiigheb.
forbob Han» legemtig Anstrcrngetse, traf man Han» oste
med Bogen i Haanden. Foruben at vcere so>trolig med
danfle landokonvmifle Skrifter, var Han endog ej nbekjendt med Skrifter af T h a e r , Schwertz og Koppe
— En Brystsvaghed endte Soren R. MilkelsenS Liv;
Han dode den 8. April 1843, kun 53 Aar gammel,
efterladende sig Enke og mange uforsorgede Born.
En 19-aarig S v n af Ham blev i 1844 antagen
ibtandt «Landhusholdnings-Selflabets" Landvcrsens Lcrrlinger; Enten gistede sig senere paany.
Tidlig maatte Soren R Mikkelsen nedlcrgge sin
Eherning, men for sin S tand havde Han tcrndt et LyS,
der i Sanbhed ikke oplyste en snever KredS og som Heller
ikke udflukkedes efter Hans Dod. Netop fordi Han var
dondefodt og sra forst af befandt sig i trange Kaar,
maatte Hans Exempel blive desto virksommere, tlü en
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saadan MandS Jcevnlige ville jo, ved at betragte Hans
Strceben, lunne sige fig seid: „Hvad Han ejede af Forstand og Jndstgt, af legemlig Kraft og timelig Formue,
bette er ogsaa mig betroet; hvad Han har virket og vundet, bet maa ogsaa kunne lykkeS mig!" Han indtog ved
Retsind, Dannelse, Flid og Dygtighed en udmcerket
P lad s iblandt sine Jcevnlige og var agtet og eistet af
baade Hofe og Lave. Han har saaledeS Krav paa et
hcrderligtEftermcele. Gib da denne sjceldne BondeS hcrderlige Fcrrd maatte vorde eftertragtet af ret Mange, til
Held for dem selv og for Fcedrelandet! Gib hver Land
Kommune maa i sin Midte tcelle Mcend som Bonden
S o r e n R a S m u s s e n Mikkels en i H aar!

Ttamtavle.
Ralmu- Nielsen, Gaardfcrster i Haar slodt i Bilhen . . . . -s18171; * med Arie SorenSdatter sf. . . . 'V. 18L31 Havde
ä Born, der iblandt
Ssren RaSmuSsen Mikkelsen, Gdfaster i Haar sf.. 17-0 1
18481; - *
18L2 m. Sidsel SsrenSdatter, s. . . . 1804
118701, Datier af Gdfaster i Sandby, Ssren Sorensen og
Mette JenSdatter >f. i Hadsten . . . 118601- Havde 7
Ssnner og ä Dstre, hvoraf 5 Ssnner og 3 Dsttre ere dsde.

19. S o n d e r j l y d e n

Uis Steffense«.
Gaardejer og Sognefoged i Hammel,v (Haderslev Amt)
„H landt alle danffe Bonder ere de nordfleSvigfle baade
de dygtigste og de danfieste". SaaledeS lyder Vidnes-
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byrdet fra enForfatter ( O r l a L e h m a n n ) i nogleJndlednings-Ord til en Skildring af „Laurids Pedersen
S tau" i „dansk Pantheon" 1844 (senere som Heftefkrift
under Titel af: „Laurids S tau og Hans Taler". Dette
Vidnesbyrd. der synes at vcrre vel flot og ensidigt og at indeholde i sig en HensynSloShed og Uret nwd alle vorige
danfke Bonder, degrundes blandt Andet saaledes: „Her
bar nemlig under SelvejendommenS velsignelseSrige
Skygge udviklet sig den Beistand og Kjcerlighed til Fcr^
drenehjemmet, som ikke künde triveS under nogensomhelst
af Trcrldommens mangfoldige Former. — her har den
nordifle Aand gjennem Slcegternes ve^lende Folge vedligeholdt meget af den enfoldige Kraft, af den ubojelige
Stolthed og det udholdende Uafhcrngigheds-Sind, som
var den danfke Odelsbondes bedste Arvelod. og atter har
rejst sig til Bevidsthed om sin Ret og sin Styrke under
det haarde Tryk. der enten maatte kncekke den eller opmande den til Selvfolelse og Bedrift. Nordflesvig frembyder det sjcrldne, men netop derfor dobbelt rorende og
oploftende S y n af en Bondeflok, der, aldeles overladt
til sig selv, bestaar den haardeste Kamp for det mest
aandige af alle Goder, — for sin Nationalitets 8Ere,
mod en Overmagt, der med Tallets, med Rigdvmmens
og Lannelsens Overvcrgt forener den umaadelige Overlegenhed, som Bcsiddelsen af Lovgivningen, afRegjeringen og alle destaaende Jnstitutioner giver." — E t noget
lignende Vidnesbyrd astoegger Prcesten H V R a s m u s scn i Halt, naar bau i 1861 i Jndledningen til sin
Skildring af Nir> Lo r en t s en fraLilholdt blandt andet
siger: „JngensledS moder man vistnok et kräftigere og
crdlere Udtryk for den danfke Bondestand end i den nordlige Del af Sonderjylland, scerligt i den Egn, der i
fiere MileS Vidde kredser sig om Haderslev By. Den
Fremmede, som forste Gang fcerdeS imellem Befolkningen,
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undrer sig og sporger, am det er Bonders"
Cndelig
aflagger den forhenvarende nordfleSvigste Prcrst M. Mork
H a n s e n ogsaa et lignende Vidnesbyrd, naar Han indleder sit i den danfle Folke-Forening i Äpril 1865 holdte
Fvredrag over Laurids Skau — en smuk Mindetale vver
dennc velbekjcndte nordflesvigfle Bondeson ag Bande i
en längere Aarrakke — med folgende O rd: „Det er
en Kjendsgjerning, at der intetstebs i vort Fadreland
findes en bygtigere, trastigere og selvstandigere Bonde
stand end den nvrdste-vigfle. D et er ligeledes en Kjendsgjeming, at inlersleds i Tanm art er Bandestanden mere
danfl end i Nordsleevig. Begge Dele sorekommer Mange
i den Grad at vcere et S arsyn, at man itke vil tro
derpaa, forend man selv har erfaret det."
Det er saa gansle naturligt, at en Bondestanb, am
hvem Bidnesdyrdene til sorfljcrllige Tiber staa i saa stör
Overensstenunelse og Samklang med Hinanden, maa
lunne sremvise scerlig sremragende Personligheder af sin
Midte, hvis Minoe vor bevares for Nutid og Eftertid allevegne i den danfle Bondestand. Li anse det for
en ligesrem P ligt efter Evne at bidrage hertil, ved i
denn« Ärevc as sremragende danske Bonder ogsaa at
indfore nogle saadanne sra det danfle Äronland Sonderjylland, navnlig sra dete nvrdligste Del, og vi gjore
da Begyndelscn med en af de Bonder, der har kjampet
med i de forreste N atter for vort Modersmaals AdelS
byrd i NordfleSvig ligeover for den fremtrangende «dderagtige og landkforraderfle „Slesvig-Holstenisme" og den
overmodige og herflesyge Tydflhed, — vi gjore Begyndelsen med den i sin Tid „for sin Redelighed ag Uegennyttighed hojtagtede" N is S t e f f e n sen, Gaardejer og
Sognefoged i Hammelev.
N iS S t e f f e n sen kom til Lerden den 14. Oktdr.
1784 i Hammelev, hvor hanS Forcrldre Christen Stef-
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fensen og Anneken Steffensen ejede en Bondegaard paa
36 Tdr. 7 Skpr. Land*) (omtrent 46 Tdr. Land geometrift M aal). Faderen havde lcrrt og drev i Forening
med sin G aard- AvlSbrug tillige Smedehaandvoerket.
Ogsaa Sonnen havde lcert dette Haandvcrrk, men Han
opgav det dvg snart. Den 28. M aj 1814 kjobte Han
en Gaard i Hammelev paa 66 Tdr. Land (lidt over 80
Tdr. Land, geom. M aal). Skjont Prisen for hele
Gaarden neppe var det, hvad nu 2 Tdr Land af samme
vilde koste, betragtede- denn« Handel dog under de davoerende Forhold som en dumdristig Gjerning af Ham,
der var usormuende. Den 23 M arts 1825 kjobte Han
og forenede med denne Ejendom en anden Gaard i
samme By paa omtrent 65 Tdr. Land, og ved FaderenTod i 1826 overtog Han tillige denne Gaard, saa Han
nu var Ejer af et Jordomraade paa omtrent 168 Tdr.
Land ekler 209 Tdr. Land dansi M aal. Men det maa
her bemcerkes, at Land-Ejendomme i denne Del af
Sonderjylland i Regten ikke have faaet dereS Zordtilliggende udlagde i en samlet Lod ved Udsiiftningen af
^ord-FcrlleSflabet, men i mange - 10 til 12 eller flere
Lodder eller saakaldte Kobler. Som Folge heraf laa
R is Steffensen- Ejendomme spredte over hele Bymarken. Ved en Rcrkke af Kjob, S alg og Magefiifter samlede og afrundede Han dem med det M aal for Oje senere
at dele dem i to Ejendomme og efterlade dem til tv af
sine Born. Lel har Lovgivningen derovre, ligesom her,
lagt Hindringer i Vejen for den fric Udstykning og
Sammenlcrgning m. v., men dens Omhu i denne Henseendc er aldrig bleven paafljonnet af Befolkningen, der
til Trod- for de bestaaende Lovbud er vant til med stör
Her og i det Folgende tale» om fledvigfle Tdr. Land a 320 O
Roder Hamdorgermaal eller hended 1' . Td. Land geometrifl eller
ank M aal.
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Frihed at disponere oder fine Land-Ejendomme, i det
man i fornodent Fald har ladet Tiden bade paa den
manglende hojere Approbation. Hvem, der nsjere ksender
de nordfleSvigfle Landboforhold, vil indromme, at denn«
Frihed har vceret til stört Gavn for Folket og Landbruget; men der bor tilfojeS, at det fordcrrvelige Livsfceste enten aldrig har existeret eller forlcrngst er forsvunden fra denne Egn. „Bonderne have i mange
Slcegter vceret delS kongelige Arvefcestere, dels Srlvejere."
I Aaret 1826 indtraadte N is Steffensen i ?Egtefiab med Pigen M a r i e K i r s t i n e N i s s e n , en D atier
af Gaardejer NiS Äversen i Hammelev og Hustru Anne
M arie Mikkelsdatler. I bette fit henved l9aarige ZEgteflab Llev Han Fader til 7 Born, hvoraf 2 dodc i deres
Barnealder endet Aar for Faderens Tod.
I Fordindelse med Nvrdflesvigernes mangeaarige
Forer, den beksendte modige og djcerve Bonde H a n s
N i s s e n i Hammelev, og et P a r andre Mcrnd, kjobte
NiS Steffensen i Aaret 1836 ..Christiansdal", der senere
har vceret Spejlfadrik og nn er Trcestiberi, inen den
Gang Var Olie-, Lalle-, Bark- og Slibemolle med et
lille Zordtilliggende, der stodte op til Hans Ejendom.
I de 5 Aar, indtil 1841, de besade denne Molle, var
Bestyrelsen og Regnstabsvcrsenet i Nis Stcffenscns Hcrnder. Fabrikken blcv dreven med Udbylte, hvilkel neppe
har vceret Tilfceldet med den sidcn den Tid. Han deltog i 1842 i Anlceget af det f or s teJ er ns toder i i Ha
derslev og var Interessent i samnie indtil sin Dod i
Begyndelsen af 1845.
Nis Steffensen deltog ogsaa i det politifle Liv og
var, som allerede ovensor sagt, med at kjcempe i sorreste
Rcrkker for vort ModerSmaals Adelsbyrd i NordfleSvig
imod alle dem og alt det, der ved Rcenker og Bold
vilde gjore det fredlos ved dets Fcedrenearne. M aa det
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end indrommes, at Han ikke, laaledeS s o m P e d e r H j o r t h
L o r e n z e n , N i s L o r e n t s e n , H a n S N i s s e n og
L a u r i d s S k a u , horte til Hoved-Anforerne for den danfle
Befoikning i Kämpen for dens Ret og W re: saa er
det paa den anden Side en uafviselig Kfendsgjerning,
at Han, „den redelige og uegennyttige N is S t e f f e n sen," udgjorde tilligemed den ligesaa bestedne, som cedle
og dannede Gaardejer Aug. Heinr. P o s s e l t i Kjobenhoved, den rolige men villiestcrrke Sognefoged Zv e r
9 o ku ms e n i Kabdrup, den urokkelige og frygtlose Sognesvged K o n r a d J v e r s e n i Fredsted, den snarraadige og
behjcertede M ö l l e r S t a a l af Taarning M olle; vi sige,
at det er en uafviselig Kjendsgjerning, at N is Steffensen med de nysncrvnte og flere andre Hcedersmoend ud
gjorde trofaste Kampfceller med hine Hoved-Anfsrere. Han
var beständig med naar og hvor det gjaldt. Bi
villc söge at godtgjore bette ved at pege hen paa enkelte
Kjendsgjerninger.
Nis Lorentsen havde i den flesvigfle Stcender-Forsan»ling i 1838 fornyet et af Ham tidligere stillet Forflag om, at det danfle Sprog maatte blive indsort som
Rets- og Administrations-Sprog vveralt, hvor Undcrvisningen i Kirke og Skole stete i samme; Forsamlingen
havde med et ringe Flertal vebtaget en Petition herom,
og Sprog-Reflriptet af 14. M aj 1840, Resultaret af den
indgivne Petition, var den forsteSejr for den danfle Besolkning ligeoverfor «Slesvig-Holstenisme" og Tydflhed, der
begge triumferende indtoge Hojsoedet overalt histovre i
det danfle Krvnland. E t hidtil ukjendt Liv begyndte at
rore sig. Reflriptet „loste deres M odersmaal fra Forncdrelsen", heb det blandt andet i en til Köngen indsendt, af 2850 Mcrnd underflreveu Tak-Adresse, der var
den forste störe Atring as det vakte L iv; den nceste var
den omtrent halvandetaarige Kamp angaaende „T av l e-
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s a g e » " i Torning ThinghuS. D a H an S N i s s e n var
Sjcelen i Bevcrgelsen angaaende kenne S ag, og den
dersor namrligst Hörer hjemme i Skildringen af Ham,
anfores her kun dette, at forst den 18. Allgust 1843
fandt TavlesagenS cndelige Afgjorelse Sted efter Bon
dernes Paastand, efterat Herredsfoged Kjcrr samme
Dag havde afgivet den ftriftlige Erklcering: .Af det kgl.
AmtShus underrettet om, at Sognefvgderne K o n r a d
I v e r s e n i Fredsted og R is S t e f f e n s e n i Hammelev
med Konforter hellere onste den af dem fvranstaltcde
Mindetavle anbragt i Thingstnen paa Torning, end i
Retslokalet for det kgl. AmtShus, faa findcS fra min
Sidc herimod In te t at erindre."
Forinden Afgjorelsen af hin Tavlesag havde Folkeroret i Nordflesvig antaget et stedse storre og storre
Omraade, navnlig fremkaldt ved Begirenhederne i den
sleSvigske Stcender-Fvrsamling i 1842, da Peder Hjorth
Lorenzen, denne den dansk-flesvigfke SagS hellemvdige
Forfcrgter, v e d b l ev a t ta l e Dansk, til Trods for
alle Forhaanelser. D a de tvende hcrderlige Bonder
NiS Lorentsen og Posselt troligt havde understottet P .
H. Lorenzen i Kämpen for de danske SleSvigereS „natnrlige Reltighedcr": faa befiuttede Bonderne ved en fest^
lig Sammenkomst at bevidne hine tvende Mcend dereS
Bifald og Taknemmelighed. Festen blev afholdt den 21.
Febr. 1843 i Byen Sommersted, ved hvilken Lejlighed
nian fattede to saare vigtige Beflutninger, nemlig aarlig
at afholde en N a t i o n a l f e s t paa „SkamlingSbanken"
og at stifte en s leSvigs k F o r e n i n g " . Den saalcdes
beflnltede Nationalfest fandt allerede Sted inden3M aanederS Forlob, nemlig den 18. M aj s. A., og den ncestfolgende 12. Ju n i samledes 25 Mcend i HaderSlev, hvor
man stiftedc den senere faa bekjendte „SleSvigfic For
ening" med H a n S R i s s e n som Formand, N iS
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S t e f f e n s e n som KaSserer og L a u r i d s S k a u som
Sekretcer. „Et af Foreningens ferste Foretagender var
en Petition til Köngen om at hcrvdc det danfleSprogs
lige Ret med det tydfle i den flesvigste Stcender-Forsamling og om dennes Forlcrggelse til Flensborg" fra
Bven S'esvig, hvor den havde sit Scrde; den modtog „de bedste Lofter om Hans varme Deltagelse og
kräftige Beflvttelse". Lofterne bleve dog kun daarligt
opfpldte.
Den flesvigste Forening vmxede stadigt meget betydeligt i Mcdlemsantal og Betydning, vg de Anliggender,
der gforde Krav paa Bestyrelsens Opmcrrksomhed og
Virksomhcv, vare ikke faa. I Foreningens Mode den
16. Oktbr. 1843 besluttcdeS saaledes at sende en Depu
tation til Kjobenhavn med det dobbeltc Hverv, dels „at
tale med Köngen om „Slesvig-Holstenernes" voldsomme
Agitationer mod Filialbanken i Flensborg og for Tide
manns „Landesbank*, om Ophcevelse af Toldgrcendsen
ved Kongeaaen" m. m., dels „at forhandle med den fles
vigste Kommite i Kjobenhavn (navnlig med dens Formand, Professor Cl a u s e n ) om den af samme vedtagne Oprettelse af en Bonde-Hojflole." M an valgte
Bestyrelsen for Foreningen til som Deputation at ndforc dette Hverv, og i de stdste Dage af Oktober tiltraadte H a n s N i s s e n , N i S S t e f f e n s e n og L au
r i d s S k a u deres Reffe til Kfobenhavn. Jfolge den
trykte „Beretning", som Deputationen afgav om sin
Reffe fra og til Hfemmet, var den overordenlig vel tilfredS ikke blot med den forekommende og hjcrrtelige
Modtagelse, der overalt blev den til Del, men ogsaa
med de Lofter og Tilsagn, den erholdt hoS Köngen og
flere indflydelseSrige Mcend. Beretningen ytrer fig
blandt andet saaledeS: „Interessen for de flesvigste An
liggender var ingenlunde kjolnet i Hovedstaden, og vi
Fremragende danske Bsnder.
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bleve saaledes overbeviste herum, at det gik langt over
vore sturste Forventninger. O, det var herlige VidncSbyrd, vi modtage! D e indeholde en dyb Trost for S lesvigs Fred og Frelse. — Maiestceten svarede os meget
naadigt og lovede at drage Omsorg for, at vi i enhver
Henseende flulde fle vor Ret. — Vi have paa vor Rejse
over Bcelterne opdaget — saaledes flutter Beretningen
—, at bisse ikke kunne banne nogen Adflillelse mellem
de Danske Vesten og Dsten for samme, og at Ingen skal
kunne mcrgte at afbryde de Broer, som forbinde os, thi
de ere byggede paa en Kj«rlighed, som er stcerk i Nor
den, og bevogteS af en Aand, som ikke lader sig strcemme".
Her er imidlertid ikke Stedet til en om end tun
kort Fremstilling af NordflesvigerneS LidelseS-Historie og
de Lysglimt, der nu og da viste sig for dem i Kämpen
for dereS Nationalitets Net og 2Ere. Kun hvad der
maatte syneS aldeles novvendigt at medtage til Belysning af Nis Steffensens Meddelagtighed i Kämpen, er
her fremdraget saa sammentrcrngt som det vel var muligt. D et er rimeligt, endog hojst sandsynligt, at der af
Saadanne, der ere noje dekjendte med Hans Livsfcerd,
vilde kunne meddeles langt mere om Hans Deltagelse i
hin Kamp, end hvad her er fremdraget. As hvad der
offenligt er kommet for Dagen om Ham, trv vi imid
lertid In te t at have glemt; men af det Lidet, der her
er meddelt, fremgaar det sormenligt dog klart not, at
Hans Navn og Jdrcrt fortjcner at bevares i ljerrlig Hukommelse rundt om i Danmark.
NiS Steffensen i Hammelev afgik ved Duden den
14. Jan u ar 1845 i en Alder af 60! Aar.
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Stamtavle
over Sonderjyden N is Sleffensens DEtlinge.
NiS Jversen (f. " /. 1768, t ^7.
Cbriftcn Steffensen (f. '/,» 1752.
1844), Gdejer i Hammelev; —
-j1827), Gdejer iHamm e* m. Anne Marie MikkelSdatter
lev ; — * gift med Anneken N isdatier ( f . '/«1761, t ' 7 . 1846)
(s.
1768, 1- '7 - 1838).
D atter:
S sn :
Nis Steffensen sf. "/i«> 1784, t "/> 1845) ; — * m. Marie Kir, 1870), Gdejer i Hammelev. Havde
stiue N issen (f. 7< 1801.
7 B orn:
1 ) A n n e k e n S t e f f e n s e n (f.
1826) ; — * m. Gdejer
^or^en Henningsen (f. */» 1824. Datter:
Marie lurstine Henningsen sf. 7» 1854).
2) A n n e M a r i e S t e f f e n s e n (f. '«/„ 1828, t 7 . 1831). Chri s t en S t e f f e n s e n ff.
1831, -j- "/,« 18461
4) N is S t l f f e n s e n (s. ^7o 1833);
* m. Christine Stef'ensen (f. "/12 1827), Gdejer i Stydinq. DereS 7 B s r n :
tt. Steffen Steffensen (s.
1858). N ie Steffensen (f.
" n 1858». — e . .Fristen Steffensen ff.
1861). — ek. NielS
Steffensen (f. '7 i 1863 -j- 'V , 1864).
e . Trine Lovise Stesfenen (f. -7 .1 8 6 5 ). - / . Niels Steffensen (f. " /. 1868 t -7 . 1868).
— f/. Hans Christian Steffensen ff. V, 1871).
5) A n n e M a r i e S t e f f e n s e n ff.
1835, s 7 i 18371.
6- H a n s Ch r i s t i a n S t e f f e n s e n , Oanä. ^urig. ff.
18371; — * V. 1871 m. Elisa Marie Sm ith ff. - 7 . 18441.
7) S t e f f e n S t e f f e n s e n (f. '7,» 1842).

20.

„ O p h i d s e r e n og Fo r l e d e r e n. -

p e-er Hansen,
yuslM er i eundlii, sprasto Amt).
Ä t af Hoveddrivhjulene i de forste Bonde-Bevcegelser paa Holbceks Amt i den forste Halvdel af
Aarene Fyrgetyve, — og gjennem disse Bevcegelser en af
de ufrivillige Aarsager til det af Kancelliet udsendte berygtede Bonde-Cirkulcere af 8. Novbr. 1845, der atter
gav Anledning til Dannelsen af det tidssvarende og
folgerige men derfor af Mangsoldige forhadte og forhaanede »BondevennerneS Selflab", — dar en fattig HuS-
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mand fra Prcrsto Amt, — den med rige Aandsevner
udrustede samt djcrrve og uforfoerdede P e d e r H a n s e n
i Lundby. Storstedelen af den nulevende yngre Slcegt
af Bondestanden var enten endnu ikke fodt eller tun
yngre Born, da Husmand Peder Hansen af Lundby
fiittigst „drog om blandt Bonderne og opmandede dem
til Dirksomhed for dereS egne Anliggender"; Hans Navn
NLvneS og Hans Fcrrd omtales nu tun af de celdre
Bondemcend, naar de i fortrolig Sam tale med Hinanden
dvcrle ved FortidenS Minder eller fortcrlle de lyttende
Angre, om hvad de oplevede. Peder Hansen var en
moerkvcerdig Fremtoning i Bondestandens af tykke og ildevarslende Skyr omhyllede DunstkredS; et knitrende Lyn,
der tcrndte allevegne, hvor det flog ned; et saa vcrldigt
Tordenbrag i Bondens Bo, at dove Oren i tusindvis
lodes op og lyttede med spcendt Opmcerksomhed ttl de
Ord, der udtaltes af Husmanden fra Lundby, denne i
Kancelliets Ojne farlige „Ophidser og Forleder", naar
Han traadte frem og oplcrste de af Ham med stör Dygtighed forfattede Petitioner til „Stoenderne." En lille
Livsflildring af denne Mand bor ikke savnes her, hvor
Talen er om fremragende danfle Bonder.
P e d e r H a n s e n blev fodt den 8. December 1801
i den lille Bondeby Sallerup i Kjong Sogn ved Dordingborg. HanS Foroeldre vare den sammesteds boende
Smed og Husmand Hans Christensen og Hustru Birthe
Pedersdatter. Neppe 5 Aar gammel, begyndte Han at
gaa i Skole, hvor Han strax viste ualmindelig Lyst og
Anloeg til at loese og tcrnke, men derimod ingen Lyst
havde til at ffrive eller regne, hvilket baade med det
Gode og med Stroenghed fra LoererS og ForoeldreS Side
dog tog den Vending, at Han blev den Dygtigste af alle
Kjongs SognS Skoleborn; Han gjorde endog en saadan
Fremgang i Kundflaber, at StedetS Proest, den senere
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Biflop T a g e M ü l l e r , paalagde Ham, da Han var i
det 12. Aar, tun for Ham og ikke sor Skolelcereren at
astcrgge Regnflab for hvab Fremgang Han hver Uge
gjorde i Skrivning, Regning, Religion, Fcedrelands- og
Perdens-Historie, Geografi osv., og ved denne Lejlighed
bibragte Prasten den lcrrelystne Dreng langt flere Kund-flaber, end den ikke-seminaristifl dannede Lcerer künde have
meddelt Ham. Ester i 1816 at vcere bleven konfirmeret
af sorncevnte Tage Müller, leerte Peder Hansen at spille
Biolin, og havde da en temmelig god Fortjeneste ved
at spille til Bryllupper og andre (Äilder. D a Han blev
crldre, lsente Han 4 a 5 Dage om Ugen vm Sommeren
hos en Bonde imod en Lon as nogle Tonder Sced og
lidt Torvefljcer, medens Han derimod om Pinteren dels
hjalp Faderen med Smedehaandvcerket, dels spillede
Piolin og dels endelig ovede sig flittigt i Lcrsning, Skriv
ning og Regning. Saaledes hengik Tiden indtil i Hans
27. Aar, da Han den 25. Ju li 1828 agteviedes af Tage
Müller til Pigen D v r t h e J o r g e n s d a t t e r (fodt 24.
Oktbr. 1803), en D atter as GaardfLster Jorgen Hansen
i Rettestrup lFvdsels- og Dodsdag ubekjendt) og
Hustru Ane Andreasdatter, (fodt . . . 1777 s 27. Mas
1804, 27 Aar gl.) Han sik sig nu opspurgt en Jndsidder-Lejlighed i Lundby, som Han styttede ind i Mikkelsdag samme Aar, og boede der i 3 j Aar, indtil Han
endelig i Sommeren 1832 af Forvalter B ahr paa Lundbygaard, hvem Han as og til i 3 Aar var behjalpelig
ved Gods-Administrationen, fit et FcrstehuS men forst
10 Aar senere Fcrstebrev paa samme. I Februar 1829
var Peder Hansen bleven ansat ved Bordingborg sondre
Birks Ret som S t o k k e m a n d for Lundby Sogn og
S t c r v n e v i d n e for Lundby, Hammer og Mogenstrup
Sogne. I denne Stilling, hvilken Han beklcedte til Yen
i Aaret 1835, sandt Han sig vel tilfreds, thi Birkedom
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me r Ki n k var en herlig Mand, der tilligemed sin Fuldmcegtig og sine Kontorister behandlede Thingmcendene paa
en Honnet M aade; anderledes blev det derimod under
Eftermanden, l> . ^ui-. Kall, under hvis ligegyldige
Baretagelse af Embedet den stolte og herflesyge Fuldmcegtig H a n d r u p flaltede og valtede, som Han fandt
for godt. Tomme Lofter og Grovhrder traadte nu og
da i Siedet for Lonning til Thingmcendene. En saadan Behandling vilde Peder Hansen ikke taale, Han
modte derfor ikke som Stokkemand paa de bestemte Dage,
og paa given Foranledning svarede Han, at da Han ikke
künde faa noget Regnstab for hvad Han fortjente, havde
Han ikke me re Lyst til at opfylde sine Pligter, hvorfor
de künde afscette Ham fra Bestillingen. Heri handlede
Han vistnokikke rigtigt. Amtmanden, Grev K n u t h , inovilgede i, at Peder Hansen künde afscrttes fra sine Bestillinger og af Birkedommeren idommes Mulkt for Forsommelse af sine Pligter. Birkedommeren drev dog ikke
Sagen videre, end at Han lod Amtets Resolution forkynde for Peder Hansen, og kort Tid derefter suspenderedeS baade Birkedommer og Fnldmcrgtig formedelst
„ m i s t i g E m b e d s f o r e l s e " . Under Undersogelsen af
denne viste det sig, at Handrup ikke havde afflrevet Be
lobet for flere Auktions-Regninger, som Peder Hansen
havde indbetalt, og da de kvitterede Regninger forevistes i
Retten, ncrgtede Handrup at have kvitteret paa dem, og
paastod, at Peder Hansen maatte have efterflrevet Hans
Navn. P a a denne lose Sigtelse lod den konstituerede
Birkedommer, Prokurator og LandvcesenS-KommiSscrr
N e l d e b l a d , sin Fuldmcegtig Schaarup gjore en Resse
til Lundbygaard den 11. August 1835, for at belcrgge
Peder Hansen med personlig Arrest, og denne indsattes
derpaa i et uSselt Fangehul i Bordingborg, hvor Han i
16 Uger og 3 Dage behandlede« som om Han var en
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Mörder eller Mordbrcender. Den 20. Februar 1836
afsagde Extraretten sin Dom, hvorefter Peder Hansen
„bor for Ak tor s vider e T i l t a l e i denne S ag fri at
vcere", dog med Paalceg af alle af Hans Arrest og Ak
tionen lovlig flydende Omkostninger. S e saaledes var
Retfcerdigheden beflaffen ligeover for den simple HuSmand. skjont Hans Ankläger, den for „mislig Embedsforelse" suspenderede Fuldmcegtig Handrup, ifolge D om s
akten, senere inden Retten bencrgtede under Eds Tilbud, „saavidt Han v6d", at have modtaget de respektive
Pengebelob, og „ikke har fordristet sig til med Bestemthed at erklcere, at de forefundne falfke Kvitteringer ere
flrevne af Tiltalte" (Peder Hansen), og fljont det i De
fensors Jndlcrg af 4. Jan u ar 1836 hedder om H a n 
d ru p : „at vcere utro mod sin Principal og det Offenlige, ved at forode flere Tusinde Rdl. af offenlige
Midier, viser en simpel, for es at sige lav Karakter;
og den har Handrup gjort sig skyldig." Ubekjendt
med den juridifle Betydning af Dommens Udtryk „Ak
tors videre Tiltale", hvilken Betydning Han forst lcerte
at kjende 8 Aar senere, da Kammerherre CH. Fr. O. v.
B e n z o n til Christiansdal havde omtalt Dommen i
Roskilde Stcrndersal i 1844, faldt det ikke Peder Han
sen ind, at indanke Dommen for Overretten; Han havde
stadigt ment, at Hans Frifindelse var en fuldstcendig
Frifindelse, og Han maatte nu saaledes taale, at der
gfennem Dommen var sat en Plet paa Ham for hele
Hans Liv, men Han saa' med Glcrde. at denne P let ikke
havde den allermindste Betydning i den hcederlige Bonde
stands Ojne. NceldebladS-Vablen künde svie, men ikke
tilfoje virkelig Skade. Pilkaarligheden mod Peder Han
sen blev et Middel til Bondestandens Bcekkelse til politifl Liv. Han begyndte navnlig i 1840 at rejse en Kamp
mod Aristokratie» i Almindelighed og GodSejer-Aristo-
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kratiel i Sardeleshed. Fra forsl af bestoo denne Kamp
i nogle Artikler i „Sjallanbsposten", foranledigede af
P ra s te n B o rre s ens Ugeblad „Den danske Bondeven",
vg Peder Hansen udtalte vg sorsvarede med Kraft og
Klarhed i disse Artikler, ..at det eneste Middel til at
fordedre Husmandenes og den ardeidenbe Klasses Kaar
var, at nedscrtte de störe herstabelige Afgifler og at indskranke det Naturalhoveri, Fastehusmanbene inaa udrede ester deres Hartkorn, i Forhold til hvad de Fcrstegaardmcend, som ikke fvrrette Hcveri in »Ltui», mna
svare." I samme Aar forfattede Han for Husmandene
paa nogle Godser i Prcesto Amt et Andragende til
Köngen, hvilket Han tilligemed en anben af Anbragerne
selv overrakte Majestcrten, der henviste til Herskaberne
angaaende de Lettelser i Byrderne, hvorom der ansvgtes,
men hvortil Peder Hansen svarede med Frimodighed,
„at der ad den Aej ikke künde ventes nogen Lindring,
efterdi ingen Medlibenhed mod Bouderne finber Jndgang hos GodSejerne." I 1841 skrev Han alter i „Sjcellandsposten" en lcrngere Artikel: „Bemcrrkninger vm
en friere Udvikling af Folkelivet", hvvri Han godtgjor,
at „den bedste Maade at fremhjcelpe Staten paa. er at
virke hen til, at Bondestanden bliver fri for Godsejerne»
viltaarlige Behandling". Aaret 1842 fremkaldte en stsrre
Birksomhed fra Peder Hansens Side. Skolelarer R a sm u s S o r e n s e n og den senere som Politiker bekjendte
I . A. H a n s e n havde nemlig -i Forening fra Begyndelsen af Aaret begyndt at udgive Ugefkriftet „Al muev e n n e n , eücr BelyLning af Fort'd og Nulib for den
danfle Almue", vg — DstifterneS S tander flulde sor 4.
Gang samles i Roskilde. D er var altsaa rig Anledning for Peder Hansen, der satte sig en Glave og
Stolthed i at vcetke og opmuntre Fallet til Modstanb
imod Aristokratiets, navnlig GodSejer-Aristokratiets,
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(Ärundscrtninger, lil nu at udfolde en travl Birksomhed.
Han indbod saaledes „Bondeslanden,' iscer Husmcendene,
i Snoijcrlland til at indgive Andragende til „Stcenderne"
angaaende de störe Afgifter og Hoveri, Godsejerne bebnrdede detle med, forfattede et saadant Andragende og
asteverede det, fvrsynet med Understrifter, personlig til
T iüriltets Teputerede, Professor H. N. Cl a us e n.
Hen i Llutningen as Aaret lvd Han indrykke i „Almuevennen" lNr. 42) en aaben Llriverse til Clausen, hvori
lian paastvd, at ligesaa godt svm Frederik den Sjette
ikke brod fig om HerremcendeueS Modstanv, da Han loste
S l a v n s b a a n b e i osv., san künde Christian den O tlende nu ligesaa godt scette Grcenbser for GodsejerneS
M isdrug af bereS Ejendoms-Ret. I „Almuevennens-Nr. 51 s. A. strev Han om „Sogne-Forstanderskaberne
og HusmandSsagen", og vpfordrede Fvrstanderflaberne
lil frit vg uforbeholdent at udtale hvab Sandhed og
Siel var i saa Henseende. D a „Stcenderne" havde indstillet
til Köngen, at der gjennem Amtsraadene og SogneForstanderflaberne maalte indhentes paalidelige Esterretninger om HuSmanvsklassens Kaar, forfattede Peder
Hansen'et Andragende til Kanreüiel i den Anledning,
vg soranledigede et Mode i Lundby af Svgne-Forstandere fra 20 Sogue, af hvilke de 18 Sognes Deputerede
underslreve, at de, naar KongenS Opfordring indlob,
vilde indsende denne Erkloering. Dette Andragende er
indsort i „Almuevennen" Nr. 13 for 1843. D a Amtsraadet senere ikke vilde indhente Forstanderfkabernes Er
klcering, vedtogeS det i et gjentaget Mode at indsende
den til Rentekammeret Erklcrringen er indrykket i „Al
muevennen" N>. 19 for 1843. I samme Mode vedtoges det at indgive et Andragende til Köngen om, at
der maatte scrttes Groendser for GodsejerneS stedse sorhojede Jndfcestvinger og aarlige Afgifter, og det bestem-
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teS. at Peder Hansen, der havde fremlagt et Udkast til
et saadant Andragende, skulde rejse omkring med det og
faa det underflrevet. D et underflreveS af 874 Bonder
og overrakteS Köngen den 27. Novbr. af Gaardmcrndene J e n s J e n s e n iGrumlose og P e d e r S o r e n s e n
i Lundby. Dette Andragende, hvori anforteS, „at Fa>sterne betyngedes med forhojede Jndfcestninger og Afgifter, samt lebe haard og krankende Behandling ved dereS
Pligt-Arbejde", blev aftrykt i „AlmuevennenS" Nr. 52.
I Aarets Lob flrev Han i det mrvnte Blad forfijcrllige
andre Artikler, hvoraf dog kun en fial ncrvneS, nemlig
den i Nr. 35 om „SEresfolelsen", og hvori Han beklager,
„at Mange af Bondestanden ved krybende Vasen og La
der nedvcerdige fig selv, naar de tale med Nogen af de
bojere Klasser, og jo mere de saaledes bukke og krybe
for bisse V asner af Godsejere, Forvaltere, Forpagtere,
Fuldmcegtige og Skriverdrenge, destomere overvcrldes de
af dem med SkjaldSord og Grovheder." I 1844 udfoldede Han en endnu storre literar Virksomhed, ikke
blot fortrinsvie i „Almuevennen", men ogsaa i „Kjobenhavnsposten" og andetsteds. Han oplvste blandt andet,
hvorledeS slere GodSejere i Prcesto Amt selv opkastede
fig til Forhorsdommere og beflikkede dereS Ladefogder,
Skytter, Garlnere og andre flige Tjenere til Stoklemoend.
i Anledning af det ovenfor ncevnte Andragende til Kön
gen fra de 874 Bonder, som Rentekammeret havde forlangt GodSejerneS Erllcrring over, og senere en Artikel:
„Sandheden flal sejre!" i Anledning af RentekammeretS
S v ar paa Andragendet, hvilket S v ar gik ud paa, „at
efter de fra endel Godsejere indhentede Erklcrringer,
var det oplyst, at dereS (de 874) Besvcrringer vare dels
ugrundede, delS overdrevne og usandfcrrdige. Andra
gendet var derfor ubefojet og frembragt ved en »billig
Lyst til at klage." Hin Artikel, hvis Optagelse i „Voll -
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Falst. StistStidende" blev forbudt af Politimester M ol
ler, optoges i Almuevennen" Nr. 19 og udgaves dcrpaa scerflilt; endvidere firev Han om Bilkaarlighed af
Godsejer T u t ein paa M aricnborg, Post-Sekretcer B.
Wo l f s paa Engelholm og Grev R a b e n paa Beldringe.
D a „Stcenderne" alter skulde samles i Roskilde samme
Aars Efteraar(1844), anvendte Peder Hansen tillige Tiden
til at forberede nye Andragender til summe og ved Moder
hist og her at faa dem forsynede med Underskrifter. Hans
Ry var nemlig voxet i et betydeligt Omraade, og Onsket om, personlig at lcrre Ham at kjende, udtalte sig
snart i Jndbydelser til Ham fra flere navngivne Mcrnd,
om at komme til Moder i deres Egn. En saadan Jnbbvdelse, dateret Knndby pr. Hoibcrk den 12. Januar
1844, indlob til Ham fra J e n s Fr eder iks en, J e n s
G r e g e r s e n og 11 andre navngivne Mcend til at vcere
tilstede i et Mode, som en der i Egnen nylig dannet
„Landbo-Forening", med Aapitain J e s p e r s e n paa
Gronnebjerggaard som Formand, agtede at afholde i
M arts M aaned: og en Husmand O le L a r s e n iO ndlose indbod Ham den 2. Februar ncrstefter til FastelavnS
Sondag at mode i Morkjob, da man agtede sammesteds
at banne en Husmands-Forening og foreflaa Peder
Hansen til at vcelges til ForeningenS Formand. Han
efterkom Jndbydelserne og overvcrrede senere endog et
Mode i „Landbo-Foreningen" i April Maaned. Ligesaa
indbooe 10 navngivne Mcend paa Moen, med J e n s
P e d e r sen i Tjornemarke i Spidsen, Ham til at komme
over til dem. da de gjerne vilde underskrive de af Ham
forfattede Petitioner til .Stcenderne". Ester Jndbydelse
fra Flere, deriblandt J e n S H. D y r l o v i Sonder-AlSlev, var Han ligeledes tilstede ved et Mode den 28.
Mas i „Falsters Landbo-Forening" med Skolelcrrer S ideniuS i Skovby som Formand. Endelig kan endnu
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ansores, al (Äodsejer M e l d a h l til Beddygaard pr.
Slagelse i en meget anerkfendende Skrivelse af 20. Au
gust 1844 indbod Peder Hansen til at besage sig, da
„feg stal vcere villig tit at give Arvefa'sle, og vitde der
maaste bevirke, at flere Godser gjorde samme Forsog".
Lgsaa fra Prcesten P o n t o p p i d a n i Damsholte paa
Moen vg fra flere andre frisindede og ansete Mcend
modtog Peder Hansen hcedrende og anerkfendende Breve
meb de bedste Onfler om Held i Hans Bestrcrdels» for
Bondestandens Lel. Frugterne af Hans Lirksomheb
rare, at Han til den den 15. Oktbr. s. A. sanunentraadle
rvskildfle Stcrnder-Forsamling künde indsende 4 Petilivner fra Prcesto Amt paa Sjcrlland, Moen og 3 Sogne
i S o ra Amt samt Falster med henholdsvis 1837, 1818,
1771 og 1830 eller ialt 7256 Unberstrifter paa alle 4
P etition» fra de ncrvnte Steder. I Anledning af disse
P etition» tom d'Hrr. Godsejere, Post-Sekretcrr B. Wolfs
til Engelholm, Amtmand N e e r g a a r d og Kammerherre
Ehr. A. O. v. B e n z o n , saaledes i Harnifl iStcrndersalen, at de end ikke undsaa' sig ved i de haanligste Ord
ar omtale Peder Hansen og Hans Birksomhed. Ingen
tog den bagtalte Mand i Forsvar, endog O r l a Leh
m a n n mente, „at det var under Forsamlingens Bcrrdighed at befljcrftige sig med en saadan ubekjendt P er
son." Som S v ar paa Tiltale udgav Peder Hansen
i M arts Maaned 1845 et lille Skrift: „Tak for sidst!
iil Aristokraterne i Roskilde Stcrnder-Forsamling 1844",
hvori Han af offenlige Aktstykker og private Brevflaber,
forsynede med mange Underflrifter, delyste og tilbagevistc Bagtalelserne. P a a samme Tid udsendte Kancelliet,
et Cirkulcere til alle Landets Sognesogder af fol
gende Jndhold: „D a det er forebragt Kancelliet,
at Peder Hansen Lundby og forhenvcrrende Skolelcrrer
RaSmus Sorensen stulle omrejse i Sjcelland for at op-
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hidse og forlede Landalmuen til at indgive falfleKlagemaal m m , fluide man tjenstligst anmode N. N. om,
at forflaffe dem Bished, samt i bekrceftende Faid at
trceffe de fornodne Foranstaltninger i Overensstemmelse
med Anordningerne, og da derom hertil gjore Jndberetning". Peder Hansen blev nu en saadan Gjenstand for
PolitimestreneS scrrlige Opmcrrksomhed, at En endog
lod sin Fuldmcegtig ledsage „Ophidseren og Forlederen"
i 4 Dage, hvorfor Peder Hansen takkede Ham mcget,
„da det jo mere end noget andet maalte overbevise Bcfolkningen om, at Han holdt sig indcnfor den strcrnge
Lovligheds Grcrndser." Han vedblev Resten af Aaret
samt 1846 og 1847 dels med at foretage sig Bandrin
ger omkring i Sjoelland for at opmande sine Standfceller til Pirksomhed for dereS egne Anliggender, delS med
gjennem „Almuevennen" at fremdrage den ene Godsejer-Vilkaarlighed efter den anden. Aaret 1848 med
den lysere Fremtid for Bonden hilsede Han med fand
Glcede, men vedblev desuagtet sin gamle Virksomhed
med Utrcettelighed, navnlig som Forfatter i „Almueven
nen", lige indtil sin Dod, der traf Ham i Hans Hjem i
Lundby den 19. M aj 1854, da Han var ncesten 53Z
Aar gammel.
Husmand Peder Hansen i Lundby bor leve i
kjcerligt Minde hoS den danfie Bonde! Han virkede for denne i Tider, da der var Fare forbunden
dermed. Hvorlcenge vil det vare, inden der af Bondestandens Midte atter fremstaar en Mand, der med P e 
der Hansens Utrcettelighed og Begejstring eftersporer og
afslorer MiSligheder og Ulovligheder, hvor de end findeS?
E r da Danmark nu et saa dejligt, et saa paradififl Land,
at Uflyldighed, Ret og Retfcrrdighed herfle i alle Forhold fra den ene Ende af Riget til den anden? Eller
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er Livet i Bondestanden nu saa virksomt og rorigt, at
man ikke mere behover nogen Bcekker i sin egen M idte?
— D er er vist Ingen, der antager bette.

21.

Legatstifteren

Gle Hansen,
Gaurdeser i viskinge (yolliaks Amt).
d i have allerede tidligere aflagt et lille Besag hos to
Bonder paa Holbcrks Amt og ere nu ifcrrd med at gjceste
en derboende tredie Bondes hyggelige, efter gammeldags Bondeflik vel indrettede og formaalstjenlige, endog
rige men alligevel tarvelige Hjem. Overalt, hvor man
i detle Henkaster Blikket, ojner man baade ude og inde
Orden, Omhu og Nojagtighed, men intetsteds Overdaadighed, Odselhed eller Prunk, endnu mindre Flitterstads og Forfcengeligheder. Alt minder os om, at vi
ere lSjcester i en OdelSbondes HuS, selv Husbondens
sirlige og statelige Skikkelse fremkalder Tanken herom, og
vi fole os uvilkaarligt tvungne nl at vise denne Bonde,
hvis Hoved allerede er bedcrkket med Alderbommens Sne,
vor uskromtede Hojagtelse, ncesten SErefrygt. P aa Hans
alvorsmilde, gjcestfri Bud bcenke vi öS ved Hans Side
omkring det stcrrke EgetrcrS-Bord, indlede en Sam tale
med Ham om Minder fra de henrundne gamle Tiber
og om de oprundne nye Tibers Hcendelser, og bede Ham
fortcrlle sit eget Livs vigtigste Tildragelser samt hanS
Tanker om nogle af den nyere Lids SporgSmaal, navnlig for saavidt de angaa Bonden. Han begynder at
tale, og tavse og opmcrrksomme lytte vi til Hans Ord,
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der beere S por af den umiSkjendeligste Sanddruhed.
Del Efterfolgende er en kort men tro Gjengivelse af
Fortcellingen om Hans Livsfcerd vg om et P ar enkelte
af Hans Tankegllmt.
O le H a n s e n blev fodt i Liskinge den 20. M aj
1784. Han var en S o n af en velstaaende, driftig og
anset Bonde-Familie sammesteds. Faderens Navn var
Hans Olsen (fodt 1742 -s 20. M aj 1824, 82 Aar gl.),
Moderens Kirsten Pedersdatter (fodt . . . , f 19. Novbr.
1831). Sonnens Opdragelse og Undervisning sjernede
sig ikke i noget fra hvad der paa den Tid var almindeligt blandt Bondealmuen. I 1806 blev Ole Hansen
Soldat og i denne Stilling vandt Han snart sine Officerers
Lelvillie og Pndest, formedelst sin Punktlighed og Belevenhed, sin smukke og pyntelige Figur. Han takte oste
med Gleede om den Tid, da Han var Soldat, om den
Lelvillie og Deltagelse, Han modle hos sine Foresatte.
I 1810 koin Han hjem af Tjenesten og indtraadte den
3. December samine Aar i Wgtefkab med P i g en Ka r en
J e n s d a t t e r (fodt 1790), en D atier af Gaardfcester
Jen s Klemmentsen, <dobt i Lifkinge 1. Sondag efter
Paaske - 24. April - 1740 -s 3. Febr. 1823, 83 Aar
gl.) og Hustru Karen Christenkdatter (fodt 1764 -s 26.
Oktbr. 1826). Han fik strax den Gaard i Fceste, hvori
Han siden levede i over 50 Aar, efter sin Kones Forcelbre; den var flyldsat for 7 Tdr. 1 Fdkr. Hartkorn og
havde et Areal af mellem 57 og 58 Tdr. Land Ager
og Egn. Ole Hansen blev snart S o g n e f o g e d og udfoldede i denne Stilling, delS i de davcerendeKrigsaar,
dels senere i en lang Aarrcekke, en stör Dygtighed og
vandt sine ForesatteS Agtelse og Tillid. Tidlig havde
Han Held til at grundloegge en lille Formue, der ved
Hans Nojsomhed og Tarvelighed aarlig voxede. I KrigSaarene for 1812 besorgede Han nemlig nogle Fragtrejser
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til Ajobenhavn for det Offenlige. I de saakaldte „gamle
Penge" indbragte den forste Rejse Ham flere 100 Rdl.
D a Han fik denne S um udbetalt i Kiobenhavn, modle
Han en D ag en af sine tidligere Officerer, hvem Han
fortcrller sin mivcerende Tilstand, og saa sporaer Han:
„Hvad stal jeg bedst gjorc mcd alle disse Penge?" Officeren svarede: „Lad mig saa dem, saa stal jeg skaffe
Dig kongelige Obligationer for dem". Ole Hansen havde
ikke fjenreste Grund til at ncere Mistillid til Officerens
Redelighed, betroede derfor denne sin E tat, og inrste
Gang fik Han kongelige Obligationer. Dette gjentog sig
öftere. D a nu Penge-Omskrivningen kom, fik Han Ojnene op for, hvilket godt Raad Officeren havde givct
Ham. Hvad der paa denne Maade var grnndlagt, vorede i de folgende 50 Aar op til en anselig Formue
Den 6. Oktober 1849 benaadedes Han med Dannebrogs-Ordenens Hcrderstegn. Den nye Tid, der var
oprunden for Hans Foedreland, var Ham ikke ligegyldig,
men Han var allerede bleven for gammel, til at Han
künde sole nogen stör Darme for den. Hans yngre Standsfceller, som vare mere grebne af det nyere Liv, saa' lid!
fljcevt til Ham, ncrsten som til en Sterling, ja En og An
den af dem paastod endog, at Ole Hansen som Poli
tiker var Aristokrat og en Ojentjener for de Hojerestillede
i Samfundet, og at Penge vare for Ham E t og Alt.
S lig Tale anfcrgtede Ham ikke i fjerneste M aade; Han
Irak sig kun ganske tilbage og levede stille i fit Hjem.
passende sin daglige Dont med Dygtighed og S parsommelighed. I 1852 solgteS Allodialgodset til Grevflabet Lerchenborg. Ole Hansen havde ikke Tillid til, at
der saa snart vilde kunne sremtvingeS en TvangSlov om
Faste-AfloSning; Han ansaa' det, i Modscetning til saa
mange af hanL StandSfceller, for at vare rigtigst at
kjobe, medenS SalgSpriserne endnu vare billige og rime-
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ligc, Han kjobte derfor stra; sin Fcestegaard til Selvejenvom, der mi er sannnenlagt med en anden Gaard i Byen,
hvis Ejer Kar crgtet en Datterdatter af Ham. Den 3.
December 18M fcjrede Han sin Guldbryllups-Dag med
sin vcrrdige Hustru. De Tilstedevcrrende glemme aldrig
bette smiikke, a>rvcerdige P ar fra denne Dag, glemme
aldrig den Jnderlighcd og Taknemmelighed, som saa
ksendeiig viste sig baadc i Kirken og Hjemmet, den
Pvmyghed, hvormed de gave Gud Arren. Dagen efter
sendte Ole Hansen Sogneprcrsten R a sk 50 Rd. til
Troengende i Sognet, og Familie og Penner lagde dertil ialt 35 Rd. D et var cn velsignet Gjerning sor
Prcrsten at tage uo i Sognet med bisse 85 Rdl. og
bringe de Gamle mange ljcerlige Hilsencr.
Ole Hansen dode den 11. M arts 1802, henved 78
Aar gammel. S tra i var Hans Enke betcrnkt paa at
bidrage til, at hcndes M ands Navn og Minde künde
bevares i en kjcrrlig Jhukommclse hos kommende Slcrgter. Allerede paa Hans Begravelses-Dag var Prcrsten
bemyndiget til at hentyde derpaa. Senere har Enken,
der lever cndnu (Juni 1871) med et gvdt Helbred i en
DatterS Hus paa Refsnces, fljcrnket 2000 Rd. til et
Legat for vcrrdige Troengende, hvilkei Legat, der er stif
tet den 27. Septbr. 1862, har erholdt kongelig Konfir
mation den 28. Febr. 1863, og den forste Udbetaling
stete den 11. Ju n i samme Aar. Renterne af Legatet
skulle deles i 4 Portioner, og Familien flal have FortrinSret i lige nedstigende Linie indtil 6 Personer, hvorester Fortrinsretten opborer, og Legatet tilfalder da
Distinge SognS vcrrdige Troengende i Almindelighed.
Jgjennem hele stt lange Liv var Ole Hansen en
ualmindelig dygtig og anset Mand. Han havde en
klar og hurtig Opfattelse af alle Säger under flt Omraade og besad en vidunderlig Evne til at give et anFremragende danffe Binder.

IS
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flueligt Billede af Alt, hvad Han fra fin tidligste Tid
havde oplevet. Hvad man talte nicd Ham om, kam ved
Hans Fremstilling til et saa klart og fuldstcrndigt Billede
for En, som om man seid havde oplevet det. DerhoS
var der en Billighed og Sanddruhed i hvert Hans Ord,
saa man folte, at man künde have en ubetinget Tillid
til hanS Fremstilling. Han holdt paa sin gamle Klcrdedragt fra sine UngdomSdage ligetil sin D od; men paa
Ham paSsede ikke Ordsproget: „Klceder stader Manden".
N aar Nogen saa' HanS Hose, smukke Skikkelse, Hans
vcerdige, ncesten gravitetifle Gang, saa glemte vistnok
Enhver at se paa Klcederne: hvorimod Ens Blik ligesom ved Tryllekraft scrngsledeS paa dem, naar Nogen
i Hans Ncrrvcrrelse brovtede af sin „NationalitetS-Folelse". Med den koldeste Mine og det inest gjennemtrcrngende, ncesten haanende Ojekast spurgte Ole Hansen
da: .E r det maafle Nationalfolelse, der lcrrer os Bon
der at käste Vrag paa vor Nationaldagt, og som fände
Abekatte at efterabe Fransosen og Tydflen i alle deres
Hundekunster? E r det Nationalfolelsen, der gjor, at
Mangfoldige vrage vort Eget, men derimod rose og
beromme alt Fremmed, iscer hvad der er tydfl, stjont
det kun gaar ud paa at narre Pengene af vvr Lomme?
Nej, lad öS ikke tale for hojt om vor Nationalfolelse og
vorDanflhed, saalcenge vi i ncesten alt vort M re bcrre
det Fremmede til Skue; — saalcenge vi f. Ex. stadse öS
selv og iscer vore Kvindefolk op med fremmed Paahcrng
efter fremmed Modestik; — saalcenge vi selv ligesom
med M agt og Bold arbejde hen paa at afflaffe Bonde
standen hoS öS jo for jo hellere. Nej, lad vs hellere
tale lidt sagte om vor Nationalfolelse og vor Dansthed!"
SaaledeS omtrent vare Ole Hansens Tanker og Ord,
naar Nogen i Hans Ncervcerelse brovtede af sin Natio
nalfolelse.
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Oie Hansens Minde vil leve i kjarlig og taknemmelig Zhukommelse igjennem mange Slagtfolger i
Liskinge Sogn. Han og Hans vcerdige ZEgtefalle have
rejst sig en „VidneSbyrdetS Sten", der vil staa, naar
ineget Anbei falber til Jorden og glemmeS.

22. N i e l s C h r i s t i a n L r a z ,
Gaardejer t Tlsrre-Akssev (paa Falster).
Aaret 1795 fandt Udfliftning Sted i Henseende til
Norre-Alslev By paa Nord-Falster, og adflillige afB ymcrndene flyttede da snart derpaa deres Fcestegaatde ud
paa de dem tildelte Lodder. Blandt de saaledeS udflyttede Bonder var C h r is tia n K ra g , i hvis Lod det
var salbet at faa de yderste Bymarker i en stovrig Egn,
og den af Ham opferte Gaard, der blev flyldsat for
omtrent 10 Tdr. Hartkorn med et Jordtillag af omtrent
100 Tdr. Land, Ager og Eng, fik Navnet „Skovsoddegaard". Nogle Aar tidligere var Han indtraadt i YEgteflab med Ane J e n s d a t t e r , med hvem Han avlede 7
Born. I Aaret 1816 kjobte stere Festere, deriblandt
Christian Krag, dereS Gaarde til Ejendom; men Tidernes Tranghed og Tryk tynyede saaledeS paa dem med
Centnervagt, at det dlev umuligt for dem at udrede
Skatter og Renter, og der blev saaledeS ingen anden Udvej tilbage for dem til at kunne blive Hangende ved
Gaarden og saa at fige hutle sig igjennem, som de bedst
künde, end atter i 1824 at gaa tilbage til at blive F a 
stet»onder. Derved fremkom det nye falsterste FastegodS,
der dog senere, som en Folge af Lov af 8. April 1851,
atter er gaaet over til Selvejendom.
N ie ls C h r is tia n K rag var den Forstefodte af
det ovennavnte WgteparS Born. Han saa' forste Gang
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Dagens LyS i Norre-Alslev den 7. September 1791.
Hans Drenge- og Anglinge-Aar hengik for Ham paa
samme enSformige Maade, som det ster for det störe,
udelukkende Flertal i Bondestanden: Han maattc tidlig
tage Haand med i allehaande Bondegjerning, og Han
gjorde det med Lyst og Nemme. Ester Faderens Dod
bestyrede Han i Forening med to andre Brodre G aar
den for Moderen. Saaledes gik Tiden sin vante Gang.
Efterat have fyldt sit 29. Aar fattede Han det Forscrt
at gifte sig; den gamle Moder, der künde trcrnge til
Hjcrlp i Husets indre, kvindelige Sysler, bestyrkede Ham
i Hans Forscet, og den 8 December 1820 cegtevicdeS
Han til sin Fcrstemo K irs te n P e d e rS d a tte r, en
Steddatter af Gaardejer H a n s S te ffe n s e n i Alstrup.
DereS ZEgtestab blev imidlertid kun kortvarigt; efterat
vcrre bleven Moder til 2 Dotre, afgik hun ved Doden
i Sommeren 1823. Ester 7 Maaneders Enkemandsstand giftede Han sig atter den 14. Februar 1824 med
K a re n P e d e r S d a tte r , en D atter af Gaardejer P e 
tz er O ls e n med Tilnavn «H am pe* af Skovby. Hel
ler ikke dette ZEgtcflab blev af lang Darighed. Efterat
have fodt Ham 4 Born, dode hun i Barselseng i D e
cember 1831. Det var den anden tunge Provelse for
den 40aarige M and. Omgiven af 6 smaaBorn, hvoraf
den LEldste kun var 10 Aar og den Ängste kun nogle
faa Uger gammel, ansaa' Han det for en bydende Pligt
for sig og sine B orn snarest mulig at tilfore dem en
ny Moder, og for tredie Gang indtraadte Han den 16.
M arts 1832 i Wgteffab med K irste n H a n s d a tte r ,
en D atter af Gaardejer H an S H an sen med Tilnavn
„S m e d " af Skovby. Med denne fin Hustru avlede Han
i de ncrstfolgende 20 Aar ialt 9 Born.
N ie ls C h r is tia n K rag — eller som Han stadigt
blot kaldtes N ie ls K rag — fik Forste paa sine Force!-

229

dreS tÄaard i 1825. For at kunne hcrvde en nogen
kunde taalelig Stilling under de for Bonden trange
vg tunge Lider, og om mulig endog flride frem til
Belvoere og Lykke, udfoldede Han i fit Avlsbrug en saa
utrcettelig Lirksomhed og Jhcerdighed, at det vakte almindelig og velforljent Anerkjendelse vg Agtelse, og Alle
mente, at dlev Han saadan ved, og Han ikte hjemsogies
af störe Uheld eller fit altsor mange Born at forsorge,
vilde Han filtert cngang komme til at sidde, som man
siger, lnnt inden Ncrgge, og blive ikke blot en holden,
men vel endog en velhavende Mand. „Bondens Fjed
gfor Ageren fed," siger et af vore gamle, kjcrrnefulde
Ordsprog, og Sandheden af samme stadfcrstede sig
ikle mindre paa „Skovsoddegaard", end paa saa mange
andre Steder rundt om i Landet: Hans velbyrkede M ar
ker gave det ene Aar ester det andet stedse rigere Fold
af Sced og Forraad af Foder. Terved blev Hans okonomifle Forfatning stedse bedre og bedre, Han erkfendte
det med rort Taknemmelighed mod alle gode GaverS
Giver, og det var ikke ssceldent, at Han i Tidernes Lob
udbrod med et dybt Suk: „Gud fle Lov! vor Herre
velfigner mit Arbejde, saa jeg faar Brod nok for mig
og de mange Munde, jeg har at stoppe!" D et fortjener
her at ntrvneL, at Niels Krag var en af de forste Bon
der paa Nordfalster, der begyndte at anvende M erg elen paa sine Jorder, og Han betonnedes derfor af „det
tongelige LandhusholdningS-Selskab" med en SolvMedaille.
Niels Krag var en ualmindelig ansel og agtet Mand,
derom bcrre blandt Andet de flcre kommunale Ombud
og Tillidshverv, der overdrogcS Ham at rogte, de umiskjendeligste Vidnesbyrd, og Han rogtede dem alle sa.mvittighedsfuldt. Blandt disse Ombud og Tillidshverv
anfores her folgende: I Aaret 1833 udncevnteS Han
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til S o g n e fo g e d og to Aar senere til L crgdSm and,
hvilke tvende Poster Han bekladte henholdSvie i 24 og
22 Aar. Han udfoldede i degge bisse Stillinger stör
Dirksomhed; ved Hans utrcrttelige Aarvaagenhed og
kräftige Hjcelp opdagedeS flere Tyverier; — enhver Tyv
vidste, at Han fulgteS paa de forbryderfle Veje af NielS
KragS Oje, og EgnenS Beboere havde al Aarsag til at
voere Ham taknemmelige for Hans Omhu forEjendomSSikkerheden, — og som LcrgdSmand var Han en utrcrttelig Efterforfier af flulkelystne Bcrrnepligtige. HanDirksomhed paafijonnedeS derved, at Han under 28. Juni
1840 benaadedeS m e d D a n n e b ro g S -O rd e n e n S S o lv korS. Denne kongelige Paaskjonnelse af virkelige Fortjenester glcrdede ikke alene den Hcedrede og Hans Ncermeste, men ogsaa mangfoldige Andre.
NielS Krag
var ligeledes i en längere Aarrcrkke S tc rv n in g S m and,
L ig s y n s m a n d og J o rd b o n ite r in g S - M a n d , i 3
Aar desuden S o g n e - F o r s ta n d e r , nemlig fra Begyndelsen af 1842 indtil Slutningen af 1844, da Han afgik
ved Lodtrcekning og senere frabad sig Gjenvalg. D a
„Tyendeloven" af 10. M aj 1854 traadte i Kraft, valgteS Han til F o rlig s m c rg le r, og som saadan stiftede
Han ogsaa en ikke ringe Nytte. Endvidere bor det frembceveS som et DidneSbyrd om den Anseelse og Tillid,
Han nod, at da „BrandforstkringS-Selflabet for Falsters
mindre LandejendomL-Befiddere" i 1855 var blevet oprettet
og der efter SelskabetS Love foretogeS Dalg paa 5 Medlemmer til .d e n dom m ende K o m ite ", 2Mcrnd nem
lig af hver af OenS to Herreder og En ved frit Dalg
over hele Landet, da valgteS ved det frie Dalg med
störst Stemmeantal NielS Krag, der beklcedte dette TillidShverv indtil fin Dod og da efterfulgtes i Komitee»
af Gaardejer Jakob RasmuSsen „Stub" i Egelev. Endelig skal endnu fremhcrveS Folgende: I Slutningen af
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1857 paabegyndte Beboerne paa forrige HvededalS GodS
en Proces mod Regjeringen angaaende „ H a l v p r o c e n t S A f g i f t e n " til StatSkassen, og til at varetage det Fornodne under Processen valgteS for Norre-AlSlev By
N i el S K r a g , for Norre-Vedby S ogns sondre Distrikt
J a k o b R S t u b i Egelev, for samme SognS nordre
Distrikt P o u l „Ham pe" og for Vaalse Sogn R a s m u s
H a n s e n i Daalse; blandt bisse valgtes atter Niels
Krag til den egenlige Forer af Processen. Hans snart
derpaa indtrufne Dodsfald forhtndrede Ham i at fore
Sagen til Ende, hvilket derimod skete af ovenncrvnte
Jakob R. S tub.
Niels Christian Krag afgik ved Dode» den 7. Fe
bruar 1858 efterladende sig Enke og 15 B orn, der beklagede Tabet af den kicerligste SEgtefcelle og Fader.
Han var, som allerede ncevnt, en ualmindellig anset og
agtet Mand, ikke blot blandt sine StandSfcrller, men ogsaa af sine Foresatte og andre Hojerestillede i Sam fundet, der gserne samtalede med den belevne Niels Krag.
En Folge heraf var, at Uvenner og Misundere sogte
at gjore Hans solkelige Tcenke- og Handlemaade mistcenkelig, men Skumlerierne og Bagtalelserne fandt in
gen god Jordbund hos upartifle Folk, der godt gjennemffueve Bevcrggrunden til dem — Han havde altid udvist en sjcrlden uegennyttig Godgjorenhed mod Fattige,
der aldrig forgjcrveS tyede til Ham om Hjcrlp i deres Nod
og Trang; dereS Taknemmelighed viste sig paa en smuk
Maade ved Hans Jordefoerd gjennem Blomster og Ligkrandse.

Niels Christian KragS Stamtavle.
( I Slamtavlen savnrs endkl Oplysninger, navnlig fra Gunslrv Sogn.)
Christian Krag, Gaardejer i Norrk-AISIcv, og Hustru Ane Jenldattrr sf. 1752 ^ ">/, 1824;. Hadde 7 Bora, hvoras den WIdst«
»ar:
Niels Christian Krag, Gaardejer i Norre-Allle» sfedt
1791
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'/» 18581; — * Igistl 1j
1820 med Kirsten Pedersdaucr
sf. 1797 i- ^-i 18231, Stedvauer af Gdejer HanS Slefftnsen i Alstruv; - 21 'V, 1824 med Karen PederSdalter sf. 180V 11881j, Datter as Gdejer Peder Olsen .Hampe^ i Skovry; — 3j
1832 med Kirsten HanSdatter sf.
1808 -j- -»/» 18001,
Dalkcr af Gdejer HanS Hansen ^Smeb^ i Skovby. I alle 3 Wglestader 15 Born, nemlig:
I. Karen Nielsen Krag sf. " . 18211;
* " > , 1844 med
Gvejer HanS Hansen Olsen i Skovby, sf. "/io 1810s.
. 2. Maren Nielsen Krag sf. "/. 18231; *
1851 m.
Gdejer RaSmu- Nielsen ,.Lejre" paa Rode Mark, Dejrinae Sozn
sf. V» 18801.
3. Kirsten Nielsen Krag s "/> 18251; - * med Gdejer R a r
muS Andersen ,,Stry^ i Havnso.
'
4. Sidsel Nielsen Krag sf. "/° 18271; - *
1851 m.
Gdejer ^eder Jorgensen Möller i ^undby, Brarup Sogn.
5. Christian Peder Nielsen Krag ff. '/- 1829s; — *
1860
m. Karen Kirstine Pederscn af Norre-Alslev 1f.
1830)
6. Ane Magdalene Nielsen Krag sf. */,r 1831); — * m. Gtcjer
Lars Pedersen Llytle i Havnso tf.
1831.)
7. Karen Kirstine Nielsen Krag sf
18321; — ^ "/,» 185»
m. Gaardejer NaSmns Ollosen i Norrc-AlS!ev <f. V» 1880).
8. Ane Nielsen Krag (f.
1834); - * 1)
1858 m.
Musikus Joban Ludvig Holmstrup (f. "/« 1830
Vi> 1804);
— 2)
1807 m. Fotograf Niels Hansen i Vordingborg (f. */,
1842 i Sundby paa Lolland).
0. Hans Peder Nielsen -Nag (f. "/.» 1 8 3 0 );
* m. Maren
K;cstine Hansen, en Tauer af Gdejer Hans Hansen Florentsen i
Norrc-Dedby.
10.
Arne Lortbea Nielsen Krag (s. ^ 1 8 39); - * "/« 1800
m. Hans Henrik Mikael Bernhard Horup f. "/»- 1843 i Nykjoding),
davcrrende HanvelSbcstyrer i Gaadense, nu i Omlcv.
I I . NielS Soren Nielsen Krag (f.
- 1841 , Kasfestjcrnker i
Kjodenhavn;
* ^
1855 m. Maren Marqreth- Jensen (f. "/,,
1845).
12. Hans Jorgen Nielsen Krag (f. ^ 1844)
13. Anders Nielsen Krag, examineret Dyrlcrge (f. '/>o 1840).
14. Frederik Vilhelm Nielsen Krag tf. "/» 1849).
15. Bodcl Kathrine Nielsen Krag (s. " / , 1852)
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L3. Hans Nasmnssen,
Baardejrr og 'wt>n,'lo^d i Egeiisc (van Falllir).
^ v i s en Fremmed paa en Rundrejse paa Falster faar
i Sinke at opkaste det SporgSmaal: „Hvem kan man
noevne som den niest fremragende Bonde her paa Den
i indevcrrende Aarhundrede?'' da kan Han vcrre tem-
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melig sitkcr paa, at Storstedelen af de 2Eldre i og
udcnsvr Bondeslanden fra Nordkysten af Landet og til
idelmindste noget Syd for Nykjobing ncrsten ensteiumig
vil svare: „Det var Sognefoged H a n - R a s m u s sen
i Egense". Sporgcr Han sremdeles: „Hvori udmcrrkcde
da denne Mand sig fremfor sine Standsfcrller, saa at
Han blandt dem blev den inest fremragendc?" saa sorrceller En et Trcek as Hans Rasmussens Livsfcerd, en
Anden et andet Trcek, vg Alle ende scedvanlig med de
O rd: „Ja, der er saameget at fortcrlle om Ham, at der
gjerne künde skrives en Hel Bog vm Ham." — At den
Fremmede ogsaa hist og her paa Sydsalster vil saa
lignende S v ar as mangen celdre M and, tor med Sikkerbed forudsceltes. Svaret vil kun ikke blive saa alininoeligt og enstemmigt som paa Nordsalster, og det
vel tildels af den Grund blandt flere andre, hvilke det
vilde vcere sor omstcendeligt her at anfore, at Sydsalster
dels ejede en Besolkning under uheldigere Livsvilkaar,
oer havde stör Judslydelse paa dens sjcrlelige Tilstand
overhovedet, dels laa vel laugt fjernet sra Hans R asmussenS Hjem og verfor ikke var et saa at sige dagligt
Bidne til Hans Birksomhed. Bi ville i det Folgende
lcere vcnne sjceldne Bonde noget ncermere at ksende, vi
ville ledsage Ham gfennem Hans Livs Jdrcet og Fcrrd,
og vi ville ikke fortrybe, at vi, om end med raste Skridt,
folge Ham gjennem Hans lange og frugtbare Liv.
Ha n s R a s m ns s s en blev fodt i Egense By, Baalse
Logn paa Falster, den 27. November 1779. Hans
äorceldre vare Gaardscester RasmuS Klausen og Hustru
Karen Jakobsdatter. Ester Faderens Dod giftede M o
deren sig nogen Tid derefter med en Gaardscester Soren
Sommer i Baalse. D er blev Hans RaSmuSsen kun
en ringe UnderviSning tildel i Hans Barndom; Han
lcrrte knn daarligt at lcrse, men derimod hverken at
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ffrive eller regne; men deSuagtet opnaaede han lidt efter
lidt i fit senere Liv en hojst agtvcerdig. endog temmelig
sjcelden Fcrrdighed i de ncrvnte Ting. Selvstudium og
uafbrudt Ovelse bleve Hans Skole. Di ville strax se
lidt Ncrrmere herom. Alle Hans RaSmuSsenS 7 Sodflende dode i en ung Alder, og Han blev derfor, allerede
i 1799, kun 20 Aar gammel, Befidder af sin Fcrdrene»
gaard, bestaaende af omtrent 6 Tdr. Hartkorn med et
Areal af omtrent 40 Tdr. Land Ager og Eng. Som
et meget betegnende DidneSbyrd om, hvad Han allerede
var som ung Mand, sial her ncrvneS, at Hans aller
forste Virksomhed bestod i indstcrndigt at opfordre sine
Bymcend til at slutte sig sammen og kjobe dere- Gaarde
med Konge- og Kirke-Tiende, og det lykkedes Ham endelig, dog forst i det alleryderste Ojeblik, idet Handelen
forst afsiuttedes paa Gaabense Fcergebro, just som Eieren,
en Hr. C. Hinckeldey — der i 1766 havde kjobt af
Regjeringen en Del af ..det falsterfle Ryttergobs for
34,000 Daler danst Kourant og deraf oprettet Herregaarden ,Egense", den nuvcrrende ^ValdncrSgaard", —
var paa Reffen til Kjobenhavn for at scrlge Godset.
SaaledeS bleve Egense Bymcend Ejere af dereS Gaarde
i 1799. D et ovrige af Godset kjobteS, ncrrmest for
SkoveneS Skyld, af Staten, og Vaalse B y's Bonder
vedbleve at vcere simple Fcrstebonder indtil 1816, da
ogsaa de kjobte deres Gaarde, indtil de i 1824, forme
delst uheldige TidS-Omstcendigheder, maatte gaa tilbage
til alter at blive Fcrstebonder. At HanS RaSmuSsen
stra; fra hin Handel af maatte stige i Anseelse og Jndflydelse hoS sine ncrrmeste StandSfceller, var saa saare
naturligt. I Aaret 1800 indtraadte Han i Wgtestab
med Pigen K i r s t e n M o r t e n S d a t t e r , en D atter af
Taardmand Morten Hansen, ogsaa kalbet „Jespersen"
og Hustru Else JorgenSdatter. 9 „Landevcrrnet*" Tid
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udnavnteS HanS RaSmuSsen til U n d e r b e f a l i n g S M a n d (Maaneds-Lieutenant) ved Kyst-Militsen, og Han
viste allerede som saadan, at Han rogtede en Tillidspost
med Troflab og Samvittighedsfuldhcd; Han vidste at
hcevde sin egen og Beboernes Ret ligeover for bestikkelige og udsugende Foresatte, og Han forstod altid at beherfle og bringe deMenige af de fleSvigfte og holstensie
Tropper, som kantonnerede paa Falster og Lolland fra
1807— 13, til Respekt og at hcrmme de Udflejelser og
Spektakler, som bisse raa Folk vare tilbojelige til at
ove. Som et enkelt Exempel paa det Forste kan ncrvnes,
at Han den 13. Mas 1813 indgav en Klage til en M a
jor Leuenbach over en Korporal, der samme Dag
havde noegtet at modtage en Leverance af Ho, medminmindre Han fik en P o t Broendevin (19 Mk. i
Penge), men modtog Hoet, oster at have faaet bisse
Penge. Af nogle enkelte af bisse Soldater undervistes
og ovedeS Hans Rasmusscn i at skrive og regne. Aaret
1807 vor for Ham, som for saamange Andre, en V«kkelsenS Tid. Fcrdrelands-Kjcerligheden forlangte Underretning vm vore S ägers Stilling og BegivenhederneS
Gang, og HanS Rasmussen forstod at skaffe sig Underretning. For faltig til selv at holde Aviser, passede
Han altid at faa Postbudet, som bragte saadanne til
Herremanden og Prcesten, indenfor hos sig for at styrke
Ham med en Bid Brod og et KruS O l, medens Han
selv loeste Aviserne; ligesom Han ogsaa snart fik noale
Mcrnd til i Fcrllesflab at holde en Avis. Af Ejeren
af ValdnaSgaard fik Han ogfaa snart Tilladelse til fri
Afbenyttelse af bans Bogsamling, og HanS Rasmussen
Hang i, som man figer. Boger af forskjoelligt Jndholb
vandrede frem og tilbage til og fra den lcrse- og lcerekystne unge Bonde i Egense, og Han lod ikke det Lceste
gaa ind ad det ene og ud ad det andet Ore. Selv-
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studium og uafbrudt Ovelse bleve, som sagt, Hans R asmuSsenS Skole nu og i hele Hans paasolgende lange
Liv, og Han lcerte blandt andet i denne Skole at fremscrtte sine Tanker i en ret folgerigtig og tiltalende Form
og som et velordnet tcrnkt Hele i Jndhold, navnlig
naar der tages Hensyn til, at Han var Bonde. Ved
Eiden af en ufortroden, kommunal F ard og Virksomhed
gik en ligesaa ufortroden Higen efter aandelig Virksom
hed, thi Han solle tilfulde, at Kundskab er M agt. En
saa dristig og oplyst M and maatte naturligviS henlede
Opmarksomheden i et storre Omraade paa sig. I Aaret
1820 udnavntes Han til S o g n e f o g e d forDaalse Sogn
og til L a g s m a n d sammesteds, og iAarene 1826—27
betroedes Ham endog af S taten det störe TiüidShverv
at a d m i n i s t r e r e en 6 til 7 B o n d e r g a a r d e i
Vaalse, efter at Eserne havde set sig nodte til at gaa
fra dem. Begge de vffenlige Bestillinger som Sognesoged og Lagdsmand varetog Han, den forstnavnte i
37 Aar indtil sin Dod, den anden i henved ligesaa lang
Tid, og at Han varetog dem med Dygtighed og Sam vittighedsfuldhed. haves et Bevis den, at Han allerede
den 26. September 1837 benaadedes med „Dannebrogsmcendenes Haderstegn". Til denne „lange og velfortjente Udmarkelse" tilskrev StedetS P rast F. C. R o s e n
Ham den 11. Oktober sin „hjartelige Lykonskning", idet
Han bad Hans RasmuSsen „vare forvisset om min oprigtige, inderlige Deltagelse i den Glade, som baade
De selv og alle Deres Venner derover maa fole*. I
1841 fodteS hos Hans Rasmussen den i Sandhed stvrartede Tanke, ved I n d d a m n i n g S - og U d t or r i ng SA r b e j d e r a t e r o b r e K i p P i n g e og V a a l s e V i g fra
Havet, og Han hvilede ikke, for Han, tiltrods for de
mangfoldigste Hindringer fra Folks og NaturenS Side,
fik sin Tanke gjennemfort i Gjerning: Han stk et Aktie
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selflab stiftet, ei, stark D am ning fra Vedbh Grund vver
Storholmen til Laalse Land opfort, Bandet udkastet ved
Maskinkrast fra Vigen, og Han saa' endelig, efter at Han.
som S falen i det hele Foretaaende, havde lebet, baaret
og saa godt som tvungct samme igjennem, sit Dark
krönet paa den herligste Maade
noget oder 1800 Tdr.
Land erobredeS fra Havct og fordeltes til Aktionarernc,
deraf omtrent 200 Tdr. til Daldnasgaard. — Anord
ningen af 13. August 1841 kalbte Land-Kommunerne til
storre kommunal Selvstcendighed, end de hidtil havde
ejet, og overalt i Sognene saa' man fig om efter Mcenv,
der bcdst vare istand til i de nye oprcttede Sogne-For
standerskaber at varetage Sognenes Tarv. In tet Under
var det da, at cn Mand som Hans Rasmussen, der var
betroet et godt Pund af aandelige Evner til at virke
med og ikke undlod at benytte dem, enstemmig valgtes
til Medlem af Vaalse Sogne-Forstanderflab, og Han
modtog Dalget, fljont Han allerede den Gang havde opnaaet den Alder, der fritog Ham for et saadant kommu
nalt Hverv. Hans Interesse for Kommnnens Anliggender var meget stör, og det var et inderligt Onfle hvs
Ham ogsaa at voekke en lignende Interesse hos Sognets
Beboere. Han foreslog derfor i Forstanderflabets Mode
den 23. Novbr. 1842, at „Sogne-Forsianderflabets Fvrhandlinger maatte vceret of f entlige, saaledes at det
maatte staa Enhver frit for, som er anstcendig klcrdt, at
trade ind i ForhandlingS-Lokalet, hvorhoS det dog maa
vare en Betingelse, at disse ikke blande sig i Forhandlingerne, og opfore sig i Stilhed". D et samlede For
standerflab vedtog Forflaget. Hans Interesse for KommunenS Anliggender var og vedblev at vare saa usvakket og levende, at Han vedblev gjennem 16 Aar at modtage G j e n v a l g indtil kort for sin Dod.
Selv taalte HanS Rasmussen ingen Vilkaarlighed,
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fra hvilken Side den end visteS, og det var Hans stadige
Opgave i Livet at opmande fine StandSfcrller til Heller
ikke at taale nogen saadan. E t enkelt Exempel paa Hans
Had til Bilkaarlighed er allerede ovenfor anfort fra Hans
kräftige ManddomStid; her flal nu ncevneS et andet
Exempel fra Hans gamle Dage, fra Aaret 1844, et
Exempel, der tilfulde vidner om, delS til hvilken Hojde
af Bilkaarlighed og Tyranni en samvittighedsloS Herremand turde vove at gaa, endnu kun 5 Aar for vi fik
en Forfatning med fit Vcern ogsaa for den Laverestillede i
Samfundet — men til ZEre endog for hin Tid var en saadan
Herremand heldigviis dog kun enestaaende hoS os — ;
dels til hvilken Grad af Ligegyldighed det var kommet
endog HoS det overste Regjerings-Kollegium, Kancelliet,
for den Mishandledes Ret. Valdncrsgaard og GodS i
Noerheden af Gaabense ejedes af en Hr. H. H a n s e n ,
en Mand af en meget raa og brutal Karakter og med
den Jndbildning, at Han som Herremand »straffet turde
behandle sine Undergivne som Han selv lystede. Denne
M and miShandlede den 13. Juni 1844 en Husmand
P e d e r R a S m u s s e n „Lollcender" paa en umenneskelig
Maade, og nogle Dage senere lcrstes i „KjobenhavnSposten" for 26. s. M . en Meddelelse herom. Ded at
ncevne denne oplyste „Loli. Falsters Stiftstid." for 29.
Ju n i, „at en Mand, der ifolge sin Stilling har Abgang
til at gjore sig bekjendt med Sagen, havde lovet Bladet
en nojagtig Meddelelse, saasnart den rette Sammenhcrng var bleven Ham bekjendt." Denne Meddelelse
lyder i „StiftStidenden" for 1. Ju li fuldstcendigt saaledes:
„Husmand P e d e r R a s m u s s e n Lollcender af
Kippinge Sogn, der har et af Proprietcer H a n s e n s
Hufe tilleje, ög for Resten bekjendt som en af Hans stin
kest« Ardejdere, var Torsdagen den 13. Juni d. A., som
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var Hans Hovdag, modt paa DaldncrSgaard om M ar
lenen, hvor Han i Forening med en Del andre HuSmoend blev sat i Arbejde med at loeSse Gjodning paa
Logne, som Harle denne i Marken. Hen paa Formiddagen kom Herremanden til Arbejdsstedet, og da Han i
längere Tid havde vceret ilde stemt mod denne Husmand, fordi Han ikke udenfor den bestemte Hovdag vilde
arbejde paa Valdncesgaard, eftersom Han andet StedS
künde fortjene det Dobbelte af hvad Herren gav Ham,
saa spurgte denne Ham i en meget bebrejdende Tone,
hvorfvr Han ikke vilde arbejde hos Ham, hvortil Husmanden meget roligt svarede: „fordi jeg kan fortjene
Mere paa andre Steder, og fordi Herren gjerne plejer
at trlekke öS (nemlig Husmcendene) Noget af i hvad vi
i Forvejen er akkorderet om, og navnlig Irak mig 5 Mk.
af det sidste vi gjorde Regnflad," saa fandt Han sig ikke
pligtig til at arbejde for Ham udenfor de bestemte Hovdage, da Han ikke troede sig bunden til sin Forpligtelse,
naar Herremanden ikke vilde efterkomme sin. At höre
denne Sandhed, der sorovrigt fkal vcrre meget bevislig,
var naturligvis nbehagelig for H a n s e n, og med en
Krüppel, Han scedvanlig forer i Haanden, flog hanHuSmanden, sporgende: om hau havde trnkket Ham Noget
af eller bedraget Ham, hve'.hos Han gjentog Slagene
stere Gange
Husmanden veollev sin Paastand, og
Ha ns e n vedblev at prygle, sigende: „S aa flal D u se.
at jeg ikke flal bedrage Dig nu!' (nemlig med Prygl).
3 det samme befalede Han Husmanden at forlade ArdejdSstedet og begive sig til Aorn-Magasinet for at flyde
Korn, men bette ncegtede Husmanden, idet Han sagde:
at Han kjendte godt, hvad det flulde betyde, og at Han
sorst da flulde prygles, men dersom Han flulde have flere
Prygl, var det bedst Herren blev ved dermed der paa
Stedet; Han (Husmanden) gik ikke derfra. Nv sendte
H a n s e n Bud ester Gärtneren, der er Hans Broder, og
efter Avls-Forvalter I e S s e n samt efter sin Hundepidst,
og da Han havde sortalt dem, at Husmanden ikke vilde
adlyde Ham, befalede Han dem med M agt at fore Husmanden fra Moddingen til Kornhuset. H a n s e n s Befaling blev ojeblikkelig efterkommet, og Husmanden kästet
til Jorden, hvorpaa Gärtneren og Forvalteren tog hver
et af hanS Ben og flcebte saaledes af med Ham fra
Moddingen gjennem Kostalden og oder den störe GaardS-
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plads til Äornhuset, idet H a n s e n gik bagefter med
Hundepidflen, hvormed Han beständig pryglede Husmun
den paa Arme, Ben og Krop, soni snart blottedes til
Skindet, da Hans gamle Skjorte ogBenklader stra; gik
i Stykker. Da HuSmanden uophorlig flreg af Smerte
under de mange S lag og den vorige'voldsomme Medfart, og de ikke künde faa Ham op paa Kornhusei, skete
der et lidet Ophold, hvorefter H a n s e n befalede Ham
igjen at gaa hen til Moddingen og fortsatte Arbejdel.
Dette gjorde ogsaa Hnsmanden; men efterat Hans Lemmer saaledes vare gsennemtarskede, hvad var da nanirligere, end at Han ikke künde rorc sig saa rafk som sorhen,
hvorfor H a n s e n , der var fulgt efter Ham, flere Gange
flog Ham oder Arme vg Ben med Pidflen, fordi —
sagde Han — Hnsmanden ikke vilde arbejde raff. Tenne,
der ikke längere künde udholde den idelige Pryglen,
maatte nu forlade Arbejdsstedet og ly til sit Hjem, hvor
Han sagte Sengen og anmaldte det PaSserede for P ra sten, der besorgede en Lage hentet."
S om en Fuldstoendiggjorelse as denne Voldshanoling anfsreS af en „Efterflat" til den i „StiftS-Tioeiiden" for I. August endnu dette:
„Fra Gaarden beqynder et nyt Optrin i Sorgespillet, idet P e d e r Ä. L o l l a n d e r gjorde Forsog
paa at undvige, for om mulig at komme til sit Hjem.
men forgjaves; man opdagede hanS Flugt, man indhentede Ham paa Landevejen, man flabte Ham under blodige Pidfieflag til Jndkjorselsporten, hvor man opstillcde
Ham ved Siden af Porthunden, samt antydede Ham, at hvis
Han rorte sig af Stedet, da flog man dodelige S lag paa
Ham, og den altid tjenstfardige J e S s e n , vabnet med
Hundepidflen, overtog Vagtholdet over den arme Synder".
Den ovennavnle VoldSdaad vakte dels Forfardelse
og delS Forbitrelse overalt mod Herremanden og Hans
Hjcrlpere. „Stiftstidenden" opfordrede vedkommende
Sogne-Forstanderflab til at meddele en Gjenpari af den
Attest, som den tilkaldte Distriktslcrge havde afgivet,
haabende, „at Retfcerdigheden ikke vilde vare mindre
sträng imod Herremanden, end imod den uSleste HuS-
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mand", idet det med fuld Ret mente, at „en Pengemulkt
ncrppe vil blive erljendt som retfcerdig S traf i Publikums
Djne. I bette Tilfcrlde vil den almindelige Afflv vistnok
blive Boldsmandcn dobbelt folelig."
„Ajobenhavnsposten spurgte: „Er der da paa Falster ingen Ovrighed,
som af Menneste-Folelse vil bringe Sagen for RettenS
Fornm? Eller, i Mangel deraf, er der ingen anden
Mennefle-Ven derovre, som har baade Hjcerte og Forstand til at gjore det?" — Stiftam tet beordrede vedkommende Politimester til at undersoge Sagen; men
den ene P a rt i Sagen, nemlig den miShandlede Husmand, indkald es ikkc til at afgive og paahore Forklaring. — Bekommende Sogne-Forstanderflab indberettede
Kjendsgjerningen til det kgl. banste Kancelli med Bon
om, at S agen maatte vorde Gjenstand for offenligUndersogelse og Paatale, men det hojeste JustitS-Kollegium
afgav under 16. Ju li en a f s l a a e n d e Resolution „paa
Grund af de lokale Ovrigheders Erktcrring", og fordi,
som det heb, P e d e r R. L o l l c r n d e r „var sngsogt
af Proprietär H a n s e n for ntilborlig Opforsel" — en
Sagsogelse, der imidlertid ikke havde fundet og ikkc fandt
Sied.
T er var offenlig spurgt, om der ikke paa Falster
var en Mennefle-Den med Hjcerte og Forstand til at
tage sig af Sagen? Jo tilviSse! H a n s R a S m u s ^ e n
i Egense var en saadan Mennefle-Vcn. Han lod det
ikke bero med at bringe Sagen offenligt frem for Pub
likum — thi Ham var det, der gav den koranstaaende
Beretning i „Stiststidenden," saaledes som den var
nedstreven ak Hans Datterson, Seminarist H. P . Pedersen efter Hans mundlige Fremstilling —, men han gjorde
eudnu Mere; Han antog sig den MiShandledes S ag
ogsaa paa anden kraklig M aade, til S traf for DoldSmanden, til Erstatning for den MiShandlede. I Forening
Fitmragende danffe Binder.
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med Sognefoged Jens Madsdn i Vester-Kippinge henvendte Han sig til Proprietcrr Hansen, og de udovede
ved deres Forestillinger og bestemte Optrcrden til Gunst
sor Husmanden et saadant Tryk paa Herremanden, der
allerede gruede sor Folgerne af sin Loldsdaad i den af
Husmanden ved Retten anhcrngiggjorde S ag mod Ham,
at Han, sor at Sagen maatte falde dort, indgik ved Reiten
paa et Forlig, hvis Vilkaar vare i det Voesenlige folgende:
„Proprietcrr H a n s e n forpligter sig til inden 30.
Septbr. s. Aar og under Tvang af en daglig Mulkt at
meddele Fcestebrev til P e d e r R a s m u s s e n Lollcrnder, gjceldende sor denne og Kones Livstid, paa det as
dem beboede Lesehus med Jordlod (3 Tdr. Land), fri
sor Jndfcestning, Pengeafgift, Hovarbejde eller anden
herftabelig Prcrstation; dcrncest at betale P e d e r R.
Lol l c en de r strax kontant 50 Rdl. og at overtage Udgifterne til Loege og Apotheker i Anledning af Hans
Kur og Helbredelse." — Noget senere indstilledes Hr.
Hansen til og udnoevntes til K a m m e r r a a d , men det
tor dog vel neppe meneS, at det var til Erstatning sor
hanS Affindelse mod Husmanden.
Vi ville nu i andre Retninger lcere HanS Rasm ussen at kjende. P aa Sjcelland fandt storre Bvnde-Bevoegelser Sted, fra forst af fremkaldte og paa forskjcellig
Maade stottet af B a l t h a s a r Chr i s t en s e n, Kammer
raad D rew sen, Husmand P e d e r H a n s e n i Lundby,
sorhenvoerende Skolelcrrer R a s m u s S o r e n s e n , I . A.
H a n s e n gjennem „Almuevennen", Gaardmand J e n s
G r e g e r s e n i Kundby og slere andre Mcend. Disse
Bonde-Bevcegelser fandt snart en modtagelig og frugtbar
Jordbund paa det af Hans RaSmussen i Cgense alle
rede vel bearbejdede Falster; de ledtes her forst og fremmest af Ham, samt dernoest af Gaardejerne P e d e r
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H a n s e n S t e s s e nsen i Alstrup, P e der Larse n S k y t t e
i Havnso, Skolelcerer S i d e n i u s i Skovby som Formandfor „Falsters Landbo-Forening", Gaardeserne J e n s
H a n s e n D y r l o v i Sonder-Alslev vg tildels N i e l s
C h r i s t i a n K r a g i Norre-Alslev. D a „Bondevennernes Selskab" var bleven stiftet den 5. Mas 1846 tilstillede Selskabets Formand, davcerende Kapitain Tscherni ng, den 21. August Hans Rasmussen et Antal Exemplarer af Selskabets Program og trykte Lister oder de
allerede indmcrldte Medlemmer, med Anmodning om,
„paa BestyrelsenS Begne at ville afdele Falsters Herreder og Sogne i passende Krebse eller Distrikter og,
hvor eller for saavidt De (H. Rasmussen) Me seid
maatte kunne overtage Dem Formandsskabet oder samme,
at udse og anscrtte de fornodne Distriktsformcrnd og
Medhjcrlpere." Hans Rasmussen, der i al sin S treb en
og Jbrcet greb Alt, hvad Han var overbevist om maatte
tjene til Hans S tan d s Lykke, med Ungdommens Barme
og Jld, udforte med inderlig Morde og storste Utrcettelighed det Ham overdragne Hverv, paatog sig selv at
vcere D i s t r i k t s f o r m a n d for Vaalse, Kippinge, B rarup og Stadager Sogne, og virkede alt, hvad Han formaaede, og det var ikke Lidet, for Selskabets Udbredelse
paa Falster. Han saa' i bette Selskab et Middel til
Bondestandens Frigjorelse fra Tidsaandens Lcrnker og
Vilkaarligheder mod den, og gjennem Frigjorelsen tillige et Middel til Ovlysning og et mere berettiget S am fundsliv sor den, end man hidtil havde indrommet FolketS
Kjcerne, et Middel til lige borgerlige Rettigheder for den
med de andre Samfundsklasser. Som hidtil, vedblev
Hans Rasmussen at vcere den falsterfte Bondes Leder
i Bevcrgelserne mod tilsigtet Bilkaarlighed og Undertrykkelse, fra hvilken Eide end S lig t kam. Hertil benyttede Han, hvad vt allerede i det Foregaaende have
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set, ogsaa P r e s s e n , saavel den i Nykjobing som „Almuevennen" i Kjobenharm. Han erkjendte tilfulde den
frie og uafhcengige Presses M agt og Betydning for
Folkets UdviNing og Opdragelse, og Han benyttede den
derfor flittigt delS under fit Navn, delS anonymt. Som
et P a r yderligere Exempler herpaa ncevneS her, foruden
det tidligere anforte angaaende hin Voldshandling paa
Valdnoesgaard, en Artikel af Ham i Folgebladet til
„StiftStidenden" for 24. M aj 1839, betitlet „S var som
Tiltale" (til Kammerjunker ClaSsen, Kammerraad
Stam pe og Prcrsterne Koch. Fog, Gjesfing vg Winding),
og to Artikler i samme Tidendes Nr. 130 for 1843 an
gaaende Opfordring til den falsterske Bondestand om
Oprettelse af en „Haandgjernings-Skole for Piger" og
en »Komite-Betcenkning i Husmandssagen", efter Anmodning af Amtsraadet. Sam tidig dermed vedblev
Han med al mulig Kraft og Jver at arbejde i „Bondevennernes Selskabs" Tjeneste; Han dar derfor en af
Selskadets meget ansete og betroede Distriktsformcend.
Aaret 1848 med sine mangehaande störe Begivenheder for det danfke Folk kom. Ved Valget den 5.
Oktober til den grundlovgivende Rigs-Forsamling valgteS Hans Rasmussen for Maribo Amts 6. Kreds
(Stubbekjobing) med 900 Stemmer mod 119, der faldt
paa Modkandidaten, OverretS-Prokurator Carl N y h o l m.
I Rigs-Forsamlingen var Hans Rasmussen et trofast
Medlem af „Venstre", hvad man jo forud künde tcenkc
fig; Han stemte altid med denne Side af Forsamlingen,
hvorimod Han kun talte nogle enkelte Gange, saasom
den 9. Decbr. 1848, da Han stillede en Foresporgsel, om
Regjeringen agtede at i n d d r a g e B i S p e - E m b e d e r n e
til Fordel for Almue-Skolevcesenet? — den 29. Decbr.
mod S t i l l i n g S v ce s e n e t og den 13. M arts 1849
til Fordel for et E t k a m m e r og for a l m i n d e l i g
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V algret.
Ved de senere Lalg til Rigsdagen var
Han, paa Grund af sin allerede Haje Alder, — Han var
omtrent 70 Aar gammel — ikke at formaa til at stille
sig; men Han vedblev at udfolde en kräftig og heldig
Birksomhed for folkeligsindede Mcrnds Valg til Folkethinget, navnlig for den Krebs, hvori Han boede, og
det var iscer ved Hans störe Zndflydelse, at Mcrnd som
Stolelcerer S i d e n i u s af Skovby og Arvefcester R a s
m u s Olsen af Skfoldrup bleve valgte til Medlemmer
af Folkethinget, den Sidstncevnte den 27. Mas 1853,
efteratSkolelcererL i n d h o l m havdesvigtet sineVcrlgeres
Liüid i den körte Säm ling sra 7. M arts til RigsdagenS Oplosning den 19. April i Änledning as A rv esagen, ved hvis endelige Afgjorelse den 18. April i den
svrenede Rigsdags Mode Han var blandt de 45 Med
lemmer, der stemte i m od Regjeringens Forslag til SagenS
Ordning. — For at Landsthingsvalgene maatte blive saa
folkelige som muligt. anvendte Hans Rasmussen ligeledes al sin Jndflydelse for at faa valgt folkeligsindede
og paalidelige Dalgmoend; men her havde Han ikke altid
Held med sig.
Enhver virkelig frisindet, selvstoendig og dygtig
Mand har altid Modstandere not at kjcrmpe imod.
Dette var ogsaa Tilfoeldet med Hans Rasmussen. S ine
vcrrstc Modstandere fanbt Han i sit lange Liv imivlertid
blandt to af Vaalse Proester. Den forste af bisse, Jo h .
Henr. F o r m a n n , Prcest i Vaalse sra 1792 - 1817,
„var en dygtig Prcest og en god Taler, men heftig og
opfarende, hvilket paa Grund as ulykkelige Familie-Forhvld tiltog beständig mere i Hans crldre Aar" — saaledes lyder Vidnesbyrdet om Ham i „Den falsterfie
Gesstligheds Personalhistorie" af Prcesten Im m anuel
B a r f o d — ; sra anden Side fojes til: „en meget
herftesyg og hcevngjerrig M and". N aar E t eller Andet
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kom i Dejen for Ham fra Sognefolkets S id e, hcevnede
Han sig paa forfljcellig Maade, navnlig ved Bortvisning fra KonfirmationS-UnderviSningen. Saaledes bleve
i et Aar (1808) alle Konfirmanterne bortviste med Undtagelse af To, som Prcesten selv flulde have i Tjeneste.
Flere af dc Bortviste bleve derpaa konfirmerede samme
Paafle af Naboprcesterne. Hans Rasmussen opnaaede
ved en til den retsindige Biskop B o f f e n indsendt
Klage (gjennem Skole-Forstanderen, en Bonde i Vaalse),
at faa Prcesten paalagt at afholde sin Overhoring af
Konfirmanterne 4 Uger for Paaste, faa at Forcrldre og
Bcerger havde Tid til at lade afholde Overhoring for
hofere Vedkommende, hvis Prcesten viste sig uretfcerdig.
— Den anden Prcest, Peter Hoy A a by c , Prcrst i
Daalse fra 1845 —49, var ikke blot, ligesom Hin, en
herflesyg men tillige en brutal, hidfig og hovmobig
Mand, der ved mange Lefligheder havde alvorlige Sam menstod med sine Sognefolk. Ingen künde i Gründen
komme til Rette med denne yderst krakilfle M and, uden
ved at tie og bukke, dog med Undtagelse af Hans Kone,
der til Morstab for Alle forstod at monstre Ham paa
en almindelig bekfendt, praktifl Maade
Han maatte
selvfolgelig faa en ivrig Modstander i Hans Rasm us
sen, der blev Leder af den mcget naturlige og berettigede
Modstand mod Prcesten. Aabye laa saaledes i et P ar
Aars Tid i Proces med sine Sognemcend angaaende
„Gaase-Tienden" og — tabte baade ved Under- og
Overretten sin S ag, hvorpaa der ncegtedes Ham Beneficium til Hojesteret; ligeledeS tabte Han en S ag mod
Husmcrndene angaaende Hans paastaaede Ret til
„Prcestedage" af dem. Denne Ret hcrvedes ved en
kongelig Resolution. Ester en Mcrngde mere eller mindre haandgribelige Sammenstod med forstjcrllige Sogne
folk, baade Mcend og Kvinder, — navnlig med en sättig.
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skikkelig Husmandskone, hvorom det hedder i en i den
Anledning digtet Dise: „Kathrine Dinesen kjcemped mod
den Pave" — fik Aabye, istedetfor Affled, som Han
fnldtvel syntes at have fortjent, ubegribeligvis knn et
Tilhold om at söge et andet Sognekald, ikke starre end
det i Vaalse. hvorpaa Han forflyttedes tit Allst og Gjesten Prcestekald ved Kolding, og ncrste Aar (1850) til
det for Hejls og Vejstrnp Menigheder i Nordflesvig.
M a d v i g dar paa den Tid Kultus-Minister og M onra d Biflop over Lolland-Falsters Stift.
De scevnlige Sammenstod, Hans Rasmussen fortrinsvis havde med de to ncrvnte Prcester, foranledigede,
at man fra en vis Side beflyldte Ham for at vcrre en
„Prcestehader". Dette var Han dog tilvisse ingcnlunde.
Vel var Han fodt og opdragen i Tiber, da V o l t a i r e s
og R o u s s e a u s Fritoenker-Anskuelser havde forplantet
sig fra Frankrig gjennem Tydskland til og florerede hoS
os. og vel blev Han som Mand ikke uberort af kenne
Datidens aandelige Krcrftskade; men saavist som det er,
at Hans Rasmussen var af en religiös Natur, saavist
er det ogsaa, at Han ikke hadede Prcesten som faadan,
eller Prcrstestanden som S tand, men derimov vistnok det
Hovmod, den Herflesyge og Ufordragelighed, som mange
Prcester, iscer i tidligere Tiber, saa oste lagde for D a
gen. HanS Forhold til den foran ncevnte Prcrst R o 
sen, der var Prcrst i Vaalse fra 1832—45, og til den
roligc og omgjcrngelige A m m e n t o r p , Prcrst sammesteds fra 1849—68, vidner desuden i det Hele om, at
Han ikke var nogen Prcestehader af Grundscrtning.
Til en yderligere Bedommelse af Hans Rasmussen
flal til Slutning endnu anfores, at Han i Vaalse Sogn
afskaffede den raa Fastelavns-Glcede, at „ride Kalten af
Tonden", samt flere andre naragtige FastelavnS-Lojer,
der ikke senere ere blevne gjenoptagne der i Sognet,
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fljont de endnu trives rundt om paa Falster som andet
Steds. — Som K i r k e v a r g e var Han altid imod unodvendige Udgiftcr. Naar Kirken var Hel og ren, mente
Han, kvm det ikke an paa Mere fra Kirkens Side som
Bygning betragtet. Lirkelige Mangler afhjalp Han al
lst» billigt, og Han sorgede altid for, at der ikke let künde
udscettes Noget ved det aarlige Kirkesyn. Billederne
„Kristi Korsfastelse" og „Moder M arie", der ikke vare
til Prydelse for Kirken, flk Han flyttet ud. — Som et
Bevis paa den Tillid og Agtelse, Han not» hvs sine
Sognefaeller, ffal her til Slutning navnes, at nagtet
Han ved det sidste Sogneforstander-Valg, Han oplevede,
paa Grund as Svaghed og Sygdom indstandig bad sig
fri for Gjenvalg, alligevel saa godt som enstemmig
-lev valgt, og at Bcrlgerne efter endt Balghandling
fulgtes ad til Hans Gaard i Egense for at bede Ham
modtage Balget, og udbragte derpaa et saa rungende
Hurra for den syge Olding, at Han nar var bleven
rast igfen. Hans RasmuSsen lod sig da vvertale til at
modtage Balgret. Svagheden tiltog imidlertid, og da
Han ikke saa' fig istand til at udfore sine Pligter som
Sogne-Forstander saaledes som tidligere, nedlagde Han
noget senere sit M andat.
H a n S R a s m u S s e n i Egense, denne agte danfle
OdelSbonde, denne Folkefrihedens ufortrodne og oprigtige Len, denne uforfardede Fjende af al Lilkaarlighed
og Undertrykkelse, denne den falsterste Bondes kyndige og
djarve Hovedleder i en lang Rakke af Aar, denne trosaste Meddeltager i Bedtagelsen af „Danmarks Riges
Grundlov" af 1849, kort sagt: denne adle Dannemand
som Menneste og StatSborger — Han bojede fit
Hoved i Doden den 10. Februar 1858, noget over 79
Aar gammel. Han var bleven gammel af Dage og
tra t af LivetS Kamp og S trid; Hans engang saa ranke

249

Stikkelse havde bojet sig imod Jorden; Han lcengtes
ester varig Hvile i det evige Liv hinfides Graven, og
derfor gik Han med en endnu sund og stcerk Aand og
med Fred og Glcede i sit Hjcerte herfra. Ved Hans
Iordfcestelse paa Paalse Kirkegaard den 17. Februar
holdt Sognets veltalende og agtede Prcrst Ammentvrp
en sjcelden smuk, fand og gribende Mindetale vm Ham.
Falstringerne ville lade Mindet om H a n s R a s m u s s e n i Egense gaa i Arv til kommende Slcegter!
De hcedre derved den Hedenfarnes velfvrtjente Hcedersmcele og de hcedre derved sig selv. » A l d r i g vor
h e i l i g t N a v n f or D e n , som h ar e r h v e r v e t sig
det!" saaledes hedder det i Oldnordboens „Havamaal",
saaledes bor oet fremdeies hedde hos Oldnordboens
Wtlinge.

Stamtavle
over Han^ NaSmussenS LEtlinge
R asm os M aujeu,

Gaardfafter i Egense >iodt 17SV

7

" , 17V7);

— * (gist) mrd Äaren Itkobsdatter ll. 1741 ^ V, 1825). Ester
Hans Dod gistede Enken sig med Odfcrfter Soren Sommer i Baalse.
NaSmuo Klausen havde 8 Born, hvoraf de 7 bode unge. Len -Eldfte
var:

L a -» s LaArrreesse-», Gaardejer r Egense
1779 7 ^/»
1858 ;
*
180V m. Kirsten Mortensdatter (f.'^ 1 7 7 5
7 ^ / 4 1835), Dauer as Gmd. Morten Hansen, ogsaa kaldet Morten
Borgens n (f. 1751 7 "/o 1843, 92 2lar gl.) og Else JorgenSbtr.
(s. 1744 7
1838, 94 Aar gl.)
Born og svrige -Etlinge:
I. L o ä rl üansänddsr, <f.
1801); — * 1)
1820
m. Skolelarer i Vaalse RasMUS PederskN (f.
1785
" /.
1847); — 2) */» 1840 m. Skolelcrrer sammestedS Povel Petersen
"/, 1800 -I1801). B-rn af sorste 4Eatefiab:
M. Haus Peter Pederseu, Seminarist, siden Hoker og Gjoestgiver
i Baalse (f.
1821
1867): - *
1845 m. Sofie
Margrrlhe Kathrine Maroth <f.
1822). IO Born:
n. Nosalia Theodora Mariane Kirfiine Pedersen (s.
1846);
— *
1865 m. Skovfoged Carl Peter Nissen (f. »/. 1887).
DiSseS Born:
aa. Ole HanS Andrea- NLSsen (f.
1865). — dd. FritS
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Theodor N. (f. "/, 1867
1867). — ee. HanS Peter Pedersen N. (f.
1868). — ää. SofuS N. (f. "/ , 1870).
b. Erasmine Lvidia Helene Pederien (f. " / „ 1 8 4 7 ); — *
V, 1867 in. Rasmus Jakobsen i Daalse (f. "/, 1 8 3 9 . Born:
aa. Hansine Jakobsen (s.
1867). — dd. HanS Jakob
Jakobsen (f. -Vs 1870).
e. Thora Kamilla Amalia Pedersen ff. V 2 1 8 5 0
1851).
- <1) Jelva Frandsine P. (f. V» 1852 -j- V» 1852).
e. Hansine P.
(f. '°/>° 1853). - 1'. Annine Sofie P . (f. V .1 8 5 6 -j- V« 1860).

x . HanS Clemens Maroth P . (f. V, 165Y).
1i. Carl Edvard
Rotwitt P. (f. "/« 1860). - i. Jenny Martine Bolette Juliane
P . lk.
1862). — ). Dagmar Lovise Freden«? P. sf.
1865).

E. Carl Christian Pedersen, forhen Gdejer, nu Partikulier i
Vaalfe sf. "/, 1 8 2 3 ):
* l j 'Vs 1843 m. Dorthea RasmuS'en
sbod); 2) " 4 1858 m. Lovise Mathilde Konradine Maroth sf. ' >,
1825). 10 Born:
a. Vilhelmine Helene Pedersen sf- ^V,o 1844). — d. Amalie
Frederikke Boline P . sf. -V,, 1846). e. Rasmus P . sf. 'V.
1849).
6. Selima Dorthea Kirsten P. sf. "/ * 1856) — e.
Theresia Pouline P . sf »/- 1858) — 5. Hans Borgen Viktor P.
sV.s 1860). - x. Poul Fulton P. sf.
1863) - k. JenS
PaLludan-Moller P. sf. "/» 1865). — i Anna Alexandra P. sf.
-V. 1867). —
Elisa Martina P . sf. V, 1871).
» Amalia Elisabeth Christine Pedersen sf. "/« 1824) ;
*
"/o 1850 m. Skolelarer i Sengelose, Christian Lauritz Jorgensen
sf. "/ . 1820). 6 Born:
a. Inger Meta Erasmine Jorg-msen ss. - 0/,, 1852 -s- V? 1860).
— d. Jelva Hanfine Constance I . sf. -V, 1854). - 0 . Rasmus
fine Christine I . sf. -V» 1856)
ä. Bertha Pouline Marie
Amalia I . sf. -V 12 1858). e. HanS Jngemann I . s'. ^ 4 1861).
f. Holger Daldemar I . sf. "/» 1865)
4. CraSmine Nikoline Frederikke Pedersen sf. V» 1881) ; * -'/1 1860 m. Gdtestv'cr i Egense August Ferdinand Christian
Andreas Peter Nissen sf.
1835). Born:
a. Ole RasmuSsen Nissen sf.
1860). — d. RaSmus Poul
Pedersen Rissen sf. *°/r 1865).
L. Baldemar Theodor Pedersen, Skolelcrrer i Knudsby ved Vor
dingborg sf. ^/, 1 8 8 6 ); — *
1858 m. fitSodskendebarn Kir
sten RaSmuSsen sse II, 7). 7 Born:
». HanS Emil RaSmus Poul Pedersen sf. V« 1859). — d. Carl
Christian P. sf.
, 1860). — o. Martine Kristine Klotilde P .
sf. "/1 1862). ä. Thora Amalia P . sf. "/, 1864). — e.
Hanflne Theodora P . sf. 'V, 1866 71868). k. Hanfine
P . sf. " , 1868). - 8 - M se Theodora P . sf. V» 1870
«/,.
1870).
5. Bilhelm Pedersen, Gdejer i Vaalse sf. V„ 1888);
*
"/. 1868 m. Kirsten Pedersen sf. »/,. 1888), Datier af Gdejer
Peder RaSmuSsen i Daalse. 5 Born:
». Sophie Pedersen sf.
1868). — d. Daldemar Pedersen sf
'V . 1865). — e. Bodil Pedersen sf. H 1867).
ä. Johanne
P. sf.
1869
-V. 1869). — e. Clara Johanne P . sf.
1870).
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R I. Ü L 8 M 1L8 Ü K N 8611, Gdejer i Baalse sf. °/,o 1 8 0 2 s; —
- rr/i, 1825 m. Kirsten Larsdtr. sf.
1799 1- " / . 18601.
Datt r af HuSmand i Vester-Kippinge LarS Morlensen eg Maren
DanielSdlr. — Havde 8 Born:
I.
HanS RaSmussen Hansen sf. i Decbr. 1825 s- i Febr. 1826s.
r . Haus RaSmussen Hansen, Parcellilt i Vaalse sf.
1827,
faldt paa Dyppel "/ s 1864; — * »/, 1859 m. Kirstine Morten
sen sf. -V,. 1839s.
S. Karen RaSmussen Hansen sf. i Seotbr. 1828 -s- i Febr.
1829^.
T. Johanne Vilbelmine Frederikke RaSmussen Hans n sf.
1829s, ugift, er HuSbeslvrerinde for Faderen.

8 Kar n Raömnssen Hansen sf. " , 1883s — * "/« 1858
Gaardejer Han- Olsen i Vaalse sf.
1827s. 8 Born:
a) Emma Theodora Olsen (f. "/» 1858).
d) Ole Christian
Olsen (s. "/» 1860). — c. ^aSmus O. (f.
1861). - 6.
Carl O. (f.
1863). — e. Kirstine Martine O . (f.
1864).
1. Hans O. (f 7» 1866 «. — x. Vilhelmine O. (f. ^ 2 1868).

m.

— k. Frederik Emil O. (f. 'V i 1870).
« . Lars Raömnssen Hansen (f.
1 8 3 4 ); — *
1864
m. Karen Kirstine Larsen (f.
1840), Datier af Gaardejer Lars
Olsen i Vaalse. Born:
n. HanS Christian Hansen (f.
1866). — d. Lars Villiam
H. (f. 'V .. 1868). - c. Kirsten H. (f.
1870).

9. Kirsten Raömnssen Hansen (f. '/„ 1837); — ^

1858

m. sit SodKendcbarn, Skolelcerer V Th. Pedersen ise I , 5).
8. Maren RaSmussen (f. "7- 1839 s1860).
IIR
H a n 8 H s n s e n , Gdejer i Egense (f.
1805 7 */,«>
1852); — *
1834 m. Maren Frederiksen (f. V» 1812), Datter af Gmd. i Vesterbo paa Lolland Frederik RaSmuSsen Möller og
Edele IorgenSdtr. HanS Born:
I . Hans Christian Hansen, Gdcjer i Kartofte (f. ^/» 1843 ; —
* m. Kirsten Larsen (f. */, 1846), Datter af Gdejer LarS Jakobsen
i Baalse. Born:
». Det forste Barn dode strax efter Fodselen. — l». Laura Han
fine Hansen (f. "/» 1869 ^ "/» 1869).
8. Frederik Vilhelm Hansen, Möller i Thoruv paa Lolland (s.
1846), ugift.

24.

Legatstifteren

Niels Nielsen S o k ild e .
Arvefoelle-Vonde i Lsrningr (5ve»dborq Amt)
»Det er en ganfle egen S a g
at eje FoedreS Bolig;
tbi SlcrgtenS Lander Nat og D ag
omsvoeve den saa trolig.
Den Mand, som sremmed Lrne faar,
er bald om halv kun Lejer;
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dct fände Hjem forsl den Mano naar,
der Faereo Arne ejer.*
(Wedel Simonsen: Elvedg. Hist. 2. H.)

§ is s e Ord slrev cn af vvre grundige Historikere paa
det forste Blad af sin egen Fcedrenegaards Historie,
men de kunne ogsaa med fuld Foje firiveS, naar vi
give en kort Skildring af den hojtfortjente, hcrderlige
Bondemand N i e l s N i el s e n af Fleninge. Det var en
Bonde i Ordets rette Betydning, idet Han baade i Hei
ko,nst, Sceder og Sprog var en Prydelse for sin Stand.
Han var langt forud for sin Lid, og Nutidens Bonder,
med dereS langt storre Abgang til Oplysning, maa ved
Tanken om denne Mand studsende se tilbage paa Fortiden. — Vi tillade os at forudflikke et P ar Sm aaefterretninger om Hans Herkomst, hentede fra de gamle
Fcrfte- og Skifte-Protokoller.
N i e l s Nie l s e n bfev fodt i Aaret k763 i den
Gaard i Fleninge, som Hans Fader, Bedstefader og
Oldefader forud for Ham beboede. D et er den samme
Gaard, der for Resormationens Jndsorelse stal have
vcrret Fleninge S ogns Prcrstegaard. Denne Gaard
finde vi halvandet Hundrede Aar senere orergivet' Fcrfte
til en P e d e r J o r g e n s e n . Under den störe nordifle
Elleveaars-Krig i Begyndelsen af forrige Aarhundrede
var denne M and bleven Enkemand, hvorfor Han paany
agtede at indlade sig i Wgtestab, fljont Han havde en
S on, der var over 20 Aar. Men Natten for „FcestensOllet" (Trolovelsen) fluide holdes, faar Han pludselig
andre Tanker. En Drom om den „strcrkkelige" Krig
gav Anledning til, at Han befluttede at opgive fit Gifrermaal til Fordel for sin Son. Lod Han Sonnen gifte
sig og med det samme fcrfte den halve Gaard, var Han
fri for at blive tagen til S oldat; og „Soldat", det var
en forfcrrdelig Tanke for den Gamle, der ikke künde
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undvare stn Son. O.q de bleve Begge enige heri, ja
endogsaa enige i, at Sannen R a s m u s P e d e r s e n
fluide gifte sig med Faderens udkaarne Brud, der med
Glcede tag den Unge istedetfor den Gamle. En ny
Troiovelse blev bestemt, og det Halve af den gamle
Proestegaards Pligter og Rettigheder blev under 12.
April 1712 for 50 Slettedaler givet Rasm us Pedersen
i Faste. Syv Aar senere fastede Han den hele Gaard
for andre 50 Slettedaler, en Jndfcestning, der, i Forhold til de Tiber, var sardeles hoj, og et Be vis for,
at Gaarden maatte vare i en meget god Stand. R as
mus Pedersens yngste Son, N i e l s R a s m u S s e n , fodt
1726, modtog ved Faderens Afstaaelse under 26. M arts
1754 Gaarden i Faste for 53 Rd. 2 Mk. Danfie. S e 
nere, den 14. Septbr. 1788, blev Han delagtig i de störe
Goder, Grev L u d v i g R e v e n t l o v fijankede sine Bon
der, idet Fallcsflabet blev ophavet, Hoveriet aflost og
Arvefaste indfort. Gaarden fik ved denne Lejlighed
Navnet „Sokilde". Niels Rasmussen, der var en haderlig, flittig og strabsom Mand, blev med sin Kone,
M aM e Rasmusdatter, Fader til N i e l s Niel s en.
Som kjarlige og omhyggelige Foraldre sorgede
bisse tidligt for deres S o n s Opdragelse, idet de ikke
flyede Pengeofre, der maatte til for at faa Ham optaget
i Brahetrolleborg Skole, der henved Hundrede Aar forud
var oprettet af Mennefie-Lennen Baron Fr ed er i k
T r o l l e , men som under den anden adle MennefleDen, Grev L u d v i g R e v e n t l o v , blev omstobt og
forbedret. D et var i Aaret 1780, at Niels Nielsen,
sytten Aar gammel, blev konfirmeret fra denne Skole as
v r . tbaol. I . B irch, en Mand, hvem Ungdommens Undervisning laa varmt paa Hjartet, og som havde gjort
Pädagogiken til fin forste Livs-Opgave. Med denne
nidkjare og almindelig hojagtede Sjalesorger traadte
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Niels Nielsen snart i et venflabeligt Forhold, der meget
bidrog til Hans aandelige Udvikling. Dette i Forening
med den Scrd, der var nedlagt i Trolleborg Skole, bar
velstgnelsesrige Frugter hos Anglingen, saa at Han som
Mand i alle de offenlige Bestillinger, der Tid efter an
den bleve Ham overdragne, baade künde tale og flrive
for sig, tale med Forstand og Grundighed baade i storre
og mindre Forsamlinger, baade til Hose og Lave; flrive
for sig, saa smukt og saa tydeligt som mangen en oplyst Bonde i vore Dage.
Niels Nielsens Ungdom randt hen paa samme Tid,
som Grev Reventlov udforte de altomfattende Forbedringer paa Baroniet Brahetrolleborg. Til bisse horte ogsaa, at Greven under 28. Oktober 1781 udstedte et Regle
ment, hvorved Han paalagde Enhver, der vilde tjene for
„Heel-Karl", at afloegge en offenlig Prove paa sinD ygtighed, og navnlig i Forfirrdigelse af de til en GaardS
D rift nodvendige Redflaber. Niels Nielsen indstillede
sig i Aaret 1784 til denne Prove, og bestod med Karakteren „Meget godt". Forfcerdigelsen af Bohave og
Redstaber var noget, Han hele fit Liv igjennem syslede
med, og i denne Retning er der endnu mange synlige
Minder tilbage. Kort efter Udfliftningen kom Greven
en D ag igfennem Fleninge, hvor Han fandt Niels Niel
sen ifcerd med at scett« Stengjoerde längs Vejen. Gre
ven glcrdede sig meget over det smukke nye Hegn og gav
Ham en D aler i Drikkeprnge. En anden Gang udforte
Han et voveligt Arbesde i Stenbygnings-Kunsten, idet
Han grov den gamle Brond i Gaarden omtrent 3 Alen
dybere og satte en ny Stenscetning under den gamle;
og Han udforte dette Arbejde med Dristighed og Sikkerhed.
D a Gaarden „Sokilde" nu, ifolge Arvefcrste-Skjodet
af 14. Septbr. 1788, var i Niels RaSmuSsen Eje, og
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Venne tun havde to Born, Sonnen.Niels Nielsen og en D at
ier M aren Nielsdatter, der allerede 1794 Var bleven gift
med Gaardfcester Jen s Hansen Krog, fkiftede Niels R asmussen imellem sine Born og overgav til Sonnen Niels
Nielsen sin Gaard ved Hans Giftermaal med Pigen
Anne S o f i e L a r S d a l t e r den 3. Novbr. 1797. D a
Gaardens Bygninger, der vare gamle og ikke svarede til
de sinulke og efter de Tibers Krav hensigtsmcessige Udstytter-Gaarde, der nu vare rejste trindt omkring paa
Baroniet; saa var det Niels Nielsens forste og kicerestc
Tanke, at saa de gamle Bygninger forbedrede. O g Han
begyndte derpaa med Ro og Sindighed, idet Han ikke
tog mere sor ab Gangen, end Han, ved en Tommermands Hjcelp, med egne Hoender künde udfore; og inden
mange Aars Forlob havde Han en vel istandsat Gaard,
der rummede en fortrinlig og velfodret Bescctning af
Heste og Kor. En ligefrem Folge af en velfodret Besa'tning er AgerenS tiltagende Kraft, og Han sorgede
paa alle de Maader, der efter de Tibers Erfaring lode
stg udfore, at give sin Jordlod den störst mutige Kraft
og bedste Behandling.
Faa Aar efter at Niels Nielsen havde modtaget sin
Fcrdrenegaard begyndte den ene Tillidspost efter den
anden at gjore Krav paa hanS sjceldne og fremragende
Dygtighed. I en uafbrudt Rcekke af Aar, fra Begyndelsen af Aaret 1803 til Udgangen af Aaret 1828, var
Han S ko le - og F a t t i g - F o r s t a n d e r ; fremdeles var
Han fraBegyndelsen af 1806 til 1 8 2 8 S o g n e f o g e d og
fra Begyndelsen af 1817 til 1828 tillige Lcegdsmand.
Sam tlige fkriftlige og mundlige Didnesbyrd fra hine
Tiber samstemme i, at Han udforte alle bisse Bestillinger med Duelighed og Troflab. N aar man betcrnker,
at denn« Mand i en saa lang Aarrcekke, med en saadan
Hcrder. saa at fige, künde styre noesten hele Sognets An«
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liggender, og det paa en Tid, da Krig og Ufred hcergede Landet, hvert Ojeblik truet af fjendlig Land
gang; og naar man betoenker, at Trolleborg S ogn er et
af FyenS storste Sogne paa over 60V Tdr. Hartk.; saa maa
man virkelig forbavses over denne M ands sjceldne og
fremragende Dygtighed.
BaronietS Forretnings-Protokoller give Ham det
Vidnesbyrd, at Han dar en klog og forstandig Husholder, der erhvervede fig ved sin Flid, Duelighed og fornuftige Sparsomhed en for Hans Stilling ualmindelig
Formue paa samme Tid, som en stör Del af Baroniets
Bonder nedsank i Armod og USselhed, hvert Aar plagede af JndforselS-Forretninger for resterende Skatter
og Afgifter. O g det fortjener at bemcrrkeS, at Han,
saavidt Hans Evner künde tilstrcrkke, altid var rede til
at hjcrlpe sine trcrngende StandSfceller med Pengelaan
paa kortere eller lcrngere Tid, og der flal have vist sig
en synlig Velsignelse i Niels Nielsens Penge. Han
samlede sig en paa de Tiber ret anseelig Bogsamliug,
tildels kostbare og voerdifulde Vcerker, baade af retsvidenskabeligt og af naturvidensiabeligtJndhold; fremdeles
ejede Han en Säm ling af oeldre og nvere Andagtsboger,
iblandt bisse vor forste danste Kirkepsalmebog.
For o s-at sijonne maa denne Mand have lcvet et
meget lykkeligt Liv paa Jorden. ja, at Han maa have
vceret en af Lykkens udkaarne Undlinger. Dog som
ingen menneflelig Lykke herneden er fuldkommen, saa var
ogsaa det et Skaar i Hans, at Hans SEgteftab iklc var
velsignet med Born. Alligevel vidste Han saa nogenlunde
at erstatte sig bette S avn. Han traadte nemlig öftere
i FaderS Sted for hjcelpelose og forladte Born, hvis Hjcrrter Han vaudt ved sin faderlige Omgjcrngelse mod dem.
Og at Han var en Borneven og mod Fattige en Velgjorer, derom vidner et Hcrdersminde, Han har sat sig.
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da Han den 18deAug. 1835 skjcenkede 250 Rd. tilBedste
for faltige og slittige Skoleborn i det Dinrikt, hvis
Forstander Han i saa mange Aar havde vceret. Denne
Gave er senere foroget til 275 Rd. og ved Fundats af
12. Oktbr. 1843, lonfirmeret 16. Novbr. s. A., -oprettet
til et Legat, under Navn af „Sognefoged Niels Nielsen
Legat", hvoraf Renten anvendes efter Bestemmclsen til
Troeffo og Fodtoj til sättige Born.
I 38 Aar var Han Eier af Gaarden „Sokilde"; da
overlod Han denne sin Fcrdrenegaard til sin Sosterson
R a s m u s J e n s e n , som Han i Overensstemmelse med
Arvefcrste-Bestemmelserne selv havde udvalgt til sin Eftermand. Omtrent ved samme Tid havde Hans ellers saa
faste Helbred mcrrkelig aftaget, og man mcerlede det
heldede mod Asten med Ham, indtil Han Sondagen den
28. Fedr. 1836, efter et veludfort Dagvcrrk, indsov rolig
og stille i Dodens Arme.
Der var nogle Aar forud for Niels Nielsens Dod
foretagct en Udvidelse af Trolleborg Kirkegaard, men
man havde hidtil vcegret sig ved at lade sine Slcrgtninge begrave paa denne PladS. Greven onskede nu,
at Niels Nielsens Hvilested skulde voriges her, og da
dette var siet, har den nye Kirkegaard vcrret ligesaa vel
anset som den gamle. Kjcrrlige Hcrnder frede endnu
om det S ted , hvor man nedscenkede Stovet af denne
hcrderlige Bonde, og der er for saa Aar siden rejst et
nyt Kors paa Hans Gravhoj.
N ie l- Nielsen SskildeS Stam tavle
Peder Jsrgensen, F«st«dvnde t Fleninge i Begyndelsrn af det
16. Aarhundrede, havde en Son
R a - mu S Peder s en , derfik Gaarden as Faderen; var gift med
Maren PederSdatter og havde 4 Born, nemlig:
1. RaSmuS RaSmuSsen (sodt 1718), stk KlosterSstodhuS i Faste.
2. Peder Rasmu-sen (f. 17 SV), stk et Bolsted i Gjcrrup (PriSholmj i Feeste.
Fremragende danfle Bonder.
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3. Maren RaSmuSdatter (s. 1724); gift mev en Kastebonde i
Vester-Aaby.
4. N ie l- NasmuSsen (dobt '«/, 1726
1798); — * (gist)
med Maene NaSmusdatter (dbt.
1730 1- 1811). Han fik stn
Fadrenegaard i Faste 1754. Havde 4 Born:
n. En Ssn, hvis Navn Me videS, dode i fit Iste Aar.
d. Rasmus Nielsen
1760 -j- 1771).
e. Niels Nielsen Sskilde (s. 1763 t
1836); - * '/i.
1797 med Anne Sofie LarSoatter (f. V» 1761 -j1845, 54'/»
Aar gl.) Han fik Ejendommen efter Faderen. TEgtestabet barnlost.
6. Maren NielSdatter (f. 1765 ^ 1849); — * 1794 m.
Gaardfaster Jens Hansen Krog i Kattero (-j- 1847).
Havde 6.
Born:
1. Anne JenSdattec (f. 1795); — * m. Arvefaster HanS Nielsen
i Gjarup (-j- 18491- Havde 5 Sonner og 3 Dotire.
2. Hans Jensen sf. 17981, Husfastcr r Kattero; har 1 Son.
3. Maren JenSoatter sf. 17981, den Forriges Tvillingssster; * m. Gdfaster Niels RaSmursen paa Korehavn s-j- 18701
Han
hadredes af LandhusholdningS-Selskabet; havde 2 Sonner.
4. NielS Jensen sf. 1800 -j- 1846), Gdfaster i Kattero, havde 2
Sonner.
5. RaSmus Jensen Sokilde sf. '/, 18031, kom i 1821 til
sin Morbroder Niel- Nielsen i Fleninge sse 4 c), hvis Gaard ,Sorilde^ Han mobtog 1635 og asstod samme >/, 1869 til nedenstaaende
Sen:
a. NielS RasmuSsen Sokilde sf. V« 18371; * '/. 1869.
d. Anne Sofia RasmuSsen s"/, 18401; — * V „ 1862 m
Arvefaster Knud Nielsen i Haagerup.
,
6. Karen Jensdatter ss. 1806); — * m. Jens Jakobsen paa
Agermosegaard. Havde 5 Sonner og 7 Dotre.

26. J e n s N asm ussen V ahlkild,
Gaardfaster i 5vanniuge (5vendborg Amt).
^ a a r man gjennemlcrse Navnene paa de 38 Medlemmer af den grundlovgivende Rigs-Forsamling, hvilke
udgjorde Forsamlingens „Benstre Side", og som ved
derer kloge Optrcrden og Bevcrgelser bcrre Wren og
fortjene Takten for, at 5. Ju n i Grundloven blev saaledeS,
som vi senere fik den, — vi fige, naarm an gjennemlreser Nav
nene paa hine 38 M «nd, finde vi ogsaa Navnet Je n S
R a s m u S s e n , det er den i Overfiriften ncrvnte Mand.
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„Men er det dog ikke en Overdrivelse, hvad der her siges
om hine Mcend^" vil En og Anden vistnok udbryde.
Svaret bliver: „Nej, det er ingen Overdrivelse!" Sam menlign hermed, hvad der stete i ForsamlingenS
115. Mode (7. Mas 1849), hvor Partiets Bevcegelse
betegnedeS af D a v id som „om Me Overrumplingens
Voerk, saa dog en Overrafielse for de Uindviede". og
hvad A. S . O rste d noget senere strev i sin Bog om
Grundlovs- og DalglovS-Udkastene, hvori det blandt
Andet hedder om hvad der passerede i hint Mode fra
„Venstre S id e": „Det er vist gaaet mange Andre, som
det gik mig, at jeg aldrig saa fuldkommeif har indset,
hvor tcetsiuttet, hvor vel og klogelig anfort denne Del
af RigS-Forsamlingen er, som da den i det 115. Mode
ganste og aldeles tiltraadte det af Ministeriet anbefalede
Forflag til en Omordning af Landsthinget. — Med den
ncevnte Jen s RasmuSsen, denne meget fremragende
Boyde i flersidig Henseende, ville vi her stifte et noget
ncrrmere Bekjendtstab.
J e n s R a s m u S s e n D a h lk ild er fodt den 14.
Mas 1805 i Svanninge, en Kirkeby paa Halvoen
„Horneland" ved Faaborg i Fyen, hvor Hans Foroeldre,
RasmuS Christensen, en i sin Kreds meget agtet Mand,
§g Hustru Karen Jensdatter vare i Besiddelse af en
Foestegaard. Dette Wgtepar havde 3 Born (2 Sonner
og 1 Datier), hvoraf Sonnen Jen s var den ZEldste.
Som Barn nod Jen s RaSmussen lun Datidens almindelige, tarvelige Skole-Undervisning, men efter at denne
var bleven afsluttet ved Hans Konfirmation, der forctogeS
i Svanninge Kirke den 9. April 1820 af personel Ka
pellan Gad-Olsen, sogte Han i sit hele paafolgende Liv
ved Lcesning og Selvstudium at indhente det Forfomte.
Dette var isoer i Hans yngre Lage ingen let S ag, da
Boger dengang vare langt vanfleligere at faa fat i for
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Bonden end nu. At Han har drevet det ncevnte Selvstudium med Alvor og Lyst, ses blandt Andet deraf, at
der imellem Hans Efterladenstaber fandtes flere haandstrevne Boger, afflrevne af Ham efter trykte Boger, som
Han tilfoeldigvis havde faaet tillaanS; — der fandtes
saaledeS blandt dem Iste D el af en haandfkreven Ver
dens-Historie — ; ligesom det ogsaa seS, at Han i Din
ieren 1828 har sySlet endel med Arithmetik. — P aa
Grund af stn Stilling som „GammelmandS-Son", og
senere som Gaardmand, fritogeS Han for at aftjene stn
Lcrrnepligt som Soldat. Efter Faderens Dod bestyrede
Han Gaardtzn for Moderen, og da ogsaa hun faa Aar
senere var afgaaet ved Doden, crgteviedes Han den 10.
Ju n i 1831 af Prcrsten Becher i Vesterhcesinge Kirke til
Pigen K a re n J o r g e n s d a t t e r , en D atier af Gaardejer Jorgen Pedersen og Hustru Ane Christensdatter.
O m denne Jorgen Pedersen kan i Forbigaaende anforeS,
at da man i Hans Ungdom vilde tvinge Ham som
„stavnSbunden" Mand til at overtage stn Fcedrenegaard
i Stenderup i Fcrste, hvorved Han bestemt vcrgrede stg,
blev Han, som det gik saa mangfoldige Andre i hine
Tiber, af GodSejeren udfireven til Soldat, til S tra f og
Advarsel for alle Ligesindede. Efter denne Bemcrrkning
vende vi tilbage til Hovedpersonen i denne Skildring.
JenS RaSmuSsen Dahlkild kom et Fjerdingaar efter
sit Giftermaal i Bestddelse af fine ForceldreS Gaard ved
Foestebrev af 18. September 1831 af GodSejeren LenSgreve P r e b e n B ille -B ra h e til BraheSminde; denö
Hartkorn var gl. M atr. 6 Tdr. 3 Fdk. Z Alb.« ny M atr.
7 Tdr. 2 Skpr. j Alb. med et Areal af 83 Tdr. Land
af meget forstjcrllig Befiaffenhed. Efter at have over
taget Gaarden, anstrcengte Han fig af alle Krcrfter for
at udfore de Forbedringer i Landbruget, som da begyndte
at vinde storre Jndgang, end hidtil i Landet; Han ind-
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forte saaledes ojeblitteligt Brak; Han var den forste
Bonde i Svanninge, som m e rg le d e ; Han var en af
de Forste, som paabegyndte en ordenlig V a n d -A fle d n in g , hvilket paa den Tid, i Aarene Tredive, da D rajning med Ror var aldeleS ukscndt, tun lod sig udfore
ved aabne Grofter og Sten-Fastiner, hvoraf mange endnn
gjore Tjeneste paa Gaardens Marker: endvidere var
Han den Forste, som paabegyndte en systematisk Opdyrkning as O v e r d r e v s - og Hede-Udlodden, som de fleste
Gaarde i Svanninge have i de saakaldte „Svanninge
Bjerge." Med disse Forbedringer, samt ved Jndforelse
af Driften af Raps, ZErter og Kartofler ester en storre
Maalestok, fordoblede Han snart Gaardens Frembrin«
gelser af al S lag s og tjente til et efterlignelsesvcerdigt
Forbillede som Bonde sor mange Andre. D a den nye Tid
begyndte at doemre, sluttede Han sig til FrihedenS S a g
med sin hele Varme. Ester at Kommunal-Forfatningen
af 1841 for Landet var indfort, var Han S o g n e -F o rs ta n d e r, forst fra 1842—44 og senere fra 1848 - 53,
ialt i 7 A ar; Han var derhos i en lang Aarrcekke
B ra n d fo g e d ; Aaret for sin Dod udncevntes Han til
L cegdsm and. Ogsaa flere andre kommunale Hverv
havde Han at udfore.
D et er allerede anfort, at Jen s RaSmussen D ahlkild stuttede sig til FrihedenS S a g med sin hele Varme,
og Han kom saalcdeS tidligt til at deltage i vort unge
p o litis k e L iv. Han var i mange Aar et meget virksomt Medlem af „Bondevennernes Selstab", og da
Valgene til den grnndlovgivende Rigs-Forsamling bleve
udfkrevne til den 5. Oktober 1848 var Flertallet af Vcrlgerne i Svendborg Amts davoerende 6. Krebs enig om,
at Krebsen burde reprcrsenteres af denne Mand. Han
valgtes i Korinth Kro til M e d le m af R ig s -F o rs a m lin g e n med 409 Stemmer imod 99, der faldt paa
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Kancelliraad H. S . B lom . Senere stillede Han sig
ikke mere til D alg, hvorimod Han flere Gange sendtes
af stt S ogn som V a lg m a n d ved Landsthingsvalgene
i Odense. D a der i 1854 rundt om i Landet resste sig
en Kamp til Forsvar for .Grundloven" imod det
O rs te d s k e Ministeriums Angreb paa den, stillede Han
sig imellem Jndbyderne til og Bestyrerne af det i Hans
Valgkreds oprettede Felial af „Foreningen til at vcerne
om Grundloven", og Han oplevede den for Ham og
Mangfoldige störe Glarde at se det ncrvnte Ministerium
salbe for et M istillids-Votum af det danfle Folk den
1. December i det ncevnte Aar.
Under 14. Deeember 1853 modtog Jen s Rasm ussen Dahlkild kongelig Tilladelse til at antage Tilnavnet
D a h lk ild , hvorom Han havde ansogt, ncrrmest paa
Grund af stadig Brev-Forvexling. Den 11. November
1855 afgik Han ved Doden, kun 5 0 j Aar gammel. Af
de 7 B om , Han havde i fit Wgteflab, overlevede kun 2
S onner Ham. D en Wldste af bisse, J o r g e n J e n s e n
D a h l k i l d , opholdt stg i Vinterhalvaarene 1855—56
og 1856—57 ved „Fyens theoretifle LandvcrsenS-Jnstitut"
i Odense og er for Tiden Gaardbestyrer for sin Moder
i Svanninge; en anden af dem, F re d e rik J e n s e n
D a h lk ild , opholdt sig paa Assessor DichmannS BondeHojflole ved Faaborg den stdste Vinter, den existerede.

JenS RaSmussen Dahlkilds Stamtavle.
RaSmuS Christensen. Gaardfoester i Svanninge sfsdt
1761
i- V« 1828>; — * sgift) med Ka
ren JenSdatter sf. "/s 176V -j-V»
1831). Havde 3 Bsrn, deraf den
Wdste var

Jörgen Pedersen, Gdejer i
Stenderup, V. Haflnge Sogn
sdsbt V>, 1748 -I1836,
67 Aar gl.); — * m. Ane ChristenSdatter sf. 177S v
1854,74 Aar gl.) DereS Datter:

Jens RaSmussen Dahlkild, sf. "/. 1805
"/«, 1881 m. Karen Jsrgensdatter sdobt

«/.. 1855) ; 1807).
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As 7 Born leve tun 2, nemlig:
1. Jsrgen Jensen Dahlkild
"/o 188VI, Gobestyrer for Mcderen.
2 Frederil Jensen Dahlkild sf. " « 1844>.

26.

J e n s C h risten sen ,

tiZaardfallcr i voldum (Randers Aml).
§ e n Mand, med hvem vi her ville stifte Bekjendtflab,
var eu opvakt og fremadstrcebende Aand, som saa at sige
stadigt laa iKamp med mange afSam tidens stove og dorske
Aander, der helft vilde have Ro til at slumre i Ladhed og Trcrghed eller allenfals til at folge gammel
Slendrian. Han trcettedes aldrig i Kämpen for Fremflridt i et forbedret Agerbrug, i Trceplantning og Havevcesen, — i det kommunale Sam fundslivs bedre Udvikling
og overhoved i den almindelige BorgerfrihedS Tilblivelse
og Levendegjorelse ogsaa for det Borgersamfund i S ta 
te«, hvortil Han ncermest horte i Henseende til Fodsel
og ydre Vilkaar. At Hans Anseelse som Bonde var
mere end almindelig, derom vidner den KjendSgjerning,
at Han i 1848 var den eneste Bonde, der var kongevalgt
Medlem af den sidste jydfle Stcrnder-Forsamling — i
Ostifternes sidste Stcrnder-Forsamling sad ingen kongevalgt
Bonde — og af den grundlovgivende Rigsdag, og alle
rede kenne Kjendsgierning indeholder tilstrcrkkelig Hjemmel til at give Ham en PladS blandt fremragende danfle
Bonder.
.
J e n s C h ris te n s e n saa' forste GangDagenS Lys
den 8. August 1788 i Voldum, den By, hvori Han henlevede sit hele ovrige Liv. Hans Forceldre, der ligeledes
vare fodte og henlevede dereS hele Liv sammesteds, vare
Gaardfcrster C h r is te n N ie ls e n og Hustru A ne Ka
th r in e A le x a n d e r S d a tte r; de havde ialt 3 Born.
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I sine Skoleaar fandt Han kun meget ringe Leslighed til
at erhverve sig noget fast og sikkert Grundlag af Kund
staber, hvilket Han i fit senere Liv oste solle Savnet af
og dybt beklagede. D a Han havde naae: den »nilitoere
Udfirivnings-Alder, blev Han paa Sessionen udstreven
til Dragon og garnisonerede som saadan i Odense sra
1810 af i den anordningsmcessige Tid. Han drog derpaa tilbage til sin Hjemstavn, modtog i 1814 af Gehejmeraad S c h ild e n til Klausholm sin Faedrenegaard
med 5 Tdr. Hartkorn og et Jord-Areal af 45 Tdr.
Land i Feeste og indtraadte 15. Ju li 1815 i ZEgtestab
med Pigen K irsten A n d e rS d a tte r, dobt16.Oktbr.1791,
en D atier af Gaardfcrster i Voldum Anders RaSmussen og Hustru Mette MadSdatter. Deres SEgteskab velfignedeS med 3 Born. Som en fremadstrcebende ung Mand
gav Han sig strax ifcerd med at indfsre Forbedringer i
fit Agerbrug, og efterat Jndberetning derom var gjort
til det kongelige LandhuSholdningS-Selflab, bleve de af
samme ansete sor at vcere saa hensigtSmcesstge og at
indeholde et saa opmuntrende Exempel sor EgnenS Beboere, at Selflabet ydede Ham en Penge-Understottelse
af
Rdl., sor derved at opmuntre Ham til at vedblive med de paabegyndte Forbedringer. D er tevede
paa samme Tid 2 andre Bonder i Voldum Sogn, nemlig Gaardfcester C h r is te n R a s m u s s e n i Voldum og
Gaardejer R aS m u S A n d ersen i Hvallose, derBegge,
tildelS med Anbefaling sra Jen s Christensen, vare i
Aaret 1830 blevne hcrdrede af LandhusholdningS-Selflabet, den Forstncrvnte med detS 3die, den Sidstncrvnte
med dets 5te Solvboeger. Jens Christensen vitde ikke
staa tilbage sor bisse sine Sognenurnd i sine JorderS
planmceSstge Drift, i Jord-Fordedring og anden Flid i
Agerbruget. Han havde blandt andet sin Opmcerksomhed
henvendt paa en mere udvidet H o ra v l, og Han drev
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denn« saa alvorligt og heldigt, at det ncrvnte Selstab
omtalte Ham med Hceder i Aars-Beretningen sra 1833—
34 paa folgende M aade: „Fcrstegaardmand Jen s Chri
stensen i Loldum, Randers Amt, har i flere Aar lagt
Vind paa H sravl, svm Han i 1833 udvidede lil 1 Td.
Fros Udsced, hvorester Han havde tilfredSstillende Afgrode. Denne drisrige og sordomsfri Bonde, som tidligere har nydt Understottelse af Selflabet til fit Jordbrugs-Fremme, har ved sin vellytkede Horavl atter givet
Egnen et folgevoerdigt Exempel." Han vedblev ufortroden og utrcrttelig at fremme og forbedre fit Agerbrug, ansporet dertil af egen Lyst og Tilbojelighed; as
den Ham allerede tilflydte Paafljonnelse fra LandhusHoldnings-Selsiabets S ide; af den Vceddekamp, drr fandt
Sted niellem Ham og de ovennoevnte tvende Sognemcrnd, og a, de Opmuntringer, Han modtog af den
ganske fortrinlige Landmand og Möller P e d e r N ie l
sen > tn u d stru p i Roved By, Ddum Sogn, en Mand,
der allerede var bleven hcedret med det ncevnte Selskabs
lste Guld-Medaiüe. Ved Siden af sin praktifle Landbogserning sogte Jens Christensen gjennem en af Ham
lebet Astenskole fvr Byens konfirmerede Ungdom al »dbrede Kundflaber om hvad der künde vcere af Nytte og
Vigtighcd sor den under det daglige Livs F«rd og
Sysler. Om Hans Virksomhcd i den ncrynte Retning
astcegges der folgende hcedrende BidneSbyrd i LandhuSholdnings - SelflabetS Aars - Beretning sor 1841— 42:
„Hoverigjorende Gaardfcrster Jen s Christensen i Loldum,
under KlausholmL Gods, Randers Amt, udmcerler stg
scerdeles som Ager- og Havedyrker og har gsort sig fortjent af sin Egn daade ved det gode Exempel, Han i
begge Henseender har givet, og ved den Redebonhed,
lwormed Han har ydet sin Bistand til de mange Landboere, som henvende sig til Ham om Hans Raad og

266

Bejledning. Hans mangeaarige nidkjare Bestrabelser
som kyndig og driftig Agerbruger har Selstabet tidligere
hast Lejlighed til at understotte og paastjonne. — ^ed
hanS Gaard fandteS, da Han tiltraadte den, kun en lille
Have, som Han allerede for ende! Aar siden forbedrede
og forstorrede. For at faa Havepladsen javnet, afrommede Han 500 LaS Jo rd , hvormed Han fyldte de den
varende Hüller; senere har Han indtaget til Have et tilstodende Stylte Jord, dels Ager, delS Eng; kulegravet
det Hele, paafort Mergel, S and og Torvemor, og forsynet Gangene med GruS; da Terrainet er meget sugtigt, har Han ved henstgtsmceSsig anlagte Faskingrofter
sorget for at Dandet bortledeS til en forbilobende Bcek.
Haven, som nn indtager et Areal af 18 Td. geometrifl M aal, er helt indhegnet med Stengjcerde, beplantet
med Hvidtorn; og den findes 252 Frugttraer foruden
en stör Del Frugtbupe samt forfljallige vilde Traer.
Kra Haven og den deri vcerende Planteskole har Han
dels folgt imod billig Belaling, dels bortfljanket en
Mcrngde Traplanter. — Anmcrldelsen om bette med
Kyndighed og Sm ag udforte i fit SlagS ganste uscedvanlige Haveanlcrg er ledsaget af anbefalende Ältester
fra Ejeren af Klausholm, M ajor v. O p p e n -S c h ild e n ,
Aammerherre, A m tm andLorentz ogJustitSraad, AmtsForvalter W ild e i RanderS. — Som BeviS paa
Gaardfaster Jen s ChristensenS sjcrldne S ands for at
udbrede nyttige Kundflaber i sin Krebs, kan blandt andet
tjene, at Han i flere Aar holdt Aftenskole for Byens
konfirmerede Ungdom, og paa den Maade strcebt at oplyse samme om et forbedret Agerbrug, om Dyrkning af
mindre almindelige Baxter, saasom R aps, Kommen og
Hör, som Han selv lange har lagt Bind paa, tildels i
det S to re; om Havevasen m. v. Fra fin ikke ubetvdelige Bogsamling har Han velvillig gjort Udlaan til Eg-
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nens Beboere. — S om et Agtelses-Tegn tilkjendtes Ham
Selstabets 3 d ic S o lv b c e g e r," — Endnu engang fin
de» der Oplysninger om Jen s Christensen i det tidtncevnte Selflabs Aars-Berctning for 1844—45, hvori
det hedder: „Opfordret af Formanden for Haveselstabet,
Professor Scho u w , til at erkläre sig oder en dertil invkommen Ansogningfra FcestegaardmandJens Christensen i
Voldum ved Randers, om en acnlig Understottelse dels
til Hans Plantefkoles Udvidelse og dels for at besorge
unge Mennester opicerte i Havedyrkning og Trceplantning, — anbefalede Landhusholdnings-Selflabet dette
Andragende paa det bedste, ved derhos at meddele Bevidnelse om, at Ansogerens ualmindelige og vedholdende
Virksomhed ikke blot som kyndig og kräftig Avlsbruger,
men tillige som vindflibelig Havedyrker og ivrig Beför
drer af Trcekultur, er tidligere ved flere Lejligheder bleven anerkjendt og paastjonnet fra LandhusholdningsSelflabets Side. — Ester senere modtagen Underretning
er der givet Ham Tilsagn om et temporcert aarligt
Pengebidrag i foranfore Ojemed dels af den kongelige
KaSse og dels af Randers Amts Husholdnings-Selflab."
Vi have i det Foregaaende ncrsten udelukkende be
tragtet Jens Christensen som en udmcerket kyndig og
driftig Ager- og Havedyrker, der som saadan nod en
velfortjent offenlig Paafijonnelse.
Ved sine tidlige
Fremflridt i det forbedrede Agerbrug samt ved sin Trceplantning og stt Havevcrsen ovede Han i Hoj Grad en
scrrdeleS gavnrig og frugtbar Virksomhed for hele Hans
Omegn, — det anerkjendteS og ancrkjendes endnu efter
Hans Dod i en vid Kreds. En udmcerket Plantage af
flere Tdr. Lands Storrelse paa et bakket JordSmon et
P a r Bossestud syd for Voldum vil lange bevare Ham
et fljont og hcrderligt Minde. M en, vil man maaste
fporge, hvilke offenlige Tillidshverv havde Han at rogte
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i Sogne- eller Amts-Kommunen? Svaret bliver ikke
et eneste saadant overdrogeS Ham atrogte. Aarsagen
dertil er antydet i de forste Jndlednings-Ord i denne
Livsflildring, eller for at stge det med endnu tydeligere
O rd: OmegnenS vife Fcedre, saavel kjole- so m kofteklcedte,
sade ikke gjerne i Raad sammen med Ham, den altid
rede Oppositions- og FremstridtS-Mand, og de tilraadede
derfor ikke gjerne men fraraadede snarere Hans Valg til
vffenlige TillidShverv. Men to Valg, og det navnlig
til de hojeste offenlige TillidShverv, knnde hine sneverhjcrrtede, slove og dorske Aander ikke forhindre: — de maatte
finde sig i, at den M and, der ikke var bleven anset
va-rdig nok til at vcelgeS til Medlem af Sogne-Forstan,
derskab, AmtSraad osv., hcrdredeS i 1848 med forst at
blive kongevalgt Medlem af den jydske S t c r n d e r F o r s a m l i n g og derncrst til kongevalgt Medlem af den
g r u n d l o v g i v e n d e RigSdag. At Han vardeneneste
danske Bonde, der i 1848 var kongevalgt Medlem af
KongerigetS Stcrnder-Forsamlinger og af den grundlov
givende RigSdag, er ovenfor omtalt, men gjentageS her
for TidSfolgenS Skyld. D et Punkt, der i det forelagde
Valglovsudkast for den bebudede RigS-Forsamling fremkaldte inest Kamp i Stcendermodet, var Bestemmelsen om
Bibeholdelse af K o n g e v a l g . Jkkun B e r n h a r d Röe
fra Aalborg bekjoempede saadanne Valg, men hanSForflag om at sorraade dem, forkastedeS med 47 Slemmcr
mod 1, og da Forsamlingen bestod ialt af 48 Mcdlemmer,
var Jens Christensen, vistnok af en let forklarlig Grund,
blandt dem, der onflede Bibeholdelsen af Kongevalg.—
I RigS-Forsamlingen fluttede Han sig strax med OverbevisningenS hele Varme vg Alvor til „Venstre" og
svigtede aldrig Folkets S a g ; Heroin overbeviseS Enhver,
der vil gjore sig bekjendt med AfstcmningS-Listerne ved
de mange Navneopraab, der foretoges i Forsamlingen
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navnlig ved alle vigtigere Sporgsm aals Afgjorelse.
Han künde derfor med glad og frejdigt Sind vende tilbage til sin Hjemstavn, vg Tilfredsheden med den S tilling, Han havde indtaget i Rigs-Forsamlingen, Var saa
almindelig, at der ingen Tvivl künde vcere vm, at Han
ved de forste Folkethings-Valg vilde blive valgt i Randers Amts 3. Kreds, hvori Han boede. Den 4. Decbr.
1849 fandt disse forste almindelige Folkethings-Valg
Sted, Jen s Christensen stillede sig i den ncrvnte Kreds
(Horning) og valgtes til at vcere KredsenS Folkethingsmcend for de paafolgende 3 Aar med 262 Stemmer,
hvorimod Modkandidaterne: Birkedommer S . Kjer lnn
fik 111, Gaardfcester N. C. Condrnp 69, Gaardejer
Onnä. liierst. F. Friis 8, hvorimod Lcercr Kraiberg trat
sig tilbage. Jen s Chriüensen var en provet Medbejler
i den politifke Vcrddekamp. Han svigtede ikke i Folkethinget
sin politifke Overbevisning, - Han vedblev stadigt at vcere
Folkets S ag tro og hengiven. Ved de nceste almindelige
Folkethings-Valg den 4. August 1852 stillede Han sig alter.
Som Hans Modkandidat kenne Gang optraadte Herredsfoged H. Kampmann og alter Gaardfcester N. C. Condrup; men da Jen s Christensen frygtede for ikke nu at
kunne sejre, og Han nodig vilde se den glattungede
Kampmann valgt, Irak Han sig tilbage til Fordel for
Condrup. Udfaldet af Stemmegivningen blev imidlertid,
at Herredsfoged Kampmann valgtes med 157 Stemmer,
medenS dog 156 faldt paa Condrup. Denne Sidstncrvnte, Hans Raadgiver og Flertallet af Dcelgerne vare
saaledeS Skyld i, at Krebsen belemredes med en crgte
Bureaukrat, istedetfor at den som udelukkende Landkreds
med Lethed künde have sat en fand Demokrat igjennen»
ved Valget. D et var ikke forste Gang, at danfle Bon
der lode sig narre under Balgkampen, og det blev og
bliver vel ikke fldste Gang. — F ra nu af trak Jens
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Christensen stg mere og mere tilbage fra det urolige
pvlitiske Liv, medenS detS mangehaande, mere ellerinindre glcedelige Svingninger dog alligevel vedbleve ufladelig at fcengSle Hans Opmcerksomhed. AlderdommenL
Svagheder indfandt fig lidt efter lidt i stedse starre
Antal og med stedse tiltagende Borgt, Naturen krcrvede
endelig sin fidste R et, og efter et meget driftigt og
daadrigt Liv henslumrede Jen s Christensen i Doden den
24. Oktober 1856, noget over 68 Aar gammel. HanS
Cnke overlevede Ham i omtrent 10 Aar. Hans S on
Christen Jensen er nu Besidder af Faderens Gaard.
Jen s Christensen i Boldum havde ved flittig LcrSning erhvervet sig et for Ham som Bonde saa rigeligt
Forraad af Kundskaber, at Han med Rette künde regnes
til vore mest oplyste Bonder. OvervejeS derhoS HanS
dristige og daadrige Livsfcerd og den flerfidige Anerkjendelse, der i hoj Grad blev ydet Ham, da maa det
erkjendeS, at Han var ikke blot en driftig, dygtig oganset, men tillige en sremragende Bonde. S o m saadan
har Han fortjent et varigt Eftermcele ikke alene hoS
jydske men hos alle ovrige danske Bonder.

Jen- EhristensenS Stamtavle
Christen Nielsen, Grdfsester i Doldum sf. 1722 -f- 0/, 1806,
^-4 Aar gl.1;
* sgiftl m. Ane Kathrine Alexander-datter sdbt."/»
1751 -j- "/» 1816s. Havde 3 Barn, deriblandt:
Jens Christensen, sf. -/» 1788 t
18561;
* "/ ' 1815
m. Kirsten Ander-dtr. sdbt. ^°/>o 17S1 s18661, Datter
af Gdfcrster i Doldum Ander- Ra-mu-sei sdbt. ^/» 1747 -s
18091 og Mette MadSdatter sf......... -s . . . 18191. Havde 3
Barn:
t. Ane K a t h r i n e J e n S d a t t e r sfodt "/, 18171; —
1854 m. Gdfcrster C h r i s t e n Ni e l s e n i Doldum.
2. Met t e M a r i e J e n S d a t t e r sfsdt »/. I 8221; - * m.
J e n s Chr i s t ens en, da i Sjcrlland, nu i Ränder-.
3. Ch r i s t e n Jensen, Gdfcrster i Doldum sf. "/» 1 8 2 8 1 ; —
*
1857 m. E s t e r Ov e s e n . Datter af Gdfvster O v e Ie n se n i Doldum.
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27.

Christen Lhrstcnsen Sorup,

Gaardcjcr i Ferring, (Aingkjobing Amt)

^istovre paa JyllandS Destkyst, hvvr det stormfulde Desterhav voelter sine flumhvide Bvlger ind oder Strandbredden; hvor Stormfugle singe omkaps med bet oprorte Element og varsle Fare og Dod for Somanden,
og hvor den tykke og kolbe „Havraus" eller „Havgus"
ved vestlige Binde drives ind oder Landet og om Foraaret afsvier Trcrernes Blomster og Rügens Drcr, —
histovre i den nordlige Del af Ringkjobing Amt ligger
i Ferring Sogn en smuk Bondegaard, „Store Borup"
kalbet, i en Asstand af nceppe en halv Fjerdingvej fra
Havet. Jn d til Aaret 1802 var „Store Borup" en Fcrstegaard, men solgtes da af Jorddrotten, General-KrigSkommisscer P e t e r S e v e r i n d e F o n s s , E jerafG revflabet Lovenholm, som fuldstcendig Ejendom til denS
davcerende Foester J e n s C hr i s t e ns e n, med Tilnavnet
B o r u p , for en Kjobesum af 1800 Rd. danfl Kourant.
Denne Gaard, hvis Hartkorn efter gammel Skyldscetning var 8 Tdr. 7 Skpr. i ; Alb. med et Areal af 79
Tdr. Land Ager og Eng og omtrent 25 Tdr. Overdrev,
har siden den Tid aldrig vceret i Handelen, nagtet
Ejerne ingen Livsarvinger have Haft. I 49 Aar ejedeS
denne Gaard af den i Oversiriften ncrvnte Mand, en
scerdeles dygtig og efterlignelsesvcerdig Bonde.
C h r i s t e n C h r i s t e n s e n B o r u p — eller som
Han lod sig kalbe i den längste Tid af fit Liv: Christen
Borup — blev fodt den Iste Februar 1775 i OsterNorby i Hygum Sogn, hvor Hans Fader, Christen
Christensen, levede som Bonde. Det Eneste, som Hans
Borneborn vdd om Ham, er den tarvelige Kundflab, at
Han ved sin Hustru var Fader til 4 S o n n er og at „Han
flal have varet som Folk er flest". I sine Borneaal
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maa Christen Bonip have nydt en hojst mangelfuld'
for ikke at sige saa godt som stet ingen Skole-UnderviSning, og det synes, som om Han i sit ovrige lange
Liv Heller ikke har lagt videre Vcegt paa boglig Fcerdighed og hvad dermed staar i Forbindelse: Han künde
kun lcese tilnod, oa Hans Haandfirift var under al Bedommelse, nogle jammerlige Kragetceer, som Han godt
forstod selv at lcese, men for Andre vare en S lag s nymodenS Runer, som det var vanskeligt for den Uindviede at raade. Det var imidlertid Hans mindste Sorg
i Livet. Efterat have naaet Udstrivnings-Alderen blev
Han udstreven som menig „Rytter" og gjorde Tjeneste
som saadan i eil Rcrkke af Aar i Slutningen af forrige
og i Begyndelsen af indevcerende Aarhundrede, mcn Han
deltog aldrig i nogen Trcefning. Hjemkommen efter
overstaaet GarnisonS-Tid, indtraadte Han i Aaret 1808
i Wgteffab med Enken A ne M a r g r e t h e P e d e r s datter (fodt i KnudSgaard i Dybe Sogn den 23. Septbr.
1766, dod den 23. August 1845, ncerved 79 Aar gam
mel), Enke efter Gaardejer Jens Christensen i „Store
Borup". SaaledeS blev Han ved dette „Fornuft-Giftermaal" Ejer af den Gaard, hvis Navn Han antog. Hans
Wgteflab velfignedes ikke med Born. D a Christen Bvrup overtog stn Ejendom, vare denS Bygninger i hoj
Grad forfaldne. Vaaningshuset lignede mere et Skur
end en Bolig for Mennefler. I Folkestuen fad man
omkring Bordet paa opklinede Lerbcrnke, noget man nu
aldrig ser Mage til selv i den usleste Hytte der paa
Egnen. I TidSrummet fra 1813 til 1818 slyttede og
opbyggede Han af Nyt hele Gaarden. I Stuehuset lod
Han de bekvemt tndrettede Voerelser, deriblandt en stör
Havestue og Entre, oliemale. Udhusene bleve ligeked^'
indrettede bekvemt og rummelige. GaardSpladsen blev
brolagt overalt, og der maatte ikke finde- et GrceSstraa
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nitllem Stenene eller S por af S n av s i Gaarden, thi
en saa akkurat og paapassende Mand, som Han var,
trcrffer man sjcelden paa. Alt var og stulde vcere paa
sin PladS baade ude og inde. Ved Gaarden lod Han
anlcegge tvende Hader, omgav dem med Stengjcrrder
og deplantede dem med Frugttroeer og Bustvcrxter; den
ene af dem er senere lagt ode, men den anden vedligeholdes stadigt saa vel, at den er en af de smukkeste, om
ikke den allersmukkeste, saa ncer ved Vesterhavet. P aa
Marken og i Haven var Alting behandlet med Sands
og storste Omhu. „Store Borup" var i Christen Borups Tid den smukkeste Gaard i Ferring Sogn og i en
videre Omkreds. — Den 7. Januar 1813 udncrvntes
Han til S o g n e f o g e d og den 23. Oktober samme Aar
til Lcegds mand. Begge disse offenlige Ombud varetog Han indtil sin D od, altsaa som Sognefoged i 44)
Aar, som Lcrgdsmand i 44 Aar. Mcrrkeligt er det, ot
Han for saa mange Aars Virksomhcd i en dobbelt offenlig
Tjeneste ikke hcrdredes med Hans Konges Paafijonnelse.
At Gründen dertil maa soges i en mangelfuld og
daarlig Udforelse af Tjenesten, kan ikke antages, thi i
saa Fald vilde det jo have voeret uforsvarligt at lade
Ham vedblive at udfore den; rimeligere er det, at vedkommende Foresatte have narret personlig Uvillie imod
Ham og dcrfor undladt at indstille Ham til kongelig
Paafljonnelsc. En smuk og hcrderlig Paafljonnelse blev
Ham derimod som driftig Bonde tildel fra det kongelige
LandhuSholdningS-SelflabS Eide allerede i Aaret 1825.
I SelskabetS AarS-Bcretning for 1825—1826 hedder
det saaledeS:
„Sognefoged Christen Borup i Ferring ved Lemvig
i Ringkjobing Amt har vist sig som en ualmindelig
virksom og toenkende Bonde. Blandt andet har Han for
8 Aar stden fiyttet og af Nyt opfort sin G aards BygFremragende danfie Bsnder.
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ninger paa et passende Sted paa sin Lod, som staar sor
Hartkorn 9 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdk. 1j Alb.; bisse Bygningerne ere saa solide og tillige saa hensigtsmcessigt
indrettede, at Gaarden med Rette anses sor den for»
trinligstc i hele Egnen. Bed Ladebygningens Opforelse
har Han taget scrrdeles Hensyn til Kornets hastige
Bsergning: for de forflfcrllige HuSdyr har Han indrettet
seerskilte Stalde og med Omhu sogt at afvcrrge Vandmangel ved Hjcelp af bedcrkkede Stenrender, som fra en
i Ncerheden liggende Dam lebe Bandet til de forfljcrllige i Gaarden og Husene vcrrende B ronde; bisse Render udgsore en Lcengde af 138 Alen. Hele Marken har
Han omgivet med Hegnsgrofter paa en Strcrkning af
4015Z Alen, hvorved Han saaledes tillige har sorget for
fladeligt Bands Afledning. Tvende Englobder udenfor
Marken samt 4 Zndelukker ved Gaarden har Han indfredet med 3952 Alen Jorddige. I det ene af bisse
Jndelukker, der forresten ere til sorfljcellig Bestemmelse,
har Han indrettet en Have, hvorved endnu er opfort et
Stendige paa 134 Alen. Saavel i Haven som i de
ovrige indhegnede Pladser har Han udplantet over 4000
Mest vilde Trceer, hvvraf Storstedelen ere Pilearter.
Men formedelst Besterhavets Neerhed er Stedet meget
udsat for Storm ens Boldsomhed, og denne Omsterndighed har oste tilintetgjort Hans Bestrcebelser, uden dog
hidtil at asflrcrkke Ham fra, saavidt muligt, at vedligeholde Plantningen. S it Agerbrug driver Han med sjoelden Orden og Nojagtighed. Rigtigheden af det Anforte
er bekrceftet ved Ältester fra Justitsraad, Herredsfoged
S c h ö n a u , Pastor S c h j o r r i n g . Slrand-Toldbetjent
W a n g og Gaardmand L a u r i t s B r ce n d ga ar d . P aa
Grund af Fr ranstaaende tilkjendteS Ham som et AgtelseSTegn Selflabrts I st e S o l v b c c g e r l28Lods Bergt og
inovendig forgyldt) med Paaskrift: »Til den f o rst an-
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dige og u d m a r k e t d r i f t i g e B o n d e C h r i s t e n
B o r u p i Ferring."
M an antager nemlig almindelig der i Egnen, at
Christen Borup fit det ncevnte Solvbcrger ncermest for
sine Haveanlcegs Skyld, samt at Selfiabet fial have tildudt Ham en aarlig Understottelse as 300 Rd. i nogle
Aar, hvis Han vilde drive sine Marker ester Selskabets
Anvisning, hvilker Tilbud Han dog afflog. As det Anssrte vil man se, at det Forste itke var Tilfceldet, men
at det tvertimod var Hans forstandige og driftige Dirksomhed i Almindelighed som Bonde, at Han blev hcrdret
med del, og med Hensyn til Penge-Understottelsen, fremgaar der aldeles In te t as SelskabetS Aars-Beretninger,
der lader formode, at et saadant Tilbud blev gjort.
Den ncevnte ydre Anerkjendelse as Hans agronomiske
Fortsenstlighed opmunlrede den dengang omtrent 50aarige Mand til at gaa frem i det S por som Bonde,
hvori Han hidtil havde gaaet. Hans alvorlige Bestroedelser kronedes med en saa ojensynlig Lykke og Delsignelse, at Han ester nogle Aars Forlob var en Mand,
der ejede en itke ganfte ringe Beistand. S n art flulde
imiblertid denne Hans Velstand astoses as Rigdom. I
Aaret 1836 dobe en Broder til Hans Hustru, en Kjobmand K n u d e iHamborg, og ester Ham tilsaldt der Chri
sten Borup en Arv as 14,000 Rd. kontant samt en
Mcrngde kostbare Gjenstande, saasom Modler, Solvtoj,
Doekketoj, Taffeluhre o. s. v. Del kan det ikke ncrgteS,
at adskillige as bisse Säger pyntede en Hel Del op paa
"Store Borup" — Moblementet var og er saaledes
smukkere end paa mangen Herregaard —, men vist er
det dog, at endnu lange for denne Rigdom kom til den
Arving, var „Store Borup" ogsaa i detJndre, saaledes
som det allerede ovensor blev sagt med Hrnsyn til den^dre, en as Cgnens smukkeste Gaarde.
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Del blev foran ncevnt, at Christen Bo>up i ^>i meget lang Aarrcekke virkede som Sognefoged og Lcegdsmand. Her flal nu ncrvnes nogle andre Tillidshverv,
uden at vi dog se os istand til at anfore Lcengden af
den Tid, hvori Han rogtede dem. Dette fremgaar af
en i Ferring Kirkes Kor ophcengt Tavle med folgende
Jndhold. Aaret 1839 blev Ferring Kirke forsynet med
nye indelukkede Stole og Fjcrlegulv, ligesom den over
alt blev malet; en Forbedring, som tildels flyldes den
retsindige Sognefoged o gK i r k e v c e r ge Christen S t. Borups Omsorg og omhyggelige Foranstaltning og for
ende! udfort paa Hans Bekostning, ligesom Mindetavlen
over sal. Hans Jespersen ligeledes samme Aar blev opmalet paa Hans Bekostning; til Erindring herom er
denne Tavle ophcengt af Stedets Prcest." — Han har
ligeledesvceretSkolejpatron o g F a t t i g - F o r s t a n d e r .
— D a den kommunale Selvstyrelse begyndte i Overensstemmelse med Landkommunal-Anordningen af 1841,
og der stulde vcrlges Medlemmer til Sogne-Forstanderflabet for Vandborg og Ferring Sogne, Var Christen
Borup allerede en M and paa ncesten 67 A ar; Han ansaa' fig derfor for gammel til at lade sig vcelge, og man
maatte desaarsag undlade at vcelge Ham.
3 Aaret 1845 dode, som ovenfor antydet, Hans
Hustru. Han hensad derpaa som Enkemand i 3 j Aar;
men som en utrcettelig og akkurat Mand i sin Bondegjerning baade ved Hjemmet og paa Marken, var det
Ham ubehageligt at se, at den Orden i de hyggelige og
ncrtte Lcerelser, der havde glcedet Hans S ind saameget,
medenS Hans Hustru endnu levede, ikke mere var tilstede i samme Omfang. Uagtet Han var henved 73Z
Aar gammel, befluttede Han derfor for anden Gang at
indtrcrde i SEgtestand, Han ivcrrksatte sin Beflutning og
den 20. Oktober 1848 cegteviedeS Oldingen i Ferring
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Kirke af Sogneprcrsten B roch n er til B a r b a r a L a r s d a t t e r (fodt i Bjerrum, Gudme Sogn, 1809). Ogsaa
bette Hans Wgtefkab blev barnlost.
LandhusholdningS-Selflabet aflagde, som vi habe
set, allerede i 1825 bet Didnesbyrd om Christen Bo
rup, at Han var en „forstandig og udmcrrket driftig
Bonde". Han vedblev at gjsre sig vcrrdig til bette
Vidnesbyrd. Ester hvad man kan domme af de Optegnelser, man endnu har af Ham selb fra omtrent al
den Tid, Han beboede „Store Borup", om hvor stör
Udsceden og Jndavlen var aarlig af al S lag s Soed,
saar man en Overbevisning derom. Han moerglede sin
3ord og astedede Bandet fra sure Steder i Marken ved
aabne Grofter — Drcrning var endnu ikke synderlig
tjendt i Hans Tid —, og avlede saameget, at den nuvcerende Ejer af Gaarden, der baade brakker og drcrner
Jorden og sorovrigt driver sin Ejendom saa nogenlunde
i Overensstemmelse med Grundscrtningerne for det nyere
Agerbrug, dog vel nceppe noget Aar har avlet mere;
kan da ejheller holde fiere Kreaturer, end Han. Christen
Borup var paavassende i alt, i mange Ting endog tilsvneladende smaalig. Tjeneste-Drengen künde saaledeS
ncrppe faa et Stykke Reb eller en ny Tojrpcel, uden at
kunne forevise Levningerne af det gamle. D et syneS at
vcrre en ufravigelig Leveregel for Ham: „Hvo som ikke
v6d ligesaagodt at spare, som at fortjene, Han kan arbejde sig ihjcrl, uden at efterlade sig Skilling eller
Hvid." — Ogsaa som K r e a t u r - O p d r c e t t e r udmcrrkede Han sig. Exempelvis flal her kun ncevneS, at hanS
Folhopper jcevnlig toge Iste Prcemie ved Dyrfkuer. D er
findes endnu i Gaarden 2 Folhopper, der ere Afkom
fra Stamforcrldre, lcenge for Han blev Ejer af Gaarden;
bisse to Folhopper ere ligeledes flere Gange blevne
prcrmiebelonnede.
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Den 8. Jan u ar 1857 blev Christen Borup ramt af
et apoplektifl Tilforlde, saa den halve Del af Hans Legeme blev lam og vedblev, uagtet al anvendtLcegekunst,
at voere det lige til Hans Dod. HanS Mcele led saameget af det norvnte Tilfcelde. at Han ncrppe künde tale
saatydeligt, at de, der omgikkes Ham daglig, künde forstaa Ham. En saakaldet „klog Kone" — saaledeS paastaar man ialfald — stal imidlertid have givet Ham Noget at smore Tungen med, og Lamheden blev for denS
Vedkommende horvet, saa Han siden künde tale ret for»
staaeligt. Ester naget over 9 Maaneders Forlob endtes
Hans Lidelser: Christen Christensen Borup lukkede sine
Ojne i Doden den 22.Oktober 1857, omtrent 82Z Aar gl.
Han var begavet med en god, sund Forstand og en
noesten jernfast Villie. I stt hele ydre Vasen var Han
en jcevn og ligesrem Bondemand af gammeldags Sord
ogSkik, gjorstfri i hoj Grad, tjenstagtig og godgjorende,
iscrr imod dem, der forstode at gaa Ham under Ojne.
D et er ret inarkvcrrdigt, at man i-det Sogn, hvor Han
i noesten et halvt Aarhundrede levede og virkede som
M and og lyste som efterlignelseSvcerdigt Monster sor
enhver fremadstrcebende Bonde, allerede noesten har glemt
Ham, fljont endnu kun 14 Aar ere forlobne, siden Han
dode. SaaledeS bor det ikke voere, og for Ferring
SognemorndS og i Almindelighed sor den danfle BondeS Skyld, have vi her bestroebt os for at forny HanS
horderlige Minde!
28. „ D a n m a r k s f o r s t e Bonde" ,

p ed er M eisen «nuLstrnp,
Gaardejer i Lerbjerg o. ff 51 sTianders Amt).
an ma r k « f or ste B o n d e " — bette HoederSnavn

tilloegges den ovenfor noevnte Mand af den for den
danfie Bondestands OplySning og Fremgang i Agrikul
turen utrcettelige Kammerraad J o h a n C h r i s t i a n
Drewsen.
„Nagtet mit Bekjendtstab til mange af
Danmarks mest udmcrrkrde Agerdyrkere, har jeg ,dog ikke
fundet denne Bonde overgaaet af Nogen" — saaledes
udtaler Drewsen fig i det af Ham i Forening med
I v n a S C o l l i n udgivne Tidsskrift „Ny landokonomiste
Tidender" (1821l om P . N. K n ud s t r u p, efter at Han
paa en Rejse i Jystand havde leert denne at kjende i
den hjcmlige Dirksomhed — og Han tilfojer derpaa:
„Foj til denne sandfcrrdige Skildring af Knudstrups
praktifle Fortjeneste, at Han ved at tale med en saadan
Utvungenhed, forenet med Befledenhed, at kun Bvndedragten gjor det muligt at opdage saadant i Ham, selv
mellem Mcend af hojere S ta n d ; at Han med faa Ord
v^d at fcrlde en trceffende Dom vver Ham bekjendte
Gienstande; at Han paa sin militcere Bane ej har mindre udmcerket fig end paa sin landokonomiste, hvorfor
Hans Majestoet becerede Ham med Dannebrogs-McendeneS HcrderStegn, og man vil ikke finde min Dtring
for dristig og overdreven, naar jeg paa Grund heraf
tillcrgger Knudstrup Navn af Danmarks forste Bonde".
En Bonde, der har faaet et saadant SkudSmaal og er
bleven tillagt et saadant HcederSnavn af en Mand fom
Kammerraad Drewsen, maa have voeret en ganste fortrinlig
og freinragende Bonde, og som saadan har Han det retfoerdigste Krav paa at finde en PladS i denne Säm ling
af fremragende danfle Bonder. Vi ville derfor forsoge
at levere en kort Livsffildring af denne Mand, sammenarbejdet af det Materiale, der findeS om Ham i LandhusholdningS-SelflabetS AarS-Beretninger og i de alle
rede noevnte »Ny landokonomiste Tidender" samt i de
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private LplySninger, vi have vcrret saa heldige at indhente fra Jyllaud.
P e d e r Ni e l s e n K n u d s t r u p blev fsdt den 31.
Jan u ar 1781 i den lille By Knudstrup i Laurbjerg Sogn
paa Grevskabet Frijsenborg, Gatten Herred, Randers
Amt. FodebyenS Navn er saaledes blevet Hans senere
Slcrgtnavn. HanS Forceldre vare sättige, men velagtede
Husfvlk: Faderen Snedker og Moderen en meget vindstabelig Kone. Ester at vcere konfirmeret i 1795 af
Provst S u n d d o r f , den davcerende Sogneprcrst sor
Laurbjerg og Lerbjerg Pastorat, lcrrte Han nvget af
Snedkerhaandvoerket af sin Fader, og tjente senere som
Bondekarl, indtil Han i 1802 blev udflreven som Rytter
og som saadan gjorde Han i henved 10 Aar Tjeneste
ved del flesvigfle Rytter-RegimentL 1. Estvadron, der
garnisonerede i Hvrsens, de forste 6 Aar som Menig, de
fidste 4 Aar som Lagtmester. Han ansogte nu om og
fik den 20. September 1812 sin Afsied fra Krigs-Tjenesten og drog saa til sin Hjemstavn, sor endnu samme
Aar at indtrcrde i Wgtestab med Pigen C h a r l o t t e
M a g d a l e n e A m a l i a C h r i s t i a n s b a t t e r og at
overtage hendeS afdode FaderS soesteledige i Lerbjerg
By liggende hoverifri Gaard paa 5Tdr. I j Skpr. Hart
korn med et Areal af ialt 45 Tdr. 3 Skpr. Land Ager
og Eng samt en Hedelod paa omtrent 34 Tdr. Land.
3 sin lange militcrre Tjeneste-Tid havde Han som en
rast og punktlig Soldat erhvervet sig sine Foresalte»
fulde Tilfredshed og Andest, og der var kun hengaaet
lidt oder 4 Maaneder, siden Han var afgaaet fra Regimentet, at Han paa en aldeleS uventet og hojst behagelig Maade overrafledeS ved at modtage et ydre Tegn
paa sin KongeS Naade. Regimentet havde indstillet Ham
til, og F r e d e rik VI. havde paa sin FodselSdag den
28. Januar 1813 benaadet Peder Nielsen Knudstrup

281

med D a n e b r o gS-MoendeneS H ced er s t eg n. Deu
unge Bonde anede In tet herom, og Han overraskedes
derfor ikke lidet, da Han en D ag, paa hvilken Han havde
indsundet stg i en af Grevskabet -Frijsenborgs Skove fvr
at flove Trcrer til sit eget Brug, fik Ordre til strax at
komme op paa Slottet, hvor Grev F r i j s da paa en
hojtidelig Maade paahcestede Knudstrup det til Freijsenbvrg hidsendte Hcederstegn og derpaa indbod Ham til
at spise ved sit Taffel, hvor hav anviste den undselige Bonde
i Arbejdsdragt Wrespladsen ved Siden af Grevinden.
Tenne Dag stod beständig levende og smuk for Knudstrnps Erindring endog paa Hans gamle Dage.
For at crfke Landhusholdnings-Selflabets udsatte Prcrmie, indgav P . N. Knudstrup under b.Decbr. 1819 en meget
omstcendelig Jndberetning om de Forbedringer, Han havde
udfort ved sin Gaard. Af denneJndberetning, hvis Sandhed
bekrcesledes af Selflabets trende MedlemmerKapitainG.
Li c ht e nb er g til Stamhuset Bistrup ved Standers, Prcrsten
I . Z. H y p h o s f i Lyngaa samt Kommerceraad og Inspektor
ved Grevstabet Frijsenborg Tom mes en, har Selstabet givet
et meget sammentrcrngtUdtog i Aars-Beretningen for 1819
- 20, hvorimodJndberetningen isinHelhedfindesindrykket
i det svranncevnte TidSflrist. D et Efterfolgende er et noget
sammentrcrngt men dog syldigere Udtog af hin Jndberetning.
D a P . N. Knudstrup i Aaret 1812 tiltraadte sin
Gaard i Lerbjerg, var den i en maadelig Forfatning.
Jorderne, som laa adspredte paa 3 Steder, vare bakkede
udpinte og bevoxede med EneriS og Lyng, og Gaardens
Bvgninger yderlig forfaldne: Stuehuset og Hestestalden
manglede Fodtrce og Tag, Kostalden og Laden vare
faldefcrrdige. Bescrtningen bestod af 6 for det meste
unge og gode Hefte, 7 Kor, 5 Stykker Unghoveder og
14 Faar. Engene, der indeholdt et Areal af 14 Tdr.
3 Skpr. Land, laa i „et Vandpol" og vare saaledes
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fyldte med Band, at Hoet maatte tildelS afhugges og
bjergeS, naar Frosten indtraadte, og tcersteS for at stil
les vedJSstumper og Urenlighed. Der var altsaa meget
at gjore for en Mand som Knudstrup, der efter at have
betalt den alkorderede Jndfestning, 500 Rd. Kourant,
og udredet sin KonesosterS Arv: en Seng, en Ko og
200 Rdlr. Navnev«rdi, da hun giftede stg, var aldeleS
blottet for Penge. Grev FrijS fljcenkede Ham imidlertid
til de forfaldne BygningerS Ombyggelse det notwendige
Tommer til 35 Fag HuS, imod at Han selv flovede og
savede det, og det var jo allerede en stör Hjcrlp. Han
tog nu med frejdigt Mod fat paa BygningS-Nrbejderne
samtidigt med, at Hans ivrige Bestrcebelser vare rettede
paa at foretage de ligesaa nodvendige Forandringer og
Forbedringer ved Jorderne, hvoraf Han med Familie
flnlde leve og udrede Skatter og alle andre Afgifter og
Udgifter. Efter nogle Aars Forlob var Han foerdig med
Bygningerne, og blandt de Jndretninger, Han gjorde ved
samme, anforeS kun, at Han byggede en med bekvem
Opgang til Foderlo indrettet Kjoelder til omtrent 130
Tdr. Kartosier. foruden en anden under Stuehuset til
Havevcexter og andre HuSholdningS-Sager. — Begyndelsen til JordemeS Forbedring ivcrrlsatte Han ved at
udtorre Engen, hvori Han gravede 385 Favne Grofter
af 3 til 4 AlenS Brede og IjA lenS lodret Dybde, samt
367 Favne mindre Grofter med Udlob til Hovedgroften.
En forbi lobende A a, hvorfro Vandet ofte opstylledeS
paa Engen, regulerede og inddigede Han ved opkastet
9ord fra de noermeste Grofter, saaledeS at Dcemningen
for Aaen var j Alen hoj og 2 til 3 Alen bred i en
Lcengde af 56 Favne, medenS andre 56 Favne inddigedeS og Aabojningerne fyldteS med den fra Aalobets
Regulering opkastede Iord. Hele det ncevnte Arbejde
ved E n g - F o r b e d r i n g e n , hvilket xaabegyndteS i 1813
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og fuldendtes i 1815, havde til Folge, at medens der
i 1812 lun dar indavlet 11 smaa LcrS Ho af daarlig
Bestaffenhed, hostede Han fra 1815 aarlig mellem 30 til
40 gode Las af udmcrrket Godhed. Ester at have gjort
Engen stillet til hensigtSmcrssig Benyttelse, fortsatte Han
ligeledes paa A g e r l a n d e t den i Foraaret 1813 paabegvndte Afledning af fladeligt Dand, ved at lade grave
de nodvendige Grofter og Vandfvrer, hvorhoS Han rensede Jorderne for al den Ukrud, nemlig Eneris, Lvng,
Kvcekgrcrs osv., hvormed de overalt vare degroede, i
hvilken Hensigt Han sorfcrrdigede fig en lille Brakharve
«den Ledemod, men dog saa svcer i Jern og Trcr, at
den, med 3 Hefte forspcrndt, künde tilstrcekkelig gjennemarbejde en Ager. D a Jorderne saaledes vare forbedrede
lagde Han strax en P lan til deres D rift; men da de
vare af forstscellig Beflaffenhed, idet en Del var meget
fandet og en anden Del stcerkt leret, indsaa' Han Nodvendigheden af at dvrke dem efter en dobdelt Plan. De
loenge forhutlede og udpinte Jorder trcengte til Gfodning, men denne AgerenS Livskraft manglede Knudstrup, og for at komme i Bestddelse af den, gik bans
ivrige Higen nd paa at indfore S o m m e r - S t a l d f o r i n g ,
som Han ansaa' for det forste Middel at vmde Gfodning ved, ligesom Han derved ogfa.a troede sig istand til
i Fremtiden at kunne holde en passende Bescrtning.
Men ligesom Han attraaede Staldforing om Sommeren,
saaledes havde Han ogsaa stör Tillid til K a r t v f f e l A vl, saavel for det rige Produkt, de asgive, som for
den Rensning, Jorden faar ved deres Dyrkning. Han
fulgte forst.HoeghS „AnviSning til et velindrettetJordbrug," senere indforte Han Dexeldristen, da Han havde
lcrrt Drewsens Erfaring angaaende samme at kjende;
og endnu nogetsenere,da Han havde begyndt at holde „Landokonomifle Tidender", tcendteS ligesom et LyS for Ham.
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Hans Jdeer fik en S lag s Bestemthed, og fra nu fattede
Han det faste Forsat, at bringe hele Marken under
T rift, samt at indfore Hel Sommer-Staldforing. Del
indsaa' Han, at Hans Krafter vare for svage til i en
Ha > heri at naa nagen Fuldkommenheds-Grad, — Han
ejede intet andet Forstud, end egen Arbejds-Anstrangelse
— men Han tankte: „Ded smaa Skridt naar jeg maafle
M aaiet!" Desuden rakte en adeltankcnde Mand Ham
Haanden, ej alene med Pengelaan, men og med gäbe
Raad. At brage den störst mulige Nytte og Fordel af
Jorden, nden dog ved en Sadskifte-OmgangS Ende at
have forringet Agerens Kraft, men snarere strahl at for«
»ge den, bette var altid Formaalet for Hans Bestrabelser,
i bvorvel en Fastebonde saare let künde fristeS til det
Modsatte, navnlig ved Tanken: „ I Dag rod, i Morgen
dod! M on det vel da er vist, at der tageS Hensyn til
de Efterladtes Bedste paa den i Ageren tilbageladte
Kapital?"
D et vilde fore for vidt her omstandeligt at omtale
de DriftSplaner, som P . N. Knudstrnp fulgte, og det
Udbytte, Hans Bestrabelser ydede Ham. Her navneS
sammendragLviS kun Folgende:
Kartoffel-Avl:
181 s :
1814:
1815:
1818:
1817:
1818:
181»:

h-sltt i
—
-

2 Skpr. Land 3» Td.
6 Skpr. —
36
7 Skpr. 80—
6 Skpr. —
50—
ITd. 1 Skpr. —
130—
tTd.4V»Skpr. —
110—
2Tdr.6V.Skpr. —
156—

Sommcr-Staldf»ri»i:
halv.

4 Hefte

4

10 « ,r

Hel.
.

.

.

9 — I Slud,LUllgh»d.
8 — l T»r. 7 —
,
10 Hevkder
11 — 8 andrr Haveder
og 3 Hefte.

Fra 1815 holdtes Hestene paa Stald indtil Ho
flatten var forbi og undertiden lige til Kornhosten.
Faarene vare om Sommeren paa Hedemarken.
N aar man sammenligner KnudstrupS Kvag-Besatning
i 1819 med hvad den var veb Hans Tiltradels« afGaarden i
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1812, vil man se, at den i 7 Aar var foroget med 4
Kor og 4 Unghsveder. Allerede bette var ikke naget
ringe Fremskridt; men endnu storre Fordel hostede Han
ved sin Kartoffel-Avl og sin Sommer-Staldforing. Med
Undtagelse af et enkelt Aar, anvendte Han de fleste Kartofler til Dinterfode sor sine Kreaturer — Han sevede
endog Gjces med kogte Kartofler, der mcefledes i en
Blanding med Svinemel — der kom Hans Marker ypperlig til Gode. Allerede i 1815 havde Han fundet M e r 
gel paa en Balte paa Hans bedste Lod, men Han formaaede ikke at fore sig den til Nytte for i Foraaret
1818, og bette forst da, efter at Han med Skiftevogn,
2 Hefte og 4 Mennesier havde i 11 Dage kjort over
800 Lcrs Jord oven af Mergelen hen i en Fordybning,
hvorved Han fik en bekvem Vej til Mergelgraven, og nu
paakjorte Han samme Foraar sine Marker 670 Lces M er
gel; i Foraaret 1819 udvidede Han Mergelgraven ved
at bortskaffe 500 Loes Jord fra den. Hvorledes Knudstrups K o r n u d b y t t e havde vcrret, sremgaar ikke ar
Hans Zndberetning. „Af kjcerneboerende Sced," figer
Han, »har jeg saavel forrige som bette Aar (1819) avlet
tilfredsstjllende Afgroder. Jeg folgte forrige Vinter af
mit Kornoverfkud til Hr. Kjobmand Krogsgaard i Räu
bers 25 Tdr. toradet Byg for 4 Mk. pr. Lpd., hver
Td. til 12 Lpd.; desuden folgte jeg 10 Tdr. Vinterhvede
til 13— 14 Rdl. Tonden. Jeg kan ligeledeS paatage
mig i Aar at levere hver Td. toradet Byg til 12 Lpd.
og sexradet til 11 Lpd. 6 Pd. . . . I 40 Aar, der var
min Formands Bestddelses-Tid, er vist ikke folgt saa
meget Kom som rent Overstud, som jeg forrige Aar folgte."
M en fomden alt, hvad der i det Foranstaaende er
anfort om P . N. Knudstrup som en overordenlig driftig
Bonde, maa endnu ncrvnes, at Han ikke alene forfcrrdigede de Agerdyrknings-Redfkaber, som Han selv brugte
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— det maa erindres, at Han i sin Ungdom lcrrte naget
af SnedkerhaandvLrket affin Fader —, men gjorde deSuden ogsaa adfkillige til Andre, saasom engelfle Plove,
Exstirpatorer og Hyppeplove. — S am Belonning for
de anforte, iscer for en Fcestebonde sjceldne Forelagender,
tilkjendte Landhusholdnings-Selstabet denne udmcrrket
vindflibelige Bonde som HcederStegn sin Iste M e d a i l l e
i G u l d (af Vcerdi 36 Speciesdukater) med folgende
Jndskrift paa Forflden: „V st Koagoligo ^.nntikusilolltningS-8vlollLd. Opretlvt 29. ^LllULi- 1769" og
paa Bagsiden: „sslisis og Vinilollidvligkvlfs Vvlsnning
til ssretli'vIiMtlols dottfo flon." Naar det ilke glemmes,
at der er hengaaet mere end et halvt Aarhundrede siden
den Tid, i hvilken P . N. Knudstmp virkede saalebeS og
belonnedes saaledes, som ovenfor noevnt, kunne vi
med Lethed, üben at trcrde nogen dalevende Bundes
Eftermcele for ncer, give Kammerraad Drewsen Ret,
naar Han, den erfaringsrige Landmand, kalder Peder
Nielsen Knudstrup i Lerbjerg: „ D a n m a r k s forst e
B o n d e . " — Ogsaa paa flere andre M aader hcrdredes
Kuudstrup af det ncrvnte Selstab. Han udncevntes saa
ledes af samme til at fore Tilsyn med, at en Del Bon
der, der modtvge steraarige Penge-Understottelser paa de
Lilkaar, at de noje fulgte de af Selflabet billigede D rifts
planer for deres Gaardlodder, ogsaa virkelig opfyldte
Bilkaarene. Nogle af bisse Bonder vare: Soren Niel
sen i Jeberg, Jen s Christensen i Volbum, Niels Jensen
Ring i Meilby, Frands Franbsen i Grundfor, Soren
Sorensen (Skrceder) i Horning, Soren Rasmussen Mikkelsen i Haar og pere Andre, der Alle bleve efterlignelseSvcrrdige Monstre for den jydfle Bonde i planmcessig
Agerdyrlning og Bmdfkibelighed. Han mobtog fra Selstabet en storMcrngde Landvcesens-Lcerlinger, urige Bon
derkarle, der med kongelig Tilladelse sritoges for Sol-
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Vater-Tjeneste, imod at de paa Selfkabets Foranstaltning
anbragteS i nogle Aar skiftevis hoS dygtige Landmcend
som Lcerlinger; ogsaa stere private Loerlinger havde Han
nt Optcering. Flere af de ncrvnte Tillidshverv udforte
Han, efterat Han i 1824 vur bteven Ejer af Roved Vefrmolle og Äaard, Odum Sogn, hvor Han viste sig at
Mvre den samme overvrdenlig driftige, vindskibelige og
dygtige Bonde, som Han havde vceret det i Lerbjerg.
Del vcrkker derfor ilke Forundring, naar man ser, at
LandhuSholdnings-Selflabet i 1832 tilstod Ham en PengeUnderstottelse af 60 Rd. aarlig i 5 Aar til enHedelods
Opdyrkning og planmcessige D rift. I Midien af M ai
1830 folgte Han Ejendommen til en F. Viinholt for
12000 Rdl., og flyttede derpaa til Tebdestrup, hvor Han
senere kjobte sig en Äaard for omtrent 3700 Rdl.
Denne Gaard, hvis Hartkorn Var 7 Tdr. 3 Skpr. 2js
Album med et Areal af omtrent 140 Tdr. Land Ager
og Eng, folgte Han alter 1842 til Jakob Jenscn Bjerregaard fra Hjermind, der senere har udpareelleret den.
I de paasolgendc Aar esede Knudstrup nogle andre Efendomme, hvilke Han dog atter afhcendede. D et er saa
naturligt at antage, at en saa dygtig og anset Mand,
som Knudstrup var, ogsaa dlev overdraget kommunale
Tillidspofter at regle. Ni se vs ikke istand til at ncrvne
dem alle, men ansore kun, at Han var Medlem af
Skole- og Fattigkommissioner, at Han var Ligsynsmand,
Taxalionsmand v. s. v.
Ogsaa i det politiske Livs Kampe deltog P N.
Änudttrup. Ned Nalgene til den forste jhdske S tern d e r - F o r s a m l i n g kaldte Hans Standssaller i det 11.
Landdistrikt, for Storstedelen af Grev F r i j s ' Bonder,
Ham til at voere deres Repräsentant, og Han modle i
Begyndelsen af 1 8 3 6 som saadan i Viborg Stcendersal.
Her valgles Han til Medlem af Komiteer. der nedsatteS
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i Anledning af folgende Regjeringsforflag angaaende:
1) en Anordning, indeholdende ncrrmere Bestemmelser
om den Selvejer-Bonder ved Fr. 13. M aj 1769 hjemlede T e s t a t i o n S - R e t ; 2) en dito om den fremtidige
A f s o n i n g af B o d e r og Visse andre Penge-Forpligtelser; 3) en ditto, indeholdende adstillige ncermere Be
stemmelser angaaende „Retsforholdet imellem Zorddrotter
og Flrstere"; Han var desuden Medlem af en Komite i
Anledning af et Ham selv indgivet 4) Forflag om Hov e ri e t S A f l o S n i n g ; 5) angaaende F r i i L ' Forflag.
angaaende Forandring af de gfceldende Bestemmclser
om F o u r a g e - L e v e r a n c e n ; 6) angaaende Ole Kirks
Andragende om Udvidelse og Forandring i UdstrivningsVcrsenet. — Endvidere indbragte Han 6 af 44 Andragender til Forsamlingen i Anledning af Hans Forflag
om Hoveriets Aflosning. Hans Forflag angaaende
Hoveriets Aflosning, der oplcrsteS og begrundedeS den 23. April, var affattet i en meget frisindet
Aand. og ved den forelobigeBehandling af samme samt
Komite-Betcenkningen den 9. Juni udtalte Han sig blandt
andet saaledeS: „Det er min uforgribeligc Mening, at
Hoveri in naturL er et Nationalonde; det er en Ugesaa
stör Sandhed, at det for ncrrvcrrende Tid joraarsager
meget Nationaltab saavel i pekuniär Henseende .som i
aandelig Fremflriden for Bonden til at befatte sig med
et forbedretAgerbrug . . . Bonden i Almindelighed staar
netop nu paa et OvergangS-Punkt til en bedre Agerdyrkning og bedre AfbenyVelse af den moderlige J o r d ...
Men Hoveri-Bonden kan kun sukkende se derpaa, uden
at kunne foretage sig noget Voesenligt i bette Punkt til
sin Fordel; Hans hele Kraft er lammet." Han anforte
derpaa flere Exempler paa MiSbrug, som künde finde
Sted ved Hoveriets Prcestation, og som Bonden maatte
taole uden at turde modscrtte flg. — Ved Sagens en-
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delige Behandling vedtog Forsamlingen at indgive et
Andragende om Sagen til allerhojeste Bedommelse. —
I Standersamlingen 1838 var Knudstrup Medlem af
de Komiteer, der nedsatteS i Anledning af RegferingSForflagene angaaende: 1) en Forordning omJndforelsc
af cn ny Skyldsatning af Jord-Ejendomme in. v.; 2">
en Plakat om en forelobig Bekjendtgjorelse af Resultaterne af den nye Matrikul m. v. — desuden Medlem
af en Komite i- Anledning af: 3) Forflag om, at Ovrighedernes Erklceringer paa Ansogninger maatte blive
Suplikanterne bekjendte; af 4) Ostenfeldts Forflag om
Ophavelse af Hoveriet paa de kgl. Godser. — I S äm 
lingen 1840 deltog Knudstrup itke. Den kgl. Kommis
sarius anmaldte nemlig i forste Mode, at den Deputerede i II. Landdistrikt, Möller N. P . Knudstrup, havde
indberettet, at Han havde afhcendet sin Esendom; og da
Supleanten dcrhos var afgaaet ved Doden, var der afgaaet Ordre om at lade et nyt Valg foretageS.
Inden vi forlade Knudstrup som Stcender-Deputeret,
ville vi her meddele som et lille Mellemspil et enkelt
Optrin sra Stander-Forsamlingens indre Historie i 1838.
Det var under Behandlingen af Assessor W ith s For
flag om „at forene Roskilde og Viborg Stander-Forsamlinger/ at de fleste Stander-Deputerede en Aften vare
sorsamlede til et lille muntert Gilde. Stiftsprovst Halt»
fik her det Jndsald, med Hensyn til den tcet hosstddende
Justitsraad F s e l s t r u p , at henkaste detSporgSmaal til
With: „Hvad sige D e om Fjelstrup vil? Han vil sig
ej forlige!" — Uden at betanke sig svarede With: „S aa
lad Ham gaa ad Helved til! For der er TvedragtS
Rige!" — Fselstrup vilde paa ingen M aade tro, at det
Hele var et Ojebliks Jndsald, en let og lystig S pog;
Han troede fuldt og fast, at Rollerne vare fordelte for
Bordet, og Han blev vred. Spogen fandt imidlertid
Fremragende danffe Bender.
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begge de Spogende altfor kostelig til, at det ffulde blive
ved det forste Forsog, og en Asten de besogte Hinanden,
saaledeS paastaar man, lavede de i et letflydende Versemaal, til egen Privatfornojelse, en Vise, hvori hver enkelt af Jyllands vcerdige Stcrnder-Deputerede fandt fit
eget fljcemtsomme, stundom temmelig trcrffende, men i
Gründen altid gemytlige, undertiden dog naget saftige
BerS. Bisen lob Landet rundt i utallige Affinster, rigelig forsynet med authentifle Bemcrrkninger. Den fremkaldte Morflab allevegne, kun ej hoS de stränge Herrer
Stcender-Deputerede, iblandt hville der endog fandteS
Saadanne, som udlovede temmelig betydelige Summer
til enhver Den, der künde bevise, hvem eller hvilke de
ondfiabSfulde Forfattere vare. J a man lavede endog
Hinanden underhaanden, at man, naar Stcrnderne nceste
Gang samledeS, vilde i AabningSmodet hojtidelig afcrfie
enhver Deputeret den Erkloering, am Han havde nogensomhelst Anelse am, hvem de rimende Niddinge vare.
Skulde de da findeL ( hvad i Gründen Ingen betvivlede)
mellem selve de Deputerede, vilde man paa det Bestern
teste anhrage paa deres Udelukkelse. Men man stk anbei
at tanke paa i Mellemtiden. Frederik VI. var imidlertid
dod, og man glemte sine tapre Forsoetter.
Verset am Knudstrup lad i Visen saaledeS:
,Hr. K n u d stru p stundom ta'er en Taar.
R u milde Gud og Staber!
DeS svcrrere Hans Tung« gaar,
M on Rogen derved taber?'

Fra sin Udtrcedelse af Stcrndersalen deltog Knud
strup ikke mere i det politifie Livs Virksomhed ved en
umiddelbar Optrceden og Jndgriben i samme, thi Han
begyndte allerede stärkt at crldes; men Han fulgte TidenS
forfljcellige LivSytringer med spcendt Opmcerksomhed og
hjcrrtelig Deltagelse, navnlig hilsede Han Bondens störe
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FrigjorelseS-Aar og hele FolketS FrihedSalder, der oprandt med F r e d e r i k Fo l kek j ar S Tron-Bestigelse, med
levende Glcede og ungdommelig Varme. H jartet hoppede i Livet paa den Gamle, og Hans Ojne straalede
med noesten ungdommelig Glands, naar Han tankte paa
og talede om det FremtidShaab, der knyttede sig til den
oprundne nye Tidsalder for os.
Ester at have tilbagelagt Stovets „syv Gange ti"
Aar, flyttede Knudstrup til Jebjerg, for der at henleve
sine sidste Dage i Ro og Stilhed hoS en Sosterdatter.
Her endte „Danmarks forste Bonde" sit lange, virksomme
og haderlige Liv den 20. August 1858, lidt oder 77X
Aar gl. I sit Wgtefiab var Han bleven Fader til 11
Born, der Alle ere dode paa en D atier nar, der er gift
med G aardejerM . B o t t e r n i Hvidsten, S pentrupS ogn
ved Randers.
Peoer Nielsen Knudstmp var en djerv, oprigtig og
i hoj Grad frisindet Mand, en fand Bondeven lige ind»
til sin Dodsdag. Han vendte aldrig Kaabe, som saa
mange Andre i Livet, naar egen Fordel smile dem imode;
Han var altid aaben og ligefrem og til enhver Tid sine
Meninger bekjendt; Han elskede varmt sin Konge, sit
Fcedreland og enhver arlig danst M and; Han var altid
rede til at tjene og gavne sine Standsfaller og enhver
anden Medborger, naar det stod i Hans M agt at gjore
der. D a Hans Higen altid gik ud paa at gavne det
Almindelige og altid var saa at sige en Proveklud for
egennyttige Mennesker, efterlod Han sig ikke mange Mid
ier. „Danmarks forste Bonde" fortsener tilvisse i rigeligt M aal en P lads blandt sremragende danske Bonder
og et haverligt Eftermale blandt öS i Nutid og Fremtid, forst og fremmest dog blandt Hans Standsfaller.
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29.

„ D e n dj cr r v e S o n d e r j y d e "

Hans Visse« Lsn-ergaard,
Gaardejer og 5andemand i hammestv (hadersstv Amt).
„ E jo r Ret og ftyg^, ikke sor selve Fanden!" det vor
altid Dalgsproget for Bonden H a n S N i s s e n , den
djcrrve Sonderjyde, hviS Navn og Slordaad aldrig ville
kunne udfletteS af DanmarkS Aarboger, fordi de ere saa
noje knyttede til SonderjyllandS nationale og politiske
Kamp. Saalcrnge den danfle Lunge ikke er forstummet
blandt Bonderne syd for Kongeaaen, ville de derfor idetmindste der mindeS og velsigneS fra Slcrgt til Slcrgt.
M en ogsaa blandt de ovrige danfle Bonder vil og bor
det vcrre Tilfcelde. Hvorledes künde vel S lig t og vcrre
anderledeS? D et er jo en uomtvistelig og uafviselig
Sandhed, at dette Navn „er knyttet til saa vigtige og
betydningSfulde Begivenbeder i vort Fcrdreland, at man
ikke vil vcrre istand til at flrive detteS Historie, uden
tillige at omtale en M and, der har ydet et ikke uvigtigt
Udgangs- og Stottepunkt sor denne." Blandt danfle
fremragMde Bonder fortjener altsaa den sonderjydfle
FcrdrelandS-Ven, Bonden HanS Nissen i Hammelev, en
selvflreven P lads. DelS og fornemmelig af Laurids
SkauS meget omstcrndelige og indholdSrige Skrift om
denne Mand, delS af private Meddelelser Ham angaaende,
levere« efterfolgende LivSstildring og TidSbillede, der
vil vcrre vcrrd at lcrre at kjende.
H a n S N i s s e n — dobt med Tilnavnet S o n d e r g a a r d , som Han imidlertid aldrig brugte — er fodt
paa sin Fcedrenegaard i Hammelev, Gram Herred, den
18. December 1788. HanS Fader Jorgen Nissen var
en stille og alvorlig M and af et noget indesluttet Vcrsen,
men et klart Hoved, og indtil stt Endeligt stedse befljceftiget med LceSning af naturvidenflabelige Bsger, den-
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blandt Veterinäre Skrifter, hvilket ligesom uvilkaarlig gik
oder paa Sonnen. Bedstefaderen NiS Jensen, en tidligere Somand, gav Sonnesonnen privat UnderviSning,
og naar denne undtages, erholdt Hans Nissen ingen
anden aandelig Uddannelse end den, som künde erhverveS i Landsbyffolen. Destomere udvitledes Han ved selvstcrndig Tcrnkning, som Han af Faderen og Bedstefaderen
tidlig vcennedes til, hvorved en vis Tavshed og Tilbageholdenhed blev Ham ejendommelig; thi„tcenk, forenb D u
talerl" var stedse Faderens alvorlige, strcenge Fordring.
Hans Nissens UngdomSaar gik for Resten hen »den
videre Mcerkelighed. Han drev Gaarden for Faderen
ved Hjcrlp af sine Sodstende, og en vis Beistand var
tilstede, tiltrods for Trykket af den langvarigeKrig med
England og de deraf folgende svcere Krigs-Kontributioner. Den 29. Oktdr. 1814 giftede Han iig med en
Gaardmands Datier, E l i s a b e t h K a t h r i n e T h o r o , i
Hammelev og overtog da Gaarden paa eget Ansvar, fljont
Faderen endnu levede. Sam tidig dermed blev Han udncevnt til S a n d e m a n d i Gram Herred, i hvilten S tilling Han forblev i samfulde 43 Aar, anerkjendt og respekteret af Alle og overalt for Hans ubojelige, strcenge
Retfcrrdigheds-Folelse. Han overtog Gaarden med en
betydelig Gjceld, hvoras en Del bestod i Medgist til
Hans Sodflende. D et varede ikke lcenge, sorend Käm
pen nnder Tidernes Tryk begyndte for Ham, og den blev
saameget byrdesnldere, eftersom Han snart maatte bcrre
Trykket alene. HanS unge Hustru dode nemlig i Barselseng den 3. Novbr. 1815, lidt over 20 Aar gl., efter
at hun nogle Dage forud havde fodt Ham en Datter,
der bcrrer ModerenS Navn og lever endnu. Som Enkemand, med et spcrdt B arn at forsorge, gik Han en Tid
imode, som bragte mangfoldige, indtil den Tid velhavrnde Familier til Bettelstaven. Det var en fortlobenve
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R atte af aandelige og legemlige Anstrcrngelser for at
holde fig ved Gaarden, og det dar fornemlig paa denne
Lid, at den Alvor, der var Hans Scrrkjende, udviklede
fig og traadte frem i det Adre. I Aaret 1822 giftede
Han fig m ed P ig en M ette M a g d a l e n e B o n d e iHammelev og fik i hende en dygtig og modig Medhjalperfle i
de trange Lider, der uafbrudt vedvarede, indtil en lille
Forandring til det Bedre indtraadte i Aaret 1827. Öf
tere var H. Nissen i den Grad paaKnceerne, at Han stod
paa Nippet til at opgive fit Bo til Skifterettens Behandling, men Hans Mod var nasten ubetvingeligt, og
Han künde klynge fig fast endog til det mindste G ran af
Haab. P aa en Lid, da Mangfoldige bleve drevne til
Opbud blot ved en Fordring paa nogle D aler, forrentede H. Nissen over 8000 Rdl. RigSmont, nagtet hanS
Ejendom neppe vilde have kostet halvt saa mange Hundreder, hvis den var bleven stillet til Auktion. En vcrsenlig JndtagtSkilde i hine trykkende Lider var Hestetillcrgget. H. Nissen var en Kjender af He üe, og han holdt
altid to udmcerkede Hingste, der bragte Ham en klcrkkelig
Jn d ta g t; derhoS var det ikke uscrdvanligt, at Han folgte
fit Tillceg til langt hojere Priser end andre Bonder,
idet HanS Hefte vare fordelaglig bekjendte ienvidK redS.
SaaledeS kjcrmpede Han fig med uscedvanlig Kraft og
Klogpab igjennem de trange Aar, og det var for en
vcrsenlig Del ved den Sikkerhed og uscedvanlige Dygtighed i Forbindelse med et ubojeligt Mod, hvormed
Han med oprejst Hoved kjcrmpede fig igjennem dem, at
Han grundlagde sin Anseelse og gjorde fit Navn til det mest
agtede i NordsleSvig. Uncegtelig bidrog HanS Stilling som
„Sandemand" (LandvcrsenSkommiSscer) ogsaa meget til at
hcrve og udbrede HanS Anseelse. Led de i Anledning af
Hegn og Vandlob hyppig forefaldende ProceSser, blev der
som ostest afholdt Lokalsyn, hvor HerredSfogden, HuSfogden
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og to Sandemcend gave Mode paa Aastedet for at afgive dereS Skjon. Ved flige Forretninger udviklede
Nissen ofte en hoj Grad af Skarpsindighed ogBestemthed, og den P art, der af Ham fkjonnedeS at have Ret,
vandt som ostest Processen. Derfor sogte man Ham
ogsaa, endog fra sserne Egne, og i tvivlsomme og betydelige Säger blev Han hyppig brugt som Sandemand
ogsaa i andre Herreder, navnlig naar Overskjon fluide
afholdeS, ligesom ogsaa det Offenlige scrdvanlig benyttede Ham til T a x a t o r o. s. v. I HanS kräftige M anddomsalder var derfor ogsaa H. Nissens Ord og Mening,
der altid udtryktes med ejendommelig Korthed og Bestemthed, og sorst efter megen Overvejelse, et SlagS
Orakel-Sprog for Bonderne, hviS Birkning i ikte ringe
Grad forogedes ved den almindelige Overbevisning, at
Han aldrig bofede sig for de saakaldte »Store" og „Fornemme", men langt snarere var disse paa Nakken, naar
der var Anledning dertil.
Saaledes udviklede der sig eflerhaanden en almindelig Tillid til og Respekt for Ham, og det er saa naturligt, at HanS Nissen nodvendig maatte vcere med,
naar storre Begivenheder gjorde Krav paa ligefrem offenlig Optroeden fra FolketS Side, thi Han holdt ikke af
at gaa i Halen paa Overmcrnd, men havde derimod
Alder. Dristighed og Anseelse nok til at vcere i Spidsen
for sine Lige, en F o r e r f or B o n d e s t a n d e n , som villig
vilde folge Ham. D et varede imidlertid en god S tund,
inden HanS Tid var kommen til at trcede offenlig stein
paa Skuepladsen. Den franste Revolution 18L0 gsennembcrvede Europa og fremkaldte FrihedSideer overalt,
men disse vare ikke rigtig efter H. NiSsenS Sm ag. Opdragen som Han var i absolutistiske Jdeer, künde Han
aldrig ret satte, at det künde vcere nyttigt at beskjcrre
Kongemagten, for hvilken Han havde en dyb Respekt.
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D et dar dersor med en tildels skjult MiStanke, at H. Nissen
betragtede Friheds-Bevcegelserne sra 1830 til 1840, idet
Han i fin mangeaarige Erfaring ikke troede at have set
noget Tegn paa, at Bureaukratiet yndede f and Folkef r i he d ; der var derimod efter Hans Skjonnende meget
mere et Hang tilstede til Selvraadighed hos Embedsmoendene, som Han aldrig künde forsone sig med, i det
Han fordrede, at Embedsstanden ligesaa fuldt som Bonde
standen skulde boje sig under Loven, der var til — ikke
blot for de Adlydende, men ogsaa for de Bydende. Kun
i enkelte bestemte Retninger rakte Han P e d e r H j o r t
L o r e n z e n — den offenlige Bcrrer der i Egnen forD atidens FrihedSideer — Haanden, hvoriblandt her blot
skal ncrvneS „Natural-Tiendens Ophoevelse" samt „Ophcrvelse af den fcelleS Bestyrelse af Haderslev Provstis
Kirtemidler", hvilken S ag med Tiden blev en stcrrkVcrkker for de danske Bonder lige oder for det tydske Bureaukrati, der lukkede Ojnene for de Misbrug, som Bon
derne troede med at halvt Oje at kunne se. Ved Siden
af Kirke- og Tiende-Sagen begyndte Bonden N is Lo
re n sen i L i l h o l t m e d S p r o g s a g e n i St«nder-Forsamlingen 1836 og fornemmelig 1838, og det er egenlig sra
hint Aar af, at Bondernes Deltagelse i den nationale
Kamp kan dateres, ligesom ogsaa H. Nissen med Utrcrttelighed ardejdede paa at faa Bonderne til at indsende
Petitioner i de ncevnte Anliggender. D a der forste
Gang skulde vcelges Deputerede til Stcender-Forsamlingen, opstillede Bureaukratiet som Kandidat i 3. Distrikt
AdelSmanden,Kammerjunker v. K r ogh paa Aastrupgaard,
Bonderne derimod den noevnte N is Lor ens en, der var
en ubetinget Modstander af Aristokrati og Bureaukrati.
H. Nissen, Kjobmand P . H. Lorenzen, Thingbud I . A.
Schmidt og en meget bestemt Bondekone, Jep Chr. Bild
fangS Hustru i Feldum, virkede stcerkt for Nis LorensenS
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Balg, og Folgen blev da vgsaa, at Han ved Valget sejrede som Deputeret, medens Krogh blot naaede at blive
Supleant. Valget betragtedeS som en Krigs-Erklcering,
ikke alene mod Aristokratiet og Privilegie-Vcrsenet, men
ogsaa mod Bureautratiet og den herflende Embedsvcrlde',
Sprogkamven var en naturlig Folge deraf. „M in Fader
og Moder talte Danfl til mig i min Barndom, og naar
jeg nu vilde finde mig i Tydskeriet, saa haanede jeg dem
i derer Grad," saaledeS yttrede H. Nissen oste.
Sprogreflriptet af 14. M aj 1840 var Virtningen
af den forste Brydning med det flesvigholstenfle Uvcesen,
og med Forsvaret sor bette Reskript begynder H. NiSsens
politifle Historie; men hvis Han ikte allerede havde Haft
et Navn i Bondestanden, der var saa gammelt, beksendt
og anset, at intet andet lnnde stilles ved Siden deraf,
vilde det have vceret overordenlig vanskeligt, om ikke
aldeles umuligt, at have samlet den lille Flok, der aabnede Kämpen og holdt ud til Enden baade mod det
statSoplosende, flesvigholstenske P arti og imod Tydflheden
i Almindelighed, men overhovedet mod Bureaukratiet, i
hvilket baade Slesvig-Holstenisme og Tydflhed vare
svrenede. Den sorste Virkning af hint Refiript, som
sporedeS i Folket, var Zndgivelsen af en Tak- Adr eSs e
til Köngen; den ncrste var en Beflutning, som Sognesogderne og Sandemcendene i Gram Herred toge paa
„Allemands-Thing" i Januar Maaned 1841 angaaende
en M i n d e t a v l e , som de vilde ophcrnge sor Köngen j
Thinghuset, med en Jndflrist om, at C h r i s t i a n VIII.
havde indsat det tilfidesatte Modersmaal i dets naturlige Ret. (S . N is Steffensen, Side 208).
D et havde nemlig i fiere Mennefle-Aldere vceret
Scedvane, at Sognefogderne i Gram Herred sor enhver
ny Konge soranstaltede en Mindetavle ophcengt i ThinghusetS RetSsal, hvorpaa scedvanlig var malet Hans
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Navnetroek og Balgsprog. — H. Nissen spillede en
Hovedrolle i denne mcerkelige Tavle-Historie. M an overdrog Ham Omsorgcn for Udforelsen af Beflutningen og
at give Regning oder Omkostningerne paa noeste Aar»
„AllemandS-Thing", paa hvilket det var P ligt for Sognefogder og Sandemcrnd, at trceffe Nftale f. Ex. angaaende
Reparationer ved Thinghuset, hvormed HerredSfogden
ikke havde det Allermindste at bestille, undtagen at mode
der og pleje Retten. Tavlen biev fsrdig fra Snedker
og M aler. KongenS og Monarkiet» fulde Vaaben med
Krone over var anbragt paa den og folgende Jndfkrift:
Lov og Retten- Sale
Han lsfte bundne Lale:
Nu stal alene klinge
Dort ModerSmaal paa Thinge.*
(S e Reflr. 14. M a j 1640.)

Om Morgenen for „Allemands-Thing" i Jan u ar 1842
indfandt H. Nissen stg paa Thinghuset for at ophoenge
denne Tadle; men her fandt Han allerede ophcengt en
anden blot med KongenS Navnetroek i en endnu ikke tor
Farve. Ovenstaaende Jndfkrift var nemlig bleven bekjendt
for Folk. For at flippe for BonderneS Tavle og dennes
forfoerdelige Paamindelse lige for Ojnene, havde HerredSfoged K j e r og Thingftriver v r . M e y e r derfor i Huj
og Hast faaet lavet en Tavle efter dereS Hoved. H.
Nissen ophoengte alligevel BonderneS Tavle saaledes, at
Dommeren havde den omtrent lige for Ojnene, naar Han
sad paa sin PladS, hvilket H. Nissen mente, Han künde
have scrrdeleS godt af. D a nu Retten kom for at holde
Thing, befalede HerredSfogden strax RetStjeneren at
bringe BonderneS Tavle ud, — „der maatte ingen anden
ekler flere ophcrngeS." Bonderne besluttede nu at klage
til Köngen, delS over Jndgreb i dereS gode Ret, dels
over de Hindringer, som HerredSfogden lagde dem i Vejen
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for ved et offentligt og synligt Tegn at udtrykke ikke blot
deres Taknemmelighed mod Köngen, men ogsaa det
danfle Sind, hvorafFolket Var gjennemtrcengt. Endelig
kom den kongelige Resolution paa SognefogdemeS Ansogning vm at maatte ophcenge deres Mindetavle i
Thinghuset, og det hedder dlandt andet i samme: „Vi
antage, at saafremt Suplikanterne deSangaaende flulde
henvende sig til deres foresatte Dvrighed, denne vil anvise dem et passende Sted, hvor den af dem besorgede
Tavle kan anbringes, n a a r et s a a d a n t ikke skulle
f i n d e s i det o m t a l t e R e t s - Lo k al e. " Hermedtroede
nu Amtmanden, Herredsfogden og det hele tydste S la n g
at have knust det forste fremtrcrdende Tegn paa national
SelvstcrndighedS-Folelse; men de toge fejl. Bonderne
befluttede sorelobig at iorholde sig rolige, indtil Köngen
kom til Fohr kor at benytte Badens, og saa haabede
man at sejre.
For at vise de danske Deputerede i den sonderjydske
Stcender-Forsamling, at NordsleSvigerne paafijonnede
deres Fcerd, befluttede man at gjore et Gilde for dem.
E t saadant künde man ikke saa istand i Hadersiev, og
det blev derfor afholdt i Svmmersted Kro den 21. Febr.
1843. Ved dette Gilde, der vakte Glcrde hos Venner,
Harme hos Fjender og Opsigt i det Hele, var ogsaa
H. Nissen tilstede. og man befluttede at afholde en aarlig
national Fest paa „Skamlingsbanken", og forelobigt, at
stifte en „SleSvifl Forening". Den 18. M aj samme
Aar blev Festen paa „Skamlingsbanken" afholdt, ved
hvilkc» Kammerraad D r e w s e n overrakte Peter Hjort
Lorenzen det bekjendte Drikkehorn, „smedet af gode danfle
Markstykker", som den gamle Hcrdersmand sagde i sin
Tale. Denne Fest vakte en forfcrrdclig Bevcegelse blandt
Slesvig-Holstenerne, der forst provede paa at latterliggjore den og forhaanc de Personer, der havde holdt
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Taler ved samme, men tillige forbitrede dem, da det
ikke kündencrgteS, at det var en dansk Glcr deSfest i
Anledning af Sprogreflriptet. — Den 12. Ju n i samme
Aar droftede en D el Bonder i et Mode i Haderslev
SporgSmaalet om Dannelsen af den ncrvnte Forening,
og hviS H. Nissen ikke havde vcrret tilstede, vilde den
nceppe vcrre bleven stiftet. Han var lange tavs og tilbageholden, men omfider brod Han los paa sin scedvanlige, bestemte Maade i de O rd: „Skal der vare
Krig med Kjceltringerne, saa lad os fore den for Alvor;
vi kan Alle med god Samvittighed se dem lige i Ojnene".
Hermed var SporgSmaalet afgjort, og man valgte Hans
Nissen til ForeningenS Formand, N is Steffensen i Hamme
lev til Kasserer og Laurids Skau i Sommersted til
Sekretär.
Festen paa SkamlingSbanken finlde have et Modstykke fra SleSvig-Holstenernes Side, og de foranstaltede
derfor en Fest afholdt den 12. J u li paa et smukt Sted,
men med det ikke smukke Navn „Hundeklemmen", ved
Aabenraa. H. Nissen fit det Jndfald at besoge denne
„Folkefest", og L. Skau fulgte med Ham. Blandt de
tydske Talere udmarkede sig isar den bekjendte Tiedemann, der under allehaande Svulst fremkom med Lognene
om, at Kongeriget havde bedraget Hertugdommerne for
12 Millioner RigSdaler, og Han sogte at saa Folk til at
tro, at Han vilde gjore sig til M artyr for Hertugdom
mernes Skyld. — «Den Gavtyv!" udbrod H. Nissen.
I disse to O rd faar man en Fornemmelse af, hvorledes
Han folte sig opbygget ved Tiedemanns Tale. Nogle
halvfulde Mennefler lovede imidlertid H. Nissen og L.
Skau P rygl, og Ha de ikke folte Lyst til at modtage
saadanne, eller onskede at give Anledning til Spektakler,
forlode de Festen. Denne var for Resten af en saadan
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Natur, at der kort efter lcrsteS endog i et holstenst Blad
et Spottedigt oder Festen i „Hundeklemmen".
H. Nissen og Laurids Skau vare blevne valgte til
at foredrage den „Slesvigffe ForeningS" Anliggender
for Köngen, og i Begyndelsen af August afrejste de til
Fohr for at söge AudientS hoS Ham, der just var an
kommen dertil. M an havde bibragt Köngen den Mening
at H. Nissen var en gammel krakilst Person og L. Skau
en ung Vindbeutel. Det lykkedes dem dog at faa AudientS
den 6. August, og den varede rigelig i 3 Kvarter, Kön
gen taltc fig selv hidsig og varm og ytrede blandt andet,
„at Deputationen maaske selv havde underflrevet Navnene
paa de medbragte Petition«! om Kirke- og Tiende-Sagen."
H. Nissen stod stiv og stille mcd rynkede Bryn og ligbleg i Ansigtet; det var let at se, at Han var rasende
indvendig, men Han beholdt dog Koldblodigheden saa
nogenlunde. D a Köngen omsider standsede og syntes
at vente S var, hcevede H. Nissen Hovedet og med en
krcentet LEres-Folelses hele Djcervhed sagde Han i Folkesproget: „Det slulde Ingen have driftet sig til at sige
mig, nndtagen min Konge," og ester et OjeblikS Tavshed,
vedblev Han: „ I henved 30 Aar har jeg nu vcrret
Sandemand, men aldrig har Nogen, end itke min arrigste
Fjende, bestyldt mig for Falst; bet er Haardt, at man flal
doje Sligt, naar man har graa Haar paa Hovedet" osv.
Dette Sprog forbavsede Köngen, der godt saa', hvor
dybt Han havde saaret og krcenkrt H. Nissen, og
Han tilsojede dersor formildende-. „Naa, naa, jeg mente
det itke saa ilde; man har sagt mig, at Underskrifterne
ikke var crgte." — „Ja," svarede H. Nissen, „hvis der
findes et eneste Navn undtagen vore egne, som vi have
flrevet, saa maa Deres Majestcet tage vore Hovcder.
Men man har lojet sor Dem, og vi forlange Undersogelse; arrester öS, og lad Sagen imidlertid blive under-
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sogt, og vi scrtte vort Liv paa, at vi itke have strevet
nogen AndenS Navn. Men naar bette stadfcrster fig, da
forlange vi ogkaa bisse Folk afstraffede, som have vovet
at lyve for DereS M ajestät." Köngen solle sig overbevist og tog nn mod Petitionerne. Derpaa maatte
L. Skau paa KongenS Befaling give en samlet Fremstilling af de fleSvigfle Forhold og de Mangler og Brost'
hvorover man beklagede sig. D a Han ncevnte Festen i
„Hundeklemmen", spurgte Köngen, hvad der var passeret?
og da H. Nissen havde svaret, „at Tiedemann havde
sagt, at SleSvig var bleven bedraget for mange M illioner, og at Han havde sigtet Köngen meget stärkt",
udbrod Köngen med en Blanding af Bedrovelse og
Harme: „Det er dog forfardeligt, at man faaledes
forscrtlig m'sforstaar mine Handlinger. Jeg, som kun
vil mit Folk« Vel, stal endog sigteS for det Modsatte!
det er ncesten for galt!" D a der i det samme viste fig
et P a r Taarer i Köngens Ojne, blev ogsaa H. Nissen
bevceget, saa at Taarerne ogsaa kom Ham i Djnene —
det var et af de sjaldne Trcek, der fuldkommen karakteriserede Ham: den forunderligste Blanding af Stivhed
og Haardhed paa den ene, og Blodhed og Medfolelse paa
den andenSide. Ogsaa T a v l e s a g e n kom underOmtale ved kenne Lejlighed, og det var tydeligt at marke,
at Köngen vilde stille sig paa Bondernes Side, naar de
kun fastholdt deres Fordring.
I Forening med 3 andre Bonder toge H. Nissen
og L. Skau i Midien af August til Amtmanden, Konferentsraad J o h a n n s e n , for at fordre Tilladelse til at
ophange Tavlen paa det engang bestemte Sted i RetSlokalet, og da Amtmanden gjorde Vanskeligheder ved
Sagen, blev H. Nissen kjed af Vrovlet og forlangte et
bestemt J a eller Nej, om Tavlen maatte Hanges ind eller
ikke, idet Han bemarkede, at hvis der blev sagt Nej, vilde
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man atter rejse til Fohr for at Nage til Köngen. „Kjer,
Meyer og Kammerjunker Krogh have nu regieret
lcrnge nok, vedblev Han; men bette Uvasen ffal höre op.
De lader Dem kujonere, Hr. KonferentSraad! af bisse
tydfle Slyngler, men vi ville ikke taale bei längere: fra
i Dag af flal bisse Karies Regimenter höre op." Amtmanden fik en Frist af 48 Timer til at betanke sig i.
og da H. Nissen til den fastsatte Tid atter indfandt sig,
for at faa et endeligt S var, udstedte Amtmanden et
BeviS af 18. August, hvorved bet tilstodes Bonderne
„at ophange den ommceldte Tadle i Torning Thinghus
poa det af dem dertil ndsete Sted." Tavlekrigen endteS
hermed, og Tavlen forblev i Thingstuen, indtil Frifkarerne i 1848 huggede den itu og brcrndte Stumperne.
„Den fleSvigfle Forening" voxede stadig i Medlemsantal og Betydning efter hin vundne S ejr. I Forenin
gens Mode den 16. Oktbr. 1843 besluttedes atter at
sende en Deputation til Kjobenhavn, bestaaende af H.
Nissen, N. Steffensen og L. Skau. Den ncrrmeste Anledning til Rejsen vare TiedemannS Bank-Agitationer
og danflsindede Moends P lan om Oprettelse af en „danskFilialbank" i FlenSborg. Ogsaa Sagen om den paatcrnkte „Hojskole" og andre nationale Anliggender vilde
man foredrage for Köngen. I Audientsen hos samme
gav H. Nissen en meget haard, men sanddru Skildring
af EmbedsstandenS planmceSsige Modstand mod Alt,
hvad der gik ud paa StatenS Sammenhold og Nationalitetens Bevarelse. I sin Heftighed i at dadle de omtalte
M isbrug af EmbedSstillingen, kom Köngen til at kalbe
Krogh „en Slyngel", hvortil H. Nissen bemcerkede: „den
Mand, som DereS M ajestät nu dommer saaledeS, Ham
har De for 14 Tage siden gjort til Ridder af Danebrog." Köngen rystede formelig oder denne droje Salut,
og svarede efter et OjeblikS TavShed: „Ja, Han burde
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ikke vceret udmcrrket: Han blev det, fordi Han dar en dygtig
AmtS-Forvalter." — „D et vilfige," gjensvarede H. N is
sen, „at Han forstaar at presse Penge ud af Bonderne."
Hans Nissen, NiS Steffensen og Laurids S tau fik
den 27. Nvbr. samme Aar Fuldmagt af «den flesvigske
Forening" til at kjobe en Ejendom til en Hosskole. og den
12. Febr. 1844 fremlagdeS for Generalforsamlingen et
Udkast til Kjobekontrakten angaaende Vampdrnpgaard i
Rodding. M an valgte derpaa en Hojfkole-Direktion, be
stattende af Professor F l o r s r a Kiel, PrcrsterneH.V.H ert el
fra Moltrup og V. Sch s i e r sra Vodder, Kjobmand P .
H. Lorenzen og Redaktor P C . Koch i Haderslev, samt H.
Nissen, L. S tau , Kn. L a v s t e s e n K n u d s e n ogThingmand I . A. S c h m i d t i Haderslev. Den 17. Ju n i s.
A. blev den kongelige Tilladelse til at grundlcrgge Stolen
givet. Forinden bette stete, havde Köngen bevilget en
anden S ag , der fremkaldte Bevcrgel.se og Rore over hele
Riget. Nationens bedste Mcend stillede sig i Rcekke med
„den flesvigske Forening" for at bekjcrmpe den stete Forurettelse, Adresse» til Köngen fremlagdeS og underskreves
overalt; thi det stod nu klart for den tcrnkende Del as
alle Danske, at N a t i o n e n s ZEre stod p a a S p ilKöngen havde nemlig under 29. M arts 1844 underskreves
et P atent, der loempede Bestemmelserne i Reskriptet af
I4.M aj 1810 angaaende det vanste Sprogs Brug i den
flesvigskeSlcrnder-Forsamling, saaledeS, at det fremtidig
blev en N a a b e s s a g , istedet for en naturlig R e t , at
at täte Dansk. „Slesvig-Holstenismen" havde trykket
den svage Konge som et Mareridt, og Han havde derfor
fojet de statsoplofende Mcend paa fine danske UndersaatterS Bekostning. H. Nissen tabte sin scedvanlige
kolde Ro og paastod, at Köngen tilstdst endte med Forrcrderi; der var ligesom paakommet Ham en BerscerkerGang, saa man havde Moje med at styre Ham. L. Skau
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tilskrev Köngen under 1. Juni et Brev om Stemningen
— derom havde Köngen mundlig anmodet kam —, og
da det dar assendt, udbrod H. Nissen: „S e saa! nu
Kar Köngen dog en Gang saaet ren og skjcrr Sandhed
at höre." Men da L S tau noget senere maatte mode
for en kriminel Undersogelses-Kommission paa Grund af
Brevet, var hau i hojeste Grad ulykkelig, ja da Rygtet
fortalte, at L. S tau stulde arresteres, rejste H. Nissen
endog til Amtmanden og underrettede kenne om, „at
hvis man vvvede at rorc L. S ta u , vilde Han ved fysisk
M agt fkaffe Ham Friheden igjen, og derhos ilke lade
Amtmanden i Ro hverken N at ekler D ag." Engang
ytrede Amtmanden til H. Nissen: „Jeg beklager at skulle
sige Dem, at De neppe kan undgaa S laveri-S traf;"
men fik det S v a r: „Ja, dette er jo tungt, iscer for
Familien; men et Gode bliver der dog tilbage for mig,
nemlig at jeg som en crrligM and kan se Enhver lige i
Ojnene, uden Skam. Det kan De neppe gjore, Hr.
Konferenlsraad! og det er saaledes et SporgSmaal, hvem
af os der er mest at beklage." — Amtmanden tav.
Sommeren gik hen med Undersogelsen; H. Nissen, P .
H. Lorenzen, Koch og L. Skau dleve behandlede som
Fredlose, der vare henviste til Nodvcerget. Köngen havde
imidlertid atter taget Ophold paa Fohr for längere Tid,
og H. Nissen og L. Skan rejste nu atter dertil for at
bevcrge Ham til at hoeve Undersogelsen mod „den stesvigske Forening". D et fremgik tydeligt, at det gjaldt
for Köngen om at finde en passende Grund til derpaa
at stotte en Befaling om Sagens StandSning. P a a
Tilbagerejsen fra Fohr besogte Köngen Rodding Hojskole,
om hvilken Han ytrede fig overordenlig fordelagtigt.
Gjennem Pastor V. Scholer lod Köngen H. Nissen og
L, Skau underrette om, at Han ikke var utilbojelig til
at standse Forfolgelsen mod „den fleSvigfle Forening".
Fremragende banfle Bsnder.
2<r
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naar de ved en personlig og privat Erklcrring vilde give
Ham en SlagS OprejSning. En saadan blev sendt med
Schaler til Böller i Jylland, hvvrhen Köngen Var rejst,
og blev naadigst modraget af Ham: men forst den 27.
Jan u a r 1845 modtog H. Nissen paa HaderSlev AmtShus
en kongelig Resolution af 10. samme Maaned, ved hvilken Köngen befalede, „at intet Videre skulde foretageS
imod den slesvigske Forening, samt at Forbudet mod
dens Moder fluide vare havet." D a Foreningen nu
var frigiden, sammenkaldte H. Nissen en overordenlig
Generalforsamling til den 10. Februar, som flulde fluttes
med et Festmaaltid. Ved denne Lejlighed optoges en
D el nye Medlemmer i Foreningen, deriblandt H a n s
A n d r e s e n K r y g e r fra Bevtoft, som hidtil havde holdt
sig udenfor Partikampene, men da maa have anset der
for nodvendigt at flutte sig til den lojale Side.
Rodding Hojskole, der var bleven indviet den 7.
Nvbr. 1844 af Skolens Forstander, den theologifie Kan
didat Johan Jorgen Stiller W e g e n e r (nu P rast i
Halsted paa Lolland), gik stadig frem i levende Interesse
hos den danfle Befolkning i Sonderjylland, og under
H. NissenS sarlige Ledelse blev den farbig til Beboelse
i Efteraaret 1845. F ra denne Tid af fortsatte „den
flesvigfle Forening" sin Birksomhed i starre Stilhed end
tidligere; man havde nemlig erfaret, at en fuldstcrndlg
Offenlighed oste benyttedeS af Modstanderne paa en
oste snild Maade. „Lad os forst flaa," sagde H. Nissen,
„og fiden fortalle Publikum, hvad Dirkning det har
gjort."
HanS Nissen, der i nasten 3 Aar havde holdt ud
som Formand for hin Forening, ansaa' nu sin Opgave
for lost og onflede at fratrade Formandflabet, isar da
HanS betydelige Ejendom efter SvigersonnenS, Düke
N i S s e n S , Dod mere end hidtil gjorde Krav paa Hans
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Tid, og Generalforsamlingen den 19. Jan u ar 1846
maatte omsider boje stg for Hans velbegrundede Onste.
Han deltog dog stadig i Foreningens Moder og blev
altid raadspurgt i.vigtigere Anliggender; ligeledes veddlev Han at vcere Medlem af Hojflole-Direktionen.
Aaret 1848 kom. Christian VIII. var vandret Heden,
Cfterretningen om den franste Revolutions Udbrud den
24. Februar antcrndte det ulmende revolutionäre Tonder
overalt i Tydstland, og Slesvig-Holstenerne maatte naturligvis med i den störe Rejsning. Rygterne S yd fra
vakte atter H. Nissen til Deltagelse efter et P a r Aars
Tavshed. Han sorlangte sirax .den flesvigste Forening"
sammentaldt. Bevcegelsen i Hertugdommerne steg med
hver D ag. Amtmanden, der var bleven forstrcrkket over
de mvdsatte P artiers starpe Optraden, kjorte ud paa
landet til H. Nissen for at söge Raad og i fornodent
Faid Beflyttelse. Bondernes gamle Anforer glcrdede sig
i sit Jndre over, at Bladet nu havde vendt sig, og at
Tonen var anderledes, end da Han og L. S ta u vare i
lriminelt Forhor i Haderslev Amthus; Han glcedede sig
over, at Amtmanden dog kom til Ham, da det kneb, og
Han satte nu Mod i den gamle Embedsmand ved at
erkläre, „at naar Han vilde stotte sig til Kronens tro
Tilhcrngere, vilde Han (H. Nissen) med sit Liv indestaa
sor Amtmandens Sikkerhed." O g saa stör var dennes
Tillid til H. NiSsens Ord, at Han beroliget kjorte hjem
og forblev paa sin Post fom en lojal Embedsmand, der
ikke vilde svigte sin engang aslagde Troflabsed. De
Begivenheder, for hvilke Halvoen i 1848—49 nu blev
Lkuepladsen, bevirkede, strax da tydfle Tropper besatte
Nordstesvig, at H. Nissen ansaa' det for raadeligst at
rejse til Fyn, da Hans tidligere Dirksomhed i den fleSvigste Forening" og UgrledeS hanS Bestrcrbelser for at
flaffe den danfle Armee Hjoelp i selve Befolkningen mulig
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künde have paafort Ham Ubehageligheder. Forst ander
Vaabenhvilen kom Han atter tilbage og forblev sra denne
Tid, med ubetydelige Afbrydelser, rolig i Hjemmet.
Ester den tilendebragte Krig Var Han ivrig for en alvorlig Udfejning af Embedsmcend, der havde brudt dereS
Troflabsed og taget P arti med Oprorerne. Ligesom en
Husbonde jager sine Tjeneste-Folk dort, naar de ikke ville
lystre, saaledeS fordrede H. Nissen, at Köngen skulde
jage sine Folk (EmbedSmcrndene) dort, naar de havde
gjort sig skyldige i Ulydighed eller ligefrem Opscetsighed.
O g jo mere EmbedSmanden var betroet, jo hojere Hans
Stilling var, desto haardere skulde Straffen ogsaa vcere.
Medens Han godt künde finde sig i, at en stakkels underordnet Synder i en ubetydelig Stilling fik Tilgivelse og
Naade, künde Han derimod aldeles ikke satte, at man
lod „de S tore" flippe for saa godt Kjob; de havde fremkaldt grcrndselose Ulykker over Riget og Sorg i Familierne, og at man ikke hcengte nogle Dusin af de vcrrste
Forbrydere, — dette künde Han paa ingen Maade falte.
O g Han stod ikke ene med denne Betragtning af Forholdene; den langt overvejende Del af Folket i Nord
flesvig delte hanS Anskuelser. „Vi staa jo langt tilbage
for Hundene. Har D u — sagde Han engang til L.
Skau — nogenfinde set en Bnlbider fare paa en lille
Kjoterhnnd, selv om denne har bjcrffet ad den störe?
M en hvad kalder D u dette, naar man paa den blotte
Mistanke tilsidescrtter Bonden eller Haandvcrrkeren, ja
endog kasserer en tidligere meddelt Bevilling, og samtidig giver den M and en betydelig Stilling i Ministeriet, der under Oproret har vcrret Ordforer for Deputa
tionen fra Haderslev hos tErkehertug I o Han?"
M an har bebrejdet Hans Nissen, at Han var bitter
og miStcenkelig, iscer lige overfor Embedsstanden, og det
kan ikke ncrgtes, at Han jo hyppig gav Anledning til at
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tro. at disse Folelser vare temmelig stoerke hos Ham,
iscer i de senere Aar. Men det var ikke nogen vedvarende Folelse af Skuffelse eller Utilfredshed, der beherskede Hans S ind i de senere A ar; tvertimod: der var
langt hyppigere en inderlig Glcede kjendelig i Hans Utringer om og over Begivenhederne og de Feiger, som
Han var stolt af at have Haft sin Del i at fremkalde.
I Almindelighed stod Han sig ogsaa godt med NordflesvigS nye Dvrigheds-Personer, af hvilke der öftere
vistes Ham Tillid.
Ester 18 Dages Lidelser tukkede Hans Nissen sine
Ojne i Doden den 18. Mas 1857 i en Alder af 68
Aar og 5 Maaneder. Storstedelen af Embedsstanden
samt mangfoldige Nenner endog fra fjerne Egne indsandt sig for at ledsage den gamle Hoedersmands Lig ril
Hans Grav, hvor Hans gamle Den og Kampfoelle, Proe
sten H e r t e l , sagde Ham det sidste tigesaa hjoertelige som
gribende Farvel. — I Hammelev S ogns Doderegister
lcrses folgende Ord herom: „Ved Dygtighed, Retskafsenhed i sin Stilling og Stand, ved mangcaarig Nirksomhed som Sandemand, havde Han erhvervet sig et
agtet og hcedret Navn i vid Kreds, ved sin Troskab mod
Konge og Fcedrcland i Utroskabens Tider har Han bevaret det i alle Danske Hjcerter. Han blev ledsaget til
sin Grav af over 300 Mcend og Kvinder af alle S tä n 
der og Köngens hojeste Embedsmcrnd. Ned Hans Kiste
i Hans Gaard talede Hovedprcesten ved „Frue Kirke" i
Haderslev, F. Helveg, i Kirken Stedets Proest (C.
Fi nd ) , ved Graven Proesten H e r t el fta Moltrup."
Ikke mange Bonder have provet saa Meget i Livet
som Hans Nissen i Hammelev, og langt Foerre have
Haft Evne til at boere saa Meget. Den nationale S ag
fandt i Ham en Personlighed, der havde Mod nok til at
stille sig foran paa en Tid, da det saa' ud, som om
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daade Himmel og Jord bavde domt den til Undergang,
og kun faa og smaa Krcrfter vare til denS Tjeneste.
Saalcenge den danfle Tunge lhder mellem SleSvigs
Bonder, flal derfor Hans NissenS Navn vcere velsignet,
og Hans Minde opbevareS fra Slcegt til Slcegt.
4Ere voere HanS NissenS Minde overalt, hvor vort
ModerSmaal lyder, indtil de seneste Slcegter!

Ssnderjyden HanS R iSsens Stamtavle
N i s Jen sen i Hammelev ffsdt . . . . 118111, tidligere
Somand. S s n :
J s r g e n R is s e n , Gaardejer i Hammelev ffsdt V» 1759 ^
" / s 18271; ^ gist med Kirftina HanSdatter af Nsrby Mastrup,
Hootrup Soan ff. «/.o 1763 s »/. 18311- S s n :
HanS Rissen (Ssudergaard), ff. "/», 1788 t
18571;
— aist 1 ) "/io 1814 med Elisabeth Cathrine Thors ff. V. 1735
-j- V»» 18151, en Datter af Gaardejer JenS Äsrgensen Thors i
Hammelev ff. "/» 177V paa Den Thors, -j- V»» 1820s og Cathrine Anna . . . . ff. Vs. 1771 i Hammelev, s '/>. 1819«; 1
Varn (se nedenfor); — 2 ) " / „ 1822 med Mette Magdalene Pedersen Bonde ff. '/» 1806, levers, en Datter af Gaardejer Peder PeVersen Bonde i Hammelev ff.
1765 -j- V, 18461 og Magda
lene IsrgenSdatter ff. "/» 1778 7- " , 18521.
Dette 4Egteflab
var barnlsst.
H a n S R i S s e n S (Ssnderaaard) B a r n af Iste ASgteffab:
E l i s a b e t h C a t h r i n e NrSsen (Ssndergaard), f. "/»o 1 8 1 5 ,
— gift 1 )
1840 med llngkarl Düke H e n n i n g N i s s e n af
Store-Vombsl, KlanaSbsl Gogn ff. °/. 1820 ^ ^»/. 18451; - 2)
1856 med Enkemand C h r i st i a n T h o r s af O^evad Sogn ff.
"/,» 1827 -j- "/, 1870 som Gaardejer i Brundelund, Nustrup Sogn
— B srn af begge SSatestaber:
1. H a n S R i e s e n ff. "/,» 1 8 4 1 j, Ejer af BedstesaderenS
Gaard i Hammelev; — gift "/s 1867 med Ellen Berqholdt ff. 'V i
1844 i Thiset Stole. Gram Sognj, Datter af Skolelcerer Sergen
Berghsldt, der dsde sammestedS.
2. Düke N i s s e n ff. " / . 18481. E I " af vedstefaderen»
kjsdse Gaard i Fredsted, GammelhaderSlev S o an ; — igift
1867
med S ara Christine Schmidt f.
1844 i Fredstcd.
3. H a n S C h r i s t i a n T h o r s ff.'"/» 1858s paa Tsrningmark, Hammelev Sogn.
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30.

U is L i l h o l t L o r e n t s e n ,

Gaarde>er i Liltjost, hasst 5ogn (yaderslev Amt)
..^ngensteds moder man vistnok et kräftigere og crdlere
Udtryk for den danfke Bondestand, end i den nordlige
D el as Sonderjylland, scerligt i den Egn, der i slere
M ite kredser sig om HaderSlev By. Den Fremmede, som
forste Gang fcrrdes imellem Befolkningen, andrer sig og
sporger, om det er Bonder?" — DiSse Ord af Proesten
H. V. R a s m u s s e n anvendte vi, blandt andre, i Jndledningen til Skildringen af N iL S t e f f e n s e n i Ham
melev (S . 203). I sin Bedommelse af Bonden i Al
mindelighed i hin Egn fortscrtter den ncevnte Forfatter
blandt andet saaledes: „D et kr is telige T r o s l i v
sankt stedse der Fred til at vedligeholde sin oprindelige
Renhed, Sandhed og Varme; — Ade l e n s Beeide
blev her et Spand for kort; — nedarvet og trofast fredet
lige overfor en levende, altid aarvaagen Fjende er for
Nordstesvigerne forst og fremmest Hans S p r o g — af
alle danfke LandfkabSmaal ustridig det reneste og bedste — ;
— Hans N a t i o n a l i t e t er saa rodfast i danfk Grund,
at Han i E t og Alt indretter sin hele Levemaade efter
danfk Sced og Skik; — Navnet „Bonde" — andensteds
et forunderlig sättigt, ved TiderneS Haardhed afbleget
Begreb — har her hcevdet sin oprindelige B rug: den
Boende, M anden, der yder Borgen ved sin Betydning
som Jordejer og ved sit uslyttelige GodS: — nedarvet
endelig og i starre eller mindre Grad gjennemgaaende
ens for hver Enkelt er Nordflesvigernes hele BevidsthedsLiv og AandSretning, — en r av j yd s k N a t u r i S ind
og Skind. opvakt og villiefast, men forstgtig indtil Skjulthed og stoerkt beregnende: det hedder sig, at hanS Hjemegn har forholdSvis saa Forbrydere, men mangeSkjcrlmer 1
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Han drages ikke synderlig til offenlig Birlsomhed, hverken
kommunal eller politist, A l m e n s a n d s e n s l u m r e r o y bt
h oS Ham, derfor lader Han gjerne Livet udensvr sig
forme sig, som det Lebst kan, og enhver storre Forandring
eller Forbedring ashcenge af Lovens Bydende." S aaledeS omtrent falbe LyS og Skygge ved Blikket paa den
nordflesvigste Bonde-Befolkning. At det, der her Llev
udtalt om denne Befolkning i Almindelighed, med det
samme i Meger maatte give et Omrids af den Enkelte,
er nodvendigt og dobbelt naturligt med Hensyn til den
Mand paa hvem Tanken nedcnfor ncrrmere stal fcrste sig,
paa N is L o r e n t s e n fraLilholt, der udgik fra hi» Be
folkning, og der, som et crgte Skud af sin Stamme, tun
var Bonde og ikke attraaede at vcere Andet, ja ansaa'
det for fi» storste ZEre at höre denne S tand til, og fvr
fit Livs vigtigste Formaal at virke, hvad Han formaaede,
til denne» Gavn og Lykke." Vi ville i det Efterfolgende
lcrre denne nordflesvigste Bonde noget ncrrmere al kjende,
og vi haabe, at man vil erkjende, at Han var et vcrrdigt
Sidestykke til H a n s N i s s e n og som denne en trofast
og djcrrv Medkjcemper i forreste Rcrkke i den mangeaarige
Kamp for den banste Nattonalitets Bevarelse i vort
gamle sonderjydste Kronland, og at Han derfor i fuldeste
M aade fortjener at minder blandt fremragende banste
Bonder.
N is L o r e n t s e n Llev fodt den 30. M arts 1704
af Forceldrene L o r e n t s M a d s e n og K a r e n N i s d a t t e r paa Gaarden Lilholt i Halt Sogn, som Farfaderen havde tilkjobt sig eftcr at have afhcendet den
Gaard i Halk By, der havde vceret i Familien- Eje
fra umindelige Tiber af. HanS Dobenavn var N is
L i l h o l t ; saaledes kaldtes Han stedse i sin Fodeegn.
Navnet „Lorentsen", som Han tog af sin FaderS Fornavn. valgte Han forst i en senere Alder, ncrrmest for
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at undgaa den ilde lydende Gjentagelse, der vilde fremkomme, naar Han, som mindre Landejendoms-Besiddcr,
i „Stcrnder-Tidenden" flulde nojere betegnes ved Navnet
paa sin Ejendom. Hank Fader havde vcrret to Gange
gist og ved sin Dod (1808) efterladt sig 11 Born, af
hvilke Han var dct syvende i Ratten, det crldste af ander
Wgtestab.
Den vidt forgrenede Familie var spredt over forstjcrllige S trog as Sonderjylland; Han vidste imidler.id
godt Rede paa dem Alle, ikke alene de Samtidige, men
vgsaa Mange as dem, der forlcrngst vare dode, — og
kjendte mangt et lille Trcrk eller S ag n fra tidligere Lider,
der knyttede sig til En ekler Anden as Hans S la g t.
S in Barndoms-Undervisning fit NiS Lorentsen i Halt
Degneflolc. Ester en tydst Abc lcrrte Han at stave, man
regnede efter en tydst Regnebog og flrev efter tydfle
Forflrifter. Som et Exempel paa, hvvrledes saadanne
sremmede Undervisnings-Midler ere i Stand til at smitte
af paa Ens Sprvg, omialte Han tidt, hvor vanfleligt
det salbt Ham ved Tal-Storrelser over bo at bruge de
danske Bencrvnelser, saa at Han maatte tanke sig am,
forend Han, da Han blev aldre, paa Sporgsm aalet om
Hans Alder, tunde ncrvne denne paa Danff. Som Skvlebarn udmcrrkede Han sig ved sin tidligt udviklede Forfiand og sine frimodige S var, fremfor Alt dog ved sin
Bidelyst. Hans Jcrvnaldrende, som den Gang gik i
Stole med Ham, mindes endnu, hvVAedes Han ragede
srem over alle de Andre og gav den stakkels Skolemester
mangen haard Nod at kncrtke ved sine Sporgsm aal, iscer
hentede fra Historien, som hin itke just altid havde indrettet fln aandelige Lejlighed efter at besvare.
I fit 1b. Aar mistede Han sin Fader. D a der imidlertid den Gang allerede var aabnet Forsorgelse for
B»rnene af forste YEgteskab, bestemies det, at Gaarden
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flulde bevares for Ham til Hans Myndigheds-Alder og
indtil den Tid drives af Hans Moder und er Ledelse af
Formyndere. Denne Mellemtid tilbragte Han dels i,
delS udenfor Hjemmet, vcesenlig sySselsat Möd at foroge
sine Kundflaber, navnlig efter den Tids Krav med at
ove sig i det tydfle Sprog, en Fcerdighed, der senere i
hoj Grad flulde komme Ham til Gode, men som paa den
anden Side flulde forvolde Ham maafie den dybeste
S org, Han nogensinde folte i sit Liv. Ved Overtagelsen
af Gaarden fik Han nok at tage vare. Dens D rift var
efter Faderens Dod bleven mere og mere forkvaklet; ved
de datidige ulykkelige Pengeforhold var en betydelig Sum
gaaet tabt; de yngre Sodflende skulde opdrages, de crldre
„udgiveS" (forsynes med Medgift som Fcrdrenearv), —
mere end Byrder nok for en Besidder, der tilmed nylig
havde forladt Barnealderen. Med sin Alvor og tidlige
Modenhed gik Han imidlertid trostig ind til sin nye S tilting. Med Liv og S j« l kastede Han sig over Jordens
Dyrkning, det groveste Arbejde var Ham ikke for strengt.
D et M aal, Han havde sat sig, var med Tiden at blive
en dygtig og agtet Mand indenfor den Kreds, hvor Han
ncermest horte hjemme. Var det blevet derved, da var
Han forbleven i Reellen af de mange andre hcederlige
M «nd af Bondestanden i hans Egn; men Hans Skjoebne
kaldte Ham ud af denne Roekke og anviste Ham en videre
SynskredS, et rigere M aal, og dertil bidroge meget vcrsenlig to störe P>»velser, som overgik Ham og mcegtigt
indvirkede paa Hans Sind.
Den ene af disse Provelser var, at N is Lorent sen ved forskjoellige tilstodeude Omstcendigheder blev en
fattig Mand, ja saa fattig, at det, som Han selv udtrykte
sig, „var et GudS Jcrrtegn, at Han künde forblive
ved Gaarden." D et tunge Tryk, det 19. AarhundredeS
forste Fferdedel bragte over hele Riget, maatte vel mere
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end eller- foleS Haardt af en Befolkning, der ikke havde
lcert at indrette sig efter starre TidS-Forandringer og
derfor vanskeligt künde finde sig i de Jndskroenkninger,
bisse nodvendigvis maatte medfore. Allerede Nedscettelsen af M o n t f o d e n (1813) havve svcrkket de gamle
Formuer i Gaardene; for Familien paa Lilholt alene
med omtrent 8000 RigSdaler. I de forste af Aarene
Tyve var S c e d e n s a a g o d t s om ua f s ce t t el i g; en
Tonde ester de tidligere Priser ftulde der nu rigelig et
Lcrs til at opveje. Saaledes gik det med alle Bondens
Frembringelser. D a forarmedes den Ene efter den An
den. Familier, som havde siddet inde med Beistand,
der var opsamlet gsennemAarhundreder, bragtes til Tiggerstaven; Gaarde, der fra Arilds Tid havde vcrret ejet af
S o n ester Fader, maatte scelges for Skatter, og Ejeren
hfemfalde til Fattigvcesenet. Naturligvis künde det ikke
gaa den unge, allerede fra forst af temmelig Haardt
bnndne Ejer af Lilholt lykkeligere end saa mange Andre;
ogsaa Han vilde vcere styrtet i Elendighed, havde ikke
det ansete HandelShuS B. B r u n n «L S o n i AssenS
paa en Bens Anbefaling i det yderste Ojeblik stottet
Ham med et Pengelaan uden alt P ant, alene, som man
siger, paa Hans «rlige Ansigt. .Aldrig," fortalte Han,
„avlede jeg saa meget Korn som i de Aar; Alt, hvad
jeg foretog mig ved Gaarden, lykkedeS, mine Marker
dugnede af Scrd. Men al min Umage var forgjceves;
Jndtcrgterne forfloge ncrppe til Omkostaingerne ved D rif
ten og det daglige Udkomme, endda det var tarveligt,
end sige til Skatter og Udgifter — og Renterne. G aar
den-Bescetning, der under almindelige Forhold let künde
regnes til 30 Stykker Kvceg, svandt ind til 8, da Roden
var paa fit Hojeste, og ingen Udsigter var der til at saa
den foroget. Penge vare ikke til at opdrive, Opsigelsen
af en Prioritet paa 100 Rdl. künde bringe en Mand i
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Armod. Mine Nenner kom til mig om Raad Dg Trost,
vi klagede vor Nod sor Hinanden, grad sommetider med
Hinanden; men ingen Udveje fandt vi. fordi der var
ingen, — og EmbedSmandene. . . de Kjaltringer! . .
D e r spandteS den S tra n g i Hans Bryst, hvis Tone
senere saa hyppigt klang igjennem Hans Tale, stundom
saa uforstaaelig, saa flurrende, ja nastendelS forargelig.
Men ved den Tid fastnede sig det demokratiste Grundlag
i hanS S ja l, hvorpaa hanS senere offenlige Fremtraden
rejste sig, ja hvorpaa, saa at sige, hele Hans Livs-Opfattelse kom til at hvile.
Den a n d e n Provelse, der kom til at virke afgjorende p a a N i S L o r e n t s e n s Udvikling vg gav Ham det
stärkt nationale P rag , som blev HanS Livs Prydelse vg,
om end igjennem S org og S trid, bragte Ham den Lykke,
at HanS Navn vandt sig en blivende PladS i den siesvigfie SprogkampS Historie, var den stedse mere fremflydende Tydskhed i SSAderjylland. M angt et Korn
af den golde, fremmede Aand var i NordfleSvig allerede
salbet i den gamle danske Grund, vg det sporebes, hvvrledeS denne efterhaanden hist vg her svakkedes. Det
var blevet fornemt at trange sin danske Natur tilbage,
sornemmere endnu at sremtrade som ligefrem tydsksindet,
allerfinest dog at forbinde bette Sindelag med tydsk Tale.
Fvrlangst havde det fremmede Lasen grebet den hele
EmbedSstand og den saakaldte «bedre AlaSse" i Kjobstaderne; men otzsaa En vg Anden af Almuen baade i
Byerne og omkring paa Landet flog nu den Log» fast i
stt Hjarte, at Han var en Tydsker. Ved den Tid, som
nylig blev skildret, da saamange af NordfleSvigs LandEjendomme kom under Hämmeren, tilstrommede der Kjobere sydfra i Hobetal, saa at der nappe tilsidst var nvget
Sogn tilbage. hvor der ikke fandtes slere tydsktalende af
Gaardejerne, og det gjerne af de storste. Folkeacmden
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i Kongeriget havde ganske vendt Ryggen til Sonderjylland. Kuet ved de mange, dybe S a a r, Krigen og
dens Eftervirkninger havde flaaet, havde den mistet sin
Spcendkraft og var funken sammen i smaaligt S pidsborgeri, i et bekymret Barge for Selvopholdelsen. Den
Danske blev fremmed sor det gamle Aronland, Han glemte
dets Navn og kalbte det „Holsten". Den danske N a
t i o n « l i t e t i Sonderjydland blev, saaledes priSgivet,
des leltere et Bytte for den fjendlige Aand, der alt i
Aarhundreder havde ndset sig fit Offer. Afstanget fra
det ovrige Danmark ved en T o l d g r c r n d s e og forskjallig derfra ved M o n t , M a a l og Vcegt, skulde
det i Handel og Vandel vcennes til at söge sin Hoved
stad i Hamborg, medens Kiel blev det aandelige B rand
punkt, hvorfra Straalebundter idelig udkastedes og blandede Folk af de forskjalligste S tander ligefra Overovrigheden i Slesvigs nordligste Amt til Nattevagteren
iSkodborg ta t ved Jydlands Grandse. S t e d n a v n e n e
disse nsvigelige Vidner om et Sprogs naturlige Omraade, maatte gaa igiennem en tydsk Smelteovn og kom
tilbage, forvanskede og uigjenkjendelige, — og saaledes
i det Uendelige. Derved blev Sonderjylland, saa at
sige, overstroget over det Hele med en tydsk FerniS.
Naar det er blevet sagt, at det var NordsleSvigerenS
trofaste Vedhangen ved Hans danske Nationalitet, der
freiste Sonderjydland, saa staar dermed den Mand i et
smutt og haderligt Lys, som tidligere end nogen Anden
overskuede Faren, solle Sorgen derover og behjartet
traadte ud as sin snavre Krebs for hojt for al Verden
at vidne om den störe Nod, der var paafarde.
Kong F r e d e r i k Vl'. Bestrabelser i dansk Retning
og navnlig det markelige Reskript af 15. Decbr. ILIO,
ifolge hvilket det danske Sprog i Sonderjydland i fuldt
Omsang skulde tilbagegiveS fine Rettigheder, vare hurtigt
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dlrvne beljendte omkring iblandt Bonderne. „Del var
vor beständige Tale", sagde N is L o r e n t s e n , „at fra
nu af vilde Alting blive ganfle anderledeS, Bonderne
flulde Herester stippe sor al den Dancrre, der overgik dem,
hver Gang de f. Ex. havde Säger for Retten, eller vare
tilkaldte som ThingSvidne. Men vi ventede og ventede,
lige Meget kom der ud deraf. Di vidste nok, at det ikke
var Köngen, der forholdt os vor Ret, men Embedsmcrndene . . . de Kjcrltringer . . .! Dem var det, der
ved alle Lejligheder haanede os, saa vi overfor dem stöbe
som Umcrlende. Var Tydsteriet kommet til os fra Folket
selv, sra Borgere eller Bonder, stulde vi snart have vist
det Dintervejen; men Embedsmcrndene vare os sor mcrgtige, sor de künde stade os for meget. . . Ved alle offenlige Sammenkomster, paa Allemands-Thinget, ved
Kirke-Visitatserne, kort sagt overalt, hvor der var Embedsm«nd tilstede, sprang Talen snart over i Tydfl. De af
Bonderne, der flöge ind paa at tale bette Sprog, blevne
trukne frem; de, der enten ikke künde tale det eller ikke
vilde besmitte deres Mund dermed, fik Lov til at sidde
som stumme Didner. En Gang ved en saadan Lejlighed
reiste jeg mig i Farbitrelse og forlod S elflab et------ ."
Hvor dybt NordfleSvigs nationale S ag havde gjennemtr«ngt N is L o r e n t s e n . og hvor ren og inderlig
Hans Kjcrrlighed var til Modersmaalet og F»drelandet,
lagde stg maafle ikke klarere og smukkere for Deigen end
ved det Udtryk af cedel Folelse, hvormed Han talte, hver
Gang Han berotte hine Tilstande. Men fordi Hans Udvikling var foregaaet igjennem mangfoldige Krcrnkelser
og under Dilkaar, hvor Han mange Gange maatte gaa
Haardt imod, lagde der stg somoftest i Hans Tale herom
noget Bittert, Harmflaaet, som aldrig forsvandt.
HanS Stilling som S o g n e s o g e d , og senere som
Ki rk e v i e r g e , havde fort Ham i mangfoldig Fordtn-
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delse med EmbedsklaSsen; Hans frisindede, folkelige Udtalelser maatte dog falbe den saa ubehagelige og Hans
Basen forekomme den saa frastodende, at det noeppe künde
ventes, at Han sra den Kant fluide vcrre bleven frem
dragen. Hertil kommer, at Han slere Gange lejlighedsvis havde vcrret sin S tands Talsmand og udtalt sig
drojt oder nogle Anliggender af rent praktifl Natur,
navnlig vedrorende en uheldig Ordning af Tiende-Forholdet og det, at de enkelte Kirkers Midler i Hadersleo
Provsti vare blevne slaaede sammen til en fcrlles Kirke
kasse. Destomere var Han derimod efterhaanden bleven
en Gjenstand for sine Standsfallers Opmarksomhed.
M e alene agtede man Ham for Hans Dygtighed som
llandmand og Hans Kundflaber, — man vidste, at Han
stedse tilbragte sine Fritimer med Lasning og grundigt
bavde sat sig ind i mange forfljcrllige Ting, — man tyede
til Ham om Raad i vanflelige Tilfalde, og Han var en
negennyttig og trofast Raadgiver. Men hvad man vurderede endnu langt hojere hos Ham, var Hans Kjcerlighed
til Bondestanden og Hans aabne Oje for dennes Taro,
og ligeledes Hans varme Folelse for den danfle Nationa
lis t, i hviS Bevarelse man med Rette saa' det eneste
kräftige B arn imod den om sig gribende Fjende med sin
hovmodige, standsadflillende Karakter. D et var derfor
naturligt, at den Valglreds, Han tilhorte, da den efter
Stoender-Auvrdningen af 15. M aj 1834 for forste Gang
flulde flikke en Deputeret til S t c r n d e r s a l e n , fcrstede
fit Oje paa Ham, og det er et Vidnesbyrd paa engang
om den Anseelse, Han nod, og tillige om Sammenholdet
hoS Hans Boelgere, at Hans Balg med et stört Overtal
af Stemmer blev sat igjennem, med Forbigaaelse af den
Kandidat (Kammerjunker von K r o g h fra Aastrupgaard),
som de „Store" med Amtmanden i Spidsen havde fremfludt og af yderste Evne anbefttket. „Vi ville helft have
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En af vore Egne", faldt S varet tort til den fornemme
M ands snedige Udsendinge. „ L i l h o l t , Lil holt !" lod
det uafladeligt under Valghandlingen. „Han er fast og
kan kjender vor Forfatning," ytrede Nogle, „og det er
en Mand, der selv har Aaset Noget igjennem," tilfojede
Andre.
SaaledeS begyndte da Hans offenlige Lobebane, da
de stesvigfie Stcender forste Gang traadte sammen i
Byen Slcsvig i April 1836. Hans betydningSfuldste
Gjerniug falber stra; i denne Stcendersamling. Den 3.
Juni fremtraadte Han med det Andragende: „Den flesvigfle Stcrnder-Forsamlig beflutter at indgive en P eti
tion om, at det tydske og latinfle Sprog i Regjeringsog Retssager maa asskaffeS der, hvor Undervisningen
ster i det danste S p rog, og at derimod d et danske
S p r o g i enhyer Henseendr maa blive indfort." I sin
Begrundelse af bette Andragende, som Han fremsatte paa
fit ModerSmaal, ytrede Han blandt Andct: „Hvor i
hele Derben gives der et Folk, som vilde se sine offen
lige Anliggender behandledc i et andet Sprog end sit
eget? Embedsmanden er dog vel i Landet for Folkets
Styld, Folker ikke for Embedsmandens Skyld. Hvo der
ikke vil paatage stg den ringe Ulejlighed at leere at lcefe,
tale og flrive Dansk, kan jo blive blandt Tydskerne. Di
vnske ikke at have Ham." D et lykkedes dog Modstanderne
at forhindre, at Andragendet kvm til affluttrnde Drof
telse i denne S äm ling; men dets Lirkninger udenfor
Sälen formaaede de ikke at standse. I nccste Stcrndersamling indbragte NiS Vorentsen paany sit Andragende
den 31. M aj 1838, Afstemning oder samme faldt den
6. August under forfcrrdelig S to j og idelige Afbrydelser,
men med kun 3 Stemmers Overtal og derhoS beklippet
vg forhutlet. I Sämlingen 1840 havde den danske S ag
i N is Lorentsen saa godt som sin eneste Talsmand; men

3SI

uforfcrrdet, som altid, vcrrgede Han den. Alt lededeS
efterhaanden hen til at samle sig ncrr omkring den ene,
störe Hovedtanke: Hertugdommernes Losrivelse fra Kongeriget, — kun Bonden fra Lilholt bragte ved sin utidige
Rost Forstyrrelse i den fljonne Enighed. Ved bette TidS
punkt stod Nis Lorentsen i OrdetS egenligste Forstand
som Bcereren af den danste Folkeaand i Sondcrjylland.
D et var i samme Sämling, at Han, da Advokat G ü t
lich frcekt mindede om Tydstlands Skytsaand, den flumrendeKejser F re d e rik R o dskjcrg, gav Ham det S v ar
tilbaqe: „Var Dem, tal ikke saa hojt, at ikke H o lg e r
D an sk e flal vaagne! Han bryder sig ligesaa lidt om
K ejser R odskjcrg, som om alleBloksbjergs Spogelser."
— Stcrndermodet 1842 havde et vcrseulig forfljcrstigt
Udtryk fra de tidligere. Den fidste Rest af Maadehold
og Hensyn til den danste Folkeaand var vegen fra Forsamlingen, det ene statSoplosende Forflag fluttede
sig til det andet, Sonderjylland betegnedeS som et tydfl
Hertugdomme. Bruddet imellem Tanst og Tydst var
ulcrgeligi, bisse to vare uforenelige som Livet og Doden.
D a Nis Lorentsen en Dag begyndte paa et danstForedrag, standsedes Han af Prcesidenten, og da et Medlem
foreflog medynksom at tillade Ham Brugen af Hans
Modersmaal som en Naade, eftersom Hans Tydsk dog
ikke i alle Punkter var klaSsisk, tilraabte N is Lorentsen
det noadige Medlem: „Jeg kroever det som en Ret."
Hans Kamp for ModerSmaaletS Ret paaskjonnedeS derimod udenfor Stcendersalen. Ved en Folkefest i Gram
SlotShave overrakteS der Ham en Solvpokal, der var
bleven tilvejebragt ved Sammenskud fra DanskhedenS
Venner omkring i Landet og bar Paaskriften: „ T il den
gjcrve S tc r n d e r - D e p u te r e d e N is L o ren tsen fra
e rk je n d tlig e M e d b o rg e re den 18. S e p te m b e r
1843." — I Stcrndermodet 1844 deltog Han ikke, og
Frkmragkudk danste Bänder.

21

322

den var det berygtede Sprogpatent af 29. MartS s. A.
S tyld, der indskrcenkede Tilladelsen til at tale Dansk i
Stcendersalen til dem, der ikke tiltroedejsig at vcrre det
tydske Sprog tilstrcekkelig magtige. Han var det mcrgtig,
men vilde ikke bruge det og gav derfor ikke Mode. —
Stemningen i Stcendersalen 1846 var endnu ubcendigere
og balstyrigere end nogenside forhen. Bi gjenfinde NiS
Lorentsen denne Gang paa Hans scedvanlige P lad s, i
E t og Alt ifort sin gamle Rustning og med samme
freudige S in d som altid. D a Forsamlingen i Anledning
af, at KommissariuS havde vcrgret sig ved at modtage
en oprorSsprudende Adresse til Köngen, med sogt Hojtidelighed parvis spankede gjennem Sälen for at nedlcegge bette vigtige Aktstykke i Stcrnderarkivet til evig
Amindelse, blev Han stddende og raabte fra sin Plads,
saa det künde horeS af Alle: „Det ser da livagtig ud
som en Lig-Begjcrngelse!" Og ligesaa fast sad Han, selv
Syvende, i Scedet, da Flertallet den 4. Decbr., —
efterat KommissariuS flaaende havde paavifl det Narrespil, der dreveS med Opsamlingen af Navnene paa de
fleSvigholstenske AdreSser, som indgaveS til Forsamlingen,
— med selvtagen Ret loste sig fra sine Forpligtelser og
forlod Stcendersalen for ikke mere at vende tilbage. I
S p id sen g ik H ertu g en af A u g u s te n b o rg , bette vanflcrgtede Led af det danske Fyrstehus. S in JudaSrolle
tro, begav Han sig -ort for senere at fremtrcedc som
aabenIYS Forrceder.
For blot at käste endnu et flygtigt Blik tilbage paa
N iS L o ren tsen S offenlige Liv, ncrvneS her Folgende:
D et var en smuk Egenskab hoS Ham, som falber i Ojnene, selv ved den loseligste Betragtning af Hans Stcrnderfcrrd: Han var og blev stedse den Samme, Han forblev
sig selv saa tro. Jngensomhelst Paavirkning formaaede
at rokke Hans OverbeviSning, ingen Logn at forvirre
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Ham, ingen Modgang at kue Hans Frimodighed; Han
var ganske og aldeles fri for den Forfcrngelighed, som
saa hyppig ellers klcrber ved og vanhelder offenlige Karalterer. Ved Siden af sin Stcendergserning bidrog Han
desuden paa mange andre M aader til den danske SagS
Fremme, baade ved Raad og D aad, altid tilrede, troligt
stottende ethvert af de Forehavender, hvorom det i Aarene
„Fyrgetyve" beständig mere fremvaagnede danske Folkeliv
i Sonderjylland samlede stg, sjceldnere dog sust blandt
de inest Fremtrcedende, — vi mode Ham saaledes ikke
iblandt Folketalerne paa „SkamlingSbanken," Heller ikke i
Bestyrelsen for den flesvigfle Forening eller i Forstanderskadet for „Rodding Folkeskole" —, men som en Mand af
det rette S lag s, der virkede tilskyndende og styrkende
paa Andre ved sin Anseelse, sin Gjcrvhed, der gjorde
godt allevegne, hvor Han kom hen, alene ved sin Ncervcerelse.
D a den lcenge ulmende OprorSglod i M artS 1848
flog op i lyse Luer, kjendte N is L o r e n t s e n ikke Vejen
til Rendsborg, men begav sig uopholdelig i Forening
med flere andre fleSvigske Mcend til Kjobenhavn for at
tolle F r e d e r i k VI!. den Stemning, der boede hoS Hans
LandSmcend, eller, efter Hans eget Udtryk, „sor at tröste
Köngen", HanS Ledsagere have senere fortalt, hvilket
dybt Jndtryk det gjorde paa alle Tilstedevoerende, da Han
i sit aabenhjcertige, ligefremme Sprog forsikrede Köngen
om NordfleSvigerneS Troskab. „DereS Majestcet maa
ikke vcere sorrigfuld, — vi ere Dem hengivne, oprigtig
hengivne; og er der ogsaa en enkelt Tydsker iblandt öS,
Ham skal vi nok magte!" — „Men KrigenS Byrder,"
udbrod Köngen rort, „ville I kunne bcrre dem?* —
„Ja," snarede Han og rejste sig i sin sulde Skikkelse, idet
Han betydningSfuld flog sig paa Lommen, „vi har nu
Haft mange, mange velsignede Aaringer, vi har nok
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baade af Penge og — F ita lie!" D et Var Bondens
jcrvneO rd; men de udtaltes under stör indre Bevcegelse;
det alvorSfulde Ojeblik gav demFylde, og det viste sig,
at de indeholdt Sandhed: NordsleSvigs Bondestand gjorde
ikke sin TalSmand tilskamme.
Omtrent ved samme Tid trcrffe vi Hans Navn
ijcevne L a u r i d S S k a u s og H a n s K r ü g e r s under
det den 23. M artS 1848 udstedte, ligesaa begejstrede,
som alvorlige og vcrrdige Opraab til „ K a m m e r a t e r
i d en s leSvigs ke B o n d e s t a n d , * hvori disse visteS
hen til at söge deres Frihed og Frelse fra Danmark og
hos den danske Aonge, men ikke hos „PreuSsenS Konge.
som lader M asser af Mennesker nedskyde paa Berlins
Gader og UndersaatterneS Blöd flyde i Stromme,"
eller i „et nyt tydsk Rige til Kongeaaen, som spaar os
Blöd og Trcrngsel."
Med hine to vcrgtige og til Belysning af Hans
Personlighed lige ejendommelige Udtalelser standser NiS
Lorentsens mere betydelige offenlige Virksomhed i den
danske S a g s Tjeneste. Storstedelen af de to forste
Krigssommere tilbragte Han, som Flygtning, paa forskjcrllige Steder i Fyn og Jylland, sorfulgt af en maaske
mere uvilkaarlig end gründet Frygt for, at Nenden, om
Han var forbleven i fit Htem, skulde have gjort Ham
Overlast paa Grund af Hans skarpe Udfald i Stcrndersalen imod Tydskheden.
I Hans huSlige Forhold var der foregaaet en stör
Forandring til det Bedre fiden hine trange Tiber, da
Han endnu var en ung M and. Ester 1826, da en ual»
mindelig Torke havde afsviet Soeben paa Marken og
bragt LandmandenS Fortvivlelse til det Hojeste, fulgte
der en Rcekke Aar, hvor Aarbyrden var god, Priserne
stedse mere opadgaaende. Nu künde der igjen tcenkeS
paa at svare Hver S it. Den 12. Oktbr. 1839 crgtede
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Han Pigen M a r t h a C h r i s t i n e M ö l l e r fra HaderLlev. Med denne dygtige og sparsommelige Hustru ved
sin Side kom Han snart fuldstcendig paa Fode og bragte
det inden mange Aar til at blive en velstaaende Mand.
DereS Wgteskab Var barnlost; bette S av n opvejedeS
imidlertid ved et saare ljcerligt cegteskabeligt Liv.
N is L o r e k t s e n saa' i de forandrede Tilstande
noget Vidunderligt, en magelos Kjcerlighed af Gud, —
og var taknemmelig derfor. Men dermed solle Han ogsaa
sin Kaldelse opfyldt og affluttet. Tcrppet rullede op for
nye Handlinger, der krcevede yngre og friskere Krcefter.
Den gamle Kjcempe, der den 4. Novbr. 1854 blev hcrdret
af sin Konge med D a n e b r o g S - O r d e n e n s S o lv k o r s , onskede at scettes i Hvilestand, nodig sorlod Han
sit hyggelige Hjem, og Han kjendte intet Hojere paa
Jorden end at tilbringe Dagen i sin Lcrnestol, lcesende
i en god Bog eller modtagende Besog af de Mange,
der sogte Hans Selskab, dels som Venner, delS for at
udbede sig Hans altid velvilligt ydede Bistand for en
Tjeneste eller et erfarent Raad. Lidt efter lidt gled
Hans Liv tilbage i Erindringen, hanS Tanker fcrrdedes
Heist iblandt Minderne fra hint mcerkelige Afsnit af
Danmarks Grcendsekamp, hvor Han selv havde kjcempet
i forreste Rcekke. Endnu en Gang lagde en storre Vcrlgerkreds Beflag paa Hans Overblik og Dygtighed ved
at vcelge ham til Medlem af det i Aaret 1858 oprettede
A m t s r a a d for Haderslev Amt, men tiltagende Svagelighed gjorde imidlertid Hans Virksomhed i Raadet kortvarig. Alt somSvageligheden,Vattersot,togtil, antog Tan
ken om Doden, der tidligere altid havde staaet forfoerdelig
og knugende for Ham, noget M ildere, mere Forsonet;
Han talte endog gjerne om Doden, ligesom for at söge
Kraft mod sin Skrobelighed ved at vcrnne Tanken til at
se den morke Fjende under Ojne. «Jeg tilstaar, at feg
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ikke gjerne vil do," udbrod Han en D ag den fidste Som 
mer, Han levede, idet Han kraftlos stottede sig imod et
Trcr og kastede Blikket vemodig ud oder Landflabet, —
det var just i Aarets smukkeste Tid, Lüften var saa lun
og sommermild, — „jeg tror, det er Gud kjoerere, at
jeg taler, som jeg foler, end om jeg lagde en Frimodighed i min Tale, som jeg ikke har, — se mit Korn, hvor
prcrgtigt det staar, — se Hegn og Lund, jeg har plantet
det Altsammen, — mit Liv er saa velstgnet, lykkeligt!
— Dog," afbrod Han sig pludseligt muntert, „flal jeg
afsted, da — 'hilft kein Maulspitzen" (hjcelper ingen
Vrovlj! Endnu saa Timer, inden Han dode, sad Han
oppe. „Tal et TrostenS Ord til mig," bad Han, „jeg
er nu en stakkels svagM andl" O g medenS den travle
Dod flred frem med sit Dcerk, og urolige, forvirrede
Feberdromme udbredte dereS fantastifle Spind, stk Han
i Mellemrum enkelte lyse Ojeblikke, hvor Hans S ind var
vendt til Gud. „Jeg lcrgger min S ag i VorherreS
Haand", hviflede han besvcrrligt; der gled et mildt Sm il
henover Hans Trcek, som vidnede om, at Han mente,
hvad Han sagde, — det var Sandheden, Han blev tro
lige til sin Dod, der indtraf den 14. MartS 1860.
Rygtet om hanS Dod gik viden om i Landet. For
alle FcedrelandS-Vennerne trindt omkring var det et
Sorgebud: thi Danmark er kun et lille Land og har
ingen at miste af sine tro, udvalgte Mcend, hos hvem
Kjcrrligheden til Fcrdrelandet, som det stete hoS Ham,
trceder ud i Livet igjennem mandig og cedel Handling.
Til HanS Ligfcerd fluttede sig en stör Skare af Hans
Standsfceller fjernt og ncer fra, og af EmbedSstanden
EgnenS anseteste Mcrnd. Han, der saa oste havde
maattet staa ene, i FjendenS Omgivelse, var paa det
Sidste ncer omfluttet af en talrig og hjcertelig KredS af
Penner, som Alle med Vemod folte, at en HcrderSmand
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for beständig var udtraadt af derer Rakke, ja en Mand,
der som saare Faa, navnlig af dem, der gribe ind i det
offenlige Liv, havde bevaret sig igjennem Kämpen og
fuldbragt sit LivS M aal som en Ridder »den Frygt
og Lyde. N is Lorentsen jordfastedes paa Hall Kirkegaard den 20. M arts. Ved Kisten talte Prcesterne
Marckmann og Rasmussen, ved Graven Möller fra
Vousbcek. HaderSlev Sang-Forening assang i Kirken
en sinnt Koral.
Mindet om N is Lor ent s en paa Lilholt, den hojsindcde nordfleSvigfle OdelSbonde, den gjave og frygtlose Kjampe i forste Rcekke i Grcendsekampen for dansk
Sprog og Nationalitet, flal leve fra Slcrgt til Slcegt
og holdes hojt i 8Ere af Enhver, der crrer og elfter sit
danfle Tungemaal! Navnet N is Lo r e n t s e n vil ved
Siden af Navnet H a n s N i s s e n staa med uudflettelige
Trcek i Tanmarks Aarboger til den fjerneste Efterstcegt!
31. B o m u l d S v c e v e r

Hans Hansen,
hnssaller i Mern (P ra lls Amt).
c^riheden har til alle Tiber og i alle Lande Haft sine
forfulgte Talsmand, oste endog sine Märtyrer, storre eller
mindre efter de forftjallige Tibers og Landes forfljcellige Kulturtrin og ovrige Ejendommeligheder. Ogsaa
vort Fadreland kan opvise Saadanne. Var Grev I o h .
Fre d . S t r u e n s e , hvis Hoved maatte falbe for Boddeloxen den 28. April 1772, ikke en Frihedens, maafte noget
for udsordrende M artyr? Var 1),-. 3 a I. I a l o b s e n
D a m p e , der hensied sin bedste ManddomSalder fra
1821—1841 som Statsfange dels i Kastellet Frederikshavn, dels paa Fastningen ChristianSo, ikke en Frihedens
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M artyr? Bare itke de sler e forskjcellige Mcend,
der i vor FrihedS forste Morgenrode jcevnede Stien og
beredte Bejen sor Ankomsten af Menneste-Rettighedernes
Zndtvg hoS os, uden at lade sig tue af KancellietS
Jernspir, CensurenS Lcenker og Domstolenes Boder, vare
ikke ogsaa hine Mcend Frihedens Märtyrer, eller dog i
det Mindste dens forfulgte Talsmcend? Bare endelig
ikke hi ne Mc en d, der i 1854 uforfcerdet gjennem P res
sen traadte i Skranken til Forsvar for vore velerhvervede
GrundlovS-Rettigheder, uden at lade sig strcrmme hverken af Pengebyher eller Udsigten til Fcengselsstraf, da
en frihedsfjendst Negjering vilde angribe dem, vare ikke
ogsaa disse Mcend i storre eller ringere Grav Frihedens
modige Talsmcend? Jo , tilvisse, Danmark har baade
sine Friheds-Talsmcrnd og Friheds-Martyrer at opvise!
Blandt disse sidste kunne vi ogsaa henregne Bomuldsvcever H a n s H a n s e n i M ern. D et Folgende vil afgive Bevisct derfor, men for at dette kan blive nogen
lunde klart og syldigt, maa det gives med et noget storre
Omfang.
H a n s H a n s e n blev fodt i Kjong i Prcrsto Amt
den 10. og hjemmedobt den 12. M arts 1815. Hans
Forceldre vare de sammesteds boende Husfolk HanS
Larsen og Hustru Sidse Rasmusdatter. Allerede som
B arn viste Han, at Naturen havde udrustet Ham med de
ypperligste AandSevner, og Han anvendte disse saa troligt og samvittighedsfuldt ander sin Skolegang, at den
davcrrende Sogneprcrst, den senere Bistop T a g e M ü l 
ler, af hvem Han konfirmeredeS 1. Sondag efter Paafle
1829, meddelte Ham folgende Skudsm aal: „HanS ChristendomS-Kundflab er udmcrrket god, Han lceste meget
godt i Bog, regnede meget godt, strev ret godt. Herren
bevare Ham paa den gode Bej, Han saa vel kjender!
Hidtil har Hans Fyrhold vceret scrdeligt." Strax efter
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sin Konfirmation sattes Han, efter eget Dnste, til at lcrre
Bomuldsvaver-Haandvarket paa Fabriken i Kjong, og
efter udstaaet Lceretid i 1833 arbesdede Han svm Svend
i det navnte Haandvark paa forfljallige Steder i Landet,
navnlig vgsaa senere i Kjobenhavn i 2ss Aar. Hans
Hansen var en livlig og livsglad Natur, en munter og
lystig Ungersvend, der nu og da flog Gjakken los saaledes, at Han itke künde undgaa at gjore sig flyldig i
ubesindige og kaade Ungdomsstreger, der i Hans senere
Liv lagdeS Ham til Last paa den flammeligste og hadefuldeste Maade, og det iscer af Saadanne, der ellerS
saa gjerne pukke paa AandS-Dannelse, Jntelligents, Humanitet, men glemme fligt og egne Ungdomsgalflaber,
naar det gsaldcr en dygtig politifl Modstander, hvem
man ikke formaar at falde paa anden M aade, end ved
Logn og Bagvastelse, for ikke at sige ved StimandSmidler. „Lognen behager de Dannedel" udbrod engang
den genialeOberst Ts c he r ni n g, og Meget barer Didne
om, at det ikke var en Paradox, en Modsigelse, Han udtalte i hine saa og fyndige Ord.
I Aaret 1845 indlod H a n s H a n s e n sig i 2Egtestab med Pigen Ane K i r s t i n e P e d e r S d a t t e r (fodt
. . . . . f 15. Febr. 1860), en D atier af Husmand
Peder RaSmuSsen og Hustru Johanne HanSdatter i
Mern ved Prasto. Med hende levede Han et kjarligt
og lykkeligt Samliv, og dereS ZEgtestab velfignedes med
6 Born, hvoraf de 4 endnn leve. I en Jndsidder-Stue
hoS sine Svigerforcrldre enicerede Han i en längere Aarrakke stg og S ine arligt og redeligt og ved monstervardig Strabsomhed ved fit Haandvccrk, indtil Han endelig, efter SvigerfaderenS Dod, selv vvertog Huset med
detS 5 Tdr. Land Jord i Faste. Inden der meddeleS
nogle yderligere Oplysninger herom og om de Forfol-
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gelser, Han da blev Gjenstand for, ville vi käste et Blik
tilbage paa HanS tidligere Liv.
'
„BondevennerneS Selstab" Var blevet stiftet den 5.
M aj 1846, og paa mangfoldige Steder rundt om paa
Derne havde Selflabet bannet Krebse, enhver med sin
DistriktSformand, der nu og da afholdt Moder med
KredsenS Medlemmer angaaende de for Bondestanden
brcendende SporgSmaal. Ogsaa for Mern og Omegn
dannedeS der en KredS af Selstabet. H a n S H a n s e n
var et virksomt Medlem af kenne Krebs. Hans folkelige og retsindige Karakter, i Forening med den ualmindelige OplySning og Dannelse, Han som Lcegmand var
i Besiddelse af, hvorpaa Han stadigt afgav Beviser saavel i Tale som i Skrift, havde til Folge, at Han mere
og mere hcrdredeS med sine MedborgereS Tillid i en
sjcelden hoj Grad. Dette viste sig paa den umiSkjendeligste Maade derved, at „Bondevennernes Selstab"S
Bestyrelse anbefalede Ham som Balg-Kandidat for Prcesto
Amts 4. ValgkredS (Prcesto- til den „grundlovgivende
RigS-Forsamling", samt ved, at Han ved Balget den 5.
Oktbr. 1848 sejrede med 570 Stemmer, medenS Modkandidaten, Professor H. N. C l a u s e n , der i Roskilde
Stcendersal havde stemt for „Kongevalg" og derved afgivet et VidneSbyrd om et mindre folkeligt S in d , kun
opnaaede 330 Stemmer. „Bondevennerne"S og den
fände FolkefrihedS miStcenkelige Venner maa have frygtet
for, at den jcrvne Vomuldsvcrver fra Mern vilde sejre
over den lcerde Professor fra Kfobenhavn, og sogte derfor, om mulig, at fravinde eller allenfals forbitre Ham
Sejren Efterat have udspioneret H. Hansens UngdomSliv og faaet fornoden Underretning, endog fra den kjobenhavnste Politimester B r c r s t r u p , reffte man forst fra
Balg-Tribunen og derncest gjennem Pressen, f Ex.
.B erl. Tid.", ..FcedrelaNdet«, „Flyveposten", osv.
en
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voldsom Storni mvd H. Hansen. D et er en KjendSgjerning, at Stormen rejstes fra de „Intelligentes" Side,
navnlig af 3 Proester, nemlig S c h a p e r og E i l e r H ti
g e r n p i Prcesto samt N o r d am i Mern, og det var
ikke andet, end hvad man künde vente sig, naar de ncevnte
Blade gjorde sig til Organer for de vrede Stormsugle
fra Prcesto og Omegn. P a a den anden Side bor det
ikke glemmes, at „Almuevennen", udgivet af I . A H a nsen, sogte kräftigt at ride Stormen af for Hans Hansen;
det samme kan tildels siges om „Kjobenhavnsposten"
samt om „Syd og Nord". Den ncevnte Eiler Hagerup
traadte frem paa Valg-Tribunen med svcrre Beskyldninger
mod H. Hansen, og i et lille Skrift, som Han lod trykke
nogle Dage senere (12. Oktbr.) under Titel: „Et velment
Ord til Doelgerne af Bondestanden i Prcesto Amts 4de
Valgdistrikt", gjentog Han Beflyldningerne. Af dette
Skrift, der er skreven med en indsmigrende og hykkelff,
man künde noesten sige med jesuitisk Klogt og Sledskhed,
ville vi ncrvne Beflyldningerne, der indledes med fol
gende O rd:
„Da vi Dcelgere her i Prcesto horte Tale om, at
Bondestanden tcenkte paa at vcelge Jndsidder og Vcrver
H. Hansen af Mern til RigSdagsmand, kom der öS med
det samme nogle ubestemte Taler for Oren, som ikke
vare fordelagtige for Hans Rygte. P i gjorde öS da
Umage for at komme til Bished om, hvorvidt disse
Rygter havde nogen Grund eller ikke. Bi indhentede
Oplysninger om Hans Liv og Levnet baade hoS Politimesteren i Kjobenhavn og her i Byen og fik da Kund
flab om folgende Ting, som jeg nu vil fremscette."
Prcrsten fremscetter derpaa. uden at tcenke paa FrelserenS O rd: .Hvo, som er ren, Han käste den forste
Sten," hvad Han dog vel som Prcest burde have gjort,
folgende Beskyldninger:
„Strax efter Nytaar 1836 (Sondag 8 Dage for
den 9. Januar) begav H a n s H a n s e n sig fra Kjong,
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hvvr Han dengang crncrrede sig som Bceversvend, til
Kjobenhavn ' Hans Folgesvend var en anden Dcrver,
Christoffer Hansen fra Dens Smidstrup, hvis Kone for
Retten i Lordingborg har forklaret, at H. Hansen beva'gede hendeS Mand til at folge med. Christosfer
Hansen var et farligt og berygtet Mennefle, som tillige
med sin Broder var noksom betjendt her i Egnen under
Navnet „Lollikesonnerne"; Han havde vccret med at overfalde en Kone i Roneklint og havde vceret i MoenL
Forbedrings-Hus for denn« SagS S kyld: siden blev Han
inddomt i Slaveriet. Nu var der, kort for H. Hansen
og Christoffer Hansen resste sammen til Kjobenhavn, begaaet Jndbrud og Tyveri hos en Pcever i Kjong, som
heb Anders Christensen, for hvilken Gjerning MiLtanken
faldt paa Christoffer Hansen. Politiet i Kjobenhavn
eftersogte Ham og fandt Ham om Aftenen den 9. Januar
i Holmensgade eller, som den for heb, Ulkegade, hoS
en Madame, som heb KaaS, i Folgeflab med H. Hansen
Kjong og en tredie Vcrversvend Peder Hansen Kjong,
som ogsaa blev arresteret, men snart losladt. Ved For»
horerne blev det bevist, at de havde vceret lidt over en
Uge i Kjobenhavn og Haft fcelles Bopcrl, de havde vceret
uden Arbejde og opholdt sig blandt andre Steder paa
et berygtet, liderligt VoertshuS i lille KongenSgade.
Lcerten 'paa bette Sted heb Nagel; Han havde vceret i
Forbedrings-Huset og hcelede med Tyvene; Han levede
af saadanne FvlkS Sogning, og flikkelige Folk hvldt ikke
af at söge hans Hus. H. Hansen var derpaa flere Gange
i Forhor ligesom Hans Kammerat; men da der Intet
künde overbevises Ham, og Han In te t tilstod, frigaveS
Han omsider den 7. M aj. Han blev nu udfulgt as S ta 
den ved to Politi-Betjente, for at transporteres af Dvrigheden igjennem Landet til sitHjem, og blev afleveret
til den ncrrmeste Land-JurisdiktionS Politimester, nemlig
Justitsraad Frederiksen paa Besterbro, som var Birkedvmmer i Kjobenhavn- Amts sondre Birk; Han fluide
sende H. Hansen videre. Af de 12 Rdl., som H anHansen havde ho- sig, da Han blev anhvldt, og som nu
bleve udleverede fra KjobenhavnS Politi, fik Han den
ene til sin Raadighed; de vorige bleve tagte i et Brev
under Politiets Segl. Han blev altsaa ikke strax fri og
frank, da Han kom af Arresten, maatte ikke rejse, hvorhen
Han lystede, men blev af Politiet fort til fit Hjem; ja
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Han fik ej engang strax sine e.qne Penge at raade over.
Off lcegger Moerke til bette, ät da Ksobenhavns Politi
afleverede Ham. blev det Ham betydet: ..„at saafremt
Han atter skulde indfinbe siff i Staden, da havde Han
ufortovet at mcrlde siff paa Politi-Kammeret, og i modsat Fald künde Han vente at blive anholdt."" Jmedens
H. Hansen senere opholdt siff i Skibbinge Sogn deltvff
Han oste, bette kan bevises, i natlig? Spillegilder og
navnliff i folgende: Han samledes den 5. Febr. 1843
om Aftenen imellem Kl 10 og 11 med 4 Andre hoS en
Skomager Rasm us Jorgensen i Prcesto, et Mennefle,
som i üng Alder lagdeS i Graden ifjor af Drukkenskab.
DiSse Sex tilbragte hele den N at med Kortspil, og det
saaledes, at H. Hansen og to Andre spillede de tre Du
nge ester hverandre lcrnS for Penge. Henad Morgen
stunden skiltes de ad, og den Ene, navnlig Peder Hansen,
som dar en af dem, der havde tabt alle sine Penge i
Spillet, fandteS om Morgenen druknet ved Skibsbroen."
De ncrvnte Beskyldninger bleve et P a r Dage ester
Dalget gjentagne i forkortet Skikkelse i „Berl. Tid." og
„Fcrdrelandet" med den Slutnings-Bemcerkning: „HanS
Hansen erkjendte alle Anklage-Punkterne og bencegtedc
ikke en eneste af dem. . . . . og erklcerede hast og tydeligt fra Talerstolen: at Han havde forelagt hele Sagen
for B a l t h . C h r i s t e n s e n , og at denne havde svaret,
at deri ikke laa Noget, som künde forhindre HanS Balg."
P a a denne Jndrykkelse gav „Bondevennernes S elflab"s Formand, Balthasar Christensen, et meget omstcrndeligt S v ar til Redaktoren af „Berl. Tid.", dateret
8. Oktbr. Af bette S var, der ogsaa indrykkedeS i „Almuevennen", gjengive vi folgende Uddrag:
1. „Derer Beretning figer, at „En af Vcrlgerne
i Henhold til RetSakter, som vare deponerede HoS DalgBestyrelsen, oplyste og godtgjorde, at HanS Hansen havde
vceret arresteret i Kjöbenhavn fra 9. Jan u ar til 7. M aj
1836 som mistcenkt for Delagtighed i et HoS Ander
Christensen i Kjong begaaet Tyveri, men at Han, uden
at Aktion anlagdeS, blev losladt." ZeA har ganske rigtigt svaret Ham (H. Hansen), at „den ikke laa Noget,
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som künde forhindre Hans Balg." N aar AjobenhavnS
Politi-Direktor har fundet, „uden AktionS Anlcrg", at
maatte loSlade cn for Tyveri mistoenkt og for denne
Mistanke i 4 Maaneder arresterot AlmueSmand, tor man
holde ng forvisset om, at denne maa have vceret fuldkommen uflyldig, og at Arrestationen har vceret en af
bisse sorgelige Vilkaarligheder mod „simple Folk" og
simple Folks personliae Ret og Frihed, der kun altfor
oste kan lcrgges Polm et til Last. Hos os, hvor den
RetSforfnlgte, til Skam for vor Tid og vore Love, ikke
har Udstgt til ved Hans Forholds Puakjendelse ved Domstolene at faa Oprejsning for Hans personlige Friheds
Berovelse, men vel Udstgt til kun at blive frikjendt med
den plettende Tilfojning af et: „for videre Tiltale",
vilde Politi-Direktoren visselig have sogt anlangt en
Justitsaktion, dersom denne havde frembudt den allermindste Chance mod Hansen. Jeg tvivlede og tvivler
derfor Heller ikke paa, at der i bette Hansens Mellemvcrrende med Kjobenhavns Politi-Direktor ikke findes
Noget, der med Skjcel og Foje tor anfores mod den
Forstnoevnte. Thi at have maattet lide og lide Uret,
er endnu ingen Brode eller Vancere, og er der Brode
eller Skam tilstede i bette Mellemvcerende, er det i det
Mindste ikke hos Hansen. Snarere forekommer det mig
at maatte vcekke Forundring og Fortrydelse, at man om
bette Forhold har kunnet erholde og deponere Retsakter.
Jeg troer, at Politi-Direktoren eller vedkommende Autonter ved Meddelelsen af bisse Retsakter har tilladt
sig, hvad der er u t i l l a d e l i g t , og hvad der Heller ikke
i Almindelighed tillades; men det forekommer mig i ethvert Fald, at Hansen, den ringe „Jndsidders og BomuldsvcrverS" borgerlige Agtelsc har faaet en Stor-JuryS
uafviselige8Eres-Äjendelse oaOprejSning derved, at Han
— trods bette og mod en M and som Prof. C l a u s e n
— har kunnet erholde 570 Medborgeres Stemmer til
Rigsdagsmandens Hcederspost.
2.
„At Han af Kjobenhavns Politi har kunnet faa
og har maattet modtage et Tilhold og en Trudsel, som
den anforte, synes vistnok at vcere beskjcrmmende og sorgeligt, men — for öS og vor Politi-Vcesen, ikke for Ham,
dersom Han ellers, som jeg vist haaber og tror, er en
uskyldig og hcederlig Mand. Jmod den Fornyelse af
Hank Bekj'endtffab med vort Politi vil for Resten RigS-
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Forsamlingen, der vil have at stadfceste ekler forkaste
Hans Balg, vel vide at beskytte Ham.
3. „Beretningen omtaler endvidere, at Han i Fe
bruar 1843 skal Have - deltaget i udsvcrvende Kortspil
hele Natten med forstjcrllige Personer, af hvilke En, der
havde tabt alle sine Penge, samme Morgen fandteS
druknet." Jeg tor ikke bencegte, at bette muligvis har
vcrret Tilfceldet, men har det kun vcrret denne eneste
Gang, at Han har spillet hele Natten, og er det, som
bekjendt, intet mindre end sjceldent, at "selv Fyrster og
Prindser uden Skade paa 2Ere og gode Navn have
turdet spille mange hele Ncetter igjennem, og det dog
virkelig tidt med helt „forfijcrllige Personer", saa kan
denne enkelte N ats „udsvcrvende Kortspil" dog vel ikke
tilregneS H. Hansen saa strängt, at Han derved skulde
vcere bleven uvcerdig til Valget. At En af de Medspillende tabte fit Alt og derefter „fandteS druknet", stak
dog vel ikke forstaas som en Sigtelse mod H. Hansen.
4. „Beretningen omtaler endelig, at Han ved sin
Arrestation i 1836 var i Folge med en forhenvcerende
Forbedringshus-Fange, men den omtaler ikke, om bette
Folge ikke var et rent tilfcrldigt. og om denne forhenvcrrende Fange overhovedet ikke var udenfor H. Hansens
ncermere Bekjendtskcib eller Omgang. Jeg har Grund
til at antage, at deres Samvcrren ved Arrestationen var
aldeleS tilfceldig. At Han, det dengang blodunge Mennesie (21 Aar gl.), under stt 8 DageS Ophold i Kjobenhavn skal häve lageret iblandt andet hoS den berygtede Bordelvcert Nagel i KongenSgadc, medenS Hans
Arrestation imidlertid foregik hos „en Madame i HolmenSgade", vidner vistnok öm, at Han paa den Tid i det
Mindste har fort et noget letfcerdigt Levnet; men ligesom maaste ikke saa gansie saa og vcerdige RigSdaqSmcend künde vcere ilde nok tjente med en minutros
(smaalig) Gransining i dereS UngdomSlivS Historie;
saaledeS syneS det i al Fald klart, at bisse enkelte med
en saa hadefuld Kunst-Fcerdighed grupperede Fakta i sig
selv kun bevise meget Lidet, og navnlig ikke det, hvorpaa det her kommer an. . . . Men i ethvert Fald vil
denne AlmueSmandS Dalg upaatvivlelig have en gavnlig Folge sor hele Landet. Bore LoveS og OvrighederS
altfor oste vilkaarlige og skaansellose Behandiing as
simple FolkS Mre, Navn og Rygte vil, naar Rigsdagen
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stal paaljende H. Hansens Adniissibilitet (kdgangsret),
blive underkastet en Provelse og Dom, der nceppe vil
blive udenFrugter for Menigmands RetSstilling i Sam fundet i flere Retninger.'
Af hvad der senere fremkom offenlig om og i Anledning af denne Dalgsag anfores endnu Folgende:
Eiler Hagerup fortalte paa Valg-Tribunen, at for det
omtalte Kortspil, der af Politi-Retten i Prcrsto dar bleven
anset for Hasardspil, blev H. Hansen idomt en Mnlkt
af 10 Rdl., men derimod ved Overretten f r i f u n d e n
for Tiltale. — Flere af Prcesto Borgere fortaltc, at det
dar f o r s t e Gang H.Hansen havde spillet Pengespil der i
Byen og har ogsaa voeret den sidste; „Almuevennen"
oplyste, at det hele Tab i det,.vilde S p il" efter Sigende
tun bestod af 2 K 3 Mark, og H. Hansen senere undcr
NavnS Ncrvnelse: „M in Gevinst, husker jeg ret vel,
bestod i fri Fortoering, der saavidt jeg erindrer dar
1 Mk.«
Nagtet Hans Hansen dar sig bevidst aldrig at have
gjort sig skyldig i nogen i den offenlige Mening vancrrende Handling, og nagtet det stod tydeligt og klart
for Ham og hanS politiske Denner, at den fände Bevoeggrund til Skriget og Stormen imod Ham var politisk
Had og MiSundelse, og intet andet end bette, udkl«tket
i ufordragelige og hykkelske Klocrkehjerner, fordi man
frygtede for, at Han vilde sejre og virkelig sejrede i
Valgkampen; saa var den sättige og fordringslose Jndfidder hojhjoertet og frisindet nok til at trcrde tilbage
fra det hoje TtllidShverv, der var blevet Ham overdraget
Han viste sig derved som en oedel Heltesjoel ligeoverfor
en lurende og lärmende Spionskare, anfort af Prcester.
Nogle Dage for RigS-ForsamlingenS Sammentrceden
tilmceldte Han den davoerendeJustitS-M inisterBarden
fl e t h , at Han nedlagde fit Mandat. Den Skrivelse,
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hvori bette stete, er dateret „Mern pr. Praests den 16.
Oktbr. 1848", blev oplaest i Rigs-ForsamlingenS 3. Msde,
staar indrykket i sammeS Tidende og i andre Blade og
lyder saaledes:
„Underdanigst Promemoria! Undertegnede Jndsidder og Bomuldsvcever HanS Hansen i Nörre-Mern i
Prcrsto Amt, der er udvalgt til Rigsdagsmand for bette
Amts 4. Lalgdistrikt, har ikke kunnet forblive uvidende
om eller uberort af den Mening, der udenfor min egen
Krebs har gjort sig gjoeldende imod bemceldte mit Valg.
Jeg troer at kunne og at burde boje mig for denne
Opinion, og bette falber mig saameget lettere, som jeg
ikke blot er overbevist om, at jeg efter mit Lands Love
har Ret til at fordre mig anerkjendt i den Hcederspost,
hvortil et saa overvejende Antal af mine Medborgere i
min egen noermeste Krebs ved deres Agtelse og Tillid
have käaret mig, men som jeg tillige kan give mig selv
det Didnesbyrd, at jeg ikke fortjener og med Guds Hjcrlp
aldrig fkal fortjene den haarde Dom, hvormed man uden
for min Krebs ikke tager i Betcenkning at stemple mig.
For saaledes ikke at give Anledning til Brydninger og
Vansteligheder, der let künde voere fladelige for Folkefrihedens S ag og besvoerlige for denne SagS Forkjaempere, undlader jeg ikke herved underdanigst at anmaelde
for Deres Excellence, at jeg ikke kan qive Mode paa
Rigsdagen, og derfor maa oede om nyt Palg foranstaltet
for mit Distrikt.
Underdanigst Hans Hansen."
Hans Hansen havde saaledes frivilligt bojet sig for
Stormen og sorblev hjemme i sin sättige JndsidderS tue, hvor Han, uden at lade sig anfcrgte og forstyrre
af Stormfuglenes hcese Skrig, NatuglerneS foeleHyl og
Eiler Hagerups falfle Ord, rogtede sin daglige Gjerning
med samme Troflab som hidtil; men samtidig dermed
udfoldede Han en saa ntroettelig Dygtighed saaveliTale
som Skrift i bondevenlig og frihedSvirkende Retning, at
Han stadigt befcestede sig mere og mere i sine StandSfcellers og andre jcevne Medborgeres Tillid, og HanS
Zndflydelse voxede D ag for D ag. Men Folgen heraf
Fremragknde danfl« B»nder.
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var og blev da ogsaa den, at Habet fra de saakaldte
„Intelligentes" og FornemmeS Side vedblev at forfolge
Ham til Hans Dov.
Ester Svigerfaderens Dod enedeS Han med Svigermoderen om, at hun, med Samtykke af Godseieren,
Grev K n u t h til Lilliendal, ftulde overdrage Ham sit
Fcestested, imod at Han ved en Aftcegtskontrakt flulde
fikre hende Ophold m. m. i hendes ovrige Levetid. —
Under 13. April 1857 oprettedes, forelobigt paa ustemplet Papir, en saadan Kontrakt, der tillige underflreveS
af EnkenS Broder, Hmd. Ole Hansen, som hendes Lavvcrrge, men derimod forelobigt ikke af VitterlighedsVidner. Den paafolgende 27. April modle alle P aagjcrldende paa Godskontoret, hvvr Enken afleverede sit
Fcrstebrev, og H. Hansen modtog da i sammeS Sted sit
Reversal-Fcestebrev. Enken modtog den 1. M aj Aftcrgtskontrakten, hvori hun blandt andet forpligtebe sig til
Folgende: „Saalcrnge min nnvcrrende Svigerson og
min D atier lever, forbeholder jeg mig Ret til og forpligter mig til, saalcrnge jeg lever, at gaa til deres
Bord og bespiseS som de selv. Skulde detuformvdenlige
Tilfcrlde indtrcrffe, at baade min D atier og nnvcrrende
Svigerson skulde vedDodcn afgaa, forend jeg, Johanne
HanSdatter, forbebolder jeg mig folgende Afgifter" osv.
D a GodSejeren ikke havde vcrret at formaa til at sikre
Enken den betingede og indrommede Aftcrgt, for det
Tilfcrlde. at hun overlevede sin Svigerson og Datier,
saa blev det sidstncrvnte Punkt udeladt af Original
Kontrakten som betydningslost. For Husfreds Skyld
maatte H. Hansen efter et AarstidS Forlob imidlertid
soje Enken i at tilfoje Kontrakten, som havde vcrret i
hendes Vcerge i over 58 Aar, den aldeles betydningSlose Scrtning med forandrct AarStal.
Som allerede ncevnt, mistede Hans Hansen den 15.
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Februar 1860 stn Hustru, og vedblev nu at vcrre Enkemand indtil i Novbr. 1861, da Han indlod sig i nyt
Wgteskab med Pigen M a r e n A l b r e t h S d a t t e r , med
hvem Han ligeledes levede et kjcrrligt Wgteflab indtil
sin Dod.
I Sommerens Lob 1862 fik den ovenncrvnte Aftcegtskvne, tilskyndet dertil af Andre, det Jndfald at
ville have sin egen Bolig og scrrskilt Undertag. Hun
henvendte sig med stcerke Klagemaal oder H. Hansen til
Grev K n u t h og GodS-Forvalter M ö g e n sen, men
Begge vare for retsindige Mcend til at ville indlade sig
med den sledske og „ufredsommelige Ävinde". D a hun
imidlertid havde bragt i Erfaring, asSognesoged L a r S
L a r s e n i Sageby — denne „de S tores" velbeljendte
tjenstvilligeHaandlanger, naturligvis i olle ilore og gode
Handlinger — saint Hmd. Peder Sorensen i Mern,
just ilke vare meget venligsindede mod H. Hansen, hen
vendte hun sig til disse Mcend om Raad, og hendes
Gang til dem var ikke forgjcrveS. Den „hcederlige" LarS
Larsen, der vist aldrig har fvrsomt den kristelige P lig t:
„at besage Enter og Faderlose", var endog strax villig
til at ville kjore for Enken til Amtmand B r u n , for at
forevise den formenlig fvrfalskede Aftcegtskontralt, og
henstille, vm der var nogen Anledning tilstede til kriminel Undersogelse. Lars Larsen stod jo i et venligtForhold til Amtmanden, hvis forste Stiller Han jo havde
voeret ved Folkethings-Balget i Prcrsto 1861, hvorimod
H.Hansen itke blot havde vcrret M odlandidatenH asleS
Stiller, men havde endog med mange Andre protesteret
>»od Gyldigheden af Amtmandcns Balg. Hvorom Al
ling er, en lriminel Undersogelse indlededeS mod H. Han
sen den 15. Decbr. 1862 ved Bordingborg nordre Birks
Extraret i Prcrsto, hvortil vare indvarslede, soruden
Enten vo hendeS Broker (Lavvoergen), endnu Sogne-
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foged Lar- Larsen, den ncrvnte Hmd. Peder Sorensen,
3 andre HuSmcend, men mcrrkelig nok ikke H. Hansen.
I dette og i nagle paafolgende Retsmoder — til hvilke
fidste Sidstncevnte ogsaa indvarsledes for at afgiveForklaring — indviklede Enken og alle hendeS Bidner sig i
de niest aabenbare Selvmodsigelser, hvilket RetSakterne
tilstrcrkkeligt godtgjore, og med Undtagelse af LarS Lar
sen, der ikke opfordredeS dertil, bekrcrftede endelig alle
Vidnerne dereS afgivne Forklaringer med Lodens Ed.
Dette stete den 30. Jan u a r 1863. Samme Dag havde
LarS Larsen anmceldt for den konstituerede Dommer,
Fuldmcrgtig T o m m e r u p , at „Enken havde beklaget sig
oder, at HendeS Lid havde vceret efterstrcebt af Hansen
og Hustru", det vil sige, som det Folgende flal vise, Han
varblevenfigtet sor — paat cenkt G i f t m o r d . Ved sin
Hjemkomst samme DagS sildige Asten erfarede Han af
fine strigende Born, at Politiet og LarS Larsen havde
vceret der og medtaget „Moder og Madmoder" hen til
et Sted i Byen. H. Hansen begav sig strax hen til det
betegnede Sted, hoS Gmd. R asm us Pedersen iS onderMern, hvor en Politi-R et var bleven sat, og Udfaldet
af Forhoret blev, at Tommerup ved M idnatstid lod H.
Hansen tranSportere til Prcesto, hvor Han forblev under
Anholdelse, indtil Han den nceste D ag kom i Forhor, og
da sorlangte til Protokollen, at en autoriseret Large ufortovet fluide undersoge Enkens SundhedStilstand. DistrikSlcrge F r o s t i Prcesto blev da beordret til endnu
samme D ag at undersoge hende. I den af Ham til Ret
ten afgivne Attest ansoreS efter Enkens Forklaring til
Ham, at hun antog fit Jldebefindende sor 2 Dage siden
for at vcrre „Forkjolelse", samt at hun udtrykkeligt bemcrrkede, „at Mcrlken og Kaffen, hun fik de ncevnte Dage
(da HendeS Liv var blevet „efterstrcebt"), blev til dem
Alle skjcrnket af samme Kande," „men jeg (vedbliver
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Lagen) anser det for meget mistankeligt, og antager,
at en eller anden Gift er bibragt hende, men paa hvad
Maade eller hvad S lag s, kan jeg ikke asgjore. Med
Undtagelse af, at den gamle Kone er naget tunghor, ser
hun forovrigt sund og rask og velnaret ud, og har en
meget god og ren Seng at ligge i." P a a denne Attest
grundede Dommeren, Justitsraad M a n t h e y , et Arrest
dekret mod H. Hansen. Ogsaa dennes Kone blev betagt
med Arrest. Noget Kaffegrums og en for Rotter i Lokumet hensat Grob, som man havde medtaget fra H.
Hansens Hus, blev kemisk undersogt af Apotheker Aa r Sleff i P rasto og derpaa indsendt til Ksobenhavn tilU ndersogelse af Sundheds-Kollegiet, der „ i n t e t M is t a n k e l i g t , e n d n u m i n d r e Gif t " fandtderi. Under
Hans OUgers lange Arrest optoges der Forhor i Sagen,
men ogsaa nu fremkom de storste Selvmodsigelser fra
Enken, LarS Larsen og de ovrige Bidner.
Som et markeligt BeviS paa den Opsigt, som
H a n s H a n s e n s Fcrngsling vakte blandt Hans Sognefolk, og den oprigtige Deltagelse, som en Del af dem
lagde for Dagen, kan ncevnes, at esterat man havde
forvisset fig om hanS Uskyldighed, indgave 33 Mcend
et Andragende til Politi-Retten om Hans Losladelse.
T et lod saaledeS:
„Til Vordingbvrg nordre BirkS Politi-Ret! Angaaende Arrestationen af Vcever Hansen i Mern have
vi Undertegnede, da forskjcrllige Rygter, siden denne Hand
lings Foretagelse, have krydset hverandre, hvoraf rigtignol de Fleste have lydt til Hansens Fordel, sogt ncermere Oplysning herom. sordi vi, stottende öS til Rygternes Udsagn,' fik Anelse om, at Vcever Hansen dog
muligvis var sigtet for Mere, end strcenqt taget var berettiget mod Ham, nemlig attenteret Giftmord mod sin
sorhenvcrrende Svigermoder. Di sogte diSse ncrrmere
Oplysninger ved at henvende os til bemcrldte Hansens
Svigermoder, hvis Udsagn vi antoge den «rede Ret
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lagde ttl Grund for fin FremgangSmaade, for at höre
HendeS Udsagn om og Forhold til bem aldteSag, fremfort af hende selv; men det frapperede öS i hoi Grad,
at S agen dar taget saaledes som stet er, da hun paa
det Besteinteste paastod, «at hun ikke alene ikke havde
market det Mindste til saadan Hensigt, men ej Heller i
fjerneste M aade havde MiStanke om eller Frygt for saadant." Thi naar Hansens Svigermoder, mod hvem
Attentatet flulde vcrre rettet, og som vel iscrr eller dog
for Storstedelen flulde vcere berettiget til at nare og
angive MiStanke, ikke alene ikke har market det Mindste
til saadan Henfigt. men ej Heller i fjerneste Maade havde
MiStanke om säadant; saa har det forundret öS, at den
«rede Ret, som dog vel ikke er alvidendc, har kunne
kaaet en saadan MiStanke, ja, hvad mere er, at den har
kunne saaet lovlig Grund til at lade Folk og navnlig
H äv er Hansen arrestere derfor. Af Hansens SvigermoderS videre Forklaring fremgik det vel, at hun om
TirSdagen og TorSdagen for Hansens Arrestation, som
ftete Fredag Asten, havde Haft Opkastelser, hun troede
hidrorte fra „Feber", da hun ikke i fjerneste Maade antoq at have nydt nogensomhelst Spise eller Dritte, som
ved fin Afsmag künde berettige hende til at tro, at det
Var Aarsagen. Hun meddelte endvidere, at Hr. Distrikts
lage F r o s t fra Prasto indiandt sig hoS hende omLordagen for at undersoge HendeS Tilstand, og at Han, trodS
HendeS (Hansen- Svigermoders) Benagtelse, vilde gjore
gjaldende, at hun havde fa'aet Noget ind at opkaste af;
men denne Paastand maa dog anses for at vare for
ufuldkommen til heraf at kunne udlede nogensomhest
MiStanke, da vi ikke antage, at nogen Lage 2 -i 3 Dage
efter kan se Aarsagen til et MennefleS Opkastelse, naar
Han ikke ser det Opkastede. D et fler vist ikke sjaldent,
at et Mennefle faar Opkastelse, uden at det som S u r
rogat til fine Fodemidler har faaet et eller andet Brakmiddel. Bemaldte Lage paastod tillige — efter KonenS
Udsagn —, at hun ingen Feber havde hverken med Kulde
eller Hede, uagtet hun forsikrede, hun laa i en stark
Sved. Ester det af Konen saaledes Meddelte fljonne
vi ikke andet, end at Lagen» Erklaring, naar den strider
saa meget mod KonenS Angivelser (Ü.tt. Alt efter Hen
deS eget Udsagn). ikke kan vare berettiget til at tages
saameget i Betragtning, da Han ikke bar sei det Opka-
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siebe, og altsaa stottet fin Paastanb alene paa Formodning. Jfolge det Foranforte forekommer det öS, at den
cerede Poliü-R et ikke af S agens Stilling og Danstelig«
heb künde vcere blevet ansporet til at anholde og belcegge
Dcever Hansen med VaretcegtS-Fcengsel. hvorfor vi haabe,
at den cerede Ret, efter de OplySninjier, som nu syneS
at vcrre tilstede for Hansens Ufiyldighed, vil loSlade
Ham. Men jkulde den cerede Ret, imod Forvenining,
ikke tro at kunne loSlade Ham, tillade vi öS paa Hansens
Degne at udbede os en Udskrift af den, ifolge Grundloven af 5. Ju n i 1849 tz 85, afsagte Kjendelse; og reservere vi os forovrigt al muligRet t'l athavevorOpmcrrksomhed henvendt paa Sagen under denS Behandling for Retten som til at fremdrage denne S a g for
Offenligheden."
Af de Mcrnd, der havde underflrevet dette Andragende, indkaldtes 4 derpaa for Retten for at afgive
Forklaring over, om ogsaa Enken virkelig havde gjort
sig fkyldig i i de omtalte Selvmodfigelser. Reiten havde
hidtil ikke af Forhorernc kunnet faa Oje paa dem. Heldigvis havde man to uvedkommende Didner paa EnkenS
Ord, og Udsagnet blev derfor lovligt bevist den 12.
M arts. Samme Dag blev H. Hansen losladt, Hans
Kone var bleven det tre Dage tidligere. UndersogelseSAkterne i begge S äger bleve derpaa sendte til Amtet,
der ikke fandt Anledning til S o g s Anlcrggelse imod
Ham, hvad G i f t - H i s t o r i e » angik, men derimodbeordrede S a g „for bedrageligt Forhold" i Anledning af
AftcegtSkontrakten. Prokurator H j o r t blev beflikket som
Aktor, Kammerraad R i n g b e r g som Defensor i Sagen.
I Aktors Jndlceg af 20. April hedder det: „D a der
forovrigt ikke er forandret Noget i KontraktenS Jndhold
tend en forandret D ato i PaategningeM, og Paategningen ikke gjorde yderligere stemplet P apir fornodent,
saa ved jeg ikke, om deraf kan udledeS Noget til S totte
for Aktionen, endskjont det er denne Omstcrndighed, der
har givet Anledning til UndersogelsenS Jndledning.-
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Han androg paa, at Tiltalte f r i f i n d e s „for videre
Tiltale, mod at betale S agens samtlige Omlostninger.*
Den 4. M aj gav Defensor fit Tilsvar i Sagen, drog i
samme uden Sky alle de Forklaringer frem, som i Sagen
vare fremkomne mod H. Hansen, provede og vejede dem
med en Sikkerhed og Dygtighed, der fortjener al P aastjonnelse, og viste, at alle diSse Forklaringer vare for
leite til at danne noget lovligt Bevis imod Ham, hvis
Ufiyldighed i det paasigtedeForhold synteS klar, og efter
at havr nedlagt Paastand om, at der tilloeggeS H. Han
sen „fuldstcendig Frifindelse og SagenS Omlostninger
paalcegges det Offentlige", stutter Han fit Jndlcrg med
folgende fände og vcerdige O rd: „Det er notorisk, at
Tiltalte staar iSpidsen for eller er en af de virksomste
Deltagere af et stört politifl P arti her paa Egnen, der,
man domme forovrigt om detSVirksomhed og detsM aal,
som man vil, ikke kan frakjende det fuld Berettigclse i
et konstitutionell Liv. Dette P arti staar fiarpt imod et
andet politifl P arti her paa Egnen, og da begae P a r
lier ere menneflelige Skrobeligheder undergivne, er det
en Selvfolge, at Partiernes Bitterhed, for ikke at sige
Had, i de politifle Forhold gaar oder paa de private,
og dette har ncrppe vcrret uden Jndfiydelse med Hensyn
til de af Forfljcellige afgivne OplySninger under Sagen."
— Den 18. M aj afsagdeDommeren, Justitsraad M anthey, Dom i Sagen, der lod paa, at H. Hansen frif a n d t e S „for videreTiltale og imod at betale Sagens
Omkomstninger." I Doms-Prcemisserne anfortes blandt
andet folgende M otiver: „at Enken er et gammelt, svageligt og dovt Bonde-Fruentimmer" (se Lagen Fr os t ' s
Attest, S . 341), „som ikke kan läse Skrift, og at det ses, at
Tiltalte ikke er ukyndig i Affattelsen af Dokumenter". Kort
sorud havde Dommeren udtalt for H. Hanse» den Erkjendelse: „at om end H. Hansen ved denne Lejlighed
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havde lidt en stör Uret, saa künde Han tröste sig ved
Gud og sin Samvittighed, og at der var stere og sornemme Mcend, som havde lidt en storre Uret." H. Han
sen appellerede Dommen til Overretten. En OverretsProkurator J a k o b s e n — tidligere Sagforer for Lars
Larsen i en vis Kornsag — ansogte, mcrrkeligt nok, J n stits-Ministeriet om Tilladclse til at bestikkes som Aktor
for Overretten, OverretS-Prokurator A l b e r t i tilbod sig
at veere H. Hansens Defensor, bestikkedes dertil og indstillede snart til Retten om at saa en lang Rcekke man
gelfulde og ntilstrcrkkelige Oplysninger i S agens Atter
ncermere oplyste gsennem nye Forhorer. Retten bifaldt
de fleste as Hans Jndstisiinger, men ilke alle, saaledes
ikke at saa ncrrmere oplyst, hvorvidt LarS Larsen havde
sagt: „at Han knnde saa Enken til at sige, hvad Han
vilde have." Nye Forhorer bleve nu optagne, og endelig afsagdes i M arts 1864 OverretS-Dommen, hvorved
H. Hansen f ulds t cendig f r i s a n d t e s sor A k t o r s
L i l t a l e , imod at detale S agens Omkostninger for
degge Jnstancer.
Saaledes havde H. Hansen faael en i det Bcrsenlige tilstratkelig Oprejsning ved Domstolene for de Forfolgclser, Han i henved halvandet Aar havde vcrret Gsensland for. H adetSJld ulmede dog under Asten, og efter
et P ar Aars Forlob brod den alter ud i lys Lne. Han
var nemlig iSlutningen as 1861 bleven valgt til S o g n e F o r s t a n d e r ; men Forstanderflabets Formand, GodsForvalter B o s e r n p paa Hovdinggaard, viste ved fiere
Lesligheder, at Han troede, ifolge sin störe Intelligentog Hose Stilling i Samfundet, at vcere en Storm agt
ligeover sor Ubetydeligheden, den sättige Bomuldsvcrver.
Her stal tun anforeS Ire as de stedfundne Sammenstod
mellein dem. Nogle Dage efter H. Hansens Fcrngsling
den 30. Jan u ar 1863 sammenkaldte Bosernp et For-
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standerflabS-Mode, i hvilket Han efter Haie Beklager udbrod med himmelvendt Blik: „Nu maa vi suSpendere
Ham som Medlem af Forstandersiabet!" og da der ytrede- Tvivl, om at Forstandersiabet var berettiget dertil, svarede Boserup: „Det er efter Laven!" Efter sin
LoSladelse gjorde H. Hansen i et Forstandersiabr-Mvde
Formanden opmcrrksom paa den ulovlige Suspension,
men nu hed det: „Troer De da, jeg vilde samarbejde
med Dem, saalcrnge De fad derude i Prcrsto?" — En
i Udbv Sogn boende Jndsidder-Familie (JenS Pedersen),
der var forsorgelseSberettiget i Mern Sogn, havde lange
vcrret hjemsogt af haarde Sygdomme og stör Nod. P aa
et Bonflrift af H. Hansen og cn anden Sogne-Forstander,
Gn»d. RaSmus Hansen i Taageby, udbetalte Prcrsten
Kal len bach , der var Formand for Mern Fattigvcesen,
ialtbRdl . til den nodlidende Familie. Dette siete 1865.
Ved FattigregnflabetS Revision i 1866 fremkom hint
Bonflrift samt en Regning fra Udby Sogns Fattigvasen, og Udbetalingen af Mern FattigkaSse for JenS
Pedersens Familie udgjorde ialt 22 Rdl. DiSse Penge
flulde H. Hansen, efter BoserupS Paastand, tilbagebetale.
Regningen fremlagdeS itke. D a H. Hansen gjorde opmcerlsom paa, at Han og den kort fornd afdodeRaSmuS
Hansen havde i Forening kun de det for Familien, og
at det var Prcrsten, der havde handlet og tilmed hand
let mennefleligt; saa lod den kloge og fromme Formandk
O rd: „De Dode skal man lade i Fred, og Prcrsten maa
man ikkc blande i Sagen, thi Han var nodt til at gjore,
hvad Han har gjort." Efter Hans Mening künde man
imidlertid afvente, „hvad SognetS HartkornSbrugere vilde
flge herom." En Klage til Forstandersiabet udfcrrdigedeS,
ovenncrvnte LarS Larsen tog sig med stör Jver af at
samle Underskrifter paa den i 3 af SognetS Byer, og
Hmd Peder Sorensen fik saa Klagen til at undersiriveS
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i Mern, men den Sidste vandt blandt samtlige Byens
Gaardmcend kun 1, siger og flriver kun en Underflrift;
hvorimod „den godePeer" vandt deSmere S pot ogLatter. „Vi kan godt lugte Lunten," mente Nogle, og Andre
talte saa smaat om, at de magelig künde «fljcelne en
Rcevepels sra et Faareflind." I nceste ForstanderflabS
Mode forlangte Formanden, at H. Hansen fluide betale
de 22 Rdl. af egen Lomme, da „flere af SognetS Beboere fordrede det", men Regningen fra Udby vcegrede
Han sig ved at fremlcrgge. Denne Voegring aabnede
Djnene paa 3 af ForstanderskabetS Medlemmer. E t Tildud af Formanden om, at Forstanderflabets Medlemmer
künde paa ligelig Maade fordele denne Udgift paa sig
selv indbyrdes, fraraadte H. Hansen at gaa ind paa, og
Sagen blev alter udsat. I Modet i Ju li Maaned fremkom Formanden med en fornd af Ham affattetKjendelse,
hvorefter H. Hansen enten inden 8 Dage flulde betale
de 22 Rdl. eller i modsat Fald suspendereS som Medlem af Fvrstanderflabet; for at faa en Stemmes Overvcegt, maatte Han true med, at dersom H Hansen ikke
blev suspenderet, hvis Han ikke betalte de 22 Rdl., vilde
Han (Boserup) udtrcede af Forstanderflabet. H. Hansen
Protesterede mod FormandenS Dommer-Myndighed og
fordrede til Protokollen Sagen hcnvist til AmtSraadetS
Afgjorelsc; men Formanden foretog sig intet Skridt i
saa Hcnseende, hvorimod Han berammede et nyt Mode
den 1. August. Skjont H. Hansen ikke blev indvarSlet
til dette, indfandt ban sig dog; men da Han ikke havde
betalt de 22 Rdl.. für Formanden op og forlangte
Hjcrlp til at smide H. Hansen ndenfor. Han fik denne
Hjcrlp af Hmd. Tonne Pedersen let af Vidnerne i den
foran ncrvnte Kontraktssag) og et andet Medlem, ogH.
Hansen blev saaledes af Formanden og to vcrrdige SogneForstandere befordret baglcends ud ad Doren, hvorpaa
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Formanden, stolt af den udforte Heltedaad, med triumserende Mine smak Deren i sor Ncesen af den stakkelS
Synder. Nu vor der intet Andet for denne at gjore,
end at klage til AmtSraadet over den lidte Medfart og
Uret, hvilket Han ogsaa ojeblikkelig gjorde. Nogen Tid
derefter erhvervede Han sig en Attest fra Proesten Lund
i Udby, der udviste, at der af Udby Sogn i 1865 var
ndlagt til Loege og Medicin til den omtalte faltige F a
milie paa Mern SognS Regning 17Rdl. 11
Denne
Attest tilstillede Han AmtSraadet, „sor at det heraf vilde
Innne se, at Hr. Boserup har Haft sine gyldige Grunde
til at trodse de gjentagne Opfordringer om at fremlcegge
for Forstanderfiabet den af Ham paaberaabte Regning
fra Udby". Ester at Erklcering over Klagen var indhentet fra Forstanderstabet, afsagdes der i AmtsraadSModet den 10. Decbr. 1866 folgende Kjendelse:
„Efterat Sogne-Forstanderstabet under 26. Septbr.
d. A. havde afgivet Erklcering over et Andragende fra
Vcrver H a n S H a n s e n af Mern, i hvilket Han, der er
Medlem af Forstanderstabet, havde besvceret sig over, at
Forstanderstabet havde affordret Ham 22 Rdl., som Han
flulde have foranlediget mod Forstanderskabets Villie
udbetalte til den i Udby boende men i Mern forsorgelseSberettigede Jndsidder JenS Pedersen og Familie, og,
da Han vcrgrede sig veb at betale samme, havde suspenderet Ham som Sogne-Forstandcr, har denne S ag vceret
forhandlet i Prcrstö AmtSraadS Mode den 10. dennes.
- Raadet künde efter de modtagne Oplysninger ikke
finde, at Sogne-Forstanderstabet havde nvgensomhest Berettigelse til al affordre HanS Hansen de ommcrldte 22
Rdl., allerede af den Grund, at ikke Han, men Sogneprcrsten, havde betalt de omhandlede Penge, af hvilke
endda omtrent 17Rdl. ikkun ere en R e f u s i o n afUdby
SognS Udlceg til Lcrge og Medicin og ikkun 5 Rdl. ere
udbetalte i 2 Gange efter HanS Anmodning af Sogneprcesten, af hvem de saaledes, om de, — hvilket'ikke
syneS at vcrre Tilfceldet — af denne vare uretteligen
detalte, maatte tilbagebetaleS. Men endnu mindre Net
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har Forstanderstabet til egenmcrgtigt at suSpendere et
Medlem af samme fra sine Funktion«!; denne Suspen
sion vil saaledes uopholdeligen vcere at hceve.
„Hvilket tjenligst meddeles til behagelig Esterretning og Jagttagelse.
Prcesto Amtshus, den 12. Decbr. 1866.
Brun."
Endelig komme vi til det tredie og sidsteSammenstod mellem Voserup og Hans Hansen, hvilket var morkt
og alvorligt not i sin Begyndelse, men endte med den
vcerdige Boserups glimrende Selvforherligelse og med —
Latter paa Hans Regning. D et sidste Forstanderstabs
Mode for 1866 berammedes til Afholdelse den 28. Decbr.,
og Boserup maatte bide i det sure SEblc ogsaa at indvarsle H. Hansen til samme, altsaa selv aabue denDor
for Ham, som Han ved Hjcelp af Nceveretten havde smidt
Ham ud ad og tilsmarkket for. Forstanderskabet maalte
naturligvis gjores bekjendt med Jndholdet af den ankomne Hjobspost. H. Hansen fik endelig Ordet, men
da Han viste, at det var Formanden, der havde givet
Sagen det vrange og grundfalske Udseende, som den
havde faaet i Forstanderskabet, git Naturen hos Boserup
igjen over Optugtelsen, ja Han gik endog saaledes ud
af sit gode Skind, at Han sprang vp fra sit Scede henimod Dceveren med det myndigeUdraab: „Ieg forbyder
Dem paa det Bestemteste at bruge saadanne Udtryk, som
at jeg har bildtForstanderskabet Noget ind." H.Hansen
lod sig ikte forbloffe og fordrede Ret til uforstyrret at
udtale sig. D et hjalp, men kun for et Djeblik, thi For
manden gav sig saaledes til at tale i Munden paa Ham,
at et P a r andre Forstandere foreholdt Formanden mildt
det Upassende i Hans hele Optrceden i denne S a g for
og nu. Ester endt Storm skred man til Valg af Formand for noeste Aar, og — Udfaldet? Den Mand, der
i 18 Aar havde beklcedtFormandsscedet, blev ikke gjenvalgt: 4 Medlemmer gave en Gaardmand deres Stemme,
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en HuSmand fik 1 S t. og Boserup 3 Stemmer. O Li
der, o Sceder! At veje og vippe Boserup, nej det Var
dog for galt! „Jeg stemmer paa mig selv! De flal
dog ikke have dereS Krig freml" udbrod den degraderede Attenaarige med et krafiigt S lag for fit Bryst.
SaaledeS fik ogsaa Boserup 4 Stemmer, og ved at
tillcrgge sin egen Stemme „dodbelt" Vcrgt, erklcrrede
Han sig selv som valgt Formand. En Foresporgsel
til Amtet fra 4 Medlemmer. om et saadant Selvvalg
var gyldigt, besvaredes dekrceftende. Synd og
Skam vilde det vcere, om ikke S ligt optegnedes for
Nutid og Fremtid. Ordene: ^Jeg stemmer paa mig
selv!" kunne jo engang indprceges paa Gods-Fvrvalter
Boserups Bautasten, om Han ellers faar nogen.
Om Bomuldsvcrver H a n s H a n s e n skal endnu
tilfojes, at Han af fine Sogne-Medborgere ogsaa hcedredes med andre Tillidshverv, foruden det allerede ncrvnte
som Sogne-Forstander. Han valgtes og flere Gange
gjenvalgtes til S o g n e f or m and for„BrandforfitringsForeningen for rorlige Ejendele i Prcrsto og tilgrsendsende Ämter" og for „Livsforsitrings-Foreningen for
Kreaturer i SjcellandS S tift", og vedblev at vcere det
indtil sin Dod.
Af Groemmelse over den Medfart, der var bleven
Ham til Del, navnlig fra Aaret 1862, da Had og Forsolgelser iscrr strommede ind over hanSHoved, svcekkedeS
Hans Helbred Dag for Dag, indtil Doden endelig gjorde
Ende paa alle hanS Lidelser den 5. November 1867,
efter at Han havde opnaaet en Levealder af lidt over
52A Aar. Som Bondemano var Han aabenbar en af
vor Friheds trofasteste og dygtigste Talsmcrnd, vel endog
en af denS M ärtyrer.
H a n S H a n s e n s M i n d e leve lcenge b l a n d t
F r i h e d e n s f ä n d e Denner !
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32. Jeus pe-ersen,
GtiardfcrIIer og Sognesoged i 5mrrnp (Pralls Amt).
Stevns Herred, omtrent 3 Fjerdingvej fra Vemmetoste Kloster, ligger Kirkebyen Smerup, hvor den Mand,
hviS Livsfcrrd her stal flildres i nogle lette Trcek, levede
og foerdedes som Fcrstebonde i omtrent en MennefleAlder og i samme Tid vkd sin retflafne Bändel, sin
lommunale Birksomhed og sin utrcettelige politisteSamsundsaand stabte sig et Eftermcele, der lcrnge vil leve
dlandt Hans SEtlinge og Hans Standsfceller i en vid
Omegn. Avr at bidrage til, at Hans Eftermcele ogsaa
maa leve hos den danste Bonde rundt vm i Niget, levere vi her en kort Livsstildring af Ham, idet vi ved
samme benytte dels nogle Mindeord, der sremkom om
Ham ved Hans bodelige Afgang, dels nogle private Meddelelser, vi senere have vidst at komme i Besiddelse af.
2 e n s P e d e r s e n fluede forste Gang Dagens Lys
den 14. Jan u ar 1805 i Kirkebyen Haarlev paa Ballo
Stiftsgods. HanS derbvende sättige Forceldre, Gaardfcrster og Sognefoged Peder Svendsen (dobt I. Novbr.
1778, -s 6. Decbr. 1846) og Hustru Ane Jensdatler
(dobt Sondag Septuagesima (23. Jan .) 1785, i 27.
Decbr. 1848), havde Nod med at opdrage og forsorge
deres 6 Born, og diese maatte derfor tidlig drage ud i
Verden, for selv at bryde sig e» Bane og ved egneKrcrfter se at blive til noget D ygtigt og Godt i Verden.
Ester endt Borne-Opdragelse og Skole-Underviisning
konfirmeredes Jen s Pedersen af Sogneprcesten VillemoeS
1. Sondag efter Paaste 1819, hvorefter Han i nogle
Aar deltog i de almindelige landlige SySler i Fcedrenehjemmet. D a Han havde naaet den befalede Udstriv»
ningS-Alder for Krigs-Tjenesten, Irak Han ved Sessionen
1827 „Frilod", og blev saaledeS fri for at tage Mu-
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stellen paa Natten, hvilket dengang var langt vcrrre end
nu. Han forlod nu sine ForoeldreS Hus og drog til
Kjobenhavn sor at fvrsoge sin Lykke i den störe By.
Her fit Han Tjeneste som Gaardskarl, Lykken var Ham
ret günstig, og ved Flid, Sparsommelighed, Punktlighed
og Orden erhvervede Han sig Saameget, at Han efter 8
Aars Ophold i Hovedstaden künde tcenke paa en egen
Husstand. Tanken blev snart til Handling, og den 25.
Oktober 1835 cegteviedeS Han i sin Fodebys Kirke af
Sogneproesten Nyholm til sin Fcestensmo E l i s a b e t h
J e n s d a t t e r (fodt i Lejerstofte By den 14. M arts
1809, konfirmeret i Lyderslev Kirke 1823 af Provst Engelbreth), en D atier af Gaardfcester Jens Jensen i Lystrup (fodt i Lejerstofte 1761, -s- 24. Novbr. 1835, 74
Aar gl.) og Hustru Ane Nielsdatter (fodt i Tollerod,
Terslev Sogn, 1781, -f- 30. Jan . 1853, 72 Aar gl.).
Forinden havde Han imidlertid sikret dem et falle?
Hjem ved at udakkordere Fcesteren og selv at faste den
Gaard i Smerup By under Bemmetofte Klostcrgods,
hvor Han noget over 33 Aar senere endte sine Dage.
Gaarden, styldsat for 7 Tdr. 3 Fdk. Hartkorn med et
Areal af 46H Td. Land geometrifl M aal, var i en yberst
maadelig Forfatning, Lodden forsomt og Bygningerne
faldefardige. Jens Pedersen maatte derfor forst og
fremmest arbejde paa den forkvaklede Jordlod, og Han
gjorde det med Lyst og frejdigtMod, thi Han var overbevist om den Sandhed, der ligger i de to gamle Ordsprog: „Bondens Fjed gjor Ageren fed", og: «Den
bedste Gjodning falber af Herrens Sko". Ved en sorstandig og omhyggelig Behandling blev Jordlodden der
for snart saa god, at Han künde henvende sin Opmarksomhed paa de uSle, utatte Bygninger. Efterhaanden
opbyggede Han da Gaardens 4Langer, anlagde en scrrdeleS nyttig og hensigtssvarende Have og indrettede Alt
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saa smukt, nyttigt og tidssvarende, at Hans Gaard med
Rette betragtedes som en „Monstergaard" for en storre
Omegn. At Han under disse Omstcrndigheder havde
meget at kjoempe imod, er indlysende; men understottet
af sin trofaste Hustru labte Han aldrig Modet, og hvorvel det havde vceret rimeligt, om Han havde ladet sine
Tanker inest gaa op i egen Beregning og for egen Kor
del; saa vor der allerede fra Hans tidligste Tid vakt en
FrihedSsands hok Ham, der ikke tillod Ham at indsnevre
sine Tanker til sit Eget alene. Derfor tog Han tidlig
Del i Alt, hvad der scrrlig vedrorte Hans S tand, sluttede sig noje til de Moend. der vptraadte som Bondestandens Ledere og Talsmcend, og virkede efter sin bedste
Overbevisning i Forening med disse. Han künde gjore
det; thi Han var en sjcelden oplyst Bonde, begavet med
en sund Dommekraft og en fast Villic til at fremme,
hvad der efter Hans inderligste OverbeviSning var Ret.
Saaledes var Han den Forste, der med Besindighed men
alligvevel med Alvor og Bestemthed virkede for N a tu r a l a r b e j d e t s A f lo s n in g paa Klosterets Godser,
og Han nod den Glcrde at se sine Bestrcebelser i saa
Henseende kronede ined Held. I sine ncrrmeste Omgivelser var Han en saa anset Mand, at Han hcedredes
med det cne kommunale Tillidshverv efter det andet.
Han var saaledes S o g n e - F o r s t a n d e r i 17 Aar fra
1841 og fra 1850 til 1861, derunder indbefattet F ä l 
lig - og S k o le - F o r s ta n d e r , samt fra 1856 til 1861
tillige S k o le p a tr o n ; — Han v a rS o g n e fo g e d i 24
Aar fra 1845 til sin D od; — Han var L ceg d sm an d
i 14 Aar fra 1848 til 1862; — Han var A m ts ra a d S m ed lem i 6A ar fra 1850 til 1856; — h a n v a rV a n d og H e g n ssy n S m a n d i 1 0 Aar fra 1852 til 1862; —
Han var F o rlig S m c rg le r i Tyendesager i 1 5 Aar fra
1854 til sin D od; — Han var V o ld g if ts m a n d ved
Aremragende danfle Bsnder.
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HoverietS AfloSning under endel af Grevflabet Bregentved; J o r d b o n ite r in g S - M a n d i endel Aar til fin
D od; S n e - og B ra n d fo g e d samt L ig sy n S m a n d
en halv SneS Aar, foruden alle de adrige kommunale
Bestillinger og Ombud, hvoraf vist ikke en kan ncevneS,
uden at jo Je n s Pedersen har udfort den, hvilket Alt
tilsammen vidner om, at Han Var en dygtig Mand, og
at man havde Tillid til Ham. De hojere Myndigheder
fandt sig alligevel ikke foranledigede ti! at indstille den
dygtige og samvittighedsfulde, men dem sagtenS sor frifindede Bonde til nogen offenlig HcrderS-Bevisning —;
noget andet vilde det vel liave vcrret, hvis Han havde
sogt at erhverve sig StormoendS Gunst ved at modarbejde FrihedS-Bevcegelserne hoS sine Standssceller —,
men den fandt Han sig med den storste Rolighed og
Selvfornegtelse; Han fandt i sin gode Selvbevidsthed og
i den Tillid og Hojagtelse, der fra alle Sider i en meget vid OmkredS vistes Ham af Hans Standssceller og
af FrihedenS TalSmcend, fuld Erstatning sor hvad An
dre saa tidt anse sor at vcrre af uersiatteligt Vcrrd:
denne Tillid og Hojagtelse betod sor Jens Pedersen
langt mere end et SolvkorS paa Brystet, hvorvel Han
künde have haaret et saadant uden Rodme. — Foruden
fine mange kommunale Bestillinger havde Han ogsaa
endel p r iv a te Tillidshverv at udfore. Blandt diSse
bor her ncevneS, at Han var Medlem af og Ordforer sor
e n D e p u ta tio n til F re d e rik d e n S y v e n d e , hvilken
i fin Tid var valgt af Bonderne paa Vemmetofte Klostergods angaaende GodSforhold.
I det mere omfattende politiske Liv deltog J e n s
P e d e r s e n som Faa, og allerede sra „Stcrnder-Forfatningens" forste Lider samledeS Han med Ligesindede ved
storre Moder, opmuntrede, raadede og i sncrvrere Krebse
ledede Forhandlingerne. D a et storre FrihedSlyS op-
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randt for Danmart og den danfle Bondestand under
F re d e rik Folkekjoer, klaredeS det maafle forst allertydeligst for Ham, at Han selv og hanS StandSfoeller
vare frie Moend. Ved Rejser til de forskjcellige politifle
Moder, ved Brevvezel med de agtede Moend: T s c h e rn in g ,
B a lth a s a r C h ris te n s e n , A lb e r ti, I . A. H a n 
sen og siere Andre sattes Han istand til at virte i
Frihedens Interesse, og Hans Jver paaskjonnedeS derved, at Han hcedredeS med bisse Moends fulde Tillid,
som Han aldrig svigtede. Han var og vedblev at voere
en af de oprindelig crgte „B onde v e n n e r." — Som
crldre Mand onskede Han sig fritagen for nogle af de
Byrder, den nye Kommunallov tilloegger KommunenMedlemmer; bette stete dog Ute af Ulyst, men snarere
for at give Ungre Lejlighed til at tage fat, hvor Han
slap. S ine politiste Anskuelser blev Han tro indtil fit
Endeligt. Han dode den 18. Januar 1869 efter 3 UgerS
smertefri Sygelese, 64 Aar og nogle faa Dage gam
mel, efterladende sig en trofast Livs-Ledsagerinde og 6
Born, hvoraf Sonnen, Sognefoged J o r g e n J e n s e n ,
er Gaard-Bestyrer for sin gamle Moder (M aj 1871).
At J e n s P e d e rs e n var en agtet og afholdt
Mand, det viste sig ved Hans Jordscestelse, hvor en talrig
S tare af de forskjcrlligste Samfundsklasser ledsagede og
Sognefogderne i Jurisdiktionen bare HanS afsscelede Legeme til dets fidste Hvilested paa Smerup Kirkegaard.
Hans S tov hvile der i uforstyrret Ro! Hans Minde
leve i levende Kjcrrlighed hos Frihedens Venner i
Vemmetofte-Egnen og rundt om i Danmark.
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33. Mogeus pedersen,
Gaarde>er i LhorKildstrup (Rjskenhavns Amt)
„ ^ a a r en mere eller mindre bekjendt og fremragende
M and eller Kvinde i de hojere stillede S tander i Sam fundet afgaar ved Doden, er en af de ncrrmeste Folger
heraf den, at den AfdodeS LivS-Lirksomhed flildreS i de
offenlige Blade med kortere eller omstcrndeligere Troek.
D et er en SlagS litercrr Bavtasten, man oprejser til
Minde om den Afdode for Samtid og Eftertid. Der
kan ikke indvendeS nogen virkelig gyldig Grund imod
denne i sig seid smukke Skik; kun Var det at onske, at
den bragteS i Anvendelse ikke blot ved den dodelige Afgang af hojere stillede Personer, men ogsaa udvidedes,
mere end Tilfcrldet hidtil har vceret, til virkelig frem
ragende Personer af det störe menige Folk. Der skal i
det Folgende gjoreS et Forsog paa at meddele en kort
Skildring af en scrrdeles hcederlig og i en vid Omkreds
hojt anset Bonde, forhenvcrrende Gaardejer M o g en S
P e d e r s e n i Thorkildstrup paa gamle RoSkilde (nu
KjobenhavnS) Amt." Med foranstaaende Ord indledede
vi i et P a r offenlige Blade i Begyndelsen af I86S en
kort LivSflildring af MogenS Pedersen ved Hans dode
lige Afgang, og vi gjengive denne Skildring her lidt
fuldstandiggjort med nogle senere indhentede OplySninger.
M o g en S P e d e rs e n blev fodtiNabosognetLyndby
den 11. August 1800 og var den Ängste af 13 Sodflende.
HanS Forceldre vare Gaardfcrster Peder Larsen og Hustru In g er NielSdatter, en D atier af en Gaardfcrster
NielS Hendriksen sammesteds. Ester sin Konfirmation i
Hyllinge Kirke 1815 og nogle senere AarS Ophold i
Hjemmet, kom Han i sit 20. Aar i Tjeneste som AvlSkarl hoS davcrrende Kjobmand Jakob Kornerup i RoSkilde og vedblev at tjene som saadan, indtil Han i 1823
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indtraadte i SEgteskab med fin FcrstenSmo, en stink Pige,
der paa 5. Aar havde tjent hoS SlotS-Forvalter Bing paa
Ledreborg, vedNavn K a re n M a rie O lS d a tte r , D at
ier af Arvefcrste-Gaardmand i Thorkildstrup Ole Mikkelsen
og Hustru Ane Hansdatter (fodt i Lejre 1762, -j- 28.
Tecember 1847), en D atier af Gaardfcrster Han» Bregentved. E t P a r Ord om denne Ole Mitkelsen bor
her siges. Han var i fin voxne Alder kommen til at
tjene som Ladefoged paa Ledreborg, lcerte her at kjende
sin senere Hustru, der dengang tjente samiuesteds som
Stuepige hos Grev Holstejn, giftede sig med hende 1794,
fcestede strax en Gaard i Thorkildstrup By, flyttede den
ud i samme Aar paa det Sted ved Landevejen, hvor
den endnu staar, og fik i 1797 Arvefceste paa den. —
Denne G aards Skyldscetning er 8 Tdr. Hartkvrn med
et Zord-Areal af 80 Tdr. Land Ager og Eng. Ole
Mikkelsen var den Forste der i Egnen, der indforte den
Skik at tilvirke „Traadetorv". Af denne M ands smukke
Äaard — „Eghojsgaard" kalbet — og sortrinlige Jorder blev MogenS Pedersen Ejer i samme Aar, som Han
havde crgtet den ovennoevnte Karen Olsdatter. Hendel»
Moder, der allerede i ncesten 12 Aar havde hensiddet i
Enkestand og var en aldrende Kone, solle, at EaardenS
D rift begyndte at blive hende for vanskelig, og hun
overdrog den dersor til fin dygtige Svigerson, imod at
Han paatog sig aarlig Aftcegt til hende og Fcrdrenearv
til hendes 6 ovrige Born. Med den Alvor og Ufortrodenhed, der udmcerker enhver fordomsfri, vplyst og
fremadstrcebende danfl Bonde, stillede MogenS Pedersen
sig det strax som fit Formaal, at udvide og forbebre fit
AvlSbrug saaledes og saameget, som detS heldige NaturBeflasfenhed og de theoretifle og praktifle DriftSplaner
der fulgteS andetstedS ved Monsteravlsbrug, tilraadte.
Han indforte dersor strax paa sine Marker den dobbelte
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Dexeldrift og vedblev dermed i den lange Ttd af nogle
og 40 A ar; og ligesom Han var den Forste i stn Egn,
der begyndte med at mergle fine Jorder, hvortil Han
endmere ansporedeS og opmuntredeS 1841 ved en 3aarig
lille Penge-Understottelse fra det kongelige LandhuSholdningS-Selflab, saaledeS var Han ogsaa den Forste, som
der i Egnen lod stne Marker indhegne med le v e n d e
B o ld d ig e r . D et var derhoS stadigt Hans ivrige Bestrabelse at eje en udmoerket K r e a tu r - B e s c e tn in g ,
og det lykkedeS Ham i den Grad, at Han ved Dyrfluer
mange Gange modtog Präm ier for f.' Ex. sine Kor, og
at man rundt om fra Omegnen hos Ham fik en stör
D el TillagSkalve til videre Opdrcrt. Ved sin altid godt
vedligeholdte Gaard anlagde Han tidligt en stör og saa
smuk H av e medFrugtttcrer, Blomsterpartier, hoje BuxbomShakker, der stadigt holdtes under Saxen, og forfljcrllige Lysthuse, at den uvilkaarlig lange har maattet
tiltrcekke sig Opmoerksomhed hoS mangfoldige Vejfarende,
naar de paa Roskilde-Holbcek Landevej passerede Mogens Pedersens ta t ved Vefen beliggende Gaard nogle
saa BoSseskud vest for „Borrevejle Skov"; og mangen
venlig Hilfen fra frennned Mund tilraabtes den vardige
Bonde og Hans ligesaa vardige Hustru, naar de i Mor
gen- eller Aftenstunden om Sommeren sadde ved hin
andenS Side hist eller her i dereS smukke Have og stuede
ud over Landevejen, eller naar de med den hjarteligste Taknemmelighed mod Gud samtalede med Hinanden
om den rige Velsignelse, hvormed Herren havde krönet
dereS LivS Gjerning. Mogens Pedersen var altid af
OverbeviSning og i sin hele Fard Demokrat i OrdetS
agte og adle Betydning. Han Hang derfor med en
nasten barnlig Kjarlighed ved F re d e rik F o lk e k ja r
som Skaber af den danfle Folkefrihed, og Han fluttebe
sig med inderlig Hengivenhed til de M and, der med
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fand Oprigtighed virkede for FolkefrihedenS Befoestelse
og S e jr; og ligesom Han med uforstilt Glcede omtalte
den politisie Virksomhed, der udvisteS af T sc h e rn in g ,
B a l th a s a r C h ris te n se n , I . A. H an sen , R o tw itt.
A l b e r t i og flere Andre, saaledes udtalte Han sig ogsaa
harmfuld om denne eller hin Bonde, der paa Rigsdagen
svigtede FolketS S ag . Han virkede for Friheden og denS
S ejr, saavidt det stod i Hans M agt. og Hans Jndfiydelse
paa Hans Jcevnlige var stör. „Hvad mener Mogens
Pedersen i Thorkildstrup om S agen?" Dette SporgSmaal Hortes ikke sjceldent hist og her i FolkethingsKredsen, naar Talen drejede sig om en eller anden vigtig Gjenstand. — Som Mogens Pedersens Liv var
rigt paa Guds Velsignelse i det Timelige, hvortil ogsaa
maa henregnes, at kan for endel Aar tilbage saa' sine
to Born, en Son, hvem Han i sin Tid havde ladet nyde
en udvidet Undervisning paa Rodding Folte-Hojfkole,
og en Datter, trcrde ind i ligsaa lykkelige Mgtestaber
som det Wgteflab var, hvori Han selv levede — ; saaledeS var det ogsaa trykket af haard Modgang. I Aaret
1826 paadrog Han sig en Kncrflade, der udvitlede sig'
til en farlig Bencedder, der vel standsedes i at gribe
videre om sig. men som indtil Hans Dod dvg efterlod
sig et altid aabent S aar, og i 1839 hjemsogtes Han as
en Hofte-Betcrndelse, der, efter et Aars Sygeleje i Hjemmet, nodte Ham til at lade sig indlcrgge som Patient
paa „Almindeligt Hospital" i Kjobenhavn, hvor Han
under Professor T h a l s sikre Haand fik fit Helbred noe
sten fuldstcrndig tilbage. Med Alderen indfandt der sig
imidlertid megen M en af de ncevnte Sygdomme, der i
Forening med AlderdomS-Svaghed fcrngslede Ham til
Sygelejet i henved de to fidste Aar af hanS Levetid.
Under dette Sygeleje bortkaldte Doden Hans elstede
Hustru, hvem Han altid havde omtalt med den storste
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Anerkjendelse og Kscerlighed, sormedelst hendeS mange
kvindelige Dyder, og hvem Han flyldte saa uendelig
Meget i fit Liv. MogenS Pedersen overdrog derpaa fin
Ejendom til fin S o n og Gjenbo, Gaardejer O le M o
g en s e n , en vcerdig S o n af vcerdige Forcrldre, og Han
künde nu glcede sig ved den omhyggeligste Plese af S o n
og Sonnekone. Hen 26. Jan u ar 1869 lukkede MogenS
Pedersen fine Ojne i Doden og jordfoestedeS under megen
Deltagelse paa S aaby Kirkegaard den ottende D ag berester. 4Ere vcere den b r a v e B o n d e s Ef t ermcel el

M ögen- Pedersen- Stamtavte.
O le M ikkelsen , Arvefoester
Peder Larsen, Gaardfa- !
ster i Lyrdby, ffodt 1756 1- "/ , ^ i Thorkildstrup, Kirkesaady ?ogn
ff. 1760 i Orflov i Jylland. -f18171;
* (gift) med Inger ^ "/ . 18111;
* 1 7 S4 m . Ane
RielSdatter ffodt 1759 1- V ,' HanSdatter ff. 1762 i Lejre ^
18471 Datier af Gdfcester
18291, Datier af Gaardfaster
Hans Bregentved. Havde 7 vorn,
RielS Henbriksen sammesteds. —
deriblandt en Datter Karen Marie
(se nedenfor) og Sonnen JenS
Havde 13 vorn. deraf:
Olsen, Vcrver i Thorkildstrup jf.
"/ , 1808.
MogenS Pedersen, Gdejer j Thorkildstrup ff.
1800 1- 'V.
1869^; ^ * 1828 med ovennoevnte Karen M a r i e O l s d a t t e r
ff.
1802 1- -/. 18681. Havde 2 Born:
I . O le M o g e n s e n , Gdejer i Therkildftrup ff. V», 18231; —
*
1856 med M a r i e J e n S d a t t e r ff. " , 1881 i GjerShojl,
Datter af Gdejer JenS Christiansen ff. i Rvvbr. 18051 oq Hustrn
Helene NielSdatter ff. i MartS 18021.
4 Born:
a) Christian Tobias Mogensen ff.
1857 -j18601.
d) Christian Tobias Mogensen ff.
1861 ^ ^^/» 18621.
e) Christian Valdenrar Mogensen ff.
18681.
ä) Johan Ludvig Mogensen ff. "/» 18641.
I . J o h a n n e M o g e n S d a t t e r ff '/- 18251; — * V i 1848
med Frede rik R a - m ü s s e n , Gdejer i B.-Saabye (f. "/» 1816),
S o n af Gdejer RaSmuS virtuosen ff.
17851; — * 'V . 1815
med Mette FrederikSdatter ff. 17921.
Born
a) Christian VittuS Frederiksen ff. "/, 1844)
d) Peder Frederiksen ff. "/ - 18471.
e) Sophie Frederiksen ff.
18551.
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34. Christen Lhristensen,
Gaardsaster og boguefoged i Lgbjerg spr»st» Amt).
O n brav, rettcenkende og frifindet Bonde tilendebragte
sit Livs Gjerning i sin kräftigste Manddomsalder nogle
faa Dage, forend Han flulde indtage sit Scrde i Landets
lovgivende Forsamling, hvortil Hans BcelgereS Tillid
sor fjerde Gang havde kaldet Ham. Hans tidlige Bort
gang vakte ilke blot S org i Hsemmet, hvor en elstet
Hustru og 3 Born folte, hvor Haardt Savnet af Ham
svm TEgtefcrlle og Fader vilde blive sor dem; men ogsaa
rundt om i Lalgkredsen hos mangfoldige Vcelgere, der
titfnlde folte, at de havde mistet en Reprcesentant paa
RigSdagen, til hvem de künde have den fulde Tillid, at
Han ikke vilde svigte den solkelige S a g , og denne S org
hos dem fandt sit Udtryk den, at de i stört Antal sra
Kredsens noermere og fjernere Egne ilede til Sorgehuset,
sor at ledsage den AsdodeS jordifle Levninger til det
sidste Hvilested.
Den Bortgangne var Gaardfcrster
C h r i s t e n C h r i s t e n s e n i Tybjerg.
C h r i s t e n C h r i s t e n s e n saa'forste Gang DagenS
Lys den 12. December 1822 i den samme By, hvor Han
lukkede sine Osne i Doden. Hans Forceldre. Sognefoged Christen Pedersen (sodt 1780, f 12. Nvbr. 1850)
og Hustru Birthe Christensdatter (dobt 26. Trin. S o n dag, 24. Nvbr. 1782, -s- 15. Ju li 1863) havde i Besibdelse en Fcestegaard i den narvnte By. Faderen var ikke
blot en retskaffen og i alle Henseender hcrderlig, men tillige en sor de Lider og efter sin Stilling ret kundflabsrig Mand. S in allerforste Undervisning nod Christen
Christensen af sine Foraldre, og da Han havde naaet den
anordnede skolepligtige Alder, fortsattes denne Undervis
ning i Byens Skole, hvor den lcrrelystne og letncrmm«
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Dreng gjorde rafie Fremflridt i Kundfkaber underLcrreren F a l l s ttofafte Dejledning. Ester i 1837 at vcere
bleven konfirmeret af davcerende Sogneprcest for Herlufmagle og Tybjerg Menigheder, den senere StiftSprovst
Tryde, med meget Isode Kristendoms- og ovrige Skolekundfiaber, deltog Han i en längere Aarrcekke hjemme
hoS Forceldrene i disses Landbogjerning med den Flid
og Troskab, der sommede stg ^or en god Son. Endnu
et P a r Aar senere, nemlig den 24. MartS 1845 (2.
Paaffedag), indtraadte Han i SEgteskab med Pigen M a rg r e t h e C h r i s t o f f e r s d a t t e r (fodt 13.M aj1822), en
D atter af Gaardfcrster Christoffek Hansen i Tybjerg
(dobt Advents Sondag, 29. Nvbr. 1778, f 7. Febr.
1828) og Hustru Ane OlSdatter tdobt 11. Trin. Son»
dag, 27. Aug. 1786, f 17. Decbr. 1866). HanS SEgteflab velsignedes med 4 Born, nemlig 3 Sonner og 1
D atter. Den 10. Oktober 1850 fcesteoe Christen Chri
stensen sin 70aarige FaderS Gaard, der er flyldsat for
ncrsten 48 Tdr. Hartkorn Ager og Egn med et ZordAreal af 52 Tdr. Land, af Jorddrottcn til Tybjerggaard,
den nuvoerende General P . F. S t e i n m a n n . En M aaned senere afqik HanS Fader ved Doden, og Christen
Christensen havde nu kun at svare Aftcrgt til sin Moder.
D et varede ikke Icenge, for man lagde Marke til HanS
levende Interesse for fit FodesognS Anliggenber, og i 1852
blev den 30aarige Mand valgt til Medlemaf HerlufmagleTybjerg S o g n e - F o r s t a n d e r s k a b , og Han vedblev
nafbrudt at voere det indtil Udgangen af 1867, da Han,
paa Grund af de mange Forretninger i sine ovrige TillidSposter, frabad sig Gjenvalg. Han var nemlig den
10. Ju n i 1856 bleven beflikket til LcegdSmand for
Tybjerg Sogn, den 26. Ju n i samme Aar var Han ligeledeS bleven beskikket til S o g n e f o g e d , hvilket tvende
Stillinger Han vedblev at beklcede indtil sin Dod. Den
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21. Nvbr. 185S valgteS Han til Medlem af P rc es t o
A m t S r a a d og gjenvalgteS den 28. April 1862. Chri
sten Christensen var imidlertid bleven bekjendt i en starre
KredS som en Mand, der ved Siden af fit inderlige og
alvorlige Sindelag for Sogne- og Amts-Kommunens
Anliggender tillige var i Desiddelse af den fornodne
Dygtighed og Samvittighedsfuldhed til at rogte de Tillidshverv, der overdroges Ham, og da Han derhos var
en virkelig frisindet og folkeligsindet M and, kastede en
Del Vcelgere i Prcesto Amts 3. Folkethings-Kreds (Ncestved), hvor Han boede, deres Djne paa Ham som dereS
Kandidat ved Folkethings-Dalget den 7. Ju n i 1864.
En Opfordring til Ham om at stille sig som Modkandidat
mod KredsenS hidtilvcrrende Reprcesentant, den nuvcrrende Landsthingsmand, Gaardfcester J e n s A n d e r s e n
af Skjelbv, der navnlig havde Kjobstadvcrlgerne imod
sig, blev efterkommet, dog forst efter ikke faa Betcrnkeligheder og längere Overvejelser fra Christen ChristensenS
Side. Som frisindet Bonde drog Han nodig til at stille
sig imod en anden frisindet Bonde. Frygten for, at
adskillige Vcelgere af Landsognene künde faa isinde at
holde sig horte fra Balget, hvis Han ikke stillede sig, og
at Kjobstadvcelgerne og de med dem politisk Ligesindede
da nok skulde vide at mode talrigt for om muligt at forhindre Jen s Andersens Balg, gjorde imidlertid Udslaget,
da Han ikke var uvidende om, at Kjobstadvcrlgerne, om
galt skulde vcrre, hellere stemte paa Ham, end paa Jen s
Andersen. Christen Christensen stillede sig altsaa til
Balg, sejrede med 422 Stemmer mod 323, der faldt paa
Jens Andersen, og blev nu Medlem af R i g S d a g e n S
Folkething. D et fortjener dog her at ncrvneS, at den
vundne S ejr for en ikke ringe Del flyldteS Modkandidaten, der endog paa Balg-Tribunen talte anbefalende
Ord for Christen Christensen, idet Han bemcrrkede, at
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Han, ved at stille fig, kun vilde give Vcrlgerne Lejlighed
til srit at trceffe dereS Dalg. — Christen Christensen
havde lcert at indse, at Pressen er en M agt, der kan udove en storre eller mindre Jndflydelse, og da Han havde gjort
den Erfaring, at det lokale Blad, der udgik i Ncestved,
sormedelst fit Jndhold og sin hele Retning var utilfredsstillende sor Mange blandt Landboerne, arbejdede Han i
Forening med flere andre folkeligfindede Mcrnd ivrigt
for Oprettelsen as et nyt Blad, der ved Siden af det
«ldre sattes istand til at virke i en anden og mere betegnende
Retning. Deres Bestrcebelser lykkedes, og en ny Avis,
der endnu bestaar, begyndte at udgaa i Ncestved i Som nieren 1866. Ester Rigsdagens Oplosning den 12.
M aj samme Aar i Anledning af Grundlovens paatcrnkte
Indstrcrnkning gjenvalgtes Han som Folkethings-Medlem
den 4. Ju n i, og Han var som saadan En af de 44, der
forgjoeves stemte „Nej" til Jndstrcrnkningen; ved de at«
mindelige Balg den 12. Oktbr. samme Aar gjenvalgtes
Han atter for de ncrste 3 Aar, denn« Gang ved Kaaring
uden Modkandidat. I Lobet as disse ramte det haarde
S lag Ham, at den yngste af Hans 3 Sonner, en haabe»
fuld Dreng paa 13 Aar, bortkaldtes ved Doden efter et
langvarigt og smertefuldt Sygeleje, vel ncrrmest fordi
denne „altid indtil sin Dod trodsede al Lcegehjcelp". S o r
gen Herover trykkede den kjcrrlige Fader i den Grad, at
den af Naturen stcerke og kräftige Man» selv Henkastedes
paa et langvarigt og Haardt Sygeleje. Bel rejste Han
fig atter fra dette, men Hans Kraft var brudt for stedse,
og Dodens Orm gnavede stärkt paa Hans Livstraad.
Han folte det fikkert selv, men den tavse og i fig selv indefluttede Mand ytrede intet Ord derom til sine Benner
— Han led og streb, fattet og i Stilhed. Ved FolkeIhingS-Valget den 22. September 1869 stillede Han fig
i den KredS, hvis Vcrlgerflertal allerede 3 Gange tid-
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ligere havde senkt Ham til RigSdagen. og ogsaa nu
gjenvalgteS Han ved Kaaring uden Modkandidat. Han»
LivS Dage vare imidlertid talte, Han stod allerede ved
Gravens Rand, og TirSdagen den 16. November lukkede den snart 48aarige Mand for stedse sit Dje og
jordfoestedeS den 24. samme Maaned paa Tybjerg Kirkegaard. — Christen Christensen havde i sit Liv ftere
TillidShverv at rogte, og Han rogtede dem alle med
Samvittighedsfuldhed. Den folkeligeSag havde i Ham
en fand og oprigtig Den, det saa' man bedst i Folkethinget. Han lod sig ikke bedaare af fagre og snilde
Ord, — Han var sig suldkommen bevidst, at det var
Bcelgernes Tillid, der havde senkt Ham til RigSdagen,
og Han svigtede aldrig denne Tillid. — I Sämlingen
1866—67 var Han Medlem af Udvalget angaaende Lovforslaget vm J n d f o d S r e t for forfljoellige Udlcendinge,
samt i Forening med 29 Andre MedforslagSstiller af et
Forflag til en A d r e s s e til Köngen: — i 1867—68
Medlenl af Udvalget angaaende Anflaffelse af Materie!
og Jnventarium til a a r l i g e D v e l s e S - L e j r e , og an
gaaende E r s t a t n i n g f or S k a d e , der ved Brandvoesenet bevirkes paa Marker, Haver og Hegn; samt i For
ening med 17 Andre Medforflagsstiller af et Lovforflag
„om M e n i g h e d e r n e S D e l t a g e l s e i B a l g e t af
d e r e s Pr o es ter " ; — i 1868—69 Medlem af Udvalgene om L o n n i n g e r m. m. ved S v v o e r n e t under
Udkommando, og endvidere om H e g n ; samt iForening
med 28 Andre Medforflagsstiller af Forflag til Beflutning af Folkethinget, hvorved FinantS-Ministeren opfordreS til at foranledige Skridt i den ncrrmeste Tid til
Omordning af S p o r t e l - B e s k a t n i n g e n . Han var
saaledeS i den noevnte Balg-Periode Medlem af ialt
5 Udvalq og Medforflagsstiller af 3 forfljoellige For
flag. '
'
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HanL Dagvcrrk er tilendebragt, men Hans Minde
vil leve loenge blandt folkeligsindede Mcend, og ved hanS
Grav ville hanS StandSfceller ofte udbryde: „Han Var
en fand frifindet Bonde!"
35. Henrik Larsen,
Gaardfirster og 5ognefoged i veddinge (holöcrk Amt).
^ m det end maa indrommes, at den Mand, om hvem
Talen her i Korthed flal vcrre, ikke ialt var en ligesaa fremragende Bonde som de fleste Andre, med hvem vi i denne
Bog have stiftet Bekjendtflab; saa er det ikke desmindre
en uafviselig Sandhed, at Han i sin Tid i en ikke saa
ganfle sncrver Krebs betragtedeS som og virkelig ogsaa
var en Mand, der i mere end en Henseende ragede frem
over Mcrngden af sine StandSfceller, at Han altsaa var
noget mere, end „som Folk er flest." Et umiskjendeligt
Vidnesbyrd herom er blandt andet den dobbelteÄjendSgjerning, at Han var Sognefoged og LcegdSmand langt
over en Mennefle-Alder og derhoS i sin Tid var Medlem af O stiftenies Stcrnder-Forsamling.
H e n r i k L a r s e n blev fodt den 17. M aj 1796 og
var, som man plejer at kalbe det, et „Elfiovsbarn", det
vil fige: Han var fodt udenfor SEgteflab. Han lcrrte
aldrig sin Fader at kjende, end ikke Hans Navn: ModerenL Navn derimod var Karen MadSdatter (fodt 1770 s 22.
Septbr. 1859,88 Aar gl.), enGaardmandSdatterfraKaarup
i Faarevejle S o g n ; hun blev i 1802 gift med Ungkarl
LarS Larsen af Veddinge (f. 1782, -f 2. M aj 1844 i ASminderod ved FredenSborg, der nu stk SvigerforcrldreneS
Gaard i Kaaruv i Fcrste. Enken vedblev at besidde G aar
den indtil hendeS Dod. Henrik Larsen blev opdraget i
Modregaarden, indtil Han i 1809 blev konfirmeret i
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Faarevejle Kirke af Stedets Prcest Hjort. I de ncest
paafolgende 8 Aar — indtil 1817 — befijaftigede Han
fig dels med den almindelige Bondegjerning og delS
med Musik, hvilken sidste Jdrcet Han drev ved Gilder,
indtil Han var 4V Aar gammel. I det nysnoevnte Aar
(1817) indtraadte Han i Wgtestab med Gaardmandsenken
Ane L a r s d a t t e r (f. 1789 f 3. Oktbr. 1819,30 Aar gl.)
og blev nu Faster as hendes Gaard i Beddinge, Faarevejle
Sogn under Baroniet Adelersborg; den var flyldsat sor
gl. Hartkorn 10 Tdr. 1 Fdk. og indeholdt et Jordomraade
af omtrent 55 Tdr. Land Ager og Eng. Hans forste
Wgtestab, der var barnlost, varede som ovenfor antydet
kun i omtrent 2 Aar. og allerede efter 4 Maaneders
Forlob, i Jan u ar 1820, agteviedes den noget over 23aarige gamle Enkemand af Proesten Bech i Big til -Pigen
G ertrudLarsdatter(f.1796-s-19.O ktbr.1852,57A argl.)
fra Honsinge By, Big Sogn. I bette fit ander LEgteflab blev Han Fader til 2 Dotre, der begge dode inden
Forceldrene. Den 4. M arts 1853 giftede Henrik Larsen
fig for 3. Gang med B i r t h e J e p p e S d a t t e r (f. 14.
Ju li 1822 i Gundsomagle ved Roskilde) og crgteviedes
af Proesten BaSse i Svinninge Kirke. Dette Wgtestab
velfignedes med 4 Born.
Den 7. Ju li 1832 udncevntes Henr ik L a r s e n til
S o g n e f o g e d og Lo e gd s m a nd . At Han varetog
bisse tvende vffenlige Hverv med stör Troflab og Nojagtighed, haveS et uafviseligt Vidnesbyrd i den Omstoendighed, at Han vedblev at vcrre Sognefoged uafbrudt
indtil MikkelSdag 1852, altsaa i over 20 Aar, da Han
formedelst kin KoneS Sygdom maatte bede fig fritaget
fra Bestillingen som saadan, men efter 18 AarS Forlob
atter lod fig formaa til at overtage den og udforte den
nu atter til Alles fuldkomne TilfredShed indtil 2. MartS
1870, Han var altsaa Sognefoged ialt i omtrent 36j
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Aar, og i Hans Egenstab som saadan deltog Han i forstjallige Forretninger, saasom ved Udstykning afJorder,
ved Gaardsyn m. v. — ; LoegdSmandS-Forretningerne
vedblev hau derimod uafbrudt at varetage indtil sidstncevnte D ato, altsaa i ncest.en 38 Aar. Hans lange tro
Virksomhed i det OffenligeS Tjeneste fandt sin P aafljonnelse deri, at Han den 21. J u li 1869 hcrdredes med
DannebrogSmoendenes Solvkors.
Henrik Larsen deltog ogsaa i det politiske Liv. Ved
de i 1834 foretagne Balg til Ostifternes StcrnderForsamling var Han en af de 8 Bonder, der valgtes af
de mindre LandejendomS-Besiddercs ValgklaSse til som
D e p u t e r e t at have Scede i Roskilde Stcrndersal; Han
valgteS for Holbcrk Amts 5. Distrikt og beklcedte denne
st» Herderspost i hele Valg-Perioden eller i 6 Aar. Han
blev i denne Tid ikke valgt til Medlem af nogen Stcrnder-Komite — det var en stör Naade at blive valgt til
Medlem af en saadan, naar Vedkommende var Bonde,
og Han ikke var meget fremtrcedende, hvilket Henrik Lar
sen ikke var — . Jmidlertid foreligger der dog nogle enkelte Vidnesbyrd om, at Han var den folkelige S a g hengiven. I Stoendermodet 1835 indgav Han og vplcrste
nogle af folgende Andragende: 1) sra Bonderne paa
Baroniet AdelerSborg om Ophcevelse af de Renter, de
svarede af de Bekostninger, der i sin Tid vare anvendte
paa Udfliftningen; 2) fra adstillige Skolelcerere to Andragender om Forbedring i deres Kaar; 3) sra Fcrstebonderne paa AggervoldS GodS om faste Bestemmelser
af Jndfcrstning og Landgilde; — 11838: 1) Andragender
fra Hagestedgaards og Horbygaards Godsers hoverigjorende Bonder om H o v e r i e t S A f l o s n i n g ; 2) fra
Rsrvigs Bymcend om Nedscettelse af dereS Afgifter; —
i 1840: 1) fra endel HuSmoend angaaende deres PligtArbejde; 2) fra Beboerne i Rorvig og flere Sogne om

cit deres Fa'stegaarde maatte overdrages dem til Selvejendom; 3) fra samme om, at den nye Mcitrikul snart
maatte vorde indfort. '
Ester at Kommunal-Anordningen af 1840 var udgaaet blev Henrik Larsen i 18^4 valgt som Medlem af
S o g n e - F o r s t a n d e r s k a b e t for Faarevejle Sogn og
vedblev at vcere dette i 6 Aar.
Aaret 1848 med dets Sorger og Glceder for alle
danske Hjcerter kom, og Henrik Larsen folte og tilegned»
sig disse saagodt som nogen anden dans! Mand og
Kvindc: Han sorgede inderligt over Lprorskrigen og
denS tunge Folger for saa Mangfoldige, men samtidig
dermed glcrdede Han sig ligesaa inderligt over, at den
rctfcerdige S ag sejrede, og at der nu begyndte en ny
Frihedsalder for Danmark. D a Han imidlertid aldedrH
stadigt mere og mere, Irak Han sig Tid efter anden stedse
nogct mere tilbage sra det offenlige politiske Livs Jdrcet
og foretrak i sncevrcre Aredse og ved sjceldnere Lejligheder at virke vcekkenoe og befrugtendc paa sine yngre
Standsfoeller. Han deltog saaledes gjerne i de forskjcrllige Valgkampe til Fordert for den folkelige S a g s Fremgang, og da de kjobenhavnske Optojer i Slutningen af
1650 og Begyndelsen af 1860 fremkaldtes af MiSfornojelse over, at „Ministeriet Rotw itt" var kommet til
Roret, og der i Anledning af disse Optojer afsendtes
Bonde-Deputationer rundt om fra Riget med TillidsAdresser til Frederik Folkekjcrr og Hans nye Ministre,
da var ogsaa Henrik Larsen Medlem af en saadan D e
putation fra Odsherrcd.
Efter et meget langt og smertefuldt Sygeleje afgik
H e n r i k L a r s e n ved Doden den 27. M al. 74 Aar
gammel, esterladende sig en sorgende Enke og 3 uforsorgedeBorn, samt det Eftermcele: Han var en brav Mand!
Lrcmragcndt danfte Bender.
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36.

Lars Sensen,

Eaardlallcr og Vondesogcd i Fresser» (paa tollaud).
Enterte Egne af Landet ere fra gamle Dage af komne
flemt i Folkemunde ved en ncesten ubcrndig Befolkning,
nagle saa at sige forsvorne Karle, der dengang huserede
sammesteds. Sjcrlland har saaledcS at opvise sin Kulsvier-Egn med vejfarende Torvebonder med 5 Vogn^jcrppe; Jylland har sit VendsyLsel eller „ L a n d e t
N o r d f o r L o v og R e t " med Historist berygtede
Tiende-Oprorere, og Lolland har Byen Frejlev med
dcns „Skalke" at pege hen paa. Betegneisen „Frejlev
Skalke" har gjennem Aarhundreder vidst at vcdligeholde
sig paa Lolland indtil den D ag i Dag, om end de For^ldscetninger, der foranledigede hin Betegneise for Frejlev mandlige Befolkning, for lcrngst ere forsvundne.
Aarsagen til denne hceSlige, men fra forst af ikke uberettigcde Betegnelse blev foranlediget ved folgende Begivenhed: En kongelig Ridefogcd (Forvalter) engang i
ineget gamle Dage stal have miShandlet Frejlev Bonder
saa ilde, at man fattede det Forsoet, at hele ByenS Be
folkning af Mcend, Kvinder og Born fluide i Forening
drcrbe Ham. D a man nu en D ag var samlct paa Frej
lev Bymark med Nidefogden, der forbod Bonderne at
benytte en Skov (omtrent 40 Tdr. Hartkorn med 1200
Tdr. Land), der ved et Gavebrev var fljcrnkct dem iil
Arv og Eje af Dronning M a r g r e t h e * ) , udforte man
sit Forsert paa folgende Maade: En forklcrdt Bonde —
') DeNe Aongebrev, samt flrre i Fertindelse hermed staaende Doku
mente», saalede» f.E;. et d. N. Juni I57K af Frederik I I . -ivet
Stadf«stelse»-Brev paa hint Gavebrev, gjemmeS meget omhyggeligt i et Jernstrin i Frejlev ho» en saakaldet »forste Oldermand",
hvorimod 2 andre Oldermoend have hver fin Regle Iil kkrinet,
rer aabne» engang aarlig til Efiersyn af Dokumenterne.
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den stccrkeste blandt dem — ncrrmede sig som en gaminel, nedbojet Tiggerkvinde og bad Nidefogden om en
Almisse; men da Han vilde rcrkke hende en saadan og
i den Anledning bojede sig udover sin Hcst, hoevede den
formenlige Kvinde sin ene Krykke og gav Ham et saadant S lag i Hovebet, at Han bevidstloS styrtede af He
ften, hvorpaa Alle uden Undtagelse gave Ham et S lag,
saaledes at Alle deltoge i Mordet etter allenfalS i Ansvaret derfor. D a ingen enkelt GjerningSmand künde
udfindcs, benaadcde Köngen Deltagerne med Livet, imod
at Frejlev By inden en given Frist flulde give i Bode
12 kridthvide Oxer til Aalholm S lo t og forevise Ham
Kvittering for Modtagelsen. Langt om lange og i dyre
Tomme bleve de 11 hvide Oxer opdrevne, hvorimod den
tolvte havde rode Oren, hvilke man imidlertid kalkede
hvide. M an afleverede Oxerne og fik Kvittering for
Straffeboden. En Pladffregn flrax derpaa vadsiede Kal
ken af de rode Dr en, og da man saa spurgte Köngen,
hvad der nu skulde gjorcs ved de Frejlev Moend, svarede
Han: „Intet! de ere nogle Skalke." De fik derfor siden
Tilnavnet „Frejlev Skalke", samt paa deres Bymark til
Minde om Mordet et Kors, der blev kalbet „Frejlev
Skalkekors". Dette Kors forfaldt imidlertid af W lde;
men det erstattedeS nogle Aar senere, og knejser endnu
den D ag i D ag med omtrent en 14 Alens Hojde over
Horden. — Byens Befolkning kaldes endnu (men rigtignok kun for Spog): „Frejlev Skalke", skjont den i alle
Henseender nu er ligesaa hcrderlig som Befolkningen er
paa ethvert andet Sted i Landet. Blandt denne ByBefolkning fodtes og fcerdedeS den fremragende Bonde,
der her skal omtaleS, en i alle Henseender hcrderlig, om
end undertiden egenraadig og rilsyneladende hovmodig
Mand.

L a r s J e n s e n , eller som Han stadig kaldtes: „Lars
Foged", blev fodt den 12. M arts 1768 i Frejlev, K jattinge Sogn, hvor Hans Foraldre besade en Fastegaard.
En yngre Broder af Ham dode i stt 5. eller 6. Aar, og
Lars dar fra samme Tid af eneste B arn , og nod som
saadant Frihedcr, der maafle ellers ikke vilde vare ble-ven Ham til T el. T e r udviklede sig saaledes hos
Ham fra Hans tidligere Drengealdcr af en stcerk Frihedssands og fast, man sristes til at sige en nasten ubojelig Lillie, forenct med en klar Forstand og en brav
og hcederlig Karakter. T a Han havde naaet den befalede VarnepligtS-Aldcr, blev Han ndskreven til Soldat
og maatte som saadan gjore stadig Garnisons-Tjeneste
i 6 Aar. Hjemkommen fra denne, giftede Han sig 1796
med Pigen D o r t h e Kir s tine J s r g e n s d a t t e r , der
var nogle Aar yngre cnd Han (hun dode 1844), modtog
i Aarrt 1799 sine Forcrldrcs Gaard i Faste og
blev saaledes det 4de eller 5te Led af samme Slcegt,
!>er havde Gaarden til Brug. S trax efter sin Tiltra«
i-else af Gaarden udncrvntes Han til LcegdSmand, og
>om som saadan ikke til at deltage i de paafolgende
ärige fra 1801 til 1814.
Led Siden ad sine aandelige Evner var „ L a r s
Ko ged" ogsaa i Besiddelse af legemlige Fortrin, der i
Forening med hine gave Ham stör Anseelse hos Hans
S tandsfaller: Han var en hos og kräftigt byggct Mand
med et ualmindeligt godt Helbred igjennem hele sit lange
Liv. Hertil kom, at Han var en af sin Tids dygtigste
Jordbrugere i den Egn, hvor Han boede, og som Erkjendtligheds-Tegn herfor erholdt Han paa Grev R a b e n s
Anbefaling LandhuSholdningS-Selfkabets s tör e S o l v m e d a i l l e , en Udmcerkclse, som Alle erkjendte at Han
artig fortjente. Hans Anseelse hos Hans Sognemand,
der havde valgt Ham til dcres „Foged" , mcd andre
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Lrd, til „Oldcrmaud", var saa stör, at Han saa at sige
beherflede dem Alle. Ded et overfladifl Kjendflab til
Ham kom man lct til at antage Ham for at vcrre en
cgenraadig og hovmodig Mand — og undertiden künde
bisse Skyggesidcr hos Ham vel ogsaa trcrde mere srem
end onskeligt var — ; men In g e n , som kjendte Ham
nojerc, tog Ham bette viderc ilde op, da man var nodt
til, naar man bortsaa' fra denne Lyde i Hans ydre
Bcrsen, at agtc Ham som cn retskaffen og hcrderlig Mand.
Et P a r E;empler paa den Maade, hvorpaa Han stundom
behandlede dem, der vovede at modscctte sig Hans jernfaste Lillie, vitte vi ikke undlade at ncrvne.
Frejlev Bonder forte fra 28. Angnst 1830 en flcraarig Proccs angaaende den af dem paastaacde Efendoms-Net over den til Byen henhorende Skov. S o n
Stottc for dcrcS Paastand paaberaabte de sig med Retti
dercs mere end 4<»0aarigc Hcevd paa dcrcS Ejendoms
Ret — eller dog ialfald sidcn „Budolsi" D ag 1553, da
„Danmarks Riges Raad" tilkjendte dem Retten — hvorved de, uden Hensyn til, at de ellers vare Fcrstere,
maatte have fri og fuld EjendomS-Ret til den til Byen hö
rende Skov. Denne EjendomL-Ret vildenu Godsherskabct,
Grev F r ed . C h r . R a b e n til EhristianSholm, gfore
Bonderne stridig, i det Han paastod at have Ovcrejcndoms-Net eller Herlighed saavelsom UndcrejendvmS-Ncl
til Nederlags-Jorderne for GrcrSgangen i Skoven, samt
Net til at ndstifte Jorderne, alt ifolge Fr ed er i k IV.'S
Skjode af 20. August 1726 til Fru E m e r e n t s e von
Levetz ow. — „L a r L F o g e d " stodi Bondernes forreste
Rcrkke for at forsvare dercs Ret. MedenS Stridcn stod
paa forekom der mangc besynderlige Trcrk, som fra Godscjerens og de GodSejerligfindedcS Side alle gik nd paa
at forvirre BonderneS Begreber om dereS Rettighed og
bringe Splid i dereS Enighed om at fore Processen til
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Ende. Pladsen forbyder os at fremfore mere end et
enkelt af disse Troek; men bette viser ogsaa tilfulde, at
„Lars Foged" ikke alene havde en klar OpfattelsesEvne og fast Overbevisning, men ogsaa en Dristighed
og Myndighed, som kun Datidens Aand künde forsone
sig med. ByenS Skolelcerer, en ung Mand, tog nemlig
P arti i Sagen, og hvad enten det var ydre Paavirkning eller indre Overbevisning, der var det Bestemmcnde
for Ham; saa var det en uimodsigelig Kjendsgjerning,
at Han arbejdede i Grevens Interesse, ved at overtale de
Vaklende blandt Bonderne til at fraskrive sig dereS Ret.
S aasnart „LarS Foged" erfarede bette, lod Han Bon
derne sammenkalde til et Mode i Skolen for at drofte
Sagen, eller rettere, for at tale de Vaklende til Rette. T a
Skolelcereren vilde forsvare disse, afbrod „Fogden" Ham
med de O rd: „Hold D u Mund, D i n ....... knegt! Du
stak ikke belcere ByenS Mcrnd, men dereS Born. T u
har Haft travlt nok med den S ag og stal ogsaa faa
Lon derfor. Fra i D ag af er det D ig forbudt at grceSse
D in Heft og Dine Kor paa ByenS Overdrev og Torvcmose, og hvad Processen angaar, da vil jeg sige Jer,
Bymcend! at den skal forcs til Ende, og vil I folge
Ekolemesterens Raad, saa kan I ogsaa let blive fri for
P art i Skoven, men J stal nok komme til at betaleJer
P art i ProceSsens Omkostninger." Ester bette drakonifle Magtbud erklcerede Han Modct for hcevet. Skolelcrreren fik i en lang Aarrcrkke ikke mere fri G rasning for
sine Kreaturer, Proeessen blev fortsat og v und et ai
Bonderne, noget der maafle vanfleligt vilde vcrre stet
uden en bestemt Optrcrden af „Lars Foged." Hojesterets-Tommen af 30 Ju n i 1836, der med omstcendelige
historifle OplySninger findeS offenliggsort (Schlegels
Säm ling af Hojesterets-Domme, 2. Bind, Eide 196—
200), lyder saaledes: „ B i r k e t h i n g S - D o m m e n bor
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v e d M a g t at stände. P r o c e s s e n s O m k o s t n i n g e r
for H o j e s t e r e t b e t a l e r C i t a n t e n (Grev Raben) til
de J n d s t o e v n t e (Faesterne) m ed 100 Rdl. S o l v ;
sa a b e t a l e r Han og til J u s t i t s k a s sen 5 Rdl.
Solv."
D et var et Scrrkjende i „Lars Fogeds" sjcelelige
Tilstand, at der stadigt i Hans Stivsind og i Hans
hartad egenraadige og tilsyneladende hovmodige Adfcerd
skinnede cn fand og levende Tro frem i Hans Handlingcr. At Han var en stadig Kirkegfcrnger, flal ikke tfene
svm Bevis herfvr, thi fligt turde oste veere en daarlig
Maalestok for Mennestets Trosliv; men at denne Side
af Livet var en AlvorSsag for „Lars Foged", derom har
Han efterladt sig mange Vidnesbyrd, hvoraf folgende
fortfener at ncevnes. D a Lolland og sccrlig Frejlev og
Lmegn et Foraar (1826) var stcrrtt hfemjogt af Torke
gik „Lars Foged" en Sondag Morgen for Guds-Tjenestens Begyndelse ind til Sogneprcrsten L a u r i t s
B a l s l e v , hvem Han tiltalte med de Ord: „Hör, F a
der! bed i T ag fra Prcekestolen indcrligt om, at Dorherre i R at vil give os en rigtig god Negn." — „Ja,
min kfcere Lars Foged! Norherre glemmer saamcend ikle
at give Regn, naar Han finder det rigtigt," var Prcrstens S var. — „Ja, men vi glemme kun altfor tidt at
bcde Ham derom," gjcnmcrlede „Lars Foged".
I en lang Aarrcrkke af fit Liv havde „LarS Fogcd" den Skik, hvcr R at Klotten Kl. 12 til 1 at staa
op af sin Seng, se til Kreaturerne og for Han lagde sig
til Ro at tage sig en S naps og en Bid Vrod, hvorpaa
Han söv en fast og rolig S ovn i en 3 til 4 Timer.
Gründen hertil var ikke i fjerneste Henseende at söge i
Drikfcrldighed hos Ham, thi Han var med Hensyn til
Nydelsen af Spiritus en meget maadcholden M and;
det var kun bleven Ham til en lang Vane saaledes at

tage sig en lille natlig Hjcertestyrkning, og Vanens M agt
er jo, som bekjendt, stör hos Mennestet. Forst en 8
Dages Tid for Hans Dod horte denne Dane hoS Ham op;
dog bette var ikke en Folge af, athanvarvideresyg; Han
befandt sig tvcrtimod kun lidt ilde og klagede over S avnet af Virkelyst, lagde sig ofte paa Sengen og laa stille
hen i hele Timer med foldcde Hcrnder, ligesom fordybet
i en inderlig Bon til Gud. Den 27. April 1847 havde
Han ligesom de ncermest foregaaende Tage gjort sig en
lille Tour udenfor, men kom tilbage ind i Stuen med
de O rd: „Ak! hvor jeg dog er trat, nu vil jeg hvile
lidt." Dermed lagde Han sig paa Sengen og foldede
som scedvanligt sine Hcender oder Brystet. E t Ojeblik
senere ndbrod Han med hoj og kräftig Stemme: „Aa!
— Gud hjcelpe mig!" Det var „LarS FogedS" sidsteOrd
i denne Ve r d e n H a n udaandede med dem sit sidste Suk,
noget over 79 Aar gammel. I sit SEgtestab var Han
bleven Fader til 5 Born, hvoraf 2 S o n n er og 1 Datter,
overlevede Ham, hvorimod 2 Dotre allerede vare afgaaede ved Doden, senere Hans 3die D atter. Hans
Born ere: Hans Larsen (f. 17. Septbr. 1800), Aftcrgtsmand i Frejlev, samt Ole Larsen (s. 22. Septbr. 1811).
Den Sidstncevnte er Fcrster af Fadercns Gaard.
„ L a r s F o g e d " v a r ncesten som e n P a t r i a r k
for F r e i l e v Mc r nd , der lyttede med SErbodighed til
Hans kloge men myndige Ord og bojede sig med Lydighed under Hans stcrrke Villie. Skjont Han paa Grund
af sin Alder allerede havde trukket sig meget tilbage fra
det mere virksomme Liv, og fljont Hans Alder lcrnge
maatte have varslet om, at Han hvcr D ag künde ventes
at staa ved sine Levedages M aal; saa kom Hans bratte
Dod dog ikke desmindre uventct for Frejlev Mcrnd, der
saagodt som Alle folte og udtalte, at mcd ham var Byens
og Sognets kyndigste, djcrrvcste og bcdste Stotte falben;
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de modtoge derfor Bndstabct om Hans Dodsfald med
inderlig Teltagelse og fand Sorg, og ved hanS Baare
lod det almindeligt: „D et vil vare leenge, inden Frejlcv By igjen faar en Mand som L a r s F o g e d . "

37.

H ans Lhristensen,

Eaardejcr i vejllnip (5vcndliorg Aml).

E^n af de fra tidligere Tiber mere bekjendte Frihedsmcend og lillige en af de Bonder, der ikke blot have
deltaget i at bryde Dejen for deres StandSfcrllers nye
borgerlige Samsundsstilling, men derhos endog havde
Serbe blandt de udvalgte Moend, dcr vedtoge „Danmarks
Riges Grnndlov" af 5. Juni 1849, en Mand, som dcrhos i slere Henscender fortjencr at mindcs, navnlig af
den danske Bondcstand, en af disse Moend er den Hcrdersmand, der her fkal omtales. Desvcerre har man ikke,
inedens Han levcde, faaet Ham til at give en samlet
Fremstilling af fit Livs vigtigste Negivenheder, saa at
Meget af hans Jdrcet i Livet nu er glemt. Den ester
folgende Livsflildring, der er sammenarbefdet af et P a r
Beretninger om H a n s C hr i s tensen i „Sydf. Tid."
og „Danst Kolketid." ved Hans dodelige Afgang, samt
fuldstcendiggfort ved Oplysninger andet S teds fra og
fra Hans Familie, vil forsoge at fremstille de vigtigste
Hovedtrcrk ak HanS virksomme og daadrige Liv.
H a n s C h r is t e ns e n blev fodt til Verden iDejstrup
den 16. Jan n ar 1781, hvor Hans Forceldre, Christen
Hansen og Hustrn Jngeborg Nielsdatter, vare Besiddere
af en Ferstegaard. Han var fodt stavnSbunden, vst Hans
Opdragclse og smere Nddannelse vare kun de for Bonder
born i de Tiber almindelig gjecngsc: Han leerte vel at
Icese, og allerede bette var dog Noget, men derimod
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hverken at skrive ester regne. D et meste af sin Ungdomstid tilbragte Han hjemme hos sine Forceldre og maatte
deltage i Hoveriet til Herregaarden Älingstrupgaard, der
tilligemed Vejstrupgoard ejedeS af enE tatsraad Kofod.
Ester Faderens Dod blev Hans Christensen. som den ncrstceldste af 4 Sodstende, Moderens Gaard-Bestyrer og
fritoges som saadan for Vcrrnepligtens Opfyldelse. Noget
senere kjobtes Gaarden, der derpaa overdroges til Ham.
Ded den samtidigt dermed foretagne Uds kif tning formindflehes Gaardens Jord-Areal til Halvdelen af hvad
den tidligere havde vceret, idet den havde vcrret babbelt
saa stör som hver af de andre Gaarde. D et var den
G ang trange Tiber for Landet og for den Enkelte: Krigen fra 1801— 1807, Stats-Bankerotten 1813ogKrigen
til 1814 medforte saadanne Folger, at mangen SewejerBonde nodtes til atter at opgive sin Ejendom og derpaa
at erncrre sig, som Han bedst künde. Ogsaa Hans Chri
stensen kjcempede Haardt for det Nodtorftigste; men Hans
lyse Haab om bedre Tiber; den trofaste Bistgnd af Hans
Hustru Ane N i e l s d a t t e r (fodt lO.ZrM 1782)— T atter af Gaardmand Niels Hansen i Vejstrup og Hustru
Margrethe Knudsdatter — med hvem Han indtraadte i
LEgteskab 1809, og den Lethed, hvormed Han fvrstod at.
finde sig til Rette under vanfkelige Forhol^ satte Ham
i S tand til ikt holde ud, ja gav Ham endog Mod til baade
at udvide sin G aards Storrelse og at udflytte dens
Bygningcr paa Marken. Ded at tiltjobe sig en Hovedparcel af Naboens Grund bragte Han sin Gaard xp til
dens nuvcerende Storrelse, nemlig 8 ä 9 Tdr- gammelt
Hartkorn med et Areal af 64 Tdr. Land Ager og Eng.
Ded Sogneprcesten Baggesens LZistand, med hvem.Han
altid var en Den, kom Han i BHddelse af de Skrifter.
som udgaves af „FynS^StiftS patriotiste Selstab", hvorved
Han bestemtes til at indfore et forbedrct Agerbrug, og Han
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var den forste Bonde, som der paa Egnen me r gl ed e
sine Jorder. Han lcrste stadig „FynS Stiftstidende",
den saakaldte „Hempels Avis". I hjne Lider gjorde
Han sig scerlig bemcerket af Sognens Beboere og af de
militcere Myndigheder, idet Han, ved de mange K r i g s « g t e r , som Bonderne maatte gjore, og den H a a n og
F o r u r e t t e l s e , som derved bleve dem tilD el, altidantog sig de Forurettedes S ag, hvor det var Ham muligt.
I Aaret 1827 udncrvntes Han til S o g ne so ged, og
Han foite nu dobbelt Savnet af ikke at kunne strive, men
med en kräftig Villies Hjcrlp lcerte Han sig selv i kort
Lid at flrive saa godt, at Han künde fore al sin Brevvexel uden nogen Andens Bistand. Bestillingen som
Sognefvged, og samtidig den som L c r g d s m a n d , forc
stod yan i 21 Aar. I mange Aar var Han derhos
F a t t i g f o r s t a n d e r og L i g s y n s m a n d , og oste udnavnteS Han til T a x a t i o n s - M a n d i slere forfljcellige
Retninger, men nogen Anerksendelse as Hans mangeaarige og siersidige gavnrige Lirksomhed i osfenlig Henseende visteS tktzr Ham aldrig fra Lffenlighedens Sidc.
Han var sagtens i sine Foresattcs Djne en.for frisindet og sel vstcendig Mcrnd, og derfor gik det Ham,
.saaletkes som det som ostest gaar med Mcrnd af Hans
Tcrnkemaad^ — « a n loh« som om man ikke saa', ikke
horte, ikke vidste Noget om HanS Christeisiens gode og
gavnrige offe.ylige Birksomhed og sortjenstlige Fcrrd.
HanS gode Bevidsthed lod Ham med stör Lethed bccre
Misljendelse.n og Tilsidescrttelsen fra de hojere Krebse.
StavriSbaandets LoSning 1788 omtalte Han oste so»n
sit forste BarndomSminde, og det lcerte Ham, at Bonden
hgvde en Net, som Köngen vilde stulde hcrvdes. Alle
rede lcenge forend vvGsrie Forfatning bragtes tillivc, arbejdede og virkede HanS Christepsen derfor for at saa
losnet de Baand, der tnngt hvilede paa Folket og kuede
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dets Selvstcrndighed. Han havde set gode og onde
Dage hvile oder det kjcrre Fcrdreland, Han havde set
sin S tan d s forklDde og trcelbundne Dage, men det fornndtcs Ham ogsaa at se og glad at kunne Hilfe FrigjorelsenS dejlige Morgenrode og fulde DagslyS. An
ordningen af 28. M aj 1831 angaacnde ProvmdsialSternderS Jndforelse opsyldte derfor Hans i mange Aar
nerrede Forvcntninger om, at her engang maatte gives
den endnui ncrsten alle Henseender tilsidesatte og vilkaarligt
behandlede Bondestand Lejlighed til for Tronen at fremfore
sin Klage og paatale sin Net. D a Forordningen af 15.
M aj 1834 udkom, blev Han samme Aar med 385 Stem 
mer vAgt som D e p u t e r e t for de mindre LandejendomS-Besiddere i OstifkerneS 14. BalglredS, og^ Han
modte nu som saadan for dem i Roskilde Stcendersal i
Samlingerne 1835—36, 1838 og 1840.
Hans ChristensenS versenligste Stcrnder-Birksomhed
bestod den: I Sämlingen 1835—36 var Han Medlem
af: 1) Syvmandsudvalget angaacnde Provst BirchS
„Forflag om,. at detSkyldscrtnings-Arbejdc, som er foretagct medHensyn til cn ny M a t r i k n l s J n d f o r e l s e ,
maa foranstaltes fortsat, og den nye SkyldscrtningS
Jndforelse fremflyndes;" — 2) FemmandSudvalget angaaende BrcendevinSbrcender -Jsal ^idenm S' „Forflag
om Forandüng i den bestaaende J a g . t - L o v g i vn i n g." I Forening med Kammerraad »Drewsen udgjorde Han i Udvälget et Mindretal, der stillede
nogle mere frisindcde og for Jordbrugerne beflyttende SEndringSforflag. — I Sämlingen 1838 indgav Han til Forsamlingen: 1) „Forflag om, at den en
6 0 a a r i g G a a r d m a n d tilstaaede Rct til at faa cn
S o n fri for KrigS-Tjeneste maa ickvide- til de Gaardmcrnd, der err 50 Aar gamle." E t Udvalg, hvori
Hans Christensen dog ikke fik Serbe, nedsattes i Sagen
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den 12. Lttober. Ved S agens forelobige Bchandling
den 5. Nvbr. vilde Han tage Forslaget tilbage. I
„Stcender-Tidenden" hedder det Herrin: „Under den
forelobige Forhandling sagte Proponenten, Gaardmand
Hans Christensen, ncermere at begründe det af Ham indgivne Forslag og at gaa de Jndvendinger imode, som
Äomitteen havde fremsat imod det, hvorhos Han dog
ytrede det Lnfle, efter bet Udfald, Sagen havde saaet
isKomitteen, nu at tage Forslaget tilbage." Dette künde
ifolge Fr. 15. Mas 1834 § 78 ikkc ske, da 4 Medlemmcr vcd en Afstemning Herover vare imod, at Forslaget
toges tilbage, hvorimod det ved S agens endelige Bchandling den 10. Novbr. vedtogcs enstemmig med 50
Stemmer, at der i n t e t F or's la g fluide indgives til
Äongen angaaende denne Sag. — 2) „Andragende fra
en T el Gaardfcrstere i Simmerbolle, Skrobelov, Snodc,
Stoense, Bodstrup, Lindelse. Taggelev og Magleby
Sogne paa Langeland o m F c r s t e g o d s e t s F v r a n d r i n g
t i l S e l v e s e n d o m eller i al Fald H o v e r i e t s Afskaffelse." — Tette Andragende, der.oplcrstes i det
36. Mode (27. Oktbr.), foranledigede oseblilkelig et varmt
Ordfliste. Den kgl. Kommissarius (Orsted), Prof. Bang,
Kammersunker Ben^on, Amtmand Neergaard, Kancelliraad Haastrup, -j» endog Kammerraad Drewsen vare
meget imod S ag en ; den Sidstncrvnte ytrede endog, at
„naar det fremsatte Forflag gik .igjennem, da var al
Eienhoms-Sikkerhed tabt"; Han vilde stemme im o d en
Äomittees Nedscettelse. Derimod-vare Sognefogderne
P . I . West og Henrik Larsen samt Gaardmand An
ders Christenscn venlig stemte for Andragendet, der anbefaledeS af Forslagsstilleren ved Udtalelse a f, at Han
„formente, at da Hoveriet er en meget forhadt Ting,
maatte Regjeringen.ligesaavelsomden havde befaletGodsejerne at bortfcrste dereS GodS, ogsaa künde paalcegge dem, at
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de fluide scrlge det eller frigsore det for Hoven." Ved
Afstemningen oder denne S ag, som senere har gjenNemgaaet saamange MjcersildS-Stadier, befluttedes det med
48 Siemmer mod 7, at Forflaget ikke flulde underkastes
Provelse af nogen Komitte. S aalid t havde man den
Gang faaet O jet op for denne AgxrbrugetS og Folkevelstandens Kroeftflade. N aar der tales om den, maa
det ikke glemmes, at HanS Christensen af Vejstrup Var
den Allerforste, der i Stcender-Forsamlingen ved det
ncevnte Andragende arbejdede hen paa at faa den bortflaaren. — I Sämlingen 1840 indgav Han atter: 1)et
Andragende fra en Del Beboere i Tullcbolle, Dostrup,
Snode, Stoense, Simmerbolle, Skrobelov, Fuglsbolle,
Lindclse, Humble, Tryggelev, Fodflette og Magleby
Sogne paa Langeland, samt Sorup, Egense, Gudme og
Gudbjerg Sogne i Fyen om, at en Kommission maatte
nedscetteS angaaende F ce s t e g o ds et s O v e r g a n g t i l
S e l v e j e n d o m . " Efier at bette Andragende var blevet oplcrst i det 9. Mode (25. Juli), tilfojede Hans
Christensen, „at det var blevet Ham tilmceldt, at en De
putation af Bonder fra Langeland og Fyn nylig havde
henvendt sig med et allerunderdanigst Andragende, an
gaaende samme Gjenstand, til H. M . Köngen, under
HanS Ophold i Nyborg, og at HS. Majestcrt havde be
bet Deputationen Hilfe dereS Brodre, at Sagen flulde
blive taget under noje Overvejelse." I Tillid til d'öse
Köngens Ord, tog Producenten fit Andragende tilbage.
— 2) Andragende fra 32 Beboere af forfljcrllige Sogne
i Fyn, hvori de erklirre sig imod Forandring i S t a t S Fo r f a t n i n g e n " , hvilket afleveredes til SkattebevillingsKomitteen.
I Aaret 1844 fattede den bekjendte Skolelcrrer
R a s m u S S o r e n s e n den P lan at faa dannet en
„Aktie-Forening iblandt Bonder for InVHob af storre
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Avlsgaarde og Herregaarde til Udstykning", og paa fine
idelige Landringer rnndt om i Landet virkede Han med
et saadant Held for sin P lan, at da Han den 11. Fe
bruar 1845 offenliggjorde sin Jndbydelse til Oprettelse
af en saadan Forening, dar Han allerede istand til at
ledsage Jndbydelsen med en Liste oder 305 Bonder paa
Langeland, Lolland, Falster og Sjcclland, der reprocsentcrede 331 Aktier tc 25 Rd. Stylket. I Lobet af 1845
og forste Halvdcl af 1846 havde Aktietegningen en saa
god Fremgang, at de tegnede Aktier ved Slutningen af
M aj Maaned sidstncrvnte Aar udgjorde 2674 til et Be
lob af 66850 Rdl. — Hans Christensen sksoenkede dcnne
P lan sin fulde Tilslutning og virkede ivrigt for dens
Frenune. Planen strandede imidlertid, og Skylden derfor kaster Rasm us Sorensen i sin Levnets-Beskrivelse
(S . 285—294) over paa „Bondevennernes SelflabL" Bestyrelse. D et er imidlertid ikkeStedet her at undersoge
denne S ag nccrmere og her tilfojes derfor kun, at „AkticForeningen" oplvstes paa et Mode iKjobenhavn den 6.
Ju li 1846, der var repreesentcret af samtlige Distriktssormccnd for Aktioncrrerne fra Ostifterne.
HanS Christensen var altid virksom for at vcekke
fine SlandSfceller til Bevidsthed om deres Ret og at
vise dem Lesen til at faa den paatalt og htrvdet; — i
Aarene indtil Bevcegelsen i 1848 resste Han derfor jorvnlig fra Sogn til Sogn paa hele Fyn. VedOprettelsen
af „Bondevennernes Selflab" i 1846 blev Han derfor,
som Distriktsformand, et meget virlsomt Medlem, og under
det bekjendte Forbud mod Forsamlings-Friheden satte Han
oste sin personlige Frihed i Fare for at kunne hcevde sin Mening. D a Kampraabet lod over Danmarks Sletter, og dets
Sonner i 1848-fvrsamledes til Baabenfcrrd for at vcrrne
om Fcrdrelandet, da var Hans Christensen for gammel
til at gribe Vcrrget, men Hans P lads blev i FredenS
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Gjerning; ncesten 68 Aar gammel, valgtes Han den 5.
Oktbr. 1848 i Svendborg Amts dengang 5. Valgkreds
(Kvcerndrupl til M e d l e m af den g r u n d l o v g i v e n d e
R i g s - F o r s a m l i n g med 606 Stemmer med 258, der
faldt paa Modkandidaten, Pastor og Seminarie-Forstander D . A. Holberg i Skaarup. Ogsaa i Rigs-Forsamlingen vedblev Han blandt LandetS udvalgte Mcrnd at
vcere sig selv lig — en fuldstcendig Frihedsv^l, der i
E t og Alt fluttede sig til Foltepartiet i Forsamlingen,
og det var i Hans gamle Tage Hans Stolthed og Glcede,
at det var kommen saavidt, at Kronen var sat paa D anmarks Frihedsvcrrk, og at ogsaa Hans Navn stod under
Danfolkets störe Frihedsbrev; og ligesom Han i det Hele
vedblev med levende Opmoerksomhed og Deltagelse at
folge vor Udvikling samt Begivenhederne hjemme hos
os selv og i Udlandet; saaledes künde det ikke vcere andet, end at GrundlovSkampene i 1855 og 1865—66
vakte Hans Interesse i saa hojG rad, at Han endog undertidcn glemte, at Han var bleven gammel, for Onsiet
om selv at deltagc i Forsvaret for den Grundlos, Han
selv havde vceret med. at give og under hvilken ogsaa
Han havde sat sit Navn. — D a Hans G aards Bygninger ej langer opfyldte Tidens Fordringer, anlagde Han
i 1856, 75 Aar gammel, et Teglvcrrk og ombyggede
alter Gaarden, saa at den nu er en af EgnenS smukkeste Bondergaarde, alt af Grundmur. — Hans Chri
stensen var fra Barndommen af bleven opdragen i den
gamle luthersi-orthodoxe Religions-Bekjendelse; men da
de materielle og politiske Kampe havde optaget hele Hans
K raft, var det religiöse Liv tildels hensygnet hos Ham.
D a den saakaldte «fynsie Opvcekkelse" i 1841 gik hen
over Landet, blev Han derfor dens Modstander; Han
mente, at den pietistifle Retning gjorde Folket usiikket til
et kräftigt Borgerliv; da senere „GrundtvigianiSmeu"
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vandt Jndgang paa Hans Egn, sluttede Han sig til den,
idet Han i den saa'M idlet til en starre aandelig Frihed
i Kirke og Skale. D et Savn, Han selv havde folt, at
OplySningen stad for langt tilbage, bevirkede, at Han ej
falte sig tilfredsstillet ved de almindelige Almuestoler,
og Han virkedc derfor ivrigt for at understotte d e B o rn e F r is k o le r og F o lk e -H o js k o le r, som opstode. P a a
sin GuldbryllupS-Fest den 21. Jan u ar 1859 fljcenkede
Han saaledes, foruden en S um af 50 Rdl. til 25 uformuende Familier af Arbejsklassen i Vejstrup Sogn, en
ikke ubetydelig S um til Borne-Fristoler. — D et blev
Hans Christensen forundt at bevare sin Aands og fit
Legems Krcefter usvcekkede indtil omtrent 8 Aar for Hans
Dod. Han var bleven gammel og mcet af D age; Meget
var draget forbi Hans S yn, Meget var vexlet og forandret i Hans mange Leveaar; Tiderne og Tidernes
Dilkaar omstiftedes, medenS Han levede i Tiden og gav
Agt paa hvad Tiden forte med sig; men nu lcengtes den
troette Olding efter Hvile i det eneste fände Fredens
Hjem, og ncrsten 878 Aar gammel bortkaldte Doden
Ham den 1. J u li 1868, savnet og begrcedt af Hans 86aarige Hustru og dereS 6 Born, 30 Borneborn og 7
Borneborns-Born og mangfoldige deltagende og taknemmelige Penner. HanS Enke lever endnu (Fbr. 1872),
rast vg rorig og i Besiddelse af hendes aandelige Ebner.
H a n s C h ris te n s e n fortjener at mindeS affine
StandSfcrller som en Mand, der ofrede Tid og Kraft for
at faa de unaturlige Baand sprcrngte, der pinte dem;
Han kjoempede paa en Tid, da der horte Mod og Udholdenhed dertil, og da Bestrcebelsernc for at hcrve
Bondestanden faa ofte lonnedes med Tvivl, M istro og
Foragt. — I Hans Gravkrands staar strebet:
,D u fsdteS kun til Trcrllekaar,
Men vandt dog Plad? i Kcngesale;
Fremragende danfte Bsnder.
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D ig sryded' und» hdide Haar,
Hvad Barnedromme for dig maled'.
T il FrihedSbanneret D u svor
O g fulgte djonvt, hvorhen det ftevned;
D it Minde leve fial paa Jord,
D u kjamped' trofast som D u evned'.«

Hans ChristensenS Stamtavle.
Chri st en H a n s e n , Gaardfeester i Dejstrup (fodt i Aaby
1730 -j-1796)ogJngeborgNielSdatter (f. i Dejstrup 1747 t1832).
Ton:

Hans Christenseu (f.

N i e l S H a n s e n , Gdfafler i
Dejstrup (f,bt i Dejstrup 1730
-j-1817) og MargretheKnudSdatter
sf. i Gudbjerg 1749 t 1821).
Datter:

1781 s V, 1868); -

* "/r 1809

m. A n e N i e l s d a t t e r (f. «/, 1782), Datter as forannavnte NielS
Hansen.
HanS ChristensenS B a r n :
1. Chr i s t en Hansen, Gdejer og Sognefoged i Dejstrup <f.
1811), Medlem afLandSthinget fra «/. 1859 til«/« 186«; —
* m. Maren Nielödatter, Datter af Gdejer Niel- Henningsen i Vejstrup. 6 Born.
2. J o h a n n e Ma r gr et he H a n S d a t t e r (f. «/, 1814); —
* m. Gdejer Peder Nielsen i vrudager. 5 Vom.
3. NielS Hansen, Gdejer og Soanefoged i Oure; AmtSraadSmedlem, LandSvasenS-KommiSsar ('/» 186«) og Medlem af LandSthinget fra V». 1870 (f.
1817); — * m. Maren Hansen, Datter
af Gdfaster HanS Nielsen i Vcjstrup. 3 Born.
4. M a r e n H a n S da t t er (f. «/» 1820); — * m. Gdejer
Hanö Nielsen i Ulbolle. 9 vorn.
5. H a n S H an s e n , Gdejer i Norrelyndelse <f. «/, 1823); —
' m. Kirsten JenSdatter, Datter af BolSmand Jens Pedersen i Uhre.
Ingen Born.
6. Peter Hansen (f.
1825, dode som Barn).
7. K a r e n H a n S d a t t e r ('.
1828); — * m. Gdejer
Merlen RaömuSsen i Dejstrup. 7 Born.

38. Lce gprcedi kanten,

2o h an Nielse«,
huscjkr i bkanrupor sbvendborg Amt).
§ e n Lcrgpradikants Navn, hvis Liv her flat flildres i
körte Trcek, er cillerede tidligere hieven ncevnt i Jndled-
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nings-Lrdene til „Den fynfle OpvoekkelseS-Proedilant
C h r is te n M a d s e n i Bregnor" lSide 169). Han var
En af de forste troende Lcegfolt paa Fyn, der trods
megen Modstand og Forfolgelse dog vedblev at vidne
om sin Frelser, og var et Redstab i Guds Haand til
mange Sfcrles Opvcrkkelse og Omvendelse. „Han var en
Forlober i Landet for „den indre M ission", og alle
Penner as denne S a g minder Ham derfor i Kjcrrlighed
med Tak til Gud for den Gjerning, Han ved Ham udrettede." Saaledes lod BidneSbyrdet fra Prcesten J o 
h a n n e s C la u s e n i RySlinge om Johan Nielsen ved
dennes Dod, og det var et i alle M aader sandt BidneSbyrd. Vi ville, som allerede sagt, her levere en lille
Skildring af denne troende Kristens Liv. For at faa
Dished om Sammenhcengen af Fortcellingen om Hans
Sammenstod med Politiet i Rudljobing, har man, efter
vor Anmodning, efterlcest Forhors-Protolollen, der In te t
indeholder, som er i Modstrid med Johan Nielsens Udsagn. Jovrigt benytte vi for Slildringen dels to Sm aaflrifter, som Han selv har forfattet i 1866—67, opfordret
dertil af den noevnte Pastor Clausen, hvilke Smaaflrifter
derpaa bleve udgivne i Trykken af „Kirkelig Forening
for den indre Mission i Danmark" under Titel: „Trcrk
af Johan Nielsens Liv og Levnet", delS nogle O plysninger, som vi have modtaget fra en af Johan Nielsens
Sonner; — de give et levende Billede af denne M ands
Liv og Virlsomhed.
J o h a n N ie ls e n blev fodt i Dxendrup By og
Sogn, Annex til Langaa, paa Glorup Gods i Fyn, den
14. Jan u ar 1789. Hans Farfader havde ejet en storre
Gaard i Lunde Sogn, men satte den til, hvorefter Fa
milien nedsanl i Fattigdom. Johan Nielsens sättige
Forcrldre, Husmand NielS Johansen og Edel Margrethe
Sorensdatter, havde 9 Born, der maatte ud at tjene,
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saa tidlig, som muligt. J o h a n maatte saaledes ud for
at drive Plov og Vogte Kreaturer, da Han kun var 9
Aar gammel, og blev saa for beständig ude at tjene; en
Folge heraf var, at Han ikke mere kom i Skole. D a
Han havde fyldt 17 Aar, blev Han konfirmeret i Langaa
Kirke af den samme Provst C o n r a d , der havde dobt
Ham. Johan Nielsen siger til Provstens Berommelse,
at Han gjorde sig wegen Umage med at indprcente Konfirmanterne GudS O rd og lagge dem dereS D aabspagt
og denS Vigtighed paa Hjcrrte; Han tror at turde sige,
at Han derved blev opvakt, og det var hanS faste Forscet
paa Konfirmations'Dagen, at Han indtil sin Dod vilde
holde sin D aabspagt. Ude i Verdenslivet glemte Han,
til Trods for mange indre Dcekkelser, alle sine Lofter og
gode Forsoetter. I sin Ungdom leerte Han sig omtrent
selv at spille Violin og blev en meget afholdt Musikant
paa Landet ved Bryllupper, Barseler og Ungdomsgilder;
ligesom Han ved alle ovrige Sammenkomster var meget
uundvoerlig, formedelst fit Vid og muntre Lune: Han
havde en god Hukommelse og var utrcettelig i at fortcrlle Historier og at synge Vifer. Saaledes henlevede
Han, efter HanS eget Udsagn, mange Aar et elendigt Liv;
Han havde ingen Fred med Verden og ingen Fred med
Gud, men haltede imellem begge. Den 21. Oktober
1815 blev Han gift med sin Hustru J o h a n n e J o h a n n e s d a t te r (fodt 1793, dod?), en Datter afH usmand i Dybmose i Svindinge Sogn Johannes Vallentin
Ditlev Johannessen, og i Efteraaret 1817 kom de til at
bo i Skaarupor, hvor de vedbleve at bo indtil deres
Dod. Ved fit lille Hus ved Strandbredden byggede Han
en lille Jagt, hvormed Han gjorde Sejlture til Kiel,
Aabenraa, Kolding og Kjobenhavn, men dog isa'r til
Langeland. Dette Skib afstod Han feuere til sin S ou
Johannes Vallentin, Hnset derimod folgte Han, bvorimod
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Han byggede sig et andet, hvor Han künde holde en Heft,
cg cn Ko, et P a r F aar og et Svin.
En Ungdomsven af Johan Nielsen, med hvem Han
havde lcert at spille Violin, var imidlertid hieven en af
de „Heilige", Johan Nielsen sogte derfor at undgaa al
Sammenkomst med Ham; men en Gang modte de Hinan
den paa cn Vej, og bette Mode fik en afgjorende Jndflydelse paa Johan Nielsens hele Fremtidsliv. Den
forste gudelige Forsamling, som Han og Hans Kone besogte, afholdtes hos hin Ungdomsven paa Skjcrrtorsdag
1^26 og lededcs af P e d e r L a rse n fra Skrcrppenborg
og A n d e rs L a rse n fra Gamborg. Disse Mcrnd lovede, efter Anmodning, paa en fastsat D ag at komme
til Skaarupor, for at afholde en Forsamling hos Johan
Nielsen. En skriftlig Anmceldelse as denne til Sogncprcrsten, Amtsprovst V edel i Skaarup, om Forsamlingcnö Asholdelse, blev ikke anse't for tilstroekkelig, og J o 
han Nielsen maatte personlig indsinde sig hos Provslen,
med hvem Han fremtidig fik mange haarde Kampe at
destaa angaaende gudelige Forsamlinger, hvoraf Provsten
var en ufordragelig Modstander. Tid efter anden blev
den faltige HuSmand nu Gjenstand for S p o t af Omegnens Beboere, thi Han var jo bleven „heilig", og samtidig dermed ndspredtcs det Rygte, at Han var gaaet
fra Forstanden. Johan Nielsen havde hidtil vcrret en
afholdt Arbejder, der sogtes af Alle, som havde Brug
for Ham. Han var en fodt Mekaniker. En Bygning
paa Landet künde Han med egne Hcender opfere; Han
var Tomrer, endog Stibktomrer, Murer, Snedker, Tcrkkemand, Troestomand, Bendrejer, Skorstensfejer, Uhrmager,
(L-jortler, Musiker m. m. — Ingen vilde derimod nu
have Ham til at arbejde for sig, og naar Han eller Hans
Kone bade Andre om Hjcrlp, ncegtedes denne dem. D et
var en haard Provelsens Tid for de faltige Hukfolk
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med deres temmelig störe Bornefiok. Konen udbrod enbog
en D ag : „Di komme dog til at flikke öS igjen ligesom
andre Mennefler, thi saaledes kunne vi jo ikke holde det
u d m e n Zohan Nielsen mente, at de burde stole paa
Gud, saa vilde Hjalpen ikke udedlive. Hans Haab blev
ikke gjort til Skamme. En Möller paa Thnro borgede
Ham 2 Skpr. M el til Brod paa de Dilkaar, at de künde
betales, naar der var Raad dertil. D en nceste D ag
kom der Bud efter Johan Nielsen fra F e n g e r paa
Maegaard, og hoS denne M and stk Han nu, ligesom det
tidligere havde vceret Tilfcrldet, stadigt Arbejde, og
siden den Tid kom Han og Familie ikke til at lide
meget folelig Mangel paa Livets Nodvendigheder.
DereS Tro paa G uds Hjcrlp var ikke bleven svigtet
og ikke bleven besticemmet.
Han begyndte nu at
holde smaa gudelige Forsamlinger i sit Hus. Ded en
af disse var AmtSprovst Vedel tilstede. Efter at Forsamlingen havde sunget to Psalmer, bad Johan Nielsen
en kort Bon og oplcrste derpaa en Prcediken af Retzius'
Postil. „D a Provsten mcerkede, at Han ikke künde slaa
den Sm ule Liv ihjcel, som var begyndt at vaagne iblandt
Folk, greb Han til aabenbar Forfslgelse og udfendte hele
Flokke, dels af Elever fra Seminariet, dels af anden
Pobel, som undertiden havde Sognefogden, undertiden
Skolelcereren til Anforer, og disse kom da om Sondagen
og medbragte störe Knipler, Gjcrrdestave og andre Daaden,
og sogte de Steder, hvor de künde mene, at Nogle vilde
komme sammen fvr at lcese eller synge Psalmer, sor om
mulig paa den M aade at saa det forstyrret." Men —
„Guds Ord gik sin egen Gang og gjorde sig gjcrldende
ved sin egen M agt." Provsten begyndte nu at holde
Bibellcrsning i Kirkens Sakrasti, men da kenne Bibellcesning kun var, som Han erklcerede, „sor Hans Menighed", bleve 7 Mennesker udcn S oans fra viste dort. „Siu
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ingen langSnak! Der erD oren! Tjen mig i at gaa!"
Var ProvstenS S v ar, og efterat de 7 Udensogns saaledes
vare smidte paa Deren i GudS HuS, begyndte Amtsprovsten paa sin Bibellcesning over Apostelen J a k o b s
almindelige Brev, thi „Apostelen P a u l u s var mere ter
og silosofifk" — sagde Provsten — „Han talte kun efter
Fornuften; ja, det forstaar sig, Jakob brngte ogsaa sin
Fornuft som fornuftigt Menneste." Han holdt dog kun
BibellcrSning 3 Gange, da der sidste Gang kun var 3
Tilhorere. De gudelige Forsamlinger tage derimod mere
til og bleve talrigt besagte saavel i Skaarup som i
Nabosognene; og ligesaa sogt som Johan Nielsen for
havde vcrret i alle Säger, som höre denne Verden til,
ligesaa sogt og uundvcerlig blev Han nu for og af alle
religiöse Mennefler formedelst Hans naturlige og aandelige Gaver til at tale og samtale om hvad, der Hörer
Guds Rige til, og til at synge Psalmer og aandelige
Diser. Han prcedikede rundt om i Fyn, men iscer paa
Langeland, hvor ProceSser, Fcrngsling, Dom, Mulktering
Dand og Brod, S alg af Hans Eiendele osv. bleve Hans
Lon for Ordets Forkyndelse. Loverdag for Pintse 1831
blev Johan Nielsen nemlig anmodet af L a rs M ö lle r
fra S atrup Molle om at gjore en Tour med til Lange
land, der tilligemed Byen Rudkjobing af nogle gamle
Troende t Svendborg kaldtes „det lille Tyrki." Forste
Pintsedags Asten kam de til Rudkjobing, og nceste D ag
holdt de enForsamling hoSHuSmand R a s m u s K nudsen i Lvngelse Barager. Ved et senere Forhor oder en
Del af Tilhorerne fik Herredsfogden i Rudkjobing dem
til at love, at de aldrig mere vilde gaa til saadanne
Forsamlinger ekler lade dem afholde i dercs Hufe; ikkun
RasmuS Knudsen vilde paa ingen Maade love fligt.
Nceste Vinter toge 7 Langelcendere over til Skaarupor
kor at anmode Johan Nielsen om, at folge med dem til
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Langeland, da Mange onflede, at Han vilde asholde en
Forsamling hoS dem. I Forening med en Gaardmand
H a n s J o r g e n H a n se n fulgte Han over Isen med
Langelcenderne og holdt samme DagS Asten en Forsam
ling hos Rasm us Madsen paa „Pelokkegaarden" paa
Rifbjerg Mark, og i de ncermest paafolgende Dage slere
saadanne Forsamlinger forst i Simmerbollx Sogn, hvilke
overvcrredeS af SognetS gamle Prcest, Hr. L in d , der
ytrede sin Glcede over dem, og fiden en hos en Skomager A n d e rs Z e u se n i Tryggelev. Forinden havde
begge Fynboerne en Sam tale med Sogneprcrsten D re ie r,
der, efter nogen Jndvending. fortalte dem, dels at Sognefogden havde Ordre til at arrestere dem, saafremt de afholdt Forsamling, dels at Fallet kun vilde drive S pot
med Guds Ord. S elv vilde Han dog ikke vcrre tilstede
i den. Hos Skomageren ventede imidlertid en stör
Mcrngde Mennefler paa de to Fynboere. Ved deres Ankomst hertil udtalte Johan Nielsen: „Det er Guds Ord,
vi ere komne for at tale til Eder i Jesu Navn; men
Ebers P rast sagde til os, at Han vidste, a t J kun vilde
drive S p o t denned, og dersom det er Tilfcrldet, da anse
vi Guds Ord for dyrebart til at spotte med, og vi ville
og kunne da ikke tale." D a raabte Folkene rundt om i
Huset, at det var Logn, Proesten sagde. „Vi ville siet
ikke spotte dermed, ville I kun tale." Dette siete da
ogsaa. Ester cndt Forsamling udforte Sognefogden den
Ham givne Ordre paa en meget lemfoeldig Maade, idet
Han foreflog Fynboerne at overnatte hoS sig, for saa
noeste D ag at tjore til Rudkjobing. Ankomue hertil med
Sognefogden, modte de paa Gaden Herredsfogden (Kammerjunkcr von Sch m itte n ), der bod Sognefogden: „Tag
dem og transporter mig dem op iHüllet! En, to, Ke!"
— ,V i ville nok bede om at blive forhorte forst!" bad
Johan Nielsen. — „Hvad siger D u!" sagde Herreds-
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fogden og gav Ham nogle S lag af sin Stok og gjentog
dem, da Johan Nielsen ytrede, at enhver anholdt Fordryder jo stulde forhores. — „Kom nu hid og se! nu har
jeg faaet fat paa to af de fynfle Prcrsterl nu ffal jeg"
— dandte Han — „leere dem atprceke!" raabte Herredssogden til nogle af sineVenner, da de ankom til Raadhuset. De to Arrestanter bleve nu indsatte hvcr i sit
Hul. O m Astenen afhentedes de til Forhor. D et vilde
fore for vidt her at anfore Dommerens stojende og villaarlige Adferrd; det skal kun ncevncs, at da Johan Niel
sen forlangte at blive behandlede efter Kancelli-Skrivelsen af 7. Septbr. 1824, svarede Dommeren, efter at
have gjort sig bekjendt med denne: „ Ja D in Sludder
dryder jeg mig" — dandte Han — „ikke om," og kastede Bogen, hvori Kancclli-Skrivelsen stod, saa den floj
paa Gulvet, idet Han dandede paa, at den KancelliSkrivelse respekterede Han aldrig. Forhoret endte med,
at Kjobmand N ie ls P e te r N ie lse n i Rudkjobing
samt 3 andre Meend lode sig merlde hos Herredsfogden
for at vcere Kautionister for Arrestanterne, der saaledeS
alter kom paa fri Fod. Herredsfogden og Provsten an
holdt imidlertid hoS Kancelliet om, at ikke blot Johan
Nielsen og de Vorige, der ledede Forsamlingerne, men
ogsaa de, ho§ hvem de afholdtes, bleve satte under Ju stilsens Tiltale. Han blev nemlig ved at afholde gudelige Forsamlinger paa Langeland og blev arresteret over
3<> Gange saavel i Sonder- som Norre-Herred, men der
blev altid stillet Kaution for Hans Arrest. Endelig faldt
den Tom i den forste S ag, at Johan Nielsen skulde betaie öo Ndl. i Bode for Overtreedelse af Forordningen
as 13. Jan u ar 174«f, i en anden S a g idomtes Han en
Bode af 30 Rdl. og i en tredie S ag en Bode af 20
Rdl. Alle tre Säger kom samtidig ind for Lands-Overrctten, hvor Tommen i den forste S ag blev en Bode
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af 42 Rdl. og i de sidste hver paa 56 Rdl. Den forste
Bode betalte Han, men da Han ikke künde betale de to
fidste, blev Hans Bo strevet til at scelgeS ved Auktion.
C h r is ti a n V lI l. dar imidlertid bleven Konge. I Haab
om, at Köngen vilde eftergive Ham de to Mulkter, rejste
Johan Nielsen til Kjobenhavn, og efter forst i en Audients
hoS Dronningen at have forklaret Sagen, udvirkede
den hoje kristeligfindede Dame, at Han Dagen efter fik
Audients HoS Köngen, der efter at have Hort Meddelelsen
om HerredSfogden i Rudkjobing, svarede i en temmelig
hceftig Tone: „D a stal HerredSfogden i Rudkjobing
viSselig komme til at respektere Kancelli-Skrivelsen af
7. Septbr. 1824, det sial jeg vcere Ham M and for."
Angaaende Eftergivelse af Mulkterne, lovede Köngen at
tale med Kanrelliet derom. D er kom imidlertid aldrig
Resolution paa Ansogningen derom, og Johan NielsenBo blev derfor endelig folgt ved offenlig Auktion, men
da det ikke engang künde indlose den ene af de to Mulkter
maatte Han afsone Resten med 15 DageS Fcrngsel paa
Band og Brod. D et blev Enden paa hanS Säger, men
tillige paa Forfolgelserne paa Langeland, thi fra den
Tid af künde der holdes gudelige Forsamlinger sammestedS »den Jndblanding fra DvrighedenS Side.
I sin crldre Alder opofrede J o h a n N ie lse n sig
ganfke for at rejse omkring i Fyn for at pra'dike, og
med PrcrsterneS Tilladelse, f. Ex. af B r a n d t i Ollerupprcrdikede Han endog i Kirkerne, staaende i Köret. Men
da Han vilde ansoge Knltus-Ministeriet om en formelig
Tilladelse til at benytte Kirkerne, hvor Prcesterne vilde
indromme det, viste Han den maafle for overdrevne Grad
af Befledenhed, forst at forevise sin Ansogning for Bistop
E n g e l s t o f t , der naturligvis fraraadede Ham at indsende den; ligesom Bistoppen i al Stilhed forbod Prce
sterne for Fremtiden at overlade Johan Nielsen Kirkerne
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til Afbenyttelse for Prcediken. I sin indre M isfionsDirksomhed underststtedeS Han iscer af de grundtvigianfle
Prcrster. DeSuden fik Han stiftet et MiSsionS-Selstab af
Lcrgfolk. D a Han imidlertid ikke var Grundtvigianer
nok for Grundtvigianerne, og derimod for meget Grundt
vigianer for de Opvalte fra den gamle Opvcrkkelse, oploste sig denne Forening, der var stiftet i 1854, efter
omtrent et AarS Forlob, nden at den nogensinde traadte
i Forbindelse med den i Sjcrlland stiftede «Indre M issions-Forening.' Til den sidstncevnte Forening fluttede
Zohan Nielsen sig tilfidst og virkede i sammes Tjeneste
som „M issionar". Som saadan fik Han mangen haard
S trid ogKamp at fore med G je n d o b e rn e (f. Ex. med
deres forste M issionar. K o b n e r fra Hamborg, med den
blinde J e n s D y rh o lm paa Langeland, med Forstandcrcn for Baptist-Menigheden sammesteds o. fl.), og senere med M o rm o n e rn e lf-Ex. deres Prasident R o n n ov i Odense); men det lykkedesham tilsidst at satte Skran»
ker ikke blot for Baptismens men ogsaa forM ormonismens Udbredelse paa Fyn og Langeland. Saaledcs optraadte Han en Gang imod Mormonerne i en Forsamling
paa Raadhnset i Odense, paa Kragsbjerg, i Vissenbierg,
Kolbjerg, Harrendrup, Norre-Hofrup, Rifbjerg paa Lange
land osv.. og overalt bortrev Han Masten for den mormonste
LareS Bedrageri og Logn, og flere Mormoner gik tilbage til Folkekirkcn. I 1863 opfordredes den allerede
74aarige M and til at gfore en Rejse til det nordlige
Jylland for ogsaa der at modarbejde Mormonismen.
Han modtoges venflabeligt af BiSperne L aub og K ierk eg a a r d , af mange Praster og af Folket dersteds, og i de
omtrent 2 Maaneder, hvori Han bereiste Viborg og Aal
borg Ämter, holdt Han Forsamlinger omtrent hver Dag.
Ten 6. Oktober holdt Han saalcdeS i Exercerhnset i Aal
borg en af Stiftsprovst G l ah n offenlig indbudt For-
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Sämling, der overvoeredes af mangfoldige Mennefler, og
paaviste i et Foredrag Mormonernes falfle Loerdomme.
Ogsaa i Aalborg, som andetsteds, virkede den fromme
og nidkjcere Lcrgprcedikants O rd saa stärkt, at Mange
vendte tilbage til den kristne KirkeS Skjod.
Det forundteL J o h a n N ie ls e n og Hustru at opleve den 21. Oktober 1865, dereS GuldbryllupS-Fest.
Med inderlig Taknemmelighed til den Naadens Gud,
der havde vceret med dem i dereS lange Liv, hilste de
Dagen. En stör Moengde Mennester — deriblandt Mange
af Johan Nielsens Venner og Velyndere ogsaa fra andre
Egne i Fyn — forsamlede stg i den Anledning i SkaarupKirke, hvor Sogneprcrsten, Professor S c h u rm a n n ,
i hjcrrtegribende O rd flildrede DagenS Betydning, iscer
for GuldbryüupS-Parret, hvorefter bette tilligemed dets
tilstcdevcrrende Slagtninge modtoge Alterens Sakrament.
J o h a n N ie ls e n ejede ikke meget af denne Verdens
Goder, men Han og Hans gamle Hustrn vare saameget
rigere i Gud. For at de Gamle ikke stulde komme til
at l,de timelig Nod i dereS hoje Alderdom, rettede
Proesten J o H ann es C la u s e n i Ryslinge en hjcertelig
Opfordring i Fortalen i det af „MiLsions-Foreningen" i
1867 udgivne lille Skrift: „Trcrk af Johan Nielsens
Liv", fortalt af Ham selv, om at komme de Gamle til
Hjcrlp med milde KjoerlighedS-Gaver. Opfordringcn dlev
ikke en Rost i Orken, — der indkom fra de forfljoeliige
Egne af Riget Pengegaver dclS til det gamle ZEgtepar,
delS senere til Enken, til et samlet Belob af 147 Ndl.
7l ß. Storstedelen heraf indkom, medens Johan Niel
sen endnu levede, saa Han fik Lejlighed til selv osfenug
at takke sine kristelige Venner for deres KjcrrlighedsGaver. Nogle faa Dage senere, nemlig den 5. December 1867 gik Han gjennem en let Dod over til det evige
Liv, hvorefter Han saa inderlig Icrngtes og hvorpaa Han
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stolede med en troende Kristens urokkelige Haab. Hans
jordifle Levninger stedteS til Hvile paa Skaarup Kirkegaard den 13. December. Ovenncevnte Pastor Johannes
Clausen satte i «den indre MiSfions Tidende* for 1868
Nr. 1 Ham et smukt og sandt Eftermcrle, hvori det blandt
andet hedder:
« J o h a n N ie ls e n havde paa sine gamle Dage de
to Egenskaber, som gsore et Guds B arn saa elfkeligt,
nemlig Udmyghed og Stilhed; Han Var en stille ydmyg
Mand, der aldrig snakkede meget om sig selv eller hvad
Han havde udrettet, Han holdt fast ved vor evangelifle
Tros-Bekjendelse lige til sin Dod. Nagtet Han ilke künde
folge den nyere Tros Anfluelse og Retning indenfor Kirken,
var Hans Hjcerte dog ingenlnnde bittert overfor dem,
som Han tidligere havde arbejdet sammen med (Grundtvigianerne); Hans Kristendom var af en sund og crgte
Karakter."

39.

M a d s Hansen,

Eaardscester i Dnlepise (paa Langcsand).

^an g elan d er et as Naturen rigt udstyret Land i den
fynske Ogrnppe, cg Land-Befolkningen paa den omtrent
5 Kvadratmile störe O lever under meget heldige Agerdyrknings-Forhold og andre gode LivSvilkaar. Allerede i
Bogen „D anm arüis frucktbar Herlighed", trykt i 1655,
hedder d et: „Offver alt er Landet med flione oc mange
Landsbyer oc Bondergaarde bebygt, som oc besiddis aff
vel formuende Bonder oc Jndvaanere, hvilcke oc ere
duelige Aufls Folck, som udi adflillig Brug, aff Jorden,
Skou, Eng, Fruckthafver, med Tveg, Bier oc andet,
ingen Flid til deris Ncerings sortsettelse undlade, in summa
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aldeleS intet er tilforne om Fyen oc des Jndbyggere
blesveu meid, som jo oc tillige dette Land tilflriffvis."
— Hvor meget anderledeS maa det da ikke vcrre nu efter 200
AarS Forlob? O m Mcrngden af den langelandste BondeBefolkning maa det figeS, at det er en velstaaende, en stör
Del endog rige Folk. Baade om GaardmandS- og HusmandSNaSsen gjcelder dette. Befolkningen maa i sin
störe Almindelighed ncevneS som en meget arbejdsom og
vindftibelig, og ved Eiden deraf som en livlig og beleven Bonde-Befolkning. I politifl Opvakthed og Zndsigt
staar den neppe tilbage for nogen anden Bonde-Befolk
ning hoS öS, vel end ikke for den paa Holbcek Amt.
Den M and af Bondestanden, der forst og fremmest tilkommer ZEren for at have fremkaldt, grundfcrstet og styrket
denne politifle Opvakthed og Jndsigt, — sordi der ingen
Bonde paa Langeland kan ncevneS, der har virket med
storre Udholdenhed og Nidkjcrrhed for Vcekkelsen af Selvfolelse og berettiget SamfundSstilling, end Han, — det
er den i Overstriften navnte M a d S H a n se n i Kulepile. Bi ville loere denne brave langelandste Bonde
noget nojere at kjende.
M a d S H an sen saa' forste Gang DagenS Lys den
18. December 1774 i Lejbolle, en By i Bodstrup Sogn
paa Langeland, hvor Han- Korceldre vare faltige Husfolk. D a Han var 3 til 4 Aar gammel, dode Faderen,
og Moderen giftede fig senere med en Enkemand Peder
Dinesen, der var Förster af en Gaard i Kulepile. Tvungen dertil af HjemmetS faltige Omstcendigheder, maatte
Drengen allerede fra fit 9. Aar af tjene for fit Brod
blandt Fremmede, og efter den TidS temmelig almindelige Sced og Skik opvoxede Han derfor »den al Skolegang og Lcrrdom. I Aaret 1788 konfirmeredes Han i
Longelse Kirke af Sogneprcrsten J e n s L a r s e n N c r r a a e .
Efter at have o, aaet UdstrivningS-Alderen, blev Han i
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1796 udskrevet til Soldat og fik Kjobenhavn til G arnisonr-Sted, hvor Han gjorde Tseneste under S laget paa
Rheden den 2. April 1801; Han var imidlcrtid ikke udkommandcret paa noget Blokflib eller nogen Kanonbaad,
hvilket derimod var Tilfceldet med Hans Sidemand i
Rockten, hvis Lod det blev, at Han fandt sin D od for
Focdrelandet ander Slaget. I samme AarS Esteraar
hjempermitteredes M ads Hansen, eller som Han senere
ogsaa kaldtes „M ads Dinesen" efter Stiffaderen, og nagle
Uger senere, nemlig den 29. December 1801, indtraadte
Han i SEgteskab med den sättige Pige Ane M arie M ortensdatter (fodt 1777 , konsirmeret 1791 af Proesten
J e n s M a r s tr a n d i Simmerbolle, dod den 11.M arts
1860), en D atier af Gaardmand Morten Hansen i Kulepile, og cegteviedes af Sogneprcesten P . V ilh je lm i
Longclse. Teres forste Bopcrl var et lille HuS i Rud«
ljobing „Mollemark", hvilket Han selv lod opfore men
senere folgte.
Med Understottelse fra nogle Nenner, der allerede
den Gang vare Vidner til M a d s H a n s e n s utrcrttelige
Flid og hocderlige Foerd i enhver Henseende, kjobte Han
sig i 1803 en lille Ejendoms-Gaard i Espe paa Fyn.
Medens Han boede her, indkaldtes Han atter i 1807 til
Janen og garnisvnerede i Kiel under Kjobenhavns Belejring. Hjemkommen til Espe, anvendtes Han noget
ved Kystsorsvaret. I 1808 folgte Han sin Gaard og
fcrstede nu sin Stiffaders Gaard i Aulepile, der er beliggende under „Grevstabet Langeland" og er skyldsat for
gl. Hartkorn 6 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb., nyt Hartk.
4 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. med et Jord-Omraade
af vmtrent 40 Tdr. Land Ager og Eng. HanS S tiffadcr og Moder henlevede nu som Aftoegtsfolk deres
aamle Tage paa Gaarden, indtil de Begge afgik ved
lr
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Doden, hun omtrent 90 Aar gammel og Han henved i
samme Alder.
S om Fcrstebonde udfoldede M a d S H an sen en
ganste fortrinlig Driftighed og Vindstibelighed: Han dhrkede sine Jorder paa en saa planmcrssig Maade og foretog sig derhos en saa flittig og udstraktHave- og Hegnplantning, at det kgl. LandhuSholdningS-Selskab hcedrede
Ham den 31. J u li 1822 med detS 3 d ie S o lv b c rg e r.
Dennc H«derS»Bevisning blev en saa stark Opmuntring
sor MadL Hansen til at sortscrtte sin Driftighed og
Lindskibelighed paa den allerede vante D is. at da Han
i 1842 afstod Gaarden til Sonnen M o rte n M a d se n ,
der nu er Ejer af den, Var den en af de smukkeste og
bedst drevne Gaarde paa Langeland, hvad der vil sige
meget, naar man kjender Oens udmsrkede Agerbrug.
Led Siden af sin ncrsten hvilelose daglige Dont
for at staffe sig og at hcrvde en selvstcrndig og agtet
Stilling i Samfundet sandt Han ogsaa Tid og Lejlighed
til at tage Del i sit S ogns Anliggender. Han var saaled e s F a ttig - F o r s ta n d e r og S k o le - F o r s ta n d e ri flere
Aar, ligeledes S k o le P a tr o n i en längere Aarrrcrkke
indtil 1841, da Kommunal-Anordningen gjorde Forandring i de indtil da bestaaende kommunale Forhold, og
endelig var Han L ig sy n S m a n d fra 13. Jan u ar 1832,
da Plakaten om Ligsyn udkom, indtil 1856, altsaa ialt
i 24 Aar.
D et er ovenforsagt, a tM a d S H a n s e n i Aaret1842
afstod sin Gaard til Sonnen Morten Madsen. Han gik
den Gang allerede i sit 68. Aar, Han var bleven t»oct
af sit lange LivS I d og S lid og trcrngte til Hvile paa
sine gamle Dage. Fra den Tid af levede altsaa det
gamle ZEgtepar i Sonnens venlige Hjem. Men om
oasaa den gamle Hcedersmand havde set sig nodsaget til
at unde sit troette Legeme nogen Hvile, künde ban dog
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ikke modstaa sin AandS fyrige Krav. Han havde stadig
folt Savnet af en forsomt Opdragelse og Skole-UnderviSning, og ved Siden af sin travle og ncrsten hvilelose
Livsfcrrd havde Han dersor stadig sogt med en sjcrlden
Zver og Udholdenhed at komme i Besiddelse af de Kundflaber, Han manglede, sor paa en vcrrdig Maade ogsaa
i saa Henseende at kunne hcrvde sin Stilling i S am fundslivet. Han var overbevist om, at „Kundflab er M agt",
og dersor havde Han stadig bojet sig for sin knndflabstorstende Aands Krav; for bisse Krav bojede Han sig
ogsaa nu, da Hans vante Dagvcerk hvilede. Den friere
politifle Udvikling, der gav sig tilkjende ved StcrnderForfatningenS Jndforelse, havde grebet Ham som saa
mange andre danfle Mcrnd. D et flal saaledes her ncevnes,
at M a d s H a n se n v a r d e n 'A l le r f o r s tc i vore
O s tif te r * ) , der s a tte S a g e n i B evcegelse om
„F cesteg o d ses F o r a n d r in g t i l S e lv e je n d o m "
m. m. — Han sorfattede nemlig i 1838 et Andragende
herom til. OstifterneS-Stcender-Forsamling", fik det forsynet
med Underflrifter af en Del Gaardfcrstere i Simmerbolle, Skrobelov, Snode, Stoense, Bodstrup, Lindelse,
Tryggelev og Magleby Sogne paa Langeland, afsendte
det derpaa til Kredsens Deputerede i Roskilde Stcrndersal, Sognefoged H a n e C h ris te n s e n i Vejstrup, der
oplcrste det i Modet den 27. Oktbr. Zdet vi om denne
S a g henvise til Hans Christensen (Side381), anfores her
kun, at Andragendet er at lcese i „Stcrnder-Tidende" for
1838 (Sp. 499—507), og at der i samme findes en
tydelig og klar Udvikling af folgende 5 Punkter: 1) Den
vilkaarligeJndfcrstnings-Sum; 2) den almindelige Maade,
hvorpaa Gaarden, denS Bescelning og Jnvcntarinm overI Äylland var det Justitßraad F j e l s t r u p ,
gcnde jil Forsamlingen i Piborg den 27. M aj
tidend
S p . 427 43).

Lremragende danfle Bonder.

ved et Andra(Ständer-

1836
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402

leveredes Festeren; 3) de hojst trykkcnde Hoveri-Foreninger efter Anordningen om Hoveriets Bestemmelse; 4)
Tilladelsen, GodSejeren har til, efter FcestercnS Dod eller
Frasigelse, efter Forgodtbefindende at forbigaa denneS
Arvinger, og 5j den vilkaarlige aarlige Afgift af Fcrstestedet til GodSejeren.
Fra den Tid af, at Han var sat i Hvilestand, se vi
Ham paa en rolig og klar Maade offenlig at udtale sig
om fvrfljcellige paa DagSordenen dorrende Sporgsm aal.
Saaledes strev Han i sin Tid til „Almuevenneu" flere
velftrevne Afhandlinger, hvoraf her fremhceves Folgende:
„Om Hoveriet og Tiendens AfloSning, samt om Selvejendoms Jndforelse"; — „To O rd i Landbosagen";
— „Jordegods-BesidderneS Bidrag til KommunerneS
Faltig- og Skolevcrsen"; — „E r al sorhenvcrrende Fcrstejord endnu bortfcestet eller hvorledes -ruges den n u ?"
— „OplyLninger og Bemcrrkninger til Afbetjening i
Bondesagen", underskreven af 16 Bonder; — „En gam
mel Försters Betragtning", og endelig i fit 86. Aar »
„Langelands Avis": „M it sidste O rd" og et „Farvel til
mine Venner". Til en saadan Birksomhed af en Olding
af Bonde vil der vansielig lunne opvises et Sidestykke,
det siulde allenfals vcrre HanS RaLmuSsen i Egense paa
Falster. — Endnu bor det her ncevneS, at M ads Han
sen var Medlem af den B o n d e - D e p u ta tio n , der den
25. Nvbr. 1845 ikke blev modtagcn af Christian den
Ottende men henvist til AongenS KabinetS-Zekretcrr
Tillisch, for til denne at astevere dereL medbragte Adresse,
der var forsynet med 9174 Underflrifter (nemlig 3207
fra Sjcrlland, 1583 fra Lolland, Falster og Moen, 2601
fra Langeland, ThorSeng og Fyn, og 1783 fra Norrejylland). Deputationen bestod af 8 Bonder fra Sjcelland, 1 fra Fyn, 2 fra Langeland og 2 fra Jylland, og
Adressen androg paa Folgende: Om almindelig Vceine-
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pligts v irk e lig e Zndforelse; om Lighed i alle S latter
og Byrder for det upreviligerede Hartkorn med det previligerede; om Fasteforholdets Forandring til Selvejendom eller Arvefaste for Fasterne og Lejerne, Husmand
saavel som Gaardmand, og om Tiendebyrdens Forvandling til cn Pengeafgift, fordelt paa hele Landets Hart
korn. — Den naste D ag deltog Deputationen i et stört
Gilde paa „den kgl. Skydebane", ved hvilken Lejlighed
G le e ru p holdt sin udmarkede Tale om : »Nu komm er
B o n d e n !"
Det forundtes den brave M ads Hansen og Hans
trofaste Ledsagerinde gjennem Livets Moje og G lader
at festligholde i foranncevnte S o n s HuS deres Guldbryllups-Fest den 29. December 1851 og at vandre ved
Hinandens Side i endnu 8 Aar, saa der manglede knapt
2 Aar i, at de künde have sestligholdt deres Diam antBryllup. Med sin Hustru, der som allerede navnt afgik
ved Doden den 11. M artS 1860, ncrsten 83 Aar gl.
var Han bleven Fader til 6 Born (3 Sonner og 3 Dotre)
hvoraf 2 Sonner dode i deres unge Alder, den Ene af
dem derved, at Han 10 Aar gammel blev ihjalflagen af
en Heft, hvilket Dodssald smertede Forceldrene i hojeste
Maade.
Raft af Aand men svag afLegem overlevedeM ads
H a n se n sin Hustru i over 38 Aar, og Han künde, ved
at stue tilbage paa sit lange henrundne Liv, med Sandhed fige det af Ham oste udtalte O rd: „H erre! jeg er
b e re d t, n a a r D u kald er." Han lukkede stille og gudhengiven sine Djne i Doden den 5. November 1863,
ncesten 89 Aar gammel.
M a d s H a n s e n var en Mand af en aaben og
artig Tanke» og Handlemaade i hele sin Bändel; —
Han elftede Friheden, og da navnlig den grundlovmassige fra 1849, med hele sin S ja ls Darme og Jnderlighed,
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og naar Langelcrnderne samledeS med hverandre i politifle Moder sor at styrke denne Frihed, da var M ads
Hansen gjerne altid den Forste, der indfandt sig; —
Han var mild og venlig mod Enhver, med hvem Han
kom i Beroring, og derfor var Han yndet og eistet as
Enhver, endog af Saadanne, der vare af en anden politifl Anstuelse, end Han; — Han var altid efter Evne
villig til at yde gode Raad og hjcrlpsom D aad til En
hver, der henvendte sig til Ham derom ; men Han roste
sig aldrig af hvad Godt og ZEdelt Han udovede, — kort
sagt: M ads Hansen var en Bonde, hviS Minde bor leve
lecnge i Bondestanden paa Langeland og rundt om i
Riget.
4 v . H enrik Lhristensen,
Eaardejer i Llojstrup (Hesse Amt).
H e n r ik C h r is te n s e n blev fodt til Verden den 15.
M aj 1755 i Byen Store LySholt i Hornstrup Svgn,
der er Annex til Kjobstaden Lejle. HanS Forcrldre vare
de der boende Gaardfolk Christen Pedersen og Else
Henriksdatter. Allerede som Dreng stal Henrik have forbavset Folk ved de noesten Kjcrmpekrcrfter, hvoraf Han
var i Besiddelse. D er fortcrlles saaledeS, at Han, 13
Aar gammel, indgik et Vceddemaal om at bcere 1 Td.
Rüg. DelS for at narre Drengen og delS vel ogsaa
sor endnu mere at prove Mcengden af Hans Legemskrcrfter,
maalte man, Ham uafvidende, 9 Skpr. Rüg i Scekkcn,
hjalp Ham denne paa Nakken, og til ikke liden Forbavselse for de Tilstedevcrrende, bar Henrik den Ham paalceSsede Byrde, uden at gaa i Kn« derved. D a Han
var i sit 14. Aar, dode Faderen, hvorimod Moderen —
der senere atter giftede sig med en Mand, hvis Navn
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ikke merc erindreS —, levede en Del Aar längere, mm
hvorlcrnge kan ikke heropgives; hun maa dog rimeligvis
have levet endnu i 1777. Han konfirmeredes i Hornstrup Kirke af Sogneprcesten, Provst H. H. N eüchs i
Bejle. Omtrent 18 Aar gammel. fik Han det forste
Anfald af det Tnngsind, der niesten uafladelig trykkede
Ham i de sidste 25 Aar af hanSLevetid, og da Han var
10 Aar gl., fik Han Anscrttelse som Ladefoged paa Herregaarden Store Gründet, maaste af Hensyn til Hans uscedvanlige störe Legemskrcrfter — Han stal den Gang have
aflagt Prove paa, at Han ra r i Stand til paa e n Gang
at bare 3 Tdr. Rüg. Han tjente dog kun som Lade
foged i 2 A ar; men Mindet om kenne Tid stod altid
levende for hanS Sjcrl i Hans hele paafolgende lange
Liv: Han lalle ofte om det Banflelige og Ansvarsfulde
ved hin Stilling, navnlig ved at faa saamange Folk
satte i Arbcjde, iscrr i ustadigt Bejr. Fra Store Grün
det tog Han atter hjem til Fcrdrcnegaarden i Store
LySholt; men efter omtrent et Aars Forlob, nemlig den
15. Ju li 1777, indtraadte Han i Wgtcflab med den 38aarige Enke J o h a n n e S o r e n s d a t t e r (fodt omtrent
1739, dod 26. Avril 1813), der besad en Fcestegaard i
Flojstrnp, Vindelev Sogn ved Bejle; crgteviedes af den
„smukke" og vcerdige Sogneprcrst Soren Frederiksen
L i n t her i Kollernp, og blev nn Stiffader til 3 Born,
nemlig en D atier (om hvem Intet vidcs) og to S onner: Christen Sorensen, der dode som Aftcegtsmand i
Bindelev, saavidt vides i 1846, og Soren Sorensen, der
nok dode som Aftcegtsmand i Nldum. I fit 2Egtestab med ovenncrvnte Johanne Sorensdatter havde Henrik
Christensen kun et Barn, nemlig en S on, Soren Chri
stian, der imidlertid kun blev nogle Tage gammel.
I Aaret 1794 kjobte H en rik C h ris te n s e n sin
Fcestegaard i Flojstrnp, samtidig med, at de ovrige Gaard-
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festere i Byen ogsaa kjobte dereS tilEjendom ; den var
flyldsat for 3'/. Tdr. Hartkorn og havde et Iord-Om raade
af omtrent 50 Tdr. Land Ager og Eng; men ved S alget og Udparcelleringen af den gamle Herregaard Hojgaard i GrejS S ogn i 1804 tilkjobte Han sig omtrent
50 Tdr. Land, der vare flyldsalte til 2 Tdr. 7 Skpr.
Hartkorn. Denne sin betydelige Jord-Ejendom drev Han
nu, ligesom den mindre hidtil, soni en meget indsigtSfnld og dygtig Bonde efter DatidenS Soed og Skik, og
det fortjener i saa Henseende at ncrvneS til hanS Berommelse, at Han Var den Forste der i Egnen, der bcnyttede M e rg e le n paa sine Jorder. — D a Hans Hustru
var afgaaet ved Doden, afsiod Han 37 Tdr. Land til en
Slcegtning, der havde tjent Ham med Trosiab i mange
Aar, og i det paafolgende Aar, nemlig den 20. M aj
1814, giftede Han sig atter, 59 Aar gammel, med Pigen
A ne J e n s d a t ie r af Uldum (fodt ved MikkelsdagSTider 1787) og cegteviedes af Sogneprcesten Markus
P l e s n e r : Dctte HanS anbei Wgtesiab var barnlost.
Soin et P a r Smaatrcek fra HanS tidligere Manddomstider kan ncrvnes Folgende: Han red en Gang med
Byens Skattebelob til Kolbing, fra hvis Amtstue Han
siulde hjembringe til Hojgaard en Del Penge. Bel vidende, at der paa de Tiber siulde Gaver og Skjcrnk til,
naar man hoS Ovrigheden onsiede sig en Villighed, havde
man, for at Han lettere skulde faa Pengene, medgivet
den stcerke Mand en flagtet Fedekalv, hvilken Han kastede
tvers over Heften foran sig og ankom med den til Kol
bing. P a a Amtstuen gjorde man Vanskeligheder ved
Udtcellingen: „M an havde ingen Penge, Han maatte
komme igjen," heb det. Henrik Christensen gik og kom
efter en god Stund atter tilbage, og det heb nu: .J a .
D u kan nok faa Pengene, men kun i lütter störe AobberToskisiingcr." — „Det vil jo mon blive en Hel Skjceppe
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fuld, og dem kan jeg mon ikke fore med mig paa Oget,"
svarede Han. — „Ja, det knnde ikke hjcrlpe: vilde Han
have Penge hjem med sig, maatte og fiulde Han modtage Kobberpenge." — „M aa jeg snakke med Deres Kone
et bitte Korn?" spurgte Henrik Christensen derpaa AmtSForvalteren. „Hvad vil D u hende? M en D u kan gjerne
gaa derind til hende i Stuen." — Han gik ind til Fruen,
til hvis Kjokken Han imidlertid havde ladet Fedekalven
bringe, Fruen gik ind paa Kontoret og hvidskede sin Mand
nogle venlige Ord i Dret, og halvthojt: „Den stakkels M and
kan jo umulig sloebe en Skjceppe Kvbberfliklinger." —
D et hjalp, — Han forstaanedeS nu for Kobberet og stk
Sedler. „Det er mon besynderligt! det har jeg aldrig
for vidst, at en dod Kalo kan tale bedre end en levende
M and," ytrede den godmodige Mand hagefter lidt skjoelmsk.
— En anden Gang var Han behjcelpelig med at laxere
Trcrr ved en Skov-Udvisning. Ester i flere Tage at
have tradflet omkring i Skoven, tilbod man Ham for sin
Ulejlighed Valget imellem 2 Rdl. og en ung Risbog.
— „Jeg vil mon gjerne have begge Tele," svarede Han
og Han fik — begge Tele.
Det er ovenfor blevet antydet, at H enrik C h risten scn var en meget indsigtsfuld og dygtig Bonde.
Her flal nu ncevnes, at Han ogsaa i fiere andre Henseendcr var en udmcrrket dygtig Mand, der ved sin Jndsigt bragte Lys i mangen dunkel og forviklet S ag. Han
forstod sig saaledeS ypperligt paa Jord-Bonitcring, havde
et sjceldent p rak tistG reb p aaL an d m aalin g og brugtes
derfor ved Udforelsen ikke blot af mange Taxation?-, men
ogsaa af flere U d s k if tn in g s - F o r r e tn in g e r . Ved
S alzet af Hojgaard forestod Han, ifolge Sagnet, den hele
Forretning saavel med Hensyn til Udstykning som til
SalgSvilkaarene, og Han udforte fit Hverv med en saa
sjcelden Jndsigt og Begavelse, at Han vandt almindelig
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og vel fvrtjentPaafljonnelseafalleLedkommende; cndog
senere tilstedekomne eraminerede Landmaalere have xaa
en hcederlig Maade omtalt Hans Landmaalinger ved
denne og flere andre Lejligheder. Hans Dygtighed og
JndfigtSfuldhed var saa anerkjendt, at naar Skriverne paa
HerredSkontoret ikke künde finde Rede i denne eller hin
S a g ved hanS Tilstedevtrrelse paa Äontoret, blev Han
mere end en Gang anmodet om at hjcelpe dem til RetteOgsaa i alle andre Henseender, og da navnlig i alle
Sogne-Anliggender, var Henrik Christensen den M and,
til hviS störe Jndsigt og Dygtighed og altid redebonne
Tjenstagtighed man stadigt sagte hen om Raad og D aad:
alle vanskelige og forviktede S äger, saaledes lyder S ag 
net, maatte Han oprede, og i alle i HanS Sogn oprettede
Dokumente! fra hin Tid moder man gjerne HanS Haandflrift. Han var i en lang Aarrcekke SognetS Lceg de
in a n d , og endnu levende gamle Mcend udtale enstemmigt, at Han saa godt som var B r a n d - D ir e k to r for
Sognet, samt at de selv aldrig have nydtandenS koleN n d e r v iS n in g end de», Han srivillig gav dem om
Linteraflener; diese Gamle have et saa hojt Begreb om
Henrik ChristensenS Dygtighed, at de i dereS elskvcrrdige
Enfoldighed mene, at „Han künde have beklcedt en M i
nister-Post med 8Ere."
T el er allerede foran antydet, at H enrik C h ri
s te n s e n led af Tungfind i de sidste 25 Aar af HanS
Levclid. Han grnblede megct over PrcedikerenS O rd:
„Del er Altsammen Korfoengelighed," og naar Han eller
Andre havde fortalt om noget Nyt eller Gammelt, saa
endte Han gjerne Sam talen med de O rd: „Hvad er det
saa Altsainmen? — idel Forscengelighed! - Men skjont
Sinket var nedtrykt og „Hjcrrtet" — efter HanS eget
Udsagn — „sad beklemt som imellem S ten e ": saa havde
Han dog S yn for, at det alene var Troen paa Dorherre,
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som virkelig künde gjore Mennesket tilfredS og fylde
Hjcertet med fand Glcrde. Om et saadant Mennefle
sagde Han oste: „O , hvor Han er lykkelig!" Som en
naturlig Folge af Hans SindSstcmning og de S vagheder, der folge med Alderen, Irak Han sig mere og mere
tilbage sra Deltagelse i det persvnlige Arbejde, endog
fra Tilsynet med sine Folks Arbejde, men Han var desuagtet sra S tuen af en god Leder af samme. L ar E t
eüer Andet gjort urigtigt, opdagede Hans praktiske Blik
det ojebliktelig, men Han hverken skjceldte eller smceldte
ved nogeu Lejlighed ovcr sine Folk, hvorimod Han ved
Lignelser og paa billedlig M aade sorstod saaledes at lade
dem vide det Urigtige i deres Focrd, at det nok fluide
frugte for Fremtiden.
H en rik C h r is te n s e n Var en afgjort Hader af at
Odselhed og Prunk. Som et P a r enkelte Exempler paa,
hvorledeö Hans Maade var at modarbejde Sligt, tjener
Folgende: Hans Nabo, en af Hans tidligere Skolelcrrlinge, kom en Gang ind til Ham og fortalte, at Han
havde faact sig en ny Pogn til 150 Rdl. Stille og alvorlig svarede Henrik Christensen: „S an flal D u mon
ogsaa have Dig et P a r bedre Hefte og bedre Seletoj
osv. Zeg kan mon gjore Dig den Regning, at det vil
koste Dig 5<X) Rdl., forend D u kan faa D in Kone op
at age." D a Nabven gik hjem, lob Henrik Christensens
Ord rundt i Hovedct paa Ham, og Enden blev, at Han
folgte Pognen og for Fremtiden kjorte, som Han bidtil
var vant. — D a en Anden, der vilde have sit StuehuS
ombygget, og nu kom til Ham og gjerne vilde höre et
godt Naad hos Ham, svarede Henrik Christensen: D et
flal T u mon hufle paa. at .der er 3 M aader at bygge
paa. 1) Born bygge Huse at lege med; 2) forstandige
Folk bygge Huse til Fornodenhed, og 3) Narre bygge
Huse til at prale med. Lcrlg nn selv, hvad D u synes
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bedst om!" SaaledeS Var Hans Maade at raade og
vcrre paa; Han forstod altid at trceffe Sommet paa Hovedet og at scrtte Alt i sit rette LyS.
Ester et vel udfort Dagvcrrk og med en Christens
Tro og Haab afgik H e n rik C h ris te n se n ved Doden
den 5. M artS 1840, noesten 85 Aar gammel. Han jordsastedes den 15. s. M . paa Vindelev Kirkegaard ved
S iden af Hans forste ZEgtefalle, og ved Hans anden
Eide jordede man Hans efterlevende Enke, da hnn, 68
Aar gl., afgik ved Doden den 14. Oktober 1855. —
Han Var asholdt og yndet af Alle, med hvem Han kom
i nogensomhelst Beroring — af Enhver af sine Standsfcrller som en faderlig Raadgiver og Ven, af sit Tyende
som den billigtankende og overbarende Husbonde, af
Folk af andre S tander som den forstandige, knndstabsrige og venlige Bonde. Med alle Sogneprcesterne der
paa Siedet i Hans lange Liv levede Han altid i bedste
Forstaaelse, med den foran ncevnte V in t h er og Eftermandene P . M . G r o n lu n d og A r r ild B ro c h n e r,
om hvilken Sidste der er aflagt det Vidnesbyrd, at Han
var en Mand, „der ved sit velvillige S ind mod Alle og
sin Godgjorenhed mod de Trcrngende vandt og bevarede
sig almindelig Kjarlighed i og udenfor sin Kreds."
Mindet om gamle H en rik C h ris te n sen lever
endnu med Taknemmelighed og Hosagtelse hos de Gamle
i Flojstrup og i hele Lindelev Sogn. Han var en for
fremragende Bonde, til at Hans Minde tidligere eller
senere flal uddo, og det er derfor blevet fornyet her.
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41. Palle Lhrikensen Flse,
Eciardejer og Uldhandscr i Ilotlund

Amt)

Krigen med Sverrig 1657—59 blev en svenfi Rytter
ved Navn P a l l e taget tilfange af deDanffe og ingensinde udlost. — Denne Palle gistede sig med en Christen
PedersenS D atier i Floe i Brande Sogn under Veste
Amt, og Ejerne af denne Gaard har siden vcrret hver
anden P a l l e og hver anden C h ris te n indtil Begyndctsen af dette Aarhundrede, da Gaarden gik oder paa
Spindesiden og nu er ude af Familiens Eje.
Fra hin Svenfler ncdstammede P a l l e C h r is te n 
sen F lo e lhan hverlen kaldtes eller flrev sig andet end
„ P a lle F lo e") i lige Linie; Han blev fodt i Floe den
6. August 1764. Palle forblev i fit Hsem til Han var
Itt Aar gl., lworefter Han kom ud at tjene som AvlSkarl
hos en Gaardejcr og Hoselrermmer Ja n n s Thorning
i Hogild, Rind Sogn, i hvilken Stilling Han forblev,
indtil Husbondens T od nogle Aar efter indtraf. I denne
Tjeneste lcrrte Han Handelcn med Uldvarer: Stromper
vg hjemmegsorte Tojer, og Han resste derefter i flere
Aar, iscrr om Dinieren, med strikkede Uldvarer til Fyn,
hvor Han folgte disse og kjobte igsen hsemmegjorte Toser,
navnlig Tynevaar og Lcerrcdcr, som Han atter folgte
hsemme, iscer i Hammerum Herrcd. Sommermaancderne
benyttede Han dels ved Bondearbejde i Hjemmet og dels
ved at folge med en Tommermand sor at leere saa meget
af Haandvcertct, at Han selv künde forfcrrdige de nodvendige Avlsredflaber, som brugeS i en Bondegaard.
P a l l e F lo e S Skolekundskaber vare, som Folge af
den Tids ufuldkomne Skolevcrsen, meget sm aa; men Han
fik allerede i Anglingalderen Sm ag for LceSning, hvorved Han efterhaanden oprettcde det Forsomte i Aandens
Uddannelse, ligesom Han ved Selvovelse lcrrte sig at
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ffrive en temmelig god Haand, samt at fore et ordenligt
Regnftab, hvilket senere kom Ham til Gode ved den tem
melig betydelige Handel, Han forte med strikkede Mdvarer paa Kjobenhavn. Som Folge af, at Gaardens i
Landsbyen Floe aldrig havde vceret bortscrstede, men fra
umindelige Tider af bevarede i Familierne som Selvejer-Gaarde, havde Han allerede som Ung en temmelig
udviklet FrihedssandS; Han fulgte saaledeS med levende
Interesse den S trid, der i Slutningen af forrige Aar
hundrede blev fort mellem Regjeringen og GodSejcrne
angaaende S ta v n S b a a n d e tS Losning, og selv paa
sine gamle Dage Innde Han omtale den Tid og dens
Mcend med Begesstring, navnlig Kronprindsen, den se
nere Kong F re d e rik den Sjette.
I Aaret 1799 kjobte Han sin Morbroders Gaard i
Aollund i Rind Sogn, Hammerum Herred, og giftede
sig samme Aar den 26. M aj med Morbroderens Plejedatter M a r g r e th e C h r is te n s d a tte r , der var fodt i
Gjellerup den 26. September 1779, med hvem Han i 20
Aar havde 12 Born, 6 Sonner og 6 Totre, der alle
levede, til de bleve gifte og opnaaedc sevne gode Kaar
og agtede Stillinger i Samfundet. S aasnart Han havde
tjobt Gaarden, log Han alvorlig fat paa I o rd ern es
F o r b e d r ln g , delS ved Opdyrkning og en bedre D riftsmaade, delS ved Enges og Mosers Udgroftning og
Overrikling med Band, hvorved Han bragtc KreaturBesoetningen op fra 2 Hefte og 15 Stube til det Dobbelte, hvilke Arbejder Han personlig deltog i med Kraft,
indtil Han var over 60 Aar gammel. P aa Hans GaardS
Mark sandtes noget Egekrat, hvoraf Han opelftede en
T el og bortryddede, hvad der var utjenligt, i hvis Sted
Han anlagde en P la n t a g e paa 2 Tdr. Land, der nu
Pranger med dejlige, ftore Troer, ligesom Han hjemme
ved Gaarden plantcde mange Trcrr i tvrnde Haver. —
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Ved Siven af sin betydelige Lirksomhed som Landmand
drcv Han en udstrakt S tr o m p e h a n d e l. De striklede
Varer leveredeS Ham dels i Huset, dels modle Han Visse
forudbestemte Dage i de omliggende Sogne, hvor Han
da opsamlede storre Parlier. N aar Han paa den Maade
havde faaet et Las, horte Han dermed til HorsenS, hvorfra Varerne sendtes med Skibs-Lejlighed til Kjobenhavn
til derboende Hosekrcemmere.
P a l l e F lo e beskjceftigede sig deSuden meget med
Sognets og Byens offenlige Säger. Han gav saaledes
Stodet til U d sk iftn in g e n af Byens Hede og Mose,
Jndkjobet af Sognets K onge- og K irk e -T ie n d e r,
samt P r c r s te - T ie n d e n s Fastscettelse til en fast aarlig
Afgift, ligesom Han i mangfoldige Aar var Medlem af
Bestyrelsen for S k o lc - og F a ttig v o e s e n e t, hvortil
Hans Medborgeres Tillid havde kalbet Ham.
I den huslige Bestyrelse og i Borne-Lpdragelsen
stottedes Han trolig af sin trofaste Hustru, der var lige
saa virksom og dygtig en Kvinde, som Han var Mand,
hvilken Understottelse var saa meget mere velsignelsesrig,
som de levcde et yderst kjcrrligt Liv sammen, der iscer
viste sine gode Folger paa Opdragelsen af den störe
Borneflok.
D a P a l l e F lo e selv havde foltS avnet af Undervisning i Skolen, holdt Han i flere Aar, fra Hans celdste
S o n var 8 Aar gl., en vel oplyst gammel Aftcrgtsmand
til hver Vinter at undervise Bornene, og da den celdste
S o n J e n s blev 11 Aar gl., kom Han til Rind Prcrstegaard
for i Forening med Prcestens Born at nyde Undervisning af en Seminarist, hvilken Mand Drengen fulgte
til Egnen ved Aalborg for at fortscette sin Uddannelse.
Drengen kom derefter hjem for at konfirmereS, og undcrviste nu i flere Vintere sine yngre Sodflende, hvorved
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de Alle fik en storre Uddannelse og Kundstab, end Donderborn paa den Tid havde.
SaaledeS s o m P a lle F lo e var en dygtig, virksom
og for sin Tid oplyst Bonde, saaledeS var Han ogsaa,
lige langt fra Overtro og Vantro, en god troende Kristen. Hver Sondag maatte Bornene samles om Ham
for at höre Ham läse en Prcrdiken, og hver Asten om
Mnteren Aftenbonnen, samt i Forening med Ham synge
en Psalme, hvilken Husandagt var temmelig ualmindelig i den forste Del af dette Aarhundrrde.
D a P a l l e F lo e var bleven omtrent 70 Aar gl.,
en Gang i Aarene Tredive, overdrog Han Gaarden med
dens Velopforte Bygninger og kultiveredeZordertilSonn e n C h r is te n P a lle s e n F lo e ,d e r h a r fortsat Faderens
Forbedringer. Derefter levede Han og Hans alderstegne
Hustru i Rolighed i deres AftcrgtShus, indtil dereS Dod,
og nod fortjent Gloede af dereS Born og Borneborn
Den 26. M oj 1849 fejrede dereS G u ld b r y llu p s F e s t i Overvcrrelse af dereS 12 Born, 10 Svigerbom
og en talrig Flok af Borneborn, foruden en stör Del af
Omegnens Beboere, der kom uindbudne.
Endnu levede gamle P a l l e F lo e i nogle Aar med
fuldkommen Devisthed om Fortid og Nutid, indtil Hans
trofaste Hustru ved Doden bortkaldtes fra Ham den 4.
Ju n i 1855; men fra den Tid svandt Hans Hukommelse
i en mcerkelig Grad, dog havde Han endnu enkelte lyse
Ojeblikke. Endelig bortkaldtes Han til et bedre Liv,
hvorefter Han lcengteS, ved en blid og rolig Dod uden
soregaaende Sygdom i fit 94. Aar den 15. April 1858Hvad hanS efterladte talrige Borneflok angaar, da
henvises til den vedfojede Stamtavle. Scrrlig ncrvneS
dog her Folgende: HanS crldste S o n J e n e P a lle s e n
F lo e vedblev at fortscrtte sin Uddannelse og tog efterbaanden Landmaaler- og Landinspektor-Examen, blev
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Siifte-Landinspektor i Ribe S tift og valgtes 5. Lktobcr
1848 i Hammerum Herred til Medlem af den grundlovgivcnde Nigsdag. Han er bosat i Dostrup i Lonborg
Sogn, har vceret udncevnt til Landvcrsens- og TiendeKommiSscrr i Ringkjobing og Ribe Ämter, vceret Medlem
i 12 Aar afogForm and i 11 Aar for Sogne-Forstanderflabet sor Lonborg og Egvad Sogne, har i ovcr 30
Aar vceret Bestyrer for de Statskassen tilhorende Enge
„Tipperne" i Ningkjobing Fjord samt i 26 Aar Formand i Bestyrelsen for „Vcernengene" samme Steds.
Regjeringen har for hanS Dirlsomhed i denne Retning
udncevnt Ham forst til Kammcrraad og senere til J u stirSraad.
Sonnen S o r e n P a lle s e n F lo e kom som yngre
Menneske paa Hor-Jnstitutet „LykkenSscrde" i Fyn, hvor
Han lcerte HorrenS Dyrkning og Behandling og desuden
forhvervede fig et frit Blil paa mange Forhold. — 1837
ljol'te Han en mindre Ejendom i fin Fodeby, som Han
beboede til fin D sd. I det politiffe Liv tog Han meget
livlig Del, og Han valgtes til Medlem af Folkcthinget
for Ringljobing Amts 4. Dalgkreds, forste Gang 14.
Ju n i 1858, som Han vedblev at reprcrsentere til sin
Tod. Eftcrhaanden havde Han fiaffet fig en betydelig
Jndfiydelse i sin Balgkreds, saa betydelig, at da Han
paa fit Dodkleje anbefalede sine Vcelgere at vcelge
Baron Bl i x e n - F i n e c k e til dereS Reprcesentant, sulgte
disse Opfordringen, trods en meget livlig Agitation sor
en anden Kandidat.
De ovrige Sonner og Svigersonner have ncrsten
allesammen deltaget livlig i det kommunale og politifke Liv.
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Palle Christenseit FloeS Ttamtavle.
Palle (khnKenseu Flse, Gaardejer og Uldhandler i Kollund
(fodt V. 1764 t " 4 1858, Henved94 Aar gl.) — *.gift) "/. 1799
med Margrethe ChristenSdatter (f. ^ 1 7 7 9 -j- «/, 1855, noesten 75
Aar gl.) Havde 12 B sm :

1. Sen» Pallesen Flse i Voslrup, (f
1800); - *
1837 medAneBorup ESman (t), — Medlem as den grundlovgivende
RigS-Forsamling; StiftS-Landinspektor, JuslitSraad. — Ingen Bsrn.
2. Maren PalleSdatter (f. "/, 1892); — ' 1826 m.
Gdejrr Han» Christensen i Lind. 6 Barn, der alle leve.
3. C. r?) PaNesen Flse, Partikulier i Kollund (f. "/,
1898) ; — *
1853 m. Ane Maria Sander (f. "/. 1812, dsd);
uden Born.
4. Peder PaNesen Flse, Gdejer i Birk (f. *'/, 1895); —
* m. Edel Kathrine Jen»datter (f.
1814 7 "'s I87l). 10 Bsrn,
hvoraf 4 dode.
5. Christen Pallesen Flse, Ejer af Fsdegaarden i Kollund,
ff. "/»- 1898-; — * m. Ane Kirstine PederSdatter <f. V, 1818).
6 Dorn, deraf 1 dsd.
t.. M a r i a PalleSdatter (f.
1896 7 1862) ; — * 1827
m. Gdejer Ander» Mortensen i Hange (f. 1795 7 1852). 12 Born,
deraf 4 dode.
7. Ane PalleSdatter (f. "/. 1812); — * 1)
1835
m. Gdejer Riet» Larsen i Birk (t ^/, 1852). 9 Bsrn deraf 3 dode.
— 2) "Zs 1858 m. Svogeren, Enkemand Peder Nielsen i Gjellerup
(se Nr. 10); uden Bsrn med Ham.
8 . Soren Pallese» Floe, Gdejer i Kollund (f. 'V, 1819
7 ^V»1862) ; — * m. AnePederSdatter(t); — FolkethingSmand for
Ringkjobing Amt» 4de KredS 1659-62. Havde 9 Born, deraf 3 dode.
9. Christian Pallesen Floe, Gdejer i Kollund (s. */, 1814);
* "/« 1851 m. Karen SorenSdatter (f. 'V,, 1825). 4 Born.
10. Sidsel PalleSdatter (f. r-'/s 1816 7
1857); * */,a 1843 m. Gdejer i Gjellerup Peder Nielsen (f. "/, 1818);
— FvlkethingSmand for Ringkjobing Amt» 4de Kred» fra 30. Maj 1865
og hidtil. Havde 7 Born, deraf 1 dod. (Se Nr. 7).
11. Karen PalleSdatter (f.
1819); — * Vi 1840m.
Gdejer Peder Pedersen i Kollund (f. "/> 1814). 14 Born, deraf
5 dsde.
1). Else Ma r i a PalleSdatter (f. »/„ 1829); - * " ,
1846 m. Gdejer MadS Ssrensen i Agerflov (f. V» 1816). 8 Bsrn,
deraf I dod.

42.

Laurids Nielsen Haaftrnp,
Enardcjcr i Aogmird, (vcjse Amt).

§ e n Bonde, med hvem vi her ville stifte Beljendtskab,
var ikke en fremragende Bonde i almindelig Betydning.
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van udmcerkede sig ikkc paa nogen scrr fremtrcedende
Maade i agronomisi, kommunal eller politifi Henseende.
og alligevcl var Han en virkelig fremragende M and blandt
sine Standsfoeller: — Han var en saa inderlig from og
troende Sjcel i hele sit lange jordisie Bandringsliv, at
Han var og blev et levende Monster paa fand Fromhed
vg Gudssrygt for Alle, med hvem Han kom i Berorelsc,
og Han var ved Siden deraf en virkelig aandelig begavet Sänger, hvis kfccreste Gloede det var at ove sig i at
lege paa Zionsharpen. Opnaaede Han end ikke nagen
Knnst-Farrdighed heri; vare Hans Sange end ikke Mestervcerker, noget hvorpaa de Heller ikke gjorbe Fordrmg at
vcere; stodte de. iscrr de celbste af dem. end ofte meget
an imod Sprogets Former og Beiklang, hvilket faldt Ham
vanfleligt at vvervinde: saa vare de paa den anden Side
et sromt og barnligt troende HjcerteS rige Udgydelser,
der aldrig undlade at gjore et dydere Jndtryk, undertiden enbog paa det kolde og ligegyldige Hjcrrte. Hans
Minde forljener derfor at leve, navnlig blandt Han»
Standsfoeller. Bi ville bidrage hertil, hvad vi formaa,
ved den efterfolgende körte Livsfkiloring.
L a n rid » N ie ls e n H a a s tr u p blev fodt den v.
M arts 1773 i Millinge, Svanninge S ogn ved Faaborg'
hvor Forceldrene havde en Fcestegaard under Hovedgaarden Hvedholm. Han var den crldste af 13 Born
og blev i sit 22. Aar Soldat ved „RronprindsenS Re
gim ent', der garnisonerede i Kjobenhavn. Ester at vcrre
bleven hjemforlovet fra Garnisons-Tjenesten, opholdt Han
sig i en Aarrcrkke hjemme hoS sin Fader og hjalp Venne
i de landlige Sysler. I Aaret 1801 indkaldteS Han
atter til Fanen ved sit gamle Regiment og kom nu til
at deltage i Slaget den 2. April. Denne Begivenhed
gav ham Anledning til at prove sine Krcester som Digter.
Han forfattedenemlig „ T re n d e K rig S s a n g e " , hvoraf
Fremragende danfle Binder.

27

418

den forste begynder saaledes: „O Gud, som Alling
raader"; den anden: „Vor Kongo og Fader Kong
Christian seid": den tredie: „Vi vente nu paa den lyksalige F red'. Disse Sange bleve trykte og vandt i al
deres Simpelhed i Form og Jndhold et saadant Bifald
paa de hojeste Steder, at Kronprindsen. den senere Kong
F re d e rik VI., fijcrnkede deres Forfatter Affled fra
KrigStjenesten samt IM Rdl. som Belonning. Delle
forste Forsog havde saaledes givet godt Udbytte for Ham,
og i samme Aar udgav Han „ N o g le faa a a n d e lig e
S a n g e " , der i 1844 udkom i 7. Oplag, med Lillcrg
af en S an g paa Forfatterens 70. Fodselsdag. I Aaret
1802 blev Han af nogle kristelige Lenner og Prcester i
Faaborg-Egnen opmuntret til at gaa til Sscrlland for
at scrlge adfiillige Smaaflrifter af gudeligt Jndhold,
hvilket Hverv Han udforte med meget Held, da det laa
Ham selv scrrdeleS paa Hjcrrte at virke til Guds Riges
Udbredelse blandt dem, der allerede bare Kristennavnet.
Den 4. Novbr. 1803 indtraadte Han i ZEgteflab med
M a r e n N ie lse n M ö l l e r (f. 31. Oktbr. 1773 1- 12.
Febr. 1829), en D atter af Gaardfcrster Niels Hansen
Möller og Johanne Rasmussen Bonde i Millinge.
Ester Forflag af Prcesten U. C. Börsen i Faaborg ned«
satte Han fig samme Aar som B o g b in o e r og Bog»
H än d ler i sidstncevnteÄjobstad, hvor Han senere valgtes
til B o rg e r-R e p rc rs e n ta n t. Som Borger i Faaborg
fik Han i 1807 alter Lejlighed til at forsoge fig som
Digter af „ T re n d e K rig s s a n g e " afreligiostJndhold,
og de solgteS til Fordel for dem, som havde lidt ved
KjobenhavnS Bombardement. I Foraaret 1818 opgav
Han fln Levevej som Borger i Faaborg og overtog fra
1. M aj samme Aar F o r p a g t n i n g e n af Prcrstegaardens Adling og Mejeri i Bonsild i det nordlige Sonderjylland, hvilken Forpagtning opflngte det meste af Hans
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tidligere erhvervede Formue; 3 Aar senere, nemlig 21.
Ju li 1821, kjobte Han Gaarden „RiglandSeg" i DddiS
Sogn, HaderSlev Amt, hvilken Ejendom Han besad i 21
Aar. I kenne Aarrcrkke forfattede Han alter nogle Sange,
tildels ved hojtidelige Lejligheder, f. Ex. „E n kri st e
ti g B a n d e s F r y d e s a n g " i Anledning af Prind»
Frederik Carl Christians og PrindseSse Vilhelmine M a
rias Formoeling (1828) og „E n kr is teli g B o n d e s
a n d e n F r y d e s a g " i Anledning af Kronprindsesse C a
rolines og Prinds Frederik Ferdinands Wgteforbindelse
den l. Aug. 1829. Endvidere: En „ S a n g i Anl ed
n i n g a f R e f o r m a t i o n s - F e s t e n den 2 7 .Ju n i 1830,
afsungen i Dddis Kirke; — „E n kr is teli g B o n d e S
On s ke og B on" i Anledning af Kong Christian VIII. og
Dronning Caroline Amalias KroningSfest den 28. Ju n i
1840; — „E t k r i s t e l i g t v e l m e n t Onske" i Anled
ning af Kronprinds Frederik Carl Christians og Hertuginde Caroline Charlotte M arianes SEgleforbindelse den
10. Ju n i 1841. — Tesuden forfattede og udgav Han:
„En liden Säm ling af B r u de ve r s ekler Lykonfkninger
til Brudepar, og tuende Guldbryllups-Sange osv. (1828).
D et er ovenfor ncrvnt, at LauridS HaastrupS Iste
Hustru afgik ved Doden i Begyndelsen af Aaret 1829,
efter et 25aarigt crgte kristeligt og derfor scrrdeles lykkeligt SEgtcflab. Den 4. Novbr. s. A., netop paa sin
forste Bryllupsdag 26 Aar tidligere, indtraadte den da
snart 56aarige Mand i ?Egteskab med sin 2den Hustrn
A ne J e n s e n S l a u g (f. 11. Decbr. 1792 -f 6. Oktbr.
1869, 78 Aar gl.), D alter af Gaardmand JenS Jorgensen
Slaug og Else DavidSdatter af Dorbasse Sogn, Ribe
Amt. Ogsaa med hende levede Han et saadant LEgteskab, „som en Wgtemand bor at leve med sin 8Egtehustru." I Aaret 1842 folgte Han „RiglandSeg" og
kjobte den Gaard i den lille By Aagaard i Oster-Starup
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Sogn i Vejle Amt, hvor Han henlevede sin ovrige
Levetid og opnaaede den hoje Oldingsalder. Aaret derpaa festligholdt Han sin 70 Aars FodselSdag, i hvilken
Anledning Han forfattede en S a n g , der derer Didne
om det gudhengivne S ind, der fulgte Ham gjennem hele
Hans LivSvandring KrigSaaret 1848 kom; men om end
Oldingens Hjoerte sukkede dybt og blodte stcrrkt, over de
Ulykker, der med det samme vcrltede ind over bans kjcrre
Foedreland. saa miStvivlede Han dog aldrig om. at den
retfcrrdige S ag dog tilstdst vilde sejre; derpaa vare Hans
kristelige Tro og Haab Ham et filtert P ani. For efter
Evne at bidrage til at indgyde Fcrdrelandets tapre S e n 
ner samme Tro og Haab, hvoraf Han selv besjceledes,
greb Han atter Pennen og forfattede „ T r ende Kri gs san g e til 1849 med Tanken tilbage paa 1848." M an
gen dansk Soldat kra bin Tid vil vist endnu erindre hinc
3 Sange, hvoraf den forste begynder saaledes: „Det er
henrunden det sidstforlobne Aar;" den anden: ,.V«r
fcerdig til Paaben. I Danste, ret brav;" og den trebie:
„Skal vi nu i Krigen gange?" Ligeledes ville vist
mangen S oldat og mangfoldige Andre erindre HanS:
„ K r i g s p s a l m e i Anledning af den danfle Arme'S Jndrykning i Slesvig i J u li 1850", hanS „Velkomst sang
ved ArmeenS Tilbagekomst 1851" og HanS: „ S a n g i
A n l e d n i n g af F re den " . Alle de ncrvnte Sange lod
Han trykke og uddele i et stört Antal
I 1853 udgav
Han: „ Kr i s t e l i g e S a n g e f or Hjcer tet p a a B e j e n
til E v i g h e d e n . En Dagbog". Denne Säm ling af
Sange, der indeholder en af Ham forfattet Sang til
hver enkelt D ag i hele Aaret, blev Hans Svanesang i
Livet, og den fromme, kristelige Aand, der gaar igjennem
dem alle, griber uvilkaarligt HjcertetS inderste Strcenge.
Denne fremragende danste Bonde i digterist og kri»
stetig Henseende nedlagde sin DandringSstav den 12.
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M aris 1866 og gik, efter at have opnaaet den hoje O ldingSalder af 92 Aar og 6 Dage, gjennem en blidD odsflummer hjem til sin Herre og Frelser, hvem Han i S trobelighed men med inderlig Troskab havde rjent gjennem
fit bete lange Liv til det sidste Ojeblik. Han jordfckstedes
den 21. MartS.
„ S a l i g e ere de D o d e , der do i H e r r e n ! "

LauridS Nielsen HaaftrupS Stamtavle.
LauridsNiklsen Haastrup
"/» 1 8 66);

(fodt i Mellinge V, 1 7 7 3 v i Aagaard
* (gist) 1) mcb Maren Vuelsen Msller (s. » Millinge

1 7 73 paa NiglandSeg
1 8 2 9 ) ; - L) Ane Jensen Slau^
('. paa S lau g
1 7 9 2 s i ^agaar:
1 8 6 9 ).
L»rn as beggk ALgtestader:
1) H a n S F re d e ril H aa stru p (f.

1898 s

" 4

1864).

2 ) 2Ne1S C h r is tia n H a a s lr u p (s "/» 1 8 1 1 1- " /s 1 8 4 9
soni -l'iSsionar i S j^ ra Leone sVesi Asrila^); — * med Helene Hopi
af Christianöfeld. L^orn:
a) Christian Alfrec Haastrup (f. ^ 1 8 4 2 i Sierra Leone),
Apelhcker paa Thyholur.
!>.» AgneS Helene Haastrup, * med en Missionier i Vestindien.
e) Arthur Nikolaud Dale-P^ch Haastrup, Landmand.
6 Cnuua Clementine Haastrup.
3 ) J e n s A n d r e a - H a a stru p (f. " /, 1 8 8 1 ); - * V,» 1 8 6 2
med Ane lirsunc Andersen (f.
1 8 3 9 ), en T alter af <s)aardcjer
Anders Ssrcnsen i Predsted og Hustru Abelone Laursdatter Kring.
Born:
L) LauridS Christian Ansgar Haastrup (s. "
1 8 6 3 ). — d )
Ane Doribra Mar-e Haastrup (s.
1 8 6 4 ). - o) Abelone Haastrup
(f. « 1 8 6 6 ).
rl Cstrid Marie Hulda Haastrup <f. */, 1 8 6 9 ).

43.

I - r g r n M ogensen Llach,

Gaardrjrr i Lanflrup (Aanders Amt).
§ e störe Herrescrder rundt om i Riget — Greverne»,
Bnronernes og StamhuS-BesidderneS Slotte og Borge
stgtedes i sin Tid i Biborg Stoendersal for at voere
— »f ände O r n e r e d e r " . Det var enjydfl Bonde, der
udtatte denne flotte og djcrrve, dog ikke vel overvejede.
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men derimod altsor ncergaaende og ubefojede Sigtelse,
for saa vidt som den flar alle hine Herresader oder e n
Kam, og undlod at minde om, at itke saa af bisse havde
huset Mcend, der som fände Menneske-Venner delS havde
brudt Bondens tidligere Trcrlleloenker, delS paa mange
andre M aader virket kräftigt til Hans timelige og aandelige Belvcere. Herrescrderne Bernstorff, Bregentved,
Brahetrolleborg, Christiansscede, Frijsenborg, Holsteinborg
og flere andre vilde det vcere Synd og Skam at kalbe
„fände Ornereder". Hin Bonde var den ovenncrvnte
J o r g e n M o g e n s e n Blach. Hanboede i denmindre
Bondeby Taastrup, Odum Sogn, i Noerheden af R än
der-. Denne BondeS Navn havde en god Klang endog
i JyllandS fjernere Egne; ja selv rundt om paa Derne
ncevnteS det, ikke blot med en vir Forbavselse, vel ncermest paa Grund af hin Dtring, men ogsaa med Glcrde
og fand Agtelse. D et var Heller intet Under, at Navnet
„Jorgen Blach" lod tidt fra Mangfoldiges Lader, thi
detS B arer var en sjalden driftig, dygtig og djarv
Bonde, hvad enten der tageS Hensyn til Hans daglige
D ont i Livet eller til den politiske Birksomhed, hvortil
Hans StandSfallers Tillid i en längere Aarrakke kalbte
Ham. HanS Dagvark tilendebragteS for nogle faa Aar
siden i den samme By, hvori Han havde dort i noget
over 41 Aar, men HanS Minde er derfor ikke udflettet.
For om mulig at forebyggc bette, meddeles her folgende
LivSskildring af Ham.
MogenS Mikkelscn Blach var Faster af Hadsten Kro
i Kirkebyen Hadsten paa Grevstabet Frijsenborg. Med
sin Hustru Johanne Kjerstine RasmuSdatter, en Enke
fra Molgyde Kro, blev Han Fader til 10 Born. En af
diSse var J o r g e n M o g e n s e n Blach, der kom til
Verden den 16. Jan u ar 1796. HanS Opdragelse og
Borne-UnderviSning lignede den, der blev andre Bonder
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born til Del paa den Tid. Udbyttet af Hans Skolegang
var derfor kun et tarveligt M aal af Jndfigter og Kund
slaber; men Hans ypperlige Naturanlceg, i Forening med
Hans störe Lcerelhst, vidste i Fremtiden saaledeS at raade
Bod herpaa, at Han som Bonde maatte indrommeS at
vcere en kundfkabsrig M and. Noget over 29 Aar gammcl, crgteviedes Han af Prüften Budtz den 5. J u li 1825
i Ddum Kirke til P i g en K i r s t i u e M a r i e N i e l S d a t t e r
<fodt 1. M arts 1804), en D atier af Gaardejer Niels
Mortensen i Taastrnp og Hustru Karen Christensdatter.
Leb denne sin Hustru kam Jorgen Mach senere i Eje af
hendes Forceldres Gaard, der var skyldsat for omtrent
5 Tdr. Hartkor» med et Areal af 60 Tdr. Land Ager
vg Eng. hvortil Han i TidenS Lob erhvervede sig ved
Kjob saamegen Jord, at Ejendommen ved Hans Dod
havde en Storrelse af 14 Tdr. Hartkorn med et Areal
af 180 Tdr. Land geomctrifl M aal.
J o r g e n Bl ach viste sig n a forste Fcerd af som
en fremadstrcebende Bonde, — det var ikke fyldestgjorende
for Ham, at Hans Jord blev drevet og dyrket cfter
Grundscetningerne for det allerede den Gang forceldede
Agerbrug. Han havde gjort sig godt bekjendt og for
trolig med de nhere LandvcesenS-Skrifter, og Han foresatte
sig at prove i Marken det Agerbrug, som de anbefalede.
Hertil kvn>, at Han i kin Egn overbevisteS ved slere
KjendSgjerninger om Nytten af at drive og dyrke Jorden
paa en anden og hensigtsmcrssigere Maade, end den
almindelig gjcengse, og at Bestrcebelser i saa Henseende
endog belonnedes med hdre Auerkjendelse. Han saa', at
Peder Rousing i Jennum, P e d e r N i e l s e n K n u d s t r u p
i Roved, Christen Grouleff i Nygaard, Soren Nielsen Kop i
Linterslev, P v u l I e n s e n i Todbferg og Niels Sorensen i
Balle havde hver for sig faaet tilstaaet af det kgl. LandhuSHoldnings-Selfiab en detydelig aarlig Penge-Understottelse
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i 5 Aar til et forbedret, planmceSfigt Agerbrug; — a t Z e n S
C h r i s t e n s e n i Voldnm, Soren Pedersen Bronnum i
Raasted og MogenS Nielsen i Faarup bleve delonnede
med en af det navnte Selstab ndtalt „haderlig Omtale"
og at Christen RaSmuSsen i Boldum og Rasm us An
dersen i Hvallsse havde endog af samme Selstab hver
modtaget det 3. Solvbcrger som Anertjcnoelses-Tegn for
derer planmoeSsige Agerbrug. Med saadanne Exempler
for Oje, — oft ved den Erfarinft, Han havde gjorr ved
to af „Landhusholdnings-Selstabet" i 1834 soranstaliet
Prcrmie-Plojninger i Randers-Amt. den ene paa Odnm,
den anden paa Spentrups PrckstegaardS-Mart — mente
Jorgen Blach, a t ogsaa Han burde gaa frem i en stedfe
bedre og forstandigere D rift og Dyrkning af sin Jvrd.
Hans Forscet blev til Gjerning. Jfolge en til det nysnoevnte Selstab indsendt Jnoberetning, hvis Sandhed
bevidnedes af HerredSfoged Besenberg, Pastor Bubtz og
den ovenncevnte Äordbniger Knubstrup, havde Han paatjort sine 60 Tdr. Land balkede Zorder 10,000 LceS Mergel,
indfort en forbedret D rift, avlet 400 til 500 Tdr. Äartoster aarlig og holdt nu mere end dobbelt Bescrtning
imod Bymcrndenes, tildelö ved Hjcelp af Sommer-Sialdfodring. Han havde roddet S ten og Krat, Hegnet og
plantet, forbedret sin Eng, lagt Bind paa Havedyrkning
opfvrt en Teglvvn, hvori der brandtes 40,000 S ten ad
Gangen, og fra hvilken Han blandt ander leverebe Fliser, Bronsten etc, ligesom Han og til Kjobenhavns Baubvcrsen havde indsendt Prover af branble iierrender, hvoraf
Han desuden havde folgt en Del til ftere Äjobslsber.
Han havde endvidere tilvirket og solgl niegen Mjvb, litdelS af egnc Bier. For den af Hain saalede» udviste
Landboflid og Vindstibrlighed hcrdrebes Han > l83it af
„LandhuSholdningS-Selpabet" med detS 3 .S olvb cege r.
— Bed stere Dyrflner modtog Han senere adstiüige Prce-
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mier. I Aaret 1847 kjobte Han det saakaldte „Skaaphue", eller rettere modlvg bet som Magelceg for en af
tiam anlagt Molle i Selling ved Sporring Aa. „SkaaphuS". beliggende i S unds Sogn i Hammrrum Herred.
ra r i Legyndelsen af bet 17. Aarhunbrede oprettet af
tÄrev C h r i s t i a n R a n t z a u til Herningholm forFaarehoids Slyld (deraf Navnet), og ba benne Avlsgaard i
Aaret 1754 dlev stillet til Auktion af Herninghviuis davcerende Cfer, en Krigsraad Hoy, horte der til samme
mere end 200 Tdr. Harrkorn af Bondergvds samt 12
Tdr. 4 Skpr. Hpvedgaards-Taxt, ialt med omlrent8<>0o
Tdr. Land, et storre Areal, end der sindes ved nogen
anden Gaard i Danmark. Jorgen Blach mobtog nieb
„Skaaphus" x K 0 Tdr. Hartkorn med et Areal af 20
lil 2700 Tdr. Land. M an vil heraf kunne gjore sig en
Forestilling af Beflaffenheden af Hedejorderne lil denne
Cjendom, der stod Eferen i en P ris af 400t.» Rdl. Efterat
have anlagl et Brcenbevins-Brcrnderi ved „Skaaphus",
folgte Han alter Cjendvmmen i April 1854 for en Äjobefum af 8000 Rdl. — I det Hele taget handlede Jorgen
Blach meget med Ejendomme: Han var til forfljcrllig
Tid Ejer af 12 til 14 Land- og ^tjobstad-Cjendomme.
Med Hensyn til J o r g e n BlachS k om n l un al e
B i r k f o m h e d kan det ncevnes, at Han, med Unbtagelse
af Sognesvged- og LcrgsmandS Beftillingen, Tid efter
anden har Haft ncesten alle tommunale Ombud at rogle.
As Mangel paa Oplysninger kunne diese eller derer
Barighed imiblertid ikke ncermere anfores. Af samme
Cirund maa vi med Hensyn til de p r i v a t e L i l l i b s hverv, Han hcedredeS med, nojer med at neevne, at Han
j 1841 var D i s t r i k t S - F o r s t a n d e r for „Brandassurance-Foreningen for rorlige Ejendele i Norrejyllanb",
samt at Han under 28. Ju n i 1850 i Forening men B re 
g e n d a h l , M . P . B r u n n , T. C. D a h l og I . C. Ny-
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Holm var M e d i n d b y d e r til Stistelsen cif „den jydfle
Kredit-Forening". — D et videS Heller ikke, om Han har
vceret Medlem af nogen Deputation med et mere offenligt eller, saa at fige, et mere hojtideligt Prcrg. Han
var derimod Medlem af en Deputation, som i sin Tid
bragte Kammerherre S k e e l til Birkelse og EtatSraad
N y Holm til BaggeSvogn et ErkjendtlighedS-BeviS fra
en stör Del Bonder i RanderSegnen for den Redebonhed,
hvormed de vare gaaet ind paa Ligeliggjorelsen afH artkornet under Hovedgaardene.
J o r g e n Bl ach kaldteS ved fine StandSfcrllerS
Tillid til i en lcrngere Aarrcrkke at deltage i det politiste
LivS Gjerning, men som saamange Andre maatte Han
tilsidst fände, ak Folkegunst ikke er at stole paa. Den
29. Jan u ar 1841 valgteS Han i det 11. Landdistrikt til
S t c e n d e r - D e p u t e r e t for NorrejyllandSmindre Land.ejendomS-Befiddere og gjenvalgteS den 26. MartS 1847.
Som saadan modte Han i Viborg Stcrndersal i Moderne
i 1842, 1844, 1846 og 1848. I Sämlingen 18 4 2
holdt Han allerede i det 2det Mode (13. Oktbr.) folgende
„Jomfrutale" i Anledning af Möller D u l f S Forslag til
en Ta k - Ad r e ö s e t i l K ö ng en : „VornuvarendeKonge
er ikke, saaledeS som den sorevigede Monark, Institutio
nen« Stifter. Han har blot efter AnordningenS Bud
kalbt os hid, og jeg ve'd derfor ikke, hvorfor vi skulle
takte Ham. De 2 Maaneder, som ere blevne tilstaaede
Forsamlingen til den« Arbejder, ere en saare kort Tid.
og det kommer mig derfor for, at vi ikke bor spilde Tiden
paa DiStuSfioner om en Adresse; thi jeg tror ikke, at
en saadan stifter den tilfigtede Nytte. E t P a r Dage vil
vistnok medgaa til diese DiSkuSsioner, og Diceterne for
den Tid ville udgjore flere Hundrede RtgSdaler. Stcenderne have andraget paa gjennemgribende Besparelser i
Finantserne. Lader öS vise i Gjerningeu, at vi ville
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spare, og lader os itke spilde Tiden paa mindre vigtige
Ting og for dem tilsidescrtte de vigtigere! Jeg kan ikke
stemme for nogen Adresse." — Nogle Lage senere indbragte Justitsraad W i t h et Andragende angaaende Ophcrvelse af Retten til at oprette Grevskaber, Baronier,
Stamhuse og FideikommiSser. Under Behandlingen af
bette Andragende den 5. Nvbr. holdt Blach folgende
Tale: „Grevskaber, Baronier og Stamhuse ere, efter
hvad feg kan skjonne, et meget stört Onde. Den storste
T el af öS onfler Selvejendoms Ndbredelse, men det sker
es paa denne Maade. Jeg unser bisse Jndretninger for
f ä n d e O r n e r e d e r , og jeg vil meget bede Forsamlingen
om at nedscette en Kommite, men en Kommite, der bestaar
af virkelig frisindede Moend, og ikke af dem, der kun ere
frisindedc til et vist Punkt, nemlig saalcenge det ikke
gjcrlder deres cgne Jnteresser." — Disse to Taler give
et tilstrcekkeligt Billede af Jorgen BlachS Friflndethed og
Djcrrvhed; men for at gjore Billedet endnu fyldigere,
anforeS Folgende om Hans vcesenligste Virksomhed i
Stcrndcrsalen. I den ncevnte Session deltog Han tilligemed Fjelstrup og Tang som Medlem af den Kommite, der den 15. Oktbr. nedsattes til at afgive Betcenkning overRegferingens „Udkast til en Plakat angaaende
Midler til Forebyggelse af S k a b s y g d o m S Ndbredelse
blandt Faarene". Udfaldet af Forhandlingerne over Udkastet og Betcenkningen blev, at cn Petition skulde indgiveS om, at Plakaten maatte udkomme som Lov med
nogle vedtagne Forandringer. Han indbragte derhos
folgende private Forslag og Andragender, hvorover ingen
Kommite imidlertid nedsatteS: 1) Andragende fra flere
Beboere iS jelle angaaende V a n d S A f b e n v t t e l s e og
MollerneS Ret dertil; 2) om at det maatte tilladeS det
kgl. LandhusholdningS-Selskab aarlig at udtage 100 Reserver af det voernepligtige Mandffab for at lade disse
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oplcere i Agerbruget. og at de Paagjceldende derved erholve K r i t a g e l s e for U ds k r i vn i ng til den staaende
H ar; 3) fra sorstjcellige Sognesogder vgLandboere, sigtenbe til at fremkalde etLovbud, hvorveo det deslemtes,
hvormeget Mollerne maa tage for en Tonbe S a b a t
m a l e i Gryn- eller Finmaling, og at denne ufravigelig
Pal vejes til og fra M olle; 4) fra en Skolelarer Lau
ritzen, sigtende til en Korandring i S t o l e r ne p a a
L a n d e t ogZndforelse af Afienskoler; 5) paa 18G aardfasteres Begne i Hauruin Sogn, detrceffende bet srie
H a r t t o r n s Deltagelse i Lej-Arbejde og Udredelse af
Kourage til Stolen samt vm HoverietS Lphavelse mod
billig Godlgjorelse. — I Sämlingen 1844 forelagde
Regseringen et „Ubkast til en Plakat angaaenbe Zagts
Udovelse i H aver". En Kommite nebsattes den 13.
Ju li, bestaaende af Rvsenkrantz, Blach og Ingwersen.
Til Betankningen, der asgaves og undertastedes forelobig
Behandling den 13. August, havde Blach stillet detMindretals-Forflag, ^ltZagteserne ere nberettiget til at ;age
i de Haver, der ere saaledes indhegnede, at Hegnet enten
maa gfennembrydes eller svrdre» oplukket afEjeren eller
Besidderen, for at Zagt meb Hund eller paa anden
Maade den tan opstilles, og for en Overtradelse heraf
bestemtes en Mulkt af 5 Rbl. Solv." Han begmnbebe
og fvrsvarede sit Korstag med nvgle saa O rb; ved den
endelige Behandling den 20. August udtalte Han sig ligelebes i Kvrthed. E t andet Forslag, der cendrede Blachs,
vebtoges, hvorpaa det ligelede- vedtogeS, at en Petition
stulde indgiveS om at den cendrede Plakat maatte udkomme som Lov. — I denne Säm ling inddragte Han
folgende Andragender, der bleve fremlagde i Lcesesalen:
1) om FasteS Overgang til Selvejendom fra 40Sognefogder og 230 Gaardbrugere; samt fra 1582 Beboere iHol«
bcek Amt; 2) om Ophcevelse af Konge-Lienden og For-
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ening med Hensyn til Kirke- og Prceste-Tiende. fra 1066
Beboere paa Langeland 1051» i Holbcek Amt, 82l i
S oro Amt og 790 paa Falster; om lige Rettigheder og
Pligter for alt Hartkorn i Danmark fra 50 Sognefogder
og 230 Gaardbrugere i 11. Distrikt; 4> om almindelig
Pcernepligt. fra de sidstncevnte Sognefogder; fra de
ncevnte Bedoere paa Holbcek Amt, 1927 i S oro Amt
og 1M2 paa Falster. — I Sämlingen 1 8 4 6 forelagde
Regieringen et „Udkast til en Plakat for Danmark betrceffende Erstatning af de» Skade, der tilfojeS en Jordbruaers Scrd eller Markfrugter afKron» ellerDaavildt."
Den Äommite, der nedsattes for at afgive Betcenkning over samme. bestod af Blach, Rosenkrantz og Fjelstrup, og ved den forelobige Behandling af Sagen den 19.
Nvbr. og den endelige Behandling den 25. Nvbr. havde
Blach ialt 3 Gange Ordet til Forsvar for de af Kommiteen stistede LEndringSforflag. Forsamlingen vedtog
at indgive en Petition om, at det cendrede Udkast maatte
udkomme som Lovbnd. — I Lcesel'alen lod Han fremlcegge
en Skrivelse fra Skolelcerer S c h o l e r i Hammel i Anledning af det afRegjeringen forelagde Jernbane-Forflag.
Strax efter Tronfliftet i 1848 indgaveS rundt om fra
Riget AdreSser til Köngen om en f r ier e F e r s a t n i n g
for Riget enb den hidtilvcerende Stoender-Forfatning.
En saadan Adresse indgaves ogsaa fra 26 jndfleStcrnder-Deputerede og Suppleanter, og blandt dem trcrste
vi, som det var at vente, ogsaa Jorgen Blach. Adres
sen udta'te blandt Andet, at man af Köngens ..hele
folkelige Sindelag og Fcrrd Venter og haaber en paa
lige Menneske- og Borger-Rettigheder bpgget fri og folkeliq konstitutionel Forsatning, hvorved Köngen paa engang vil sikre S taten dens Velfcrrd og Hcrder, og Holle
et taknemmeligt Folks i Nutid og Fremlid udelte Tat."
I den körte Stcendersamling 1848, hvor kun 2 Regje-
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ringS-Forflag vare til Behandling og Afgjorelse, deltog
Blach iOrdfliftet om Behandlingen af, om Tak-AdreSser til
Köngen og Hceren stulde fle for aabne eller lukkede Dore.
Jkkun B . Ree og Blach udtalle sig for, at den burde
fle for aabne Dore. Blach udtalte fig saaledes: „Ester
min Formening bor Dorene, da de en Gang ere blcvne
aabnede for Publikum, ogsaa forblive aabne, i hvad
der saa er under Forhandling, og feg kan ikke indse, at
Saadant, som af en ceret Deputeret (Etatsraad Holm)
er ytret, stulde kunne bevirke, at man undsaa' sig for at
sige sin Mening i en S ag, der rigtignok er af en noget anden
N atur, end de i Almindelighed forekommende. I ethvert
Fald maa Stemmr-Afgivningen altid foregaa offenligt".
Ved Asstemningen vedtog Forsamlingen — som det hedder — „med afgjort M ajoritet", at de forelobige Forbandlinger angaaende Adresserne stulde fle for — lukkede Dore. Vennerne af „FolelseS-Sagen" og indflrcrnket Offenlighed havde saaledes sejret. Saavidt
var man i Pegyndelsen af 1848. Ved Valgene til den
grundlovgivende Rigs-Forsamling stillede Jorgen Blach
sig ikke, hvilket derimnd var Tilfcrldet ved de almindelige Folkethings-Valg til RigSdagen den 4. Decbr. 1849.
Han valgtes i Skjoldelev som Reprcesentant for Aarhns
Amts 3. Folkethings-Kreds med 238 Stemmer mod 57,
der saldt paa Kredsens Reprcesentant i den grundlov
givende Rigs-Fvrsamling, Godsejer, Prokurator T. C.
D a h l til M osgaard. Men uagtet Han saaledes alle
rede var valgt Medlem af Rigsdagen, faldt der dog ved
LandsthingSvalget den 29. i samme Maaned i 9.KredS
(AarhuS, Randers samt en Del af Diborg Amt) 93 af
241 Stemmer paa Ham og ved forste Omvalg 53 af
242 Stemmer. I Folkethinget var han Medlem af fol
gende Udvalg: i 1. Säm ling (1850) i Udvalget an
gaaende 1) Ophcrvelsen af Over-Politiretterne paa Landet,
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og 2) i Udvalget angaaende det af Bregendahl indbragte Lovforflag om Oprettelse af en Kredit-Forening
fvr Grnndejere; i 2den Säm ling (1850—51) i Udvalget
angaaende: I) Udredning af DistriktSheste samt om
Fodringsheste til Brug for Herren: 2) Tschernings Lovstag oinJords Afslaaelse til Fattighuse; — i 3die S äm 
ling <1851—52) i Udvalget angaaende: 1) Foranstaltninger til Husdyrs og iswr HesteavlenS Fremine: 2)Nosenorns Udkasl til en Kominnnal-Lvv. — Bed de nLste
almindelige Follethings-Balg den 4. August 1852 stillede Han sig atter til Balg i Skjoldelev. Folkestemningen
havde imidlertid sorandret sig i Hans gamle BalgkredS,
— Gründen hertil angaves sorstjcelligt — ; stan salbt
med 215 Stemmer for Modkandidaten Gaardmand Jens
Pedersen af Rogind, der sesrede med 290 Stemmer.
Senere stillede Han sig ilke öftere til Balg; ved det al
mindelige Landsthingsvalg i Randers den 3. Ju ni 1853
faldt der imidlertid dog 50 Stemmer af 258 paa liam,
men hint Stemmeantal fik ingen praktisi Betydning.
SkjontLylken naften altid fojede J o r g e n Bl ach i
Livet, maatte Han dog ogsaa undertiden friste tunge
Tilskikkelser og Sorge». Bed Bcrltning tvende Gange lom
Han flemt til Skade, den ene Gang ved at breekke fit
ene Ben, og den anbei» Gang Kravebenet, men desuagtet
nod Han dog indtil sit sidste Leveaar et godt Helbred;
— nogle Aar for Hans Dod fortoerede Jlden noesten
alle Hans faste og lose Ejendele, der imidlertid ved Hans
Forfigtighed vare saa nogenlunde forsikrede i Brand
kaSsen.
I stt Wgteftab blev J o r g e n Bla ch Fader til 9 Born
(5 Sonner og 4 Dotre), hvoraf 2 Dotre dode sorinden
Faderen. Han afgil ved Doden den 10. Septbr. 1866,
henved 70'/i Aar gammel. S in Ejendom „BlachSgaard"
i Taastrup havde Han kort for sin Dod overdraget til
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den Ängste af sine Sonner for en Kjobesum af 40.000
Rdl., hvori 15,000 Rdl. kom til Afdrag som SonnenFcedrenearv. E t kjcrrligt og venligt Eftermsele lod Han
tilbage hos sin Ente, fine 7 Born og 19 Borneborn
samt mange jydfie Standsfcrller.

Jorge» Mogense« BlachS Stamtavle.
M ö g e n - Mi l k lsen Bl ach. * tgift) med I'h an n e Kjerstine
Via- u r a lt e , med bvem l>an bavd' 10 B om . dcriblandl:
J-rgeu Mogeusru B la L (f. ^ , 1796 s
1 8 6 6 ); 1825 m. K irs tin e M a r ie N ie lS d a tte r
^ , 1801). en D a t
ier ai O^dejer i Taaltrup Niels Mor.'ensen (f. V.» 1 7 7 5 -s-" ' 4 1858)
og Hustru Karen EhristenSdatter <i.
1771 -j- "/, 1820).
^srgen Blich- 0 B a r n :
!. Mort n Blach. Gaardejer i Haarup (f.
1 8 2 5 ); — * " ,
1853 med Maren Socensoaiter.
2 . Möge - B l ich, Ejer ai Ny-2s len Kr§ ved A a r h u - , 1827) ;
— * " , 1855 in d Maren Leasen
3. Niel-Blach, Gaardrjer i Ladmg (s."/i 1829); - *
1858
med ' esilil Svcnts.n.
4. '?ar?n ^isstine Blach (f. " 4 1881
1849).
5. Pcder B l ic h , Gaardejer iSabro (f. "/ , 1 8 3 3 ); — * "/ . 1863
,ned Mette Vaurs^n.
6. Hanne Blach ff.
1836).
7. Melle Marie Blach^lf. "/.«» 1838); — *
1870 m eo___
8. MoNerup Blach, ßr.iardejer i Taallrup (s. " , 1841); — * " ,
1869 med Karen Mclrgrethe BuuS.
9. Ellen Marie Blach (s. " , 1841, did samme Aar.

44. „ D e n b l a a B o n d e " ,

Niels Mortensen,
frhv. Gaardfoester og 5ognefoged i venlole (5oro Amt).
D e n Manv, der her flat omtaleS som en fremragende
Bonde, blev dette i en soeregen Betydning, og det da
navnlig i en dobbelt Henseende. Han blev det forst
derved, at Han i fine kräftigste ManddomSdage udfoldede ved sin Gaard en saaban Driftighev og Lindstibe-
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lighed, at „det kongelige LandhuSholdningS-Selstab" fandt
sig foranlediget til at yde Ham en velfortjent Anerkjendelse og Paastjonnelse, og derncrst blev Han det ved sin
lange Lidelses-Historie under den standhastige og uforfcrrdede Kamp, Han i en längere Aarrcekke forte med stt
GodSherflab og med andre Myndigheder, en Kamp, der,
i fuldkommen Samklang med Datidens SamfundSorden,
endte med Hans fuldstcrndige Odelcrggelfe i timeligHenseende. D et vor navnlig i Hans sidste 14 Leveaar, fra
1825— 1839, at hin Lidelses-Historie varede, at hin Kamp
forteS, hvorved Hans Navn bares ud over mange Egne
i'Danmark: — mangsoldige Mennester talte om „Ni el s
M o r t e n s e n i B e n l o s e " ; af Nogle betegnedes Han
som en Krakiler, af Andre som en Daare, der til Skade
for sig selv vilde stampe mod Braadden, i Stedet for at
tie og taale —, og i en vid OmkredL af Ringsted-Egnen
var Han kjendt af Enhver. Ester forgjceveS i 10 Aar
at have sogt at komme til sin paastaaede Ret, udgav
Han i Aaret 1835 ved Hjcelp af en danfl Jurist, Fuldmcrgtig I . Fr. B o l t , en live Bog under Titel af:
„Brudftykker af mit LevnetSlob," og i 1837: „Fortscettclse af Niels Mortensens Lidelses-Historie". Med Undtagelse af sidstncrvnte Skrift, der ikke har vcrret at finde iHovedstadens störe offenlige Bibliothek», have hine „Brud
stykker" samt flere Artikler, der stemkom i forfijcrllige af
Datidens Blade om NielS MortensenS S ag , dannet det
bredere Grundlag for ncervcerende Livsstildring, der derhos er bleven noget fuldstcrndiggjort ved andre O plysninger fra private Kilber. D a vi kun have Haft Abgang
til to officielle og fuldkommen paalidelige Kilder, vcrre
det imidlertid udtrykkelig stemhcrvet, al denne Livsstil
dring giveS her, hvad Enkelthederne angaa, med alt foruodent Forbehold, saaledes at den paa ingen M aade
gjor Fordring paa at vcrre aldeles paalidelig i hvert
Fremragende Mansie

N
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enkelt Punkt. P a a den ene Eide er det hojst sandsynligt, vel endog aldeleS vist, at Paastandene om de stedfundne Bilkaarligheder ikke savne fornoden Grund; men
paa den anden Side er det maaske ligesaa sandsynligt
og vist, at Dilkaarlighederne ere skildrede fra et altfor
enstdigt Standpunkt og med for grelle Farver.
Betegnelsen „den blaa Bonde" hidrorer fra, at Niels
Mortensen, der var en ret vel bekjendt M and for Mange
i Kjobenhavn, afKnnstmaleren C. F.Hoyer s tal vcrre malet
som Repräsentant for den dansse Bonde i det i ApartementS-Salen paa EhristianSdorg S lo t anbragte störe
M alen, sorestillende Reformationens Jndforelse i D anmark.
N i e l S M o r t e n s e n dlev fodt1768*) HanSUngdom opviser intet Moerkvcerdigt. J-hanS 16. Aar dode
Hans Fader, Gaardfcrster Morten Larsen, og Han bestyrede da indtil sit 20. Aar ForceldreneS Gaard for M o
deren, Inger . . . . , der ved den Tid alter giftede sig.
P a a samme Tid blev Niels Mortensen udflreven til M i
l i t ä r Tjeneste, der, ifolge Hans eget Udsagn, „ej var
Ham eller Nogen til Skade, da Bondekarlen derved erholder en Dannelse, der ej ellerS vilde blive Ham til
Del." Ved Hjcelp af en lille Arv efter sin Fader og
ved det. Han ved egen Flid og Sparsomhed havde erhvervet sig, saa' Han sig i S tand til i Aaret 1796 af
JustitSraad P e d e r J o h a n s e n 6s N e e r g a a r d , davorrende Herre til „Ringsted-Kloster", Kjcerup og G ilsagre, at faste den Gaard, Han senere havde i Besiddelse.
I samme Aar indtraadte Han i Wgteskab med Pigen
E l l e n C h r i s t e n S d a t t e r (f. 1766 -s- 1841), ved hvem
Han blev Fader til 6 Born, hvoraf de 5 overlevede dereS
*) Ester R. M - eget Udsagn; men efter en anden Meddelelse
synes 1771 at v»re Fadselgaaret. BenieseAiikebog draadle 1S><.
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Forcrldre. Niels Mortensen kan ikke noksom rose den
ncrvnte Neergaards Humanitet, hvorom den Ham forelobig meddelte Fcrstekontrakt ffal have baaren kjendelige
Vidnesbyrd. Piben fik dog snart en anden Lyd. Han
modtog sin Gaard uden Bescrtning og »den Bygninger,
hvorfor Han aldeles fra Nyt af maatte opbygge denne
og forsyne den med Bescrtning, Avlsredflaber og alt
Fornodent, udelukkende paa egen B e k o s t n i n g . Han
begyndte strax med Flid og Udholdenhed at dyrke og
forbedre sine Jorder, der i Aaret 1799, tilligemed den
ovrige Del af Kjcerup GodS, blev udfiiftet af Fcellesffabet, ved hvilken Lejlighed der fratoges Ham 13 Tdr.
Land geometrisk M aal, uden at den Ham saaledes fratagne Jord blev sat i scersiilt Hartkorn, saa at Han stden
hin Tid maatte svare Skatter og Afgifter af det ncrvnte
betydelige Areal, som Han hverken havde i Brug ekler
Besiddelse. HanS Flid og Anstrcrngelser lykkedeS saa
godt, at Han allerede i Aaret 1800 künde paabegynde
Gravningen af en Kanal fra en paa Lodden beliggende
ypperlig Torvemose, der hidtil var aldeles unyttig. da
ej alene Mosen (omtrent 25 Tdr. Land stör), men endog
40 Tdr. Land af Gaardens ovrige Jorder ncrsten altid
stode under Band. Dette med Hensyn til Hans Stilling
herkuliske Arbesde blev fuldendt i Aaret 1805 og kostede
Ham 3200 Rdl. Det kgl. LandhuSholdnings-Selskab
hcrdrede Ham i den Anledning med en passende Opmuntring. I 1806 fik samtlige Kjcrrup Godses Bonder
Tilhold om at aflevere deres Fcestebreve og Skatteboger.
for at bisse künde vorde eftersete af Ovrigheden. Kort
herpaa, den 21. Juni samme Aar, indtraf „RingstedKloster"s Brand, og man foregav nu, at NielS Morten
sens Fcrstebrev tilligemed fiere andre Dokumente! vare
brcendte. Han fortsatte imidlertid, ligesom hidtil, det
en Gang Begyndte, forbedrede stedse sine Jorder og tankte
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ikke videre paa hin ulykkelige Brand. D a StedetS
Sognefoged ved et ulykkeligt Tilfcelde var sat ud af
S tan d til at varetage sine Forretainger, maatte Niels
Mortensen i Aaret 1807 midlertidigt overtage S o g n e 
foged- og Lcrgdsm andS-Tjenesten, og i 1810 blev
Han, imod sin Dillie, paalagt fremtidig som virkelig
Sognefoged og LoegdSmand at varetage de Forretninger,
der folge med disse Ombud. D e ncermeste 2 L 3 Aar
hengik uden S por af videre Betydning sor Ham, hvorimod Aaret 1813 blev scrrdeleS mcerkvcrrdigt for Ham.
I fidstncrvnte Aar fik N i e l s M o r t e n s e n (af
GodSejeren Kancelliraad J ö r g e n V v i s t g a a r d til
Kj«rup) en Anmodning om at udlevere sin originale
Feestekontrakt, sor at et nyt Fcrstebrev derefter künde udfcrrdiges til Ham efter Kontraktens Jndhvld. Ester sorud
at have taget en Gjenpart af samme, udleverede Han
Kontrakten, anende ej andet end at det var stet i e»
redelig Hensigt, og i den Forventning, snarest muligt at
faa et n y t Fcrstebrev, overenSstemmende med det formenlig broenbte. Dette stete dog ikke. Efter nogen Tids
Forlob optog man derimod en SynS- og TaxationsForretning over Han» Gaard og Bescetning, hvilken fldstc,
so« forhen ncevnt, var hanS suldkomne Ejendom, hvorefter man da endelig, prasenterede Niels Mortensen et
»yt Feestebrev, der ej i fjerneste Henseende lignede det
gamle, og hvortil hin ulovlige S y n s- og TaxationsForretning var vedheftet. Niels Mortensen hverken modtog ekler nnderflrev dette Dokument.
Nogle ovrige Handelser for N i e l s M o r t e n s e u i
1813 bor ikke forbigaaS. Medens Han Julcaftcn sad og
spiste «ed sine Folk, rykkede en M ajor Humble, der var
paa Marschen til Fyn med 2 Batlerier, ind i Hans Gaard,
der laa t« t ved Landevejen, og befalede Ham at sorge
for fine og Mandflab» samt Heftes Fornodenheder. Delle
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fiele, og i de 5 Dage, M ajor Humble med Mandflab
sik udelukkende Forplejning hos NielS Mortensen, udleverede denne til Mandfiabet Ist Tdr. Brcendevin, 6 Sider
roget Flcefi, foruden Brod, S m or og O l samt mindre
Andel, og til Forspandshestene 30 Tdr. Havre, 12 Lcrs
Ho og 12 L as Halm. P a a den 6. D ag aflosteS Humble
fra Kommandoet af en anden Officer, men Han forblev
endnu 3 Dage paa Gaarden. Inden sin Afrejse meddelte Han Niels Mortensen Attest for Rigtigheden af den
prcrsterede Leverance, der efter den Tids uhorte Priser
androg noget oder 1360 Rbd., som dog ncrppe var Halvdelen af de leverede Artiklers fände Lcerdi. DaFcrdrelandet dengang var stedt i Fare, indflrcenkede NielS
Mortensen sig til at anmcrlde det Fomodne i saa Henseende for Ovrigheden, forventende at Han altid i bedre
Tider künde saa sit Udlceg erstattet. Men nagtet Han
senere gjentagende Gange ansogte om denne hoS vedkommende Myndigheder, havde Han i Aaret 1835 endnu
ikke faaet Godtgjorelse for hint Udlcrg.
Fra 1813 indul 1825 hcrndtes In te t for N i e l s
M o r t e n s e n , der er vcrrdt at omtale. Derimod hcrndte
det sig i det sidflnoevnte Aar, at Kjcrrup GodS, efter en
Panthavers (det PleSsenfie FideikommiS?) Rekvifition,
flulde bortscelges ved offenlig Auktion. D a Niels M or
tensen den Gang var en formuende M and, og slere af
Godsets Bonder ligeledes vare formuende, befluttede de
at kjobe Godset, hvortil de havde saamegen mere Foje.
som 2 Hose Embedsmoend havde lovet at sorstroekke Bon
derne med Laan og Kaution, om de maatte trcrnge dertil. Bonderne gave derfor Niels Mortensen Fuldmagt
til at handle paa deres Vegne. Han rogtede sit Hverv
og blev ved 4. Auktion den 8. Ju n i 1825 H o j s t b y dende, me n blev r nr gtet H a m m e r s l a g , u a g t e t
Han h a v d e b u d e t 7 6 , 0 0 0 Rbd., og I n g e n g j o r d e
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O v e r b u d , og u a g t e t h a n p a a S t e d e t künde t ilv e j e b r i n g e 3 8 ,0 0 0 Rbd. og tilbod forinden Forlob
af 48 Timer at betale Resten. M an streb endnu samme
D ag, uden nogensomhelst offenlig Bekjendtgjorelse, til
en ny eller 5. Auktion, hvorved Godset, efter aldeleS
forandrede Konditioner, solgteS for 3 2 ,0 0 0 Rbd. til
davcrrende OverkrigS-KommiSscrr G r ü n e r . By- og
HerredSfoged H a r h o f f i Ringsted plejede den ncrvnte
D ag i egen Person AuktionS-Retten, og paa RekvirentenS Vegne modte davcrrende Sekretcrr F o s s , senere
Byfoged i Skjelstor og RoSkilde, men den Gang, saavidt
videS, Inspektor ved de Scheel-PleLsenste Godser. Virkningen af de stedfundne Makinationer var den, at Iste
PrioritetS Panthaver kjobte Ejendommen, og at StatSkaSsen ligesrem tabte 17,000 Rbd., der, som indestaaende
i Godset, vilde vcrret dcekkede ved Niels MortensenS
Bud, samt at kkjcrrup GodseS Bonder ej den Gang bleve
Selvejere, uagtet de havde Evne og Lyst til at blive det.
Fra hin 8. Ju n i 1825 flrev fig N i e l s M o r t e n 
senS Ruin og mulig uforstyldte Lidelser. Som en Prove
af diSse anforeS her Folgende: Den 28. Oktbr. 1828
overrastedeS Han pludselig ved en ulovlig Arrest-Forretning, idet HerredSfoged Harhoff, uden at have ladet stg
stille den ved „Danfle-LovS" 1—21—4 forestrevne Bor
gen, og istedetfor, som scrdvanligt, med et P a r Vidner
at indfinde fig med den formenlige Rekvirent, indfandt
fig hoS NielS Mortensen med alle HerregaardenS Folk,
en 20 til 25 Personer, saa at man hartad stulde tro, at
Kjenden var i Ncrrheden. M an beflrev nu samtlige Hans
LoSore og Areaturer, ja man nedbrod endog de mur»g nagelfaste Apertinentier, saasom hanS indmurede
Kjedler, Kakkelovn, kort Alt, hvilket man strax forte til
Herregaarden. Dette var dog ej det Afstyeligste ved
S ag en ; thi fo r o g s a a a t kunne b r i n g e F o u s t a -
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g e r ne o g M a d k a r r e n e d or t , k a s t ed e m a n M a d e n ,
d er v a r t i l l a v e t f or Hans Folk, i R e n d e s t e n e n ,
vg s p il dt e Ha ns n y l i g t b r y g g e d e O l. N aar hertil fojes, at Herremanden, tvertimod LovenS klare og
tydelige Bestemmelser i 1—21—20, og isoer ved Forordningerne om ForligelseS-Voesenet, ikke forfulgte Ar
resten; — saa vil enhver retflndig M and med Lethed
domme om, hvilken Navn en saadan FremgangSmaade
fortjener. Bed en ny VoldShandling sagte Han endog
at haste nye Lavrbcrr. Han lod saaledeS ved en ulovlig Arrest-Forretning den 9. Nvbr. 1829 ved Nattetid
Niels Mortensen med dennes gamle Hustru samt Hans
Folk udjage af Gaarden, overladende til Ham og Husfceller i Nattens Marke og i den raaeste Aarstid at sage
Nattely, hvor det lystede dem. Uden at Niels M or
tensen vidste, hvor hun opholdt sig, eller om hun ej i
Fortvivlelse havde aflivet sig eller var omkommen af
Elendighed, vankede Hans ulykkelige gamle Kone om paa
Marken i en halv vanvittig Tilftand, og Han gfenfandt
hende, noesten beravet sin hele SjcelSkraft, farst efter en
DagS Forlob. Hun falte stadigt Dirkningen af denne
hendes sscrlelige Tilstand. Efter at have udfsrt hin
D aad ved Nattetid, begyndte man farst paa at indkalde
Niels Mortensen for Forligelses-KommiSfionen, hvor Han
ved et tvunget Forlig maatte fraflrive sig Gaardens
Torvemose til Afbenyttelse for GodSejeren, uden at dette
betydelige Jordomraade (omtrent 25 Tdr. Land) senere
blev sat i scrrflilt Hartkorn, saa Han fremdeles maatte
betale Skatter ogsaa af denne Ham fratagne Jo rd ; —
Hans berettigede Lcrngsel efter atter at komme i Befiddelse af sin Gaard, efter i over 2 Maaneder at have
danket om med sine Folk, hvoraf den Ene var i Osten
den Anden i Besten, foranledigede Ham under Forlig»praven at bide i det sure Akble. Dette var dog ikke den
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ringeste Ulcrmpe, der tilfojedes Ham ved Forliget: man
lod endog afholde Auktion paa Hans Torvemose, hvortil
Forliget ikke gav Berettigelse, ja man gik endog saa vidt,
at man, sor at skyd« Gjenvej til Mosen, dannede fig
Dej oder Hans Rugagre. Forvalter V e r n e r , der flere
Gauge havde vcrret konstitueret Dommer, gav AnviSningen, idet Han, ledsaget as Sognefogden til Heft, red igjennem Scrden og blev fulgt af flere Vogne; ligeledes spolerede man forscrtlig Hans Eng og GrcrSning. De idelige Drillerier, Han maatte doje sra Godsherskabets Sid«
i TidSlobet indtil 1832, skulle ikke videre omtaleS. I
stdstncrvnte Aar fandt man nemlig paa at forbyde Ham
at scrlge Rogetsomhelst af Gaardens Afgrode, og indsatte en Bestyrer paa Gaarden. Dette foranledigede,
at Hans Scrd blev fordcervet og aldeleS ubrugelig, saa
at Han led et uerstatteligt Tab. M an kastede Ham derhoS den ene ProceS efter den anden paa Halsen, alene,
efter hanS Udsagn, for at ruinere Ham, og endelig satte
man Uronen paa ForfolgelseS-Vcrrket mod Ham, ved den
6. April 1835 at lade Ham käste ud af Gaarden, og
for fuldkommen at odelcrgge Ham i Bund og Grund,
begyndte man strax at omploje HanS S « d , f. Ex. omtrent 7 Tdr. Land, der var besaaet med Rapssad, som
stod i den frodigste Vcrxt og tilsyneladende vilde have
givet en Afgrode af idetmindste 70 til 80 Tdr. RapSscrd,
og, beregnede til den gjcrngse PriS 13 til 14 Rdl. pr. Td.,
vilde have udgjort intet mindre end 1000 til 1100 Rdl.
D a man paa lignende Maade sogte at odelcrgge NielS
MortensenS andre Jorder, saasom ved at omploje 10
Tdr. Land, der vare besaaede med Rüg, kort sagt: paa
enhver optcenkelig Maade sogte at spolere Hans hele
Agerbrug; saa henvendte Han fig til Herredsfoged Harhoff med Anmodning om paa Embedsvegne at beflytte
Ham mod de ncrvnte Skjcendigheder; men Han gav den
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mirhandlede Bonde det lakonifle S var, „ a t det v a r en
a l d el e S p r i v a t S a g , hvor med Han ej künde bef a t t e sig, og at NielS Mortensen, hvis Han blev forurettet, so künde erholde Erstatning, da det so var tik
at betale." Dette S v a r er vel flikket tik at vcekke nogen
MiStiüid tik HerredSfogdens Retfcrrdigheds-Folelse, thi
Han maatte dog vel kjende sine Pligter i Medfor af de
Ham som Dommer og Foged givne Jnstruktioner, og tik
at Lovens 6 — 15—13 fastsoetter Straffen for den ncevnte
Forbrydelse tik 3 Marks Boder. „Omplojer M and" —
saaledes lyder det ncevnte Lovbud — „anden MandS
Scrd, da haver Han forbrudt sine 3 Mark, omendskjont
Jorden er hanS egen." Den oveuncevnte Handking afgiver tilsulde et Bevis for Herremandens og Hans Ad
jutant, Forvalter W e r n e r s , Tcrnkemaade. Ved Dom
af 17. Ju n i s. A. (1835) domte Underdommeren Harhoff den forfulgte NielS Mortensen tik at have det Ham
i Aaret 1813 meddelte Fcrste forbrudt, hvikket Han, som
tidligere anfort, aldrig havde underffrevet eller modtaget.
M an glemme forovrigt ikke her, at det ligger klart og
tydeligt for Dagen, at det havde vceret umuligt for NielS
Morlensen i en Rcekke as 17 Aar — fra 1796 indtik
1813 — at kunne vcrre i Befiddelse af en saa betydelig
Gaard, som Hans Fcrstegaard var, om der ej var meddelt Ham Fcrste for 1813, saa at det er klart nok, at
hint Fcrstebrev af 1813 ikkun var et Paafund af Godsherskabet og den mod samme venligstemte Underdommer.
Hvad der hidtik er meddelt af NielS MorlensenS
LidelseS-Historie er en i det Vasenlige noget forkortet
Gjengivelse af Jndholdet af den i Jndkedningen ncrvute
kille Bog: . Brudstykker af mit Levnetslod". Forinden
Han traadte offenlig frem med sine Klagemaal, havde
Han imidlertid gjentagne Gange og senkst i 1834 besvcrret
fig hoS Kanceviet over den Medfart, Han havde lidt.
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G varet herpaa var blevet en allerhoseste Resolution af
10. Febr. 1835, der bekjendtgjordeS for NielS Mortensen
ved Skrivelse af 25. s. M. fra HerredSfoged Harhoff til
Sognefogden Jorgen Jensen i Benlose, saalydende:
„Amtmanden, Hr. Kammerherre, Ridderv.Steemann,
har tilmcrldt mig, al det kgl. danfle Kancelli under 21.
d. M. har tilflrevet samme saaledeS:
„„Ester a tM a n havde modtaget Hr. KammerherrenS
Erklcrring af 18. Decbr. f. A., i Anledninq af det hertil indkomne Andragende fra Gaardmand N. Mortensen
i Benlose, hvori Han gjentagende forer Klage oder flere,
Ham formenligen tilfosede Forurettelser m. m , nedlagde
Kancelliet den i Sagen allernaadigst befalede Betcenkning, hvorpaa det ünder 10. denneS har behaget HS.
Majestcrt allernaadigst at resolvere, a t d e t skal tilk j e n d e g i v e S bemceldte N . M o r t e n s e n , a t d er t i l
H a n e An d r a g e n d e , som al de l eS » g r ün d e t , i n t e t
H e n s y n kan tageS, s amt at f r em t i d i ge l i g n e n d e
Be sv cerin ge r, söm h a n t i l A I l e r h o j s t s a m m e e l l e r
ti l de kgl. K o l l e g i e r m a a t t e i n d g i v e o d e r no
gen a f de de r i om ha nd l ede G j e n s t a n d e , »den
v i d e r e R e s o l u t i o n vil le blive h e n l a g d e . Hvilket
M an tjenstligst flulde tilmcelde Hr. Kammerherren til fornoden Efterretning og videre Bekjendtgjorelse.""
„Hvilket Sognefogden anmodeS ät ville bekjendtgjore for Gaardmand N. Morlensen i Benlose.
Ringsted den 25. Februar 1835.
H ar hof f . "
Abgängen for NielS M o r t e n s e n til gjennem den
kollegiale Des at komme til sin formenlige Ret var saaledeS spcrrret. M an kan ikke undreL derover, naar det
erindreS, delS hvorledeS Retfcerdigheden mod simple Folk
var beflaffen hoS LandetS hojeste JustitS-Kollegium, delS
af hvilken Natur det Forhold var, der bestod mellem
Kancelli-Prcrfidenten, JustitS-Minister S t e e m a n n , og
B y-og HerredSfoged, JustitSraad H a r ho f f . Blodet er
aldrig saa tyndt, det er dog tykkere end Band.
D er var efter NielS M o r t e n s e n S Mening »u
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intet Andet tilbage for Ham at gjore, end at indanke sin
S a g for OffenlighedenS Domstol; Han gjorde det, og
saaledeS fremkom da de i foranstaaende Jndledning noevnte
Smaastrifter. Men Han gjorde endnu yderligere Skridt
for at komme til sin formenlige Ret. Han indsendte
nemlig under 13. Jan u ar 1836 et Andragende til Amt m a n d e n oder S oro Amt, Kammerherre Steem ann;
ander 27. Jan u ar og 21. Februar ncrstefter tuende Andragender til K a n c e l l i e t og endelig under29. Febr. og
2. M artsncrst efter tvende ditto til HL. M a j . Kö n g e n .
Vi have ikke Haft Lejlighed til at lcrre diSse 5 Andragender at kjende, men derer Hovedindhold syneS at vcere
antydet i den DomSakt, der nedenfor vil blive givet udtogSviS, og det vil deraf kunne skfonneS, at NielS M or
tensenS Klagemaal have vcrret en Gjentagelse i meget
forstcrrkede og hojst uforsigtige Udtryk mod JustitSraaderne H a r h o f s i Ringsted og Fos S i Roskilde. Fol
gen heraf blev, at en Kancelli-Skrivelse af 12. April
1836 paalagde disse Embedsmcrnd at anlcrgge S a g mod
Niels Mortensen, hvortil de meddeltes deuvLoi» Pro
cessus xrstuiti (fri Proces), hvorhoS Gods-Forvalteren
ved S oro Akademi, Justitsraad P o v e l s e n , konstitueredeS som Scrttedommer (med de tiltagne MeddomSmoend
Gmd. R asm us Nielsen og Soren Nielsen af Balstrup,
samt HanS Hansen og Peder Larsen af Haugbyrd) at
behandle Sagen, der forst endteS ved en Overrets-Dom
af 29. August 1839, altsaa efter henved 38 AarS Forlob og efter at NielS Mortensen havde hvilet i over 2
Maaneder i Jorden. Den Udfkrift af OverrettenS DomS
akt, der ligger for öS, er altsor omfangSrig til i sin Helhed at kunne optageS her, og vi se öS derfor nodsagede
til kun at give folgende tilstroekkelige Uddrag af samme,
i det vi bemoerke, at Prokurator W e r n e r i Ringsted beflikkedeS til Sagforer for Harhoff og FosS ved Under«

444

retten, atLandvcesenS-KommiSscer, Prokurator K n u d s e n
modle for dem ved Overretten, og at Prokurator B .
C h r i s t e n s e n deskikkedeS som Sagsorer ved sammeRet
sor NielS Mortensen.
D et hedder da i D o m s a k t e n blandt andet saaledes:
„. . . . Jdet den for JustitSraaderne Harhoff og
Foss deskikkede Sagsorer Prokurator Werner bemcrrtede,
at de omhandlede Andragender vrimlede af de groveste
Beflyldninger og hoj>t krcenkende Sljceldsord imod de
nysncevnte Embedsmcend, udpegede Han af diSse navnlig,
at Justitsr. H. var beslyldt for at have ncrqtet Opfyldelsen af Embedspligt, at have bestjaalet NielS M or
tensen og Köngens Kasse, at have udovet Uredelighed,
at have ved Makinationer og for at dcekke sine Skrobetigheder afgivet fejlagtig Rapport til Köngen, at have bidraget til at Köngens Kasse samt Enker og Faderlose er
bleven snydt, at have forovet Bedragerier imod det Offenlige og private Personer, at have i sin hele Fcrrd vist
en Opsorsel, der fortjener det Offenliges Opmcrrksomhed
og Paatale, samt at have foruden utallige Misligheder
imod Private konfrauderet ( o : defrauderet: besveget) den
kql. Kasse, og at have bedraget Köngen for 17,000
Rbd., Bonderne for 50,000 Rbd,, Kammerraad Fischers
Enke for 40,OM Rbd., samt at have afgivet falsie, lognagtige Domme.
DerhoS bemcrrkede Prok. W. at N. M . i de om
handlede Andragender endvidere havde tillagt JustitSr.
H. Karakter af „Skurk, Formand sor Roverbanden, Tyvekncrgt, Rovertapitajn" m. v., ligesom Han endelig af den
ovrigr uanstcrndige og forncrrmelige Skrivemaade udhcevede, at N. M . havde andraget paa, at „Justitsr. H.
skulde arrestereö tilligemed de andre af Hans Selskab",
at N. M . künde bevise, at Hans Beskyldninger var den
nogne Sandhed, og at Han forlangte de af Ham omhand
lede Embedsmcend indskjcerpet dereS Pligters Opfyldelse.
Med Hensyn til de imod Justitsr. F. i de omhand
lede Anliggender brugte Beskyldninger anforle Prok. W.,
at bemceldte Justitsr. F. var sigtet for at have bestjaalet
N. M . og Köngens Kasse, samt at have udovet Urede
lighed, ligesom og at Justitsr. F. maatte anses be-
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ncevnt „Skurk" hvorhoS Han og bemcerkede, at efter N.
M . egen Forklaring, flere af de andre Beskyldninger
m. v. stgtede ogsaa til JustitSr. F.
Prök. W. päastod derefterR. M . domt som Mindremand, og at Lode sine 3 Mk. samt tillige tilfunden en
korporlig S traf, saa og at de af bemceldte N. M . i de
forncevnte 5 Andragender om og mod JustitSr. H. og
F. fremforte krankende Beskyldninger og Udladelser maatte
mortificeres, samt at N. M . maatte tilpligteS at betale
S agens Omkomstninger, derunder indbefattet de Bekostninger, som vilde vcere foranledigede, hvis Sagen ej
havde vcrret beneficeret, saavelsom Erstatningen til Scrttedommeren for Befordring, D iä t m. v., samt et passende
Sallcer til Prok. W. . . . .
I Sagen blev Dom afsagt den 24. Mas 1L37, der
dog blev annulieret ved RetS Dom af 23. Ju li f. A.
paä Grund af M angler med Hensyn til de den Gang brugte
MeddomSmcend, hvorefter Sagen igjen er foretagen ved
Underretten og af Underdommeren med nye og lovligen
medtagne MeddomSmand paadomt den 29. Äug. f. A.
Ved denne Dom ere de af N. M i de omhandlede 5
Andragender mod JustitSr. H. og F. fremforte krankende
Udladelser og Bestyldninger mortificercde, og N. M. domt
til at bode sine tre M a r k , og deSforuden t r r n d e
s y r g e t y v e Lod S o l v , ligesom Han og ertilpligtet at
belale de Retkgcbyhrer, soin fluide have varet erlagtc,
og det stemplede Papir, som flulde have varet forbrügt,
bvis Sagen ikke havde varet beneficeret fra JustitSr.
H. og F. Side, tilligemed 15 Rbl. S olv i S a lla r til
Prok. W., hvorimod Underdommeren for sit Vedkommendc
renoncercde paa Erstatning for havde Rejser m. v.
Esterat denne Dom her for Retten er indanket af
N. M ., og den af Ham paa de Grunde, der ere anforte
i Hans Jn d lag af 7. Ja n . d. A., nedlagte Paastand vm
DommenS Annullalion er bleven forkastet ved Rettend
Kjendelse af 18. Febr. d. A., har Han senere paa ny
fremsal den Paastand, at den paaankede Dom og RetShandling i det Hele kjendeS uefterrettelig, hvortil ha«
har fojet den subsidiäre, at Han frifindes for Tiltale af
de Jndstavnte, JustitSr. H. og F. i denne S a g , samt
eudeligt for begge Tilfeelde paastaaet SaaenS Omkostninger, og derunder Sallcer til den for Ham beflikkede
Gagforer, Prokurator Christeusen, tillagteham hos ny»-
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ncrvnte Hans Hoved-Vederparter eller hos Underdommeren
og MeddomSmcend, hvilke ere stcrvnte til at stände til
Rette for dereSDom, eller hoS dem Alle in 3oliäum........
D en forncrvnte fornyede Paastand om UnderretsdommenS Annnllation er gründet delS paa, at JustitSr. H.
og F. have ved Underretten saggivet Citanten ved e t
Stcevnemaal og under samme S ag, og delS derpaa. at
UnderretS-Stcevningen ikke er forelcrst for Ham og ejheller
Gjenpart deraf er dleven Ham leveret.
Hvad den forstanforte Omstcrndighed angaar, maa
det imidlertid bemcrrkeS, at selv om de imod Justitsr.
H. og F. brugte Bestyldninger og Udladelser end ikke i
sig selv fluide kunne anseS i den Grad konnexe, at de
allerede af denne Grund flulde kunne gjores til Gjenstand for en S ag , saa har dog Citanten N. M . ikke i
forste JnstantS sremsat nogen Jndsigelse imod S sg smaaleneS Komulation.
Ligesaa lidet vil den anden af de foranforte Grunde
for Citantens AnnullationS-Paastand kunne komme i
B etragtning; thi selv om den Omstcrndighed, at Stcevningen ej vor forelcrst Ham, eller Gjenpart deraf Ham
leveret, maatte give Ham Ret til at fordre Sagen afvist
fra Underretten, saa har Han dog i alt Fald ikke herpaa
gründet nogen saadan Paastand, men ikkun anfort hin
Omstcrndighed som Anledning til at Han begjcerede stg
de S agens forste Tcrgtedag fremlagte Dokuinenter ublaante og Anstand stg meddelt, ligesom Han og senere
under S agens Fremgang indlod sig i dennes Realitet
ved at foranstalte Vidner forte..........
Fremdeles har Citanten, saavel hvad Justitsr. H.
betrcesfer, som og in subsiäiuw med Hensyn til Justitsr.
F. bemcrrket, at Originalerne til Andragenderne ikke have
vcrret producerede for Underretten, men ikkun Gjenparter
af dem, ligesom og at nogle i det ene Andragende ommcrldte Bilage ejheller ere blevne producerede, fremdeles
at Citanten formenligen ikke har handlet ex nniwo in
^uriLlläi (af Lyst til at befljcrmme), da Han har fremsat
sine Anker i Andragender til Overovrigheden, Kancelliet
og Köngen m. m>, og at det formenlig i alt Fald maa
tjene Citanten til Undflyldning, at der, som Han formener, er bragt nogen Formodning til Veje for at Han,
der maa antages at have gründet sine Klager dels paa,
at Hans for Fcestebonderne under Kjcrrup Gods ved detteL
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Forauktionering i 1824 (251 gjorte Bud itle blev antaget,
og delS paa at Han, da der ved en hoS Ham foretagen
Forretning btev frafort Ham tvende Hefte, ikke kunne erholde diSse tilbage, og at en Del af Hans besaaede Jord,
som ligeledes Var udlagt, var omplojet, uden at Han i
saadan Anledning künde erholde Asststance — har lidt
en uforflyldt Krcrnkelse, ligesom Han og endelig har ladet
anfore, at Han ikke selv stak have flrevet de tvende Andragender til Köngen og de trende til det kgl. danfte
Kancelli, men at andre Personer havde konciperet dem
for Ham.
Men om endnu iovrigt nogen af disse Grunde künde
komme i Betragtning, maa det dog demcrrkes, at disse
Jndsigelser ikke ere fremkomne for Underretten, med Undtagelse i alt Falb af den, at Beflyldningerne flulde vcere
grundede, eftersom man ulovligen havde vcrgret sig ved
at modtage det ovenberorte Bud paa Auktionen over
Kjcrrup G'odS, og HerredSfogden uretteligen havde nagtet
Citanten Bistand med Hensyn til de Ham fraforte Kreaturer og den foretagne Omplojning af en Del til Hans
G aard henhorende Jord, hvilke Jndsigelser antydes i de
fremlagte Lidnefvrhor, og ere gaaede imode afZustitsr.
H. og F. ved Underretten.
D a der nu for de Jndstcrvntes Vedkommcnde er
protesteret imod, at der tages Notice af hvad Citanten
har anfort her for Netten udenfor Underrets-Prvceduren,
og da der efter det under Sagen Fremkomne ikke findeNoget, som künde lcegges de Jndstcrvnte Justitsr. H. og
F. til Last med Hensyn til de ovenncrvnte, specielt omhandlede Punkter, idet navnligen Gründen til at det ommcrldte Auktionkdud ikke blev'antaget ses at have vceret,
at Citanten ikke künde stille den ved Konditionerne stipulerede Sikkerhed, og det folger af sig selv, at Politimesteren ikke künde yde Citanten den ovenncrvnte af Ham
begjcerte Bistand med Hensyn til Hestene og JorderneS
Omplojning, eftersom det ikke kan seeS, at der i denne
Henseende var begaaet noget Ulovligt af de Vedkommende —, saa maa det billiges, at de imod de ovenncevnte Jndstcevnte i de omhandlede Andragender fremsatte Beflyldninger m. v. ved UnderretSdommen ere mortificerede, samt, at Citanten for fit i denne Henseende
brugte Forhold er idomt S traf, hvilken S traf Retten
remdeleS ifolge LovenS 6—21—2 og 7 maa antageS
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retteligen at vcere fastsat derhen, at Citanten har at bade
sine tre Mark, og dessoruden trende fyrgetyve Lod S alv,
ligesom endelig UnderretsdommenS Bestemmelser i Henseende til Sagenö Omkostninger maa bifaldeS...........

L hi kjrndrs for ^ et:

UnderretSdommen vor ved M agt at stände.
Citanten, forhenvcrrende Sognefoged og Gaardmand
NielS Mortensen af Benlose, bor til Jndstcevnte JustilSraad Povelsen betale Sagen-Omkostninger her for Ret
ten med 30 Rbd. S olo.
" Det Jdomte at udredeS inden 8 Uger efter denne
Dom s lovlige Forkyndelse under Adfcerd efter Losen.
D er foreloeAgeS LandvcesenS-KommiSscer, Prokurator
Knudsen en Frist af 8 Dage fra denne Dome Afsigelse
til paa behorig stemplet P äpir at lade omsirive sit den
27. M aj d. A. fremlagte Jndlceg." —
Udstriftens Rigtighed bekrcefter JustitS-Kontoret i
den kongelige Lands-Overret samt Hof- og StadSret i
Kjobenhavn den 30. August 1839.
Hoff-

(l-. 8.)
D a denne Dom blev afsagt af Lands-Over- samt
Hof- og StadS-Retten, havde N i e l S M o r t e n s e n alle
rede, som foran NLvnt, hvilet i over 2 Maaneder i
Jorden. KorSdrageren var bleven udlost af sin lange
og haarde Kamp mod mcegtige og vilkaarlige Myndigheder, Hans 14aarige tunge Lidelses-Historie var bleven
endt ved en blid og rolig Dod den 23. Juni s. A.
(1839); Han var bleven stcevnet at stände til Rette for
Alverdens Dommer, for hvem der ikke gscelder PersonS Anseelse, saaledeS som oste for den jordifke Dom
mer; men hoS hvem derimod den strcrngeste og en evigvarende Retfoerdighed vorder Enhver til Del, hvad eu
ren Han er Konge eller Tigger. Han gik herfra i Overbevisningcn om Sandhedeu i Hans Klagemaal om, at
Han havde lidt stör og uforffyldt Uret af de Myndig
Heber, mod hvilke Han havde kjoempet, og at bisse havde benyttet Hans M angel paa Kjendflab til Lov-Beste»«elser
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og til juridiste Former og juridiste Krogveje for end
yderligere at forhoje Uretten mod og foroge Lidelseme
for Ham.
Til Slutning flal endnu anforeS, at N ie ls M o r
te n se n var i fit ZEgtestab bleven Fader til 6 Born,
hvoraf 5 Sonner overlevede Ham, og af bisse leve endnu
Morten Nielsen, Gaardmand og forhen Sognefoged i
Benlose (fodt 12. Septbr. 1799), og LarS Nielsen,
Gaardmand i Kvcerkeby (f. i Septbr. 1805). — HanS
Enke afgik ved Doden i 1841.
D et vilde vcrre meget onskeligt, om Nogen saa' fig
i S tand til, og i saa Faid var villig til, at tilvejebringe
paalidelige Bidrag til foroget BelySning af N ie l
M o rte n senS S ag , der foregik i Tiber, da man, mere
end nu, ikke sjceldent og »straffet tillod fig Bilkaarligheder og Uretfcerdigheder mod Laverestillede i Sam fundet.

45.

I e n r Pe-erse«,

Gaardejer i Udsejre (Kederiksßorg Amt).
D e n lille By Udlejre i Dlstykke Sogn har det Held at
kunne sremvise for den störe Bonde-Befolkning ikke blot
den allerede ncrvnte L arS J o r g e n s e n (Side 160),
men ogsaa en anden meget oplyst og hojt anset Bonde.
E t saadant Held og en saadan SEre timeS vel yderst
sjceldent en saa lille By som den er. J e n S P e d e r s e n
var den sidst antydede BondeS Navn. D e vare Sam tidige i dereS jordifle D aad og Dont, og et aandeligt
SamfrcrndskabS Baand omflyngede dem saa fast og smukt,
at deres StandSfcrller i en videre OmkredS saa' med
dyb Hojagtelse op til bette AandenS vcrrdige TvillingeFremragende danfle Bonder.

29
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par, lyttede gjerne lil detLRaad og bojede fig for detS
Meninger. Ded Eiden ad LarS Jorgensen bor Jen s
Pedersen derfor omtaleS. Begge disse Udlejre-Moend
vare en fand Pryd for Bonderne i den Egn, hvor de
levede; paa hvem de med fuldgyldig Ret ovede stör
Jndpydelse og af hvem de mindeS med sankt Benffab
og Hojagtelse.
J e n S P e d e rs e n blev fodt i Dlstykke den 22.
Februar 1802 og kristnet den paafolgende 28. Febr. i
ByenS Kirke. HanS Forceldre vare Gaardejer Peder
Pedersen (dobt i Snodstrup Sondag efter Nytaar 1757,
dod i Dlstykke 2. April 1839) og Hustru Karen OlSdatter (dobt i Dlstykke 21. Sondag efter Trin. 1774,
dod 1829); de vare blevne cegteviede i Dlstykke Kirke
14. Decbr. 1800. Han var den Forstefodte af Foroeldrenes 2 Born. Efter at voere bleven konfirmeret af
Sogneprcesten Bagger i Dlstykke Kirke 1. Sondag efter
Paaste 1818, Icrrte Han Tommerhaandvcerk, hvilket kom
Ham meget tilgode i HanS senere LivSstilling, og hjalp
derpaa i en längere Aarrcrkke sine Forsldre i deres
Bondegjerning, hvorved Han afgav de umiskjendcligste
Beviser for, at Han en Gang vilde blive en dygtig og
paapaSselig Bonde. Jmidlertid dode Gaardejer Jens
Svendsen i Udlejre (fodt 1784 i Sosum, dod 5. Ju li
1829), og efteratdenneS Enke, K a re n M ik k e lS d a tte r
(fodt 2. August 1797, konfirmeret i Snodstrup Kirke af
Proesten Galthen 1813, dod 2. Febr. 1864), havde h:nsiddet i Enkestand i noget over 3 Aar, indlraadte Jen s
Pedersen i Wgtesiab med hende; de o?gteviedeS i Olstykke Kirke 30. Oktbr. 1832 af Kapellan A. D. Hertel.
Denne J e n S P e d e r s e n s Hustru var en D atter af
Gaardejer M ittel Larsen i lille Rorbcek (dobt 15. Febr.
1761, dod 2. Novbr. 1838) i Hans andet ZEgtesiab med
Birthe SvendSdatter (dobt i Snodstrup 29. Oktbr. 1775,
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dod 85. April 1828). JenS Pedersen fik i Medgift
med sin huSIige og dygtige Hustru, foruden en god Cjendom, tillige en lille Stifdatter, K aren'JenSdatter (fsdt
3. Decbr. 1827), men Hans eget Wgteskab blev ikke velsignet med Livsfrugt. P a a Gaarden, der var flyldsat
for gammelt Hartkorn 9 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdk., nyt Hart
korn 9 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. 1 Album med et Areal af
omtrent 100 Tdr. Land Ager og Eng, fik Han Arvefcrste
den 26. April 1833.
D et Haab, som Alle havde gjort sig om J e n s
P e d e rs e n som fremtidig dygtig ogpaapasseligBonde,
blev ikke defljcrmmet nu, da Han var kommen i en saa
selvstcrndig Stilling, at Han kun behovede at lade sig
lede af egen Jndsigt og egen Villie. Han rensede sine
Jorder for Sten, afledte skadeligt Dand, forsynede M arkerne med stcrrk GjodningSkrast, indforte henstgtSmoeSsige Scrdflifter, saaledeS som et godt og forstandigt
Agerbrug fordrede det, lagde Dind paa stör KartoffelAvl, holdt en fortrinlig Kreatur-Bescrtning, med faa
Ord sagt: satte sin Avling og Bescetning i en udmcerket Stand og Drift, og begyndte senere ogsaa at udfore flere DrafningSanIcez paa sine Jorder. D a Han«
GaardS Bygninger ikke vare saa henstgtsmcrSsigt indrettede, som det forekom Ham, de burde vcere, ombyggede Han dem alle med en saadan Jndsigt og Omhu,
at Hans Gaard i mange Aar blev anset for at vcere
den bedst byggede i en vid Omkreds og oste togeS i
Djesyn af andre Byggelystne.
J e n s P e d e rs e n havde i sine Ungdomsaar udvist
rn sjcelden stör Lcrselyst, der aldrig slovedeS men tvertimod forogedes i Hans Manddomsalder; thi Han havde
den fuldeste Erkfendelse af, at Kundflab er Mögt. S a a
ofte der derfor levnedeS Ham Tid dertil, og en saadan
Tid fandt Han saa godt som hver D ag uden dog derved
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at forsomme sin cgenlige D ont, befljaftigede Han sig
med boglige S ysler, og for at kunne tilfredsstille sin
Torsi efter nyttige Kundsiaber og at gjore bisse saa alsidige som muligt, anflaffede Han sig Tid efter anden en
D el gode Boger, saa Han tilsidst ejede og esterlod sig
en udmcrrket Bogsamling, der endnu efter Hans Dod
opbevareS godt og lange vil staa som et fljont Minde
om Hans fremadstroebende Aand og vare navnlig Hans
noermeste Efterkommere til wegen Nytte og Fornojelse.
I denne sin S an d s for boglig Syssel og i denne sin
fiadige Redebonhed til at anffaffe sig gode og nyttige
Boger, gjennem hvilke Han ved Selvstudium künde udvide sine Kundsiaber og klare sin Opfattelse, adsiilte
Jen s Pcdersen sig paa en ojensynlig Maade fra det
störe Flertal af sine Standsfoeller.
Under sit senere politisie Liv foranledigedeS Han
engang til at fortalle en Sam tale, Han en Del Aar tidligere (1846?) havde Haft med en anden Bonde om Nytten
af god Lasning og den altfor gjangse Ulyst i Bonde
standen til at ansiaffe sig gode Boger. Vi gjengive her
Sam talen med Jen s PedersenS O rd saa godt vi formaa
efter Hukommelsen.
„Jeg ( J e n s P e d e rs e n ) sad i min Stue og laste
i en Bog. P a a Bordet foran mig laa en anden ny
Bog, der handlede om historisie Gjenstande. En Bonde
— lad os kalbe Ham Hans Olsen — fra et Nabosoyn
traadte ind til mig. Efter at have banket sig ved min
Eide, begyndte Han omtrent folgende Sam tale:
Hans Olsen (i det Han tager den nye Bog i sin
Haand): „Naa, nu har D u nok faaet Dig en ny Bog
igjen, Jen s Pedersen! Med Forlov at sporge: hvad
har vel hun kostet?
Jen s Pedersen. Den Bog har kostet lidt over en
Rigsdaler.
HanS Olsen. Men hvad vil Du, Jens Pedersen!
dog med alle diSse Herfens farlig mange Boger? D u
er'jo dog kun Bonde, ligesom vi Andre, og sial ikke
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vcere Prcest, og Pengene ere jo, Kalten rive mig! alt
for gode til at bruges til Boger.
Jen s Pedersen. Jeg vil af diSse farlig mange
Boger, som D u siger, l«re at blive mere indsigtSfuld
og klog paa manqe Ting, end jeg nu er. D et er sandt
nok. at jeg ikke flal vcere Prcest; men en Bonde bor dog
Heller ikke vcere uden boglige Kundstaber, det forer Tiden
med sig. Bed dem kommer man i Besiddelse af en An
seelse vg M agt, som vi altfor lcengc selv ere Skyld i at
have mäattet nndvcere. Pengene ere derfor ikke. som D u
siger, altfor gode til at bruges til Boger; men de Fleste
blandt os Bonder synes rigtignok at tro det.
Hans Olsen. J a , D u maa sige, hvad D u vil,
Jens Pedersen! Jeg bliver, Katten rive mig! ved mit,
og siger, at jeg meget hellere vil have smukke Seletojer
og säadant noget, end nvgle Boger.
Jen s Pedersen. Hver Ting til stt Brug. Men
har je g da ingen ordenlige og smukke Seletojer? Og
har LarS Jorgensen her i Byen ikke ogsaa smukke Sele
tojer? Men desuden have vi ogsaa Lyst til at have
nogle gode Boger.
'
Hans Olsen. J a , om Lars Jorgensen ville vi nu
stet ikke tale. D et er en anden S ag meo Ham, for Han
blev jo oplcrrt til at flulle vcere Degn, og saa kan man
ikke undre sig over, at Han gjerne kjober sig Boger.
Dcri stikker Humlen, Farlil!
Jens Pedersen. Nu er D u ncerved at snatke Heu
i Pejret, min gode Hans Olsen! Sagen er for de Fleste
af os til syvende og sidst den: N aar det gjcelder om
le g e m lig e og andre timelige Fornodenheder, f. Ex.
naar vi komme i Selstab med vore Jcrvnlige. saasom
paa Markeds- og Torvedage, naar vi gjore Gilder, naar
vi ville have Noget at bcrre til Skue osv.; faa spare vi
ikke paa Skillinge'n, og det have vi Lov til, Enhver efter
Evne og Lyst, for det er ikke rart at vcere til hadefuld
Omtale af Nogen; men naar det derimod gjcelder om
a a n d e lig e Fornodenheder, f. Ex. om at kjobe en god
Bog — jeg mener ikke saadanne Boger som Tistrans
Historie, den om MarkolfuS, om Bonden i det russiste
Dampbad osv., for saadanne Boger ere noget sandt
B aas —. nej, jeg mener en virkelig god Bog, hvoraf
vi selv og vore Born og Tyende knnne beriges med
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gode og nyttige Kundflaber, ja saa ere Pengene ligesom
groede fast i Lammen paa de Fleste af öS; saa bryde
vi öS ikke am at vcere til haanlig Omtale af Folk udenfor vor S tand. Dil Bonden hoevde sin Stilling i S am 
fundet med'W re, og stden Stcendernes Jndforelse er
vor Stilling i Samfundet bedre end hidtil. . . .
HanS Olsen. Vor Stilling er bleven bedre stden
vi stk Stcrnderne, sagde D u. Det er den nu stet ikke
efter min Mening, men hvad gjor ogsaa denne kalkunske
Jorgen Pedersen fra Hjorlunde for öS? Han sidder
der oppe i Roskilde, Putter fine 4 Rdl. om Dagen i sin
Lomme — det er, Katten rive m ig! en kjon Daglon —
og gjor saa intet Andet, end at holde med de Store,
efter hvad man fortcrller. Gjor Han andet den . . . . ?
Nej, var D u bare kommen til Roskilde i Stedet for
Ham!
JenS Pedersen. Jeg vil stet ikke fcrlde nogen Dom
over Jorgen Pedersen; ja, var Han her tilstede, vilde jeg
ikke vcere bange for at sige Ham min Mening rent ud.
men rive ned paa Ham, naar Han ikke er her, det vil
jeg ikke. Altsaa, jeg paastaar endnu en G ang, at
stden Stcendernes Jndforelse er vor Stilling i S am 
fundet bleven bedre, og vil Bonden hcevde sin Stilling
i Samfundet med 8Ere, saa maa Han ved LcrSning berige sin Forstand med nyttige Kundstaber > forfljcrllig
Retning, og Han maa derfor ikke vcere saa treven som
hidtil med at faae Nceven i Lommen efter Penge til en
eller anden god Bog. De Penge, Han udgiver hertil,
ere en Kapital, der vil givc gode Renter for Ham og
Hans Born. Der har D u nu min Mening om Sagen.
Hans Olsen. J a , D u er, Katten rive mig! dog
en farlig Prvkurator at komme op at nappes med. Dü
kan prcrke som den bcdste Prcest, og lcrser det ikke en
Gang op af Papiret, saa der er jo ingen Fanden, der
kan staa sig for D ig i Kjccven. M en'jeg maa tilstaa,
at der er meget sandt i hvad Du siger, min Den, og
naar vi nu en Gang komme sammen til Kjobenhavn,
saa kan D u nok vcere mig behjcrlpelig med at kjobe en
rigtig god B og, som jeg sclv og Drengcn derhjemme
kan have Gavn af at lcrse i.
Jen s Pedersen. Der har Du min Haanv paa,
H an- Olsen! at det vil jeg.
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Hans Olsen. Og naar jeg saa faar Bogen i Lommen, saa gaa vi, Kalten rive migl ned sammen til en
Vintapper.
Jen s Pedersen. Aa ja, saamcrn, for at klinke paa,
at D u senere kjobcr slere gode Bager.

Bogen blcv senere kjobt, HanS Olsen anskaffede fig
Tid efter anden slere gode Boger og bad tidt »Kalten
rive migl" af Glcrde over dem.
J e n s P e d e rs e n deltog i 26 Aar i sin Kommu
nes forstjcrllige Ombud og Bestillinger, saavelsom ogsaa
i slere af AmtetS offenlige Anliggender. Navnlig stal
det fremhcrveS, at Han var S o g n e - F o r s ta n d e r for
Olstvkke Sogn i 6 Aar, nemlig fra Begyndelsen af 1842
indtil Slutningen af 1847 og i de 3 sidste Aar af dette
Tidsrum som Formand i Forstanderflabet. LigeledeS
v a rh a n M e d d ire k to r ved „Frederiksborg Amts LandboForening" fra Jan u ar 1848 til sin DodSdag, det vil
sige i over 10 Aar.
Ogsaa i det politiske LivSTjeneste kom J e n s P e 
d e rs e n til atdeltage, hvad der ikke var Andet, end man
med Grund maatte vente. Han var en for oplyst og
retflaffen M and, til at HanS Standkfceller ikke skulde
have lastet dercs Oje paa Ham, naar Talen var om at
vcelge En af deres Midte til et stört politisi TillidSbverv. Han valgteS derfor den 30. Jan u ar 1841 til
S u p p l e a n t i O s tif te r n e s S tc e n d e r-F o rs a m lin g
for Iste Landdistrikt; men Han indkaldtes aldrig i den
derpaa folgende 6aarlge Dalg-Periode, da den Deputerede, Gaärdejer Jorgen Pedersen i Hjorlunde, ikke forhindredes i at give Diode i Roskilde Stcendersal. D er
var imidlertid forbeholdt Ham et storre politisk Tillidshverv, ikke blot en raadgivende men derimod en lovgivende Virksomhed. D a nemlig Rigsdagen, baade
Folkethinget og LandSthinget, var bleven oplost den 19April 1853 i Anledning af Arvesagen, og der i den Anlcdning foretoges nye almindelige Balg til begge de lovgivende Kamre, valgtes JenS Pedersen ved LandSthingS»
valget den 3. Ju n i i RoSkilde som en af de 8 Landsthingsmcend for 2. Kreds (Kjobenhavns, Frederiksborg
og Holdcrk Ämter) med 206 Stemmer af 342, og da
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der den 20. Ju n i 1855 atter foretoges nye LandLthingSvalg ifolge GrundlovenS ß 100 i Anledning af Grundlovs-Forandringen, saa gjenvalgtes Han atter i Roskilde
med 184 Stemmer as 348. Han kom saaledes til at
deltage som Medlem af Rigsdagen i denneS 3die (S lutningen) Afdeling af 4de, samt af 5te, 6te, af Iste overordenlige og cndelig af 7de, 8de og 9de RigsdagSsamling. Som Medlem af Rigsdagen fluttede Han sig trofast
til „det lille Venstre".
J e n s P e d e r s e n afgik ved Doden den 31. M aj
1858 efter loengere Tids Svaghed. Han oplevede saaledes kun e» Levealder af nagle faa Dage oder 56jl Aar.
Han havde af Gud vcrret velsignet saavel med rige timelige som aandelige Goder, men Han nedgrov ikke fit Pund
i Jorden men anvendte begge Dele vel. I det Han lagde
Dind paa at fore en kristelig LivSvandel, sorgede Han
tillige med Omhu for at bevare et godt og hykkeligt
Hjem for sig og Familie, med hvem Han altid levede et
godt og tjcrrligt Sam liv. O g Enhver, som henvendte
sig til Ham, var Han altid rede til at vejlede og flotte
med Raad og Daad. Kort sagt, ved sin i alle Maader
retstafne Tcrnke- og Handlemaade havde Han erhvervet
sig almindelig Tillid og Agtelse i en meget vid Omkreds.
Dette viste sig ogsaa i fuldeste Maade ved Hans Jordefcrrd Loverdagen den 5. Ju n i derved, at en meget talrig Sorgeskare indfandt sig i Hans Hjem, for at vife
Hans afsjcelede Levninger den sidste Wre ved at folge
dem til deres sidste Hvilested, og blandt Andre Sogneprcrsten M o h l, der uopsordret holdt en rorende Tale,
forinden den Afdode udbares for at henforeS og gjemmes
i Olstytke Kirkegaard, og senere saavel i Kirken som ved
Graven i gribende Ord stildrede den Afdodes omfattende
Dirlsomhed, og som en af dennes bedste Penner sagde
Ham fit sidste Farvel.
Gjennem nogle faa og venlige Mindeord om J e n s
P e d e r s e n aflagdcs der blandt andre det offenlige LidneSbyrd om Ham: „Han har efterladt sig et Minde,
som stedse vil bevares i uforglemmelig Erindring af de
Mange, der kjendte og savne Ham!" For den yngre
Slargt i Dlstykke Sogn og navnlig i Udlejre By gjentageL her hint Loste i det Haab, at Mindet om de
tvende Üdlejre-Mcend L a rs J o r g e n s e n og J e n s P e 
d ersen ogsaa maa bevareS i uforglemmelig Erindring
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hos de Dngre og opmuntre dem til at trcrde i de ncevnte
Hoedersmcends Fodspor. Ogsaa rundt om dlandt DanmarkS Bonder bor deres Minde leve.

4 6 . G le Andersen,
Gaardcjer og 5ogncfogkd i Nmisslinde (Vdense Ami).
D landt de mere fremragende Mcend af dygtige og hcrderlige danfle Bonder maa Gaardejer O le A n d ersen i
Kauslunde ved Middelfart med Rette henregnes, — en
fand Danemand, om hvis Minde der bor fredes med
Ombu og Kjcerlighed. Han blev barnesodt 8. M arts
1827 i samme By, hvor Han beständig levede og virkede
som Ungling og M and. Hans Forceldre vare den davcrrende Gaardmand og Sognefoged Anders Hansen
(fodt i Baarup i Aspenip Sogn 1774, dod 2. Oktbr.
1829) og Hustru Ane Kirstine Jörgensdatter (sodt i Brcendrup 1795). Sonnen var lun 2^ Aar gammel, da hon
ved Doden mistede sin Fader. Et Aarstid senere giftede Moderen stg igjen med Ungkarl Ole Nielsen, der
var fodt sammesteds 14. Oktbr. 18t)2; men Ole Andersen
forblev i Foedrehjemmet ikke blot i Barne-, men ogsaa i
Zjnglinge Alderen, ved at tsene Stedfaderen, indtil Han
den 13. Oktbr. 1849 indtraadte i ALgteflab med Pigen
K a re n M a r g r e th e K n n d se n (sodt 22. M ai 1831),
cn Datier af Gaardmand i Kauslunde Knud Mikkelsen
lsodt 21. Jan u ar 1792, dod 8. M aj 1852) og Hustrn
Kirsten LarSdatter (fodt 26. Septbr. 1807, dod 28. Jan .
1848).
I August Maaned 1851 blev Ole A n d e rs e n i
den unge Älder af 24tz Aar anset dygtig og vcrrdig nvk
til at udfore et storre kcmmunalt TillidShverv, idet Han
udncrvntes tilS o g n e f o g e d forKauslunde Sog», hvilken Post Han beklcedte indtil sin Dod, altsaa i henvcd
19 Aar; i 1853 blev Han valgt til Medlem af SogneForstanderskabet. og vedblev at virke i denne Egenskab i
^ Aar, indtil 1861, men afgik da fra denne Post. E n
Broder af Ham indtraadte i Hans Sted i Forstanderslabet, men da Han strax efter Balget blev hjemsogt af
en svcrr Sygdom, konstitueredeS Ole Andersen i Brode-
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renS Stet» som Sogne-ForstanderskabetS Formand og
beklcrdte Posten som saadan i 3 Aar, indtil BroderenS
DodSfald, hvorpaa Han saa atter blev valgt og vedblev
uafbrudt at forestaa FormandSposten indtil sin Dvd,
altsaa ialt i oder 17 Aar som Sogne-Forstander. Den
21. M artS 1863 valgteS Han til F o rm a n d for „Assurance-Foreningen for Losore i Bends, Baag med flere
Herreder". I KrigSaaret 1864, dette for Danmark fände
ProvelsenS, UlykkenS og NedvcrrdigelsenS Aar, der fik
saamangen brav danfl'M ands og KvindeS Hjcerte til
at blöde, lagdeS der iscer Beflag paa Ole Andersens Tid
og Krcefter baade som Sognefoged og som Formand for
^ogne-Forstandetskabet. ä>a Middelfart var bleven forladt af vore Tropper, koncentrerede nemlig Alting sig
ved KauSlunde; der oprettedeS sammestedS et Feltpostkontor, et Lasareth, en Bognpark, to Magasincr og et
Artilleri-Depvt, og naar hertil fojes, at hver Bonde havde
i fast Jndkvartering 8 a 10 Mond, foruden beständig
fuld Jndkvartering af de ovrige ankomne og bortflikkede
Tropper, saa vil det med Lethed indseS, at der var en
saadan OverlcrSsen af Forretningcr tilstede for Ole An
dersen i Hans dobbelte Egenskab af Sognefoged og
SogneraadS-Formand, at Han ncrsten aldrig havde Ro,
hverken N at eller Dag. „Det var en forfcerdelig Tid
den Gang at leve i KauSlunde", saaledes lod Klagen tidt
fra Ole Andersens Lcrber, og saaledes lyder den cndnu
stundom der i Sognet, og den mildnedeS og mildnes
kun ved Tanken om, at det den Gang var en forfccrdelig Lidelses-Tid for hele Danmark, og i Haabet om, at
hvad Boldsmcrnd have fraranet os, vil atter komme tilbage til os, naar TidenS Fylde en Gang kommer. Dette
Haab fastholdt ogsaa Ole Andersen; naar dette Haad
tilsyneladende svandt dort for denne eller hin af Hans
OmgangSkredS, stod det med urokkclig Fasthed og Styrke
altid for Ham, og S aaret i Hans Hjcerte blodte da noget
lettere. I April 1865 valgtes Ole Andersen til Medlem af A ssen S A m tS ra a d . Ved sin mangeaarige
dygtige Birksomhed og retflafne Bändel og ved sin opofrende og ncrsten hvilelose Fcerd i Fcedrelandets Tjeneste t 1864 havde Han vidst at vinde ikke blot sine StandSfcrllerS og andre brave Folks Andrst og Tillid, men ogsaa
sine ForesatteS fuldkomne TilfredShed og vore Soldaters
varme Taknemlighed. En Folge heraf var, at Han af
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sin ntrrmeste Ovrighed indstilledeS til og den 17. Sep»
tember 1866 benaädedeS med D a n e b ro g s m c rn d e n e S
H c rd e rste g n . I M aj 1867 valgteS Ole Andersen til
F o r m and for den i Hans Egn oprettede „Landbo-Spareog LaanekaSse," hvilket private Tillidshverv Han vedblev,
i Forening med de nLvnte af lignende S lag s, at regte
indtil sin Dod. og det endog i O rdets sandeste Mening
og Betydning. OnSdagen den 22. Ju n i 1870 foretog
hän en Rejse i den ncrvnte SparekaSseS Tjeneste, og
paa denne Rejse tog Han ind til Diby Ellegaard, for
efter Aftale at tage Gaardmand JeSper Pedersen med
til Sparekassens Kontor i Norreaaby. Her blev Han
vverfalden af et Jldebefindende, og efter nogle OjeblikkeS
Forlob udflukkede en uventet Dod Hans LivSlys. E t
apoplektift S lag havde ramt Ham med DodenS Kraft i
Hans 43de Leveaar.
O le A n d ersen i Kauslunde dar en hejt anset og
agtet Mand i fit Sogn og i en vid Omegn, og Han
fvrtjente med fuldeste Foje at voere det; Hans O rd og
Raad havde Vcegt, naar de oefkedeS, og de crfledeS ofte
og ydedeS villigt og gjerne. Han savneS af sin efterlädte Enke — Born havde Hans 3Egtefkab ikke vcrret
velsignet med — som en elfket og nforglemmelig Wgtefcrlle, af Hans dalevende Moder og Stiffader, der
Begge overlevede Ham, som en kjcrr og brav S en , og
af Mangfoldige i og udenfor Hans S tand som en hojst
agtvcerdig og rctfkaffen Mand og Len. Hans JordfKstelse fandt Sted Mandagen den 27. J u n i ; men Hans
hoederlige Minde vil leve lcrnge blandt fynfle Mcrnd og
der leve lcrnge overalt blandt danske Bonder.

47. Hans Mortensen Madsen,
Gaardfaster i Enncliolle (paa Langetand)
§ e n velstaaende Selvejer-Bonde Jakob Madsen i Kinder
bolle, Tryggelev Sogn, overdrog sin Gaard, der var
skyldsat for omtrent 7 Tdr. Hartkorn og havde et JordOmraade af 76 Tdr. Land, til Sonnen M ads Jakobsen
(fedt 4. August 1776, dod 25. M aj 1816). Med sin
Hustru Karen HanLdatter (fedt i Lindelse Sogn, dod
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22. D e c b r. 1835) havde MadS Jakobsen 5 B orn: 2
Sonner og 3 Dotre, hvoraf den aldste S o n Jakob M adsen, der dar opkaldt efter Farfaderen, senere blev Eier
af Fcrdrenegaarden i Kinderbolle, hvorimod den yngste
S on, H anS M o rte n s e n M a d se n , der bar MorfaderenS Navn, opflog sin Bopcrl andet S teds, mrdens
Dotrcne Karen blev gift med Gaardfcrster RaSmuS Brun
i Tryggelev, Grethe med Gaardejer MogenS Drost i
Hesselbjerg, og M artha, med den davcerende Skolelcrrer
C. M. Clausen i Tryggelev, nu i Norre-Longelse. P i
ville her lcere den yngste S on, den i Overskristen ncevnte
M and, noget nojere öt kjende.
H an S M o rte n s e n M a d s e n blev fodt til Verden
1 Kinderbolle den 31. Oktober 1813. D a Drenqen var lidt
28 over Aar gl., dode HanS Fader, og Han tilligemed sine
Sodskende node nu udelukkede deres Opdragelse af M o
deren, der vedblev at sidde som Enke. Eiter endt Skolegang konfirmeredes Han i Tryggelev Kirke den Iste S ondag efter Paaske 1827 af Sogneprcrsten F. B ra n d t,
med den Vedtegning i Kirkebogen: „God af Kundstab
og Opforsel". Han deltog dcrpaa i den almindelige
Bondegjerning i Hjemmet i omtrent 9 Aar, hvorefter
Han den 25. Novbr. 1836 af Sogneprcesten D s tr u p
crgteviedes i FnglSbotte Kirke til K a r o lin e M a r ie
C la u se n (fodt 12. Decbr. 1815), en Datier af Skoleloerer i Longelse NielS Clausen (fodt i Tullebolle 22.
Febr. 1786, dod 22. Febr. 1848) og Hustru Anne M arie
Frederiksen (fodt i Nudkjobing 1783, dod i Jllebolle 25.
April 1851). D el paasolgende Aar (1837) stk Hans M .
Madsen Faste paa en Gaard i Ennebolle under „Grevffabet Langcland"; dens Hartkorn var 4 Tdr. 3 Skpr.
2 Fdkr. 2L Album, dens Jord-Om raade 43 Tdr. Land
Äger og Eng,
H a n s M . M a d s e n var ikke alene en vel oplyst
men tillige en sjcelden begavet Mand, der med Jver og
Nidkjcrrh'ed tog slq af ethvert Ham overdraget Tillidkhverv, hvoras Han Tid efter anden havde mange at rogte,
og Han bidrog i sin Tid saare meget til Poekkelsen af
det politifle Liv paa Langeland. Blandt de TillidShverv,
Han saaledes havde at rogte, bor her ncrvneS Folgende:
Han var i 3 Aar S o g n e - og F a ttig - F o r s ta n d e r i
Snode-Stoense Sogne, blev fri ved Lodtrcrkning og
undsiog sig derpaa at modtage Gjenvalg, da HanS mange
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ovrige Forretninger hindrede Ham den; ligeledes vor
Han i 9 Aar Medlem af S v e n d b o r g A m tS r a a d ;
endvidere var Han Medlem af forfljcrlligeH overiafloSn in g s - K o m m is s io n e r saavel paa Langeland som i
Fyn, og som saadant bidrog Han meget vcrsenligt til at
en retfcerdig Aflosning sandt Sted af bette, den sidste
Rest af det Trcelle-Arbejde, der fra Arilds Tid havde
hvilet paa Bonden blytungt, nedvcrrdigende og fordcrrvende. Her stal ncrvnes et Trcrk af Hans kräftige og
gjennemgribende Handlemaade i denne Hans Egenstab,
da det afgiver en god Maalestok for Bedommelsen af
Hans Karakters Fasthed. Underhoveriaflosnings-Kommissionens Arbejde, i hvilket Han havde taget Del, var
af vedkommende Godsejer indanket for en OverkommiS
sion. Bed dennes forste Mode, ved hvilket en lollandst
Proprietoer havde Scrde som Formand, var Hans M .
Madsen et tavs Didne til flere begaaede Formfejl og
Overtrcrdelser af de for Kommissionen foreflrevne Regler;
men ncrste D ag modte Han atter ved M odets Begyndclse og traadte da strax frem og Protesterede imod Lovligheden af den Dagen forud brugte FremgangSmaade,
samt nedlagte derhos paa Fcesternes Regne en bestemt
Zndsigelse nnod en yderligere Forhandling, hvorpaa Han,
ester at Hans Protest var optagen i KommiSsioncns Protokol, sorlod Modet, eftersnlgt af samtlige Fcrstere. Dette
var imidlertid kun den forste Akt af Hans Lirksomhed i
denne S ag. En Resse fra Langeland til Kjobenhavn
var den Gang just ikle saa let eller saa lidet bekostelig
som nu; men Hindringer af flig N atur künde ikke afholde
den bestemte og handlekraftige Mand, og allerede ncrste
DagS Formiddag indfandt Han sig i Jndenrigs-M inisteriet med en füldstcrndig Beretning om det Forefaldne.
Hensigten opnaaedeS: for Kommissionen udncevntes en
anden Formand, og Kjendelsen afgaveS til Fcesternes
Tilfredshed. — I Äaret 1853 satte Han sig i Spidsen
for de fleste af Grevflabets Bonder og sordrede 8Egte rn e og K l a p j a g t s d a g e astoste imod en vis Betaling, og ved den i sanune' Anledning nedsatte Kommis
sion fandt den forlangte Aflosning Sted.
E t andet sortjenstligt Arbejde, for hvilket H a n s M.
M a d s e n ogsaa satte sig i Spidsen, fdrtjener her scrrlig
at fremhcrveS. En Skolelcrrer C. H a r b o e i Magleby
Sogn havde undfanget Ideen om at udtorre en paa den
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sondre Ende af Langeland tilstedevcerende Big paa omtrent 120V Tdr. Land, „ M a g l e b y N o r - kalbet. Tilladelsen hertil blev givet i 1852 ester adflillige Danfleligheder, og efter at Grev A h l e f e l d t , hvis Fcrstegods
paa Ire Sider omgav Roret, havde nagtet at tage Sagen
i sin Haand med de markvardige O rd: „Den Lid er
ikke mere, da vi storre LodSejere havde Midier til siige
almennyttige ForetagenderS Fremme, og den kommer
nappe nogenfinde mere tilbage". DiSse Grevens Ord,
der vare som et AffkedSkvad til Fortiden, et fra HjertetS
D yb udgaaet Suk over den nye TidS Fordarvelse og
Nanflagtning, vidne tildels om den Stemning, hvormed
den nyere Tid med sine störe Fremfiridt i mängehaande
Retninger blev modtaget af Medborgere, der tidligere
künde gjore omtrent hvad de vilde; det var et Udbrud
af den patriciske AandS tilbagetrangte Jnstinkter. SkoleIcrrer Harboe havde, som sagt, erholdt Tilladelse til at
inddamme Noret. Han var en M and, der omfattede
fin Lirksomhed som Loerer og Borne-Opdrager med Omhn
og Kjarlighed, og derhoS en elflelig Karakter; men Han
var ingen StridenS M and, og at der maatte en saadan
til, det erfaredeS snart gjennem de Hindringer, der lagdes i Besen af den samme M and, der selv havde be
regnet Forctaaendet som „almennyttigt". D a salbt
Tanken paa Hans M . Madsen i Ennebolle som den
M and, der vilde vcere i S tand til at qsennemfore Udtorringen til Trods for alle modende Hmdringer. Han
log straz kräftig fat paa Vcerket. E t Aktieselfiad blev
bannet og Ardejdet paabegyndt. I Forening med Gaardejer N i e l s H a n s e n L u n d e g a a r d i Magleby Sogn
og davoerende Brygger N. H a n s e n — for Tiden Re
daktor og Folkethingsmand i Äjobenhavn — ledede Hans
M . Madsen Arbejdet og forte for en Landvcrsens-Kommission forflscellige af Grevfiabet mod Aktieselskabet anlagde Säger, der alle vandteS af Selskabet forst for Kom
missionen og senere ved Hojesteret, hvor Sagen forteS
for Selskabet af Advokat DroS. Jnddcemningen og Udtorringen lykkedeS saa fortrinligt, at rer indvandteS fra
Havet omkrent 1200 Tdr. Land, og Hans M. Madsen,
der iscrr barer Wren for bette storartede og heldige Re
sultat, fortjener derfor tilviSse at indrommeS PladS
blandt fremragende dansie Bonder, saa Hans Navn og
Jdrcrt ikke siulle flylle dort i Tidens GlemselSflod.
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Sencrc folgte Aktieselflabet ved offenlig Auktion af dct
indvundne Areal 438 Tdr. Land til „Grevflabet Lange
land" for saavidt videS omtrent 32,000 Rdl.
Det maa ikkeglemmes, at hin Tid, i hvilken H a n S
M. M a d s e n virlede, faldt sammen med den forste politiflc Opvcrkkelse hoL os, og det dar derfor intet Under,
at cn M and som Han vgsaa var blandt de mest fremragende blandt sine StandSfcrller paa Langeland, naar
bet gjaldt vm at styrke og fremme det politifle Liv blandt
dem. Madsen Hansen i Kulepile og Hans M . Madsen
i Enncbolle rare de forste og vigtigste Ledere sor de
langclandfle Bonder under dereS TidS politifle Bevcrgelser og Kampe. Hans M . Madsen stillede og anbesalede Gaardfcrster, den nuvoerende kongevalgte LandSthingsmand, Jens N. J a k o b s e n sra Taasinge, da Han
i Traneksccr stillede sig og valgtes som Kandidat til den
grundlovgivende Rigs-ForsamUng, og da Langeland senere blev en egen Lalgkrcds, traadte Han stadigt frem
som en af Stillerne og Anbefalerne sor I . A . Ha n se n.
H a n s M. M a d i e n asgik ved Doden i sin kräf
tigste Levealder den 15. M arts 1860, omtrent 46?t Aar.
D a Han en Gang vitde rette Seletojet paa et P a r af
sine Hefte, gave disse Ham et saadant S tod for Brystet,
ak Han strax maatte henlcrgges paa det Sygeleje, der
endte med Hans Dod. I sit Wgteflab var Han ved sin
Hustru, der lcver endnu som Enke i Tjcereby, Jdestrup
Sogn paa Falster, bleven Fader til 3 Sonner og 1
Datier. Blandt Samtidige, der kjendte Ham, lever Hans
Minde i Kjeerlighed som den dygtige, handlekraftige og
altid tsenstvillige Mand.

Hans M . MadsenS Stamtavle.
Jakob Madsen, Selvejer-Bonde i Kinderbslle paa Langeland,
Fadcr til:

MadS Jakobsen. Gaardcjer i Linderbolle (dodt
1 7 7 6 ^ 'V»
1 8 1 6 ); —
"/» 1 7 SS med Karen HanSdatter (fsdt rLindelje
rg dodt
1 7 7 5 -i- » / ., 1 8 8 5 ). 5 B orn:
1.) Karen M a d s d a t t e r (dodt "/ s 1860 1° " / , 1 8 48): — *
1824 m. RaSmuS Brunn, Gdfcrster tTryggelev (s. 1791 -j188S). B -rn :
rr. M ads RasmuLsen Bruun, Gdejer i Hautolle (f.
1825).
b. Hans R Sinussen Bruun, Gdejer i Sledjerg (f.
1829).
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2)

. Gretbe M a d S d a t t e r (dobt
1802 t
1868); - *
'V,» 1826 m. MoaenS Drost, Gdejer i HeSseldjera (dobt Palmessudag, «/. 1804 t »/. 1849). Born:
s. RaSmuS Madsen Mogensen, HuSejer i Humble
1884)
d. MadS Jakob Mogensen, HuSejer iHeSselbjerg (f.
1838).
3) . J a k o b M a d s e n , Gdejer iKinderdolle sdobt »/,o 1809 t «/»
1 8 3 8 ); — *
1833 m. Johanne Kathrine Hamon (f. ^
1818, lever). Barn:
MadS Jakob Madsen (f. V* 1837).
Ester vevilling af " / .
1 8 5 6 kaldet M . I . Madsen Nvborg.
4) . Hans Mortensen Madsen, Gdfcrster iEnnebolle ff. "/»o 1813
7 »/. 1 860) ; — * " / i, 1836 m. Karoline Marie Clausen (f.
"
1815, lever endnu i M aj 1672).
Hun er en Datter af
NielS Clausen, Skolelcrrer i Longelse (f. r Tullebolle " / , 1786
-j- "/» 1 8 4 8 ) og Anne Marie Frcderiksen (f. i Rudkjoding
1783 s i Jllebolle " / . 1851).
HanS M . MadsenS Born:
r. MadS Jakob Madsen, Gdfceftcr i Ennebolle cf.
1839 ;
- " " / , 1 8 6 0 m. Ellen Kirstine RaSmuSsen (s. -»V- 1839).
d. NielS Christian Madsen, Gdfcrster i Tjcrredy paa Falster (f.
" / , 1 8 4 1 ); — * V- 1866 m. Hansine Margrethe Jensen (f.
V. 1846).
e. Marie Karentine Madsen (f. " / , 1 8 4 4 ); — * V, 1865
m. MadS Jorgensen, Gdfcrster i Tjcrrebp vaa Falster (f. " , 1839).
ä. Orla Lehmann Madsen, Gdejer i Sildestrup paa Falster (f.
1 8 4 8 ); — * >"/, 1869 m. Maren Johanne Jensen lf.'/» 1844).
5) . M a r t h e M a d S d a r t e r (f. V. 1816 -j- "/ « 1848); — *
1885 m. Christen Madsen Clausen, Skolelcrrer i Longelse (f.
1812), en S o n af Skolel. N. Clausen (se Nr. 4). Ingen Born.

48. P aul Jensen,
Gaardejer j Lodßjerg (Randers Amt).

Ä re fremragende Bonder i RanderS Amt ere allerede
omtalte i det Foregaaende: „Danmarks forste Bonde"
Peder Nielsen Knudstrup i Lerbjerg og Roved Molle,
JenS Christensen i Voldnm og Jorgen Mogensen Blach
i Taastrup. En Fjerde, P o u l J e n s e n r Todbjerg,
der dar en fortrolig Den navnlig af Knudstrup og en
dygtig Medarbejder til Bondestanoens Udvikling og Opkomst, iscrr i RanderS Amt» bor ikke savneS her. De
udgjorde tilsammen et smukt Firklover, der imidlertid
former sig til et endnu sjceldnere Femklover paa den
jydfle Bondemark, naar den femte Bonde der i Egnen,
Soren RaSmuSsen Mikkelsen i Haar (Aarhus Amt), der
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ligeledes tidligere er omtalt her, tages med. S om de
levede og arbcjdede trolig sammen til samme M aal,
saaledes'bor deres Eftermcele ogsaa findes sammen, til
Lpmuntring og Efterlignelse for Andre.
P a u l Z e u s e n ergabt i Todbjerg den 2. Januar
1791. Hans Foroeldre rare Gaardejer Jen s Poulsen
og Hustru Kirsten Poulsdatter. Han var deres forstefödteB arn; senere fik de 3 andre Sonncr og 1 D atier.
Allerede i Skolen udmoerkede Han sig ved en uscedvanlig
Lcrrelyst og megen S ands for boglige Sysler. Den
velbekjendt'e .CramerS Regnebog" med dens mangeartede „Regula de tri" gjennemregnede og indcifrede Han
saaledes med smukt prcentede Overstrifter i en saakaldet
„Cifferbog." Men Han nod iovrigt ingen anden Undcrvisning. end den da scrdvanlige, meget tarvelige i Byens
Almneslolc, men havde dog det Held i den crldre SkoleIcerer Boggild at have en duelig og nidkjcrr Leerer, ligesom Hans Born senere fik en lignende i Sonnen, der
arvcde Skole-Embedet ester Faderen. Han fik ogsaa
snart god Brug for de i Skolen indsamlede Kundskaber,
i det Han ester sin Konfirmation begyndte kräftigt at
tage fat med paa Gaardens D rift, der var meget forsoint. navnlig paa Grund af, at Faderen, som man
sigcr, „sad nöget Haardt i det" ved sin lille, forgjeeldede
Ejendom, med en temmelig stör Familie at forsorge;
og ester Fadercns Dod i 1815 blev det Ham, som den
celdste Son, der maatte overtage Gaarden, hvis den ikke
flulde gaa over i fremmed Eje, hvilket Han saare ugjerne
saa', naar det paa nogen Maade künde undgaoS. Han
giftede sig samme Aar, dcn23. Nvbr. 1815, med en ung
Pige fra Linaa, samme Sogn, Ane M a r i e H a n s d a t t c r (f. . . ., dod 24. M arts 1828), en D atier af
Bolsmand Hans Dcgn samme S tcd s; hun var uden
Formue, men Han fik i hende cn kjcrrlig og trofast Medhjcrlperste.
Der var ikke megen Herlighed at ovcrtage med
Gaarden, hvilket let vil kunne flsonnes, naar det änforeS,
at der paa Gaarden, som den Gang var skyldsat for 3
Tdr. 1 Fdk. 2 "/„ Alb. Hartkorn (nu 4 Tdr.) med omtrent 45 Tdr. Land, hvilede en Gjceld af 1038 Rdl.
Solvvcerdi, som under hin Tids hojst forkvaklede og
sorgelige Pengeforhold regnedeS lige med 1946 Rdl. 24
Fremragendk dangt Binder.
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ß i Navnevcerdi. D el faldt vanfleligt nok at faa G aar
den vurderet til 3700 Rdl. Navnevcerdi, som den mindst
stulde anscrtteS til, for at Han künde faa den, imod saa
at udrede 500 Rdl. til Hans Sodstende og „Ophold"
eller Aftcrgt til Moderen. Han maatle som „Mindreaarig" söge Bevilling til at vvertage Gaarden, men Han
naaede dog at saa Skjode paa den, den 14. M arts
1816. Til Sammenligning med Gaardens nuvcerende
Dcerdi, kan anfores, at den i 1871 solgtes afhansE ftermand for noget over 10,000 Rdl. samt en aarlig Astcegt,
der kan anflaas til 2000 Rdl.
P o u l J e n s e n blev saaledeS Familiens Overhoved
og bevarede Fcrdrenegaarden for samme, men paa saa
haarde Vilkaar, at Han derved for flere Aar kom til at
savne den til en Bondegaards D rift fornodne D rifts
Kapital, for at kunne drive den op til det, der nu blev
Hans stadige og kjcrre Tanke: ved dens fortrinlige D rift
at stabe en M o n s t e r - B o n d e g a a r d ud af den, til
Gavn og Glcrde for Ham selv, til Opmuntring for An
dre, i Overensstemmelse med Hans Leveregel: „At gavne
og fornoje, hav stadigt det for O je!" M en det var vanstelige Tiber, hvori Han fluide begynde, netop i de Aar,
da Landet led saa meget efter sine Krige, efter Tabet af
Norge og midt under Stats-Bankerotten (1818). Han
tog dog rast og srejdig fat. Gaardens Jorder vare lette,
stenede, sandmuldede, paa nogle Steder sumpige Mosejorder, men ret heldigt beliggende, i en Kileform ud fra
Gaarden. Det forste Han tog fat paa, var at indheane
Marken for at faa Fred for Naboernes Kreaturer. Men
dertil krcrvedes flere Tusinde Favne Jorddige, som beplantedes med levende Hegn, hvilket Jorddige dog siden
blev forandret til det varigere Stcndige, hvortil en stör
Mcengde af Stenene oproddcdes af Marken, hvor der
fandteS flere Hundrede LcrS. Han kjendte Knudflrups
Motto til en landokonomist Afhandling: „Om der end
ligger mange S tcn for min Fpd, vil jeg strcrbe, indtil
den sidste er borte", og Han fulgte det ufortrodent —,
der findes nu nceppe en cneste jordfast S ten paa hele
Marken. Flere Hundrede Favne Grofter bleve gravede
for at bortlede fladeligt Land, og endclig sogte Han og
var saa heldig efter mange forgjcrves Forsog at finde,
om end kun paa et eneste lille Sted i Marken, Lermcrrgel
af udmcrrket Bestaffenhed, hvilken Han derpaa benyttede
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rigelig og mrd gode Frugter for sig, til stör Forbavselse
sor Mange.
D et varede ikke Icrnge, inden „det kgl. LandhusHoldnings-Selstab" dlev opmoerksom paa denne unge,
uscrdvanlig dristige Lande, og det rakte Ham snart en
hjcelpende og opmuntrende Haand, ved at forstaffe Ham
til nedsatte Priser nye og bedre AvlSredstaber, end de
hidtil kjendte, og da Selstabet derncrst saa', i hvilken
god Jvrd disse faldt, ved at overgiveS i Hans Hcender,
varede det ikke Icrnge, inden P o u l J e n s e n fik et nyt
og storre Bevis paa Selstabets scrrdeles Paastjonnelse
af Hans sjceldne Flid og Lygtighed. Selstabet tilstod
Ham saaledes en storre P e n g e - U n d e r s t o t t e l s e p a a
3 0 0 R dl., fordelte paa 5 Aar, til Jndforelsen af en
forbedret D rift paa Hans Jorder. Det var i Vinteren
1822—23, at Poul Jensen fik den glcrdelige Overraflelse,
der blev for Ham ikke blot en ny Opmuntring men tillige en kräftig Spore til nye Fremflridt, en uventet, men
meHet beteilig Forogelse af Hans hidtil temmelig knappe
Drifts-Kapital. Han havde lcenge onstet at indfore den
i hin Tid af Enkelte begyndte „ L e x e l d r i s t ' ; men alle
saadanne nye Forsog og Forandringer i DriftSmaaden
volde ofte störe Tab, som Han ikke havde turdet udscrtte
sig for. Nu derimod begyndte Han dristig derpaa og
sogte i Forbindelse dermed at indfore S o m m e r - S t a l d f o d r i n g , hvorved der indvandtes langt mere og bedre
Gjodningsstof. O g Forsoget lykkedes. Som Exempel
herpaa kan ncrvnes, at Han i et Aar folgte af en Avl
paa 3 Tdr. Land 600 Tdr. Kartofler til en P ris af 1
Rdl. Tonden, foruden dem, Han selv brugte til Husholdningen og til Kreatur-Fode, samt endvidere foruden dem,
Opgraverne fik, i Regien hver 8de Stzcrppe. Derveb
flaffede Han tillige mange Fattigfolk Arbejde og Fode.
— Af R aps solgieS ligeledeS i heldige Aaringer undertiden for flere Hundrede Rdl. Som et Exempel paa
Hans Tcrnksvmhed ob Forsogslyst vidner ogsaa dette, at
Han, til Foder for fit Kvceg, i foderknappe Aar lod Ho
og Halm stfcere i Hakkelse, der blev nedsaltet og henliggende i nogle faa Dage i egne dertil afdelte Rum, hvor
ved den kom i en S lag s Gjcrring og blev mere nsrende
og lettere fordojelig for Kreaturerne. Men Poul Jensen
maatte ogsaa ofte doje megen S vot og Misundelse for
medelst Hans mange Reförmforfog, saasom: „Ja, de
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Herrer Dexeldrivere vexle nok snart bag ud," — „det
er blot for at blive Dannebrogs-M and" og lignende.
I Todbserg By havde Han dogen god Ven og S totte
i Prcesten H a n s e n lFader til den bekjendte Prcest og
Politiker Mork-Hansen, der er fodt i Todbserg), som
ogsaa selv blev „Vexeldriver", foruden det, at Han ogsaa blev bekjendt ved at forberede unge Mennefler til
Lyngby Seminarium.
"Den 24. M arts 1828 fristede P o u l J e n s e n den
S org at blive Enkemand med 2 B orn: en D atier Kir
sten, der senere blev gift med Gmd. Hans Nielsen i
Grottrup og dode 4. April 1845, samt en S o n Jens,
der senere blev Lcerling „under LandhuSholdningsSelikabet" og derefter Forvalter paa stere storre Herregaarde. — I 1829 indgik Poul Jensen et nyt AZgtestab
med Pigen K i r s t e n A n d e r s d a t t e r (fodt 2. Mas
1806), celdste D atier af Gmd. Anders Andersen Ade i
Hesselballe, Hjortshoj Sogn, med hvem Han derefter levede et lykkeligt SEgtestab til sin Dod, og ved hvem
Han blev Fader til 4 Born <3 Sonner og"l Datter).
I de forste Aar af „Trediverne" foranstaltede „Landhusholdnings-Selstabet" nogle P r c r m i e p l o j n i n g e r i
sorfljcrllige Egne af Landet, navnlig for at opmuntre
Bonderne til at lcegge scerdeleS Vind paa at plojeJorden godt og for at skaffe den saakaldte „Svingplov"
Jndpas i Stedet for Hjulploven, for hvilken scedvanlig
brugteS 4 —6 Hefte. Ved 4 af bisse Prcemieplojninger
gav Poul Jensen Mode, og Han viste der, at Han forstod at bruge de nye Redstaber, i det Han stk Prcrmier
ved dem alle; men kun om de 3 kan her meddeles fol
gende OplySninger, som findes i Halds „Tidsflrift for
Land-Dkonomi" (4. Bind, S . 94 o. fl.): Den 21. Sep
tember 1838 afholdtes en Prcemieplojning paa S tam huset gl. Estrup Mark, ved hvilken Poul Jensen i Todbjerg fik 3. Prcemie 25 Rdl.; den 15. September 1834 i
Odum fik Han Prcemien paa 10 Rdl., og 2 Tage senere
fik Han atter Prcemien 10 Rdl. for Plojning paaSpentrup Prcrstegaards Mark. Han synes i det Hele at
have Haft scerlig Lyst og Anlcrg til at udmcerke sig og
tage Prcemie. Ved Prcemiestydninger var Han derfor
ogsaa en lige saa farlig som frygtet Gjcrst og Medbejler, da Han var en udmcrrket Skytte.
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P o u l J e n s e n s landokonomifleDirksomhed indffrcenkede sig iovrigt langt fra til, hvad foran er aniort vm
Hans egen G aards Tr ift; men Han var for Mange,
baadeM ldre ogZjngre, en kyndig Pejleder i LandvcrsensSporgsm aal og en meget sogt Raadgiver i den S tag s
Säger. D et er saaledes ret beregnende, at endnu et
helt Aar ester Hans Dod kom enM and, der bocde flere
Mite sra Todbjerg, og for hvem Hans Dodsfald tilfcrldigvis var bleven ubekjendt, tilrejsende for at ville sporge
Ham tit RaadS i Landvcesens-Sporgsmaal.
Med Hensyn tit P o n t J e n s e n s Deltagelse i det
kommunale og offenlige Liv ncrvne v> her Folgende:
Han var i en Nackte Äar Skolepatron, Fattigforstander,
Stcevningsmand, Ligsynsmand og Snefoged, og tog sig
i det Hele varint af Sognets og Kvmmunens Anliggender. Han sammenkaldte saaledes t. Ex. sammesBedoere og foreflog dem at virke hen til en Omordning
eller Aflosning af Tiendevcrsenet, et Sporgsm aal, der
jo endnu staar paa Dagsordenen, og valgtes derpaa til
i Forbindelse med Hans Nabo Poül Sörensen at forfatte og indgive et Andragende om denne S ag. Han
var en stadig Deltager i storre offenlige Moder og Forsamlinger i sin Egn; men disse angik i de Tiber for
det meste mere stedlige Anliggender, saasom: landokonomifleForanstaltninger, Dnrfluer o. lig. Han havde dog
ogsaa aabent Oje og Hjcertelag for Fcrdrelandets storre
almindelige Anliggender, og glcedede sig inderligt over
den Frihedens Morgenrode, der oprandt i Hans sidste
Leveaar ved Jndsorelsen af Provindsialstcenderne; men
den kommunale Friheds Begyndelse i 1841 oplevede
Han ikke, ligesom Han i det Hele taget ikke hostede de
fulde Frugter af fit daadrige Liv, i det Doden bortrev
Ham i Hans krafiigste Manddomsalder.
^
P o u l J e n s e n i Todbjerg talte ret godt for sig.
joevnt og besindigt. Han havde en temmelig udbredt
LcrSning iserr i landokonomifle og historifke Skrifter,
hvoraf Hans ret nette lille Bogsaml'ing iseer bestod. Han
holdt ogsaa enkelte Blade og Tidsskrifter. Over sin
E laards'D rift forte Han stadigt et nojagtigt Regnskab.
Sine Born sogte'han at give den bedste Opdragelse,
Han formaaede. Han var iscer en Ben af Smaafolk, der
i Ham tabte en ivrig Forsvarer og en trosast Lelgjorer.
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P o ul J e n s e n Var en stark og kräftig M and, der
i sin längste Levetid besad et godt Helbred; men i sine
sidste Aar led Han en D el af Gigt. D et Var dog en
Hel anden og farligere Sygdom, der forkortede Hans
Dage. J Efteraaret 1839 angrebeS Hans Broder „Poul
Snedker" i Skjodstrup tilligemed dennes Kone af en
ondartet Tyfus. Folk i derer Ncerhed vare saa bange
for denne fällige og smitsomme Sygdom, at de Syge
havde Vanskelighed ved at blive plejede. Poul Jensen
vilde Heller ikke paa nogen M aade tillade sin Kone at
besoge de Syge, da Han ncerede Frygt for. at hun künde
bringe Sm itten med sig hjem til dereS smaa Born. —
Derimod antog Han sig selv for meget mindre angribelig af Sm itten, og ansaa' det for sin Pligt, som Han
aldrig plejede at svigte, selv at se til sin syge Broder
og denneS Hustru. Han forsomte iovrigt ikke at bruge
de sadvanlige Forsigtigheds-Midier for at vcerge sig
imod Sm itten, tog derpaa til Skjodstrup og forstaffede
de Syge en saa göd Pleje, som Han formaaede. Dette
blev bans sidste äiejse. Strax efter sin Hjemkomst blev
Han syg, og inden en Uge var omme, var baade Han,
Broderen og dennes Hustru afgaaede ved Doden; 10
Born bleue derved faderlose, de 4 af disse tillige moder
lose. Poul Jensen dode den 11. Oktober 1839, ikke
fuldt 49 Aar gl., og Han jordfcrstcdes allerede den 14.
Oktober, men uden videre Folge end Hans Bymcend,
idet Ovrigheden udstedte et Forbud imod, at Flere kom
tilstcde, der under andre Forhold sikkerlig ikke vilde vcrre
blevne saa saa; thi Han var kjendt og agtet i en vid
Krebs, baade af Hoje og Lave, der siattede Hans gode,
vennesoele, men tillige kräftige og bestemte Natur. —
Han var, kort sagt, et Billede paa en crgte djcerv, dansi
Bonde, der ikke vil glemmeS af dem, der have kjendt
Ham. — Hans Enke giftede sig atter i Aaret 1840 med
Murmester Niels JeSpersen i ^odbjerg. — Hvor afholdt
og agtet Poul Jensen havde voeret, viste sig endnu 26
Aar efter Hans Dod, da Sonnen, nuvcerende RigsdagSmand, Lcerer Povlsen i Kjobenhavn, stillede sig 1865 til
Rigsraadsvalg der i Krebsen, og blev valgt for at vcerne
om Junigrundloven.
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49.

Irns Mathias -ollerup Andersen,
Gaardejer i G lgod (Riöe Amt).

„vöii Hovding i Vestjylland er falben, og hvor er den,
der kan indtage Hans Scrde?" SaaledeS vidnede Prcrsten S c h o r r i n g i Hodde, Nabosognet til Olgod-Strelev
Pastorat, i Sorgehuset ved den MandS Äaare, hvis
Livsfcerd her skal tegnes i körte Trcrk. „Han var Hovedct" — saaledes vidnede Han end yderligere — „for
sin talrige, hcederlige Slcegt, for det störe, folkerige O l
god Sogn, og en fremragende M and i hele Vestj'ylland,
hvis Bortgang ikke let og ikke snart vil knnne erstattes,
. . . Han var Folkets Talsmand i en vid Krebs og modtog det ene Tillidshverv efter det andet, . . . hän var
mere end den Forste i sit Sogn og sin Egn, thi Han
var en FcedrelandS-Len; . . . Han kjcempede beständig
for Folkefrihedens hellige S ag , og Han var Folke-Oplysningens ivrige Ven, . . . men Han var ogsaa VorherreS
og Hans Menigheds Ben: Han vilde, at Kristendommen
som Surdejgen skulde gjennensyre Alt." Den Mand,
ved hvis Baare der sattes Ham et saa hjcerteligt, et saa
smukt og et saa sandt Eftermcele, fortjener vel at kjendes i sin Livsfcerd og at mindes ogsaa udenfor den
Krebs, hvor Hans S yslen og Fcrrd iscrr sandt Sted.
J e n s M a t h i a s Bol l er up A n d er s en blev fodt
den 6. M arts 1822 i Gammelgaard, Olgod Sogn ved
Varde. Hans Forceldre vare: Gaardejer Anders M or
tensen og Hnftru Kirsten Marie Kjeldsdatter, der havde
ialt 9 Born. Faderen var i en lang Aarrcekke — idetmindste tyve Aar — Sognefoged, Lcegsmand og Stcrvningsmand i Dlgod Sogn, Sogneforstander i 3 Aar:
1842—45, samt desnden i en Del Aar Ligsynsmand.
Efter at Sonnen havde nydt en samvittighedsfuld Opdragelse og Skole-UnderviSning, stadfcrstedeS^ Hans
D aadspagt i Olgod Kirke i Foraaret 1836 af ^ognets
Proest Palludan, og Han henlevede nu en Tid af 12
Aar i sit Fcedrenehjem under Udforelse af landlige S y sler, ved hvilke Han uddannede sig til en tcrnkende og
praktifi dygtig Bonde. Faderen havde imidlertid tilbagelagt de 60 Äar af sin Levetid og folte Trang til Hvile;
Han overdrog derfor i det urolige Aar 1848 til den
ovenncevnte S o n sin Selvejer-Gaard, der er skyldsat for
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3 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdk. 2Z Alb. Hartkorn med etTilliggende af 60 Tdr. Land Ager og Eng. Ved denne Gaard
anlagde Bollerup Andersen en smuk Have med mange
Frugttrceer, som paa hin Egn er en stör Sjaldenhed:
Han plantede bisse Trccer med egen Haand, de voxede
op under Hans omhyggelige Rogt og Pleje og Han elflede dem hojt. I 1849 indtraadte Han i LEgteskab med
Pigen M a r i e K a t h r i n e M o u r i d s e n , en D atter af
Gaardejer M ourids Mortensen i Outrnp og Hustru
Christiane M arie Jakobsdatter; de crgteviedes af Prcesten Teisen i Ontrup Kirke den 29. M aj 1848. Med
denne sin Hustru avlcde Han 8 Born, der Alle ovcrlcvede
deres Fader; det yngste af dem var endnu ikke 2 Maaneder gammelt ved Faderens Dod, og kristnedeS paa
samme D ag, som Hans afsjcelede Legeme stedtes til
Hvile i Graven.
B o l l e r u p A n de r s en var „Hovcdet for det störe,
folkerige Olgod Sogn, en Folkets Talsmand i vid Krebs
og modtog det ene Tillidshvcrv efter det andet." Som
VidneSbyrd herom fortjener blandt Andet Folgende at
fremhoeveS: Han var Sognefoged og Lcegsmand fra
1848—67 og Medlem af Sogne-Forstanderskabet fra
1851—67; Han var Medlem af Tiende-Kommisfionen i
Henhold til Lov af 19. Febr. 1861, ligesaa af den Kom
mission, der foreslog hvilke Jorder, der skulde afhcrndes
fra Prerstegaardene; Han var i flere Aar Rcprcrsentant
for den vest- og sonderjydfle Kredit-Forening; fra 1858
—67 inklusive HordboniteringS-Mand og Formand for
Sogne-Ta;ationsmcendene i Olgod Sogn tilJndtegning
i Brand-Forsikringen, og i nogle Aar Medlem af Formandsraadet for Olgod S ogns private BrandforsikringSForening; Han var i 1868 Medlem af Skole-Kommisfionen, og oprettede i Forening med flere Mtvnd afOsterHorne Herred i Esteraaret 1867 Folke-Hojstolen i Bestkjcrr, Olgod Sogn, og var til sin Dod Formand for
dens Bestyrelse.
Ogsaa til Dcltagelse i det politifke Livs haarde
Kampe kalbte Folkets Tillid B o l l e r u p Andersen.
D a degge RigsdagenS Afvelinger vare blevne oploste
den 19. April 1853 i Anledning af Arvesagens Ordning, og der i samme Anledning var bleven udstrevet
nye Folkethings-Valg til den paafolgende 27. M aj, foranledigedeS Han saavel af egen mdre D rift som af fler-
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sidig ydre Tilslyndelse lil at stille sig som Lalg-Kandidat
i Ribe Amts 1. Balgkreds (Larde) og kaaredes uden
Modkandidat. Ingen havde,
Frygt for et Ncderlag,
villet stille sig som Modkandidat ligeöverfor den dygtige
og ansete Bonde. Han var nu Medtein af „den forenede
Rigsdag" fra 16—24 Ju n i, af den 5.RigSdagssamling
sra 3. Lktbr. 1853 indtil denZ Slutning den 24. M artS
1854, og as den 6. Rigsdagssamling fra 21. O ttbr. s.
A., da Folkethinget oplostes formedclst dets Kamp mod
„Ministeriet Trsted" i Anledning af Forordningcn af
26. Ju li 1854, ved hvilken Regjeringen cgenmcrgtig
havde stabt et as 20 Medlemmer bestaacnde Rigsraad
for Monarkiet. Bcd de nye Folkethings-Balg, der i
Anledning af den stedfundne Oplosning udflreves til
den 1. Dccbr., ved hvilken Lejlighed Regjeringen appellcredc til „FolketS Äjcrrne", stillede Bollerup Andersen
sig paany i sin hidtilvcerende Krcds; men denne Gang
fik Han en Modkandidat i Kjobcnhavneren (1an6. riieol.
P . Chr. Zahle. Udfaldct as Balgkampen blev imidlertiv,
at Bollerup Andersen atter gjeiivalgtes ved Kaaring, og
Han indtog nu atter sit gamle Sccde i den fortsatte
6. Rigsdagssamling fra 18. Decbr. 1854 indtil dens
Slutning den 2. April 1855. Begge Rigsdagens Thing
oplostes nu atter, og nye almindeli'ge Balg i'Anledning
af Grundlovs-tzorandringen bleve udstrevne til den 14. og
20. Ju n i; men Bollerup Andersen var i sin henved 2aarige NigsdagS-Birksomhed forelobig bleven matt af
det Liv, som denne forte med sig; Hans Hu stod mere
til de roligere S ysler i Hjemmeö og Han stillede sig nu
ikke öftere til RigSdagS-Lalg. D a Grundloven af 5.
Ju n i 1849 var bleven forandret og indstrcrnkct ved den
„gjennemsete Grundlov" as 2 8 .J u ls 1866, og Rigsdagen
som en Folge heraf blev oplost og nye Lalg udstrevne
saavel til Folkethinget som til Landsthinget, valgtes Han
ved Landthingsvalgct den 18. Oktbr. s. A. med 40 S t.
(halv Kvotient var 30) som 3. Landsthingsmand for
11. Krebs (Ribe Amt osv.). Han tog nu. cfter en
Mellemtid as 11H Aar, atter Serbe i RigSdagen og beklerdte bette, indtil en langvarig Sygdom tvang Ham til
at nedlcegge sit M andat i Sommeren 1868. — Som Medlem af Folkethinget valgtes Han den 2. M arts 1854 til
Medlem af det Udvalg, der nedsatteS i Anledning as
Tschernings „Lovforfläg angaaende nogle forandrede
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Bestemmelser i Valgloven", hvilket Lovforslag imidlertid
ikke kom til 2. Behandling i Folkethinget, og den 6.
Febr. 1855 dar Han tilligemed Bregendahl og I . A.
Hansen Forslagsstiller af „Forflag til Lov om Udredelse
af Udgifter ved Omlcegning af Hoved-Landeveje", hvilket
togeS tilbage under detS 1. Behandling. Hans vigtigste
Stemmegivning som Medlem af Folkethinget var aabenbar den, da Han i det forenede RigSdagS-Mode den
24. J u n i 1853 ved Arvesagens 3. Behandling var blandt
de 119 Medicmmer, der mod 10 gave deres Samtykke
til den i det kongelige Budskab af 4. Oktbr. 1852 betegnede Ordning af Tronfolgen for det samlede danfle
Monarki.
B o l l e r u p A n d e r s e n s Hu stod, som allerede sagt,
mere til de roligere S ysler iHjemmet, og navnlig foretrak Han den kommunale Lirksomhed langt for den politiske i FolketS lovgivende Forsamling; de nu og da
haarde og bitre Kampe i Rigsdagen havde aldrig noget
scrrligt Tiltrcrkkende, men, naar alt kom til alt, langt
snarere noget Frastodende for Hans blöde og fredelige
N atur; i Kommunens Tjeneste var Forholdet derimod
anderledeS, hvortil kom, at Han der künde bevcrge stg
med storre Sagkundskab og Sikkerhed. HanS kommu
nale Lirksomhed var derfor ogsaa flerstdig og velstgnelsesrig, og som en Anerkjendelse af, at den i Sandhed
var det, fljcrnkede Beboerne iD lgodS ogn Ham i Eftcraaret 1867 en HcrderSgave, bestaaende af cn SolvPotageske, et Dusin Solv-Spisefler og en Snkkerskaal
med Solvfod.
D et er ovenfor sagt, at en langvarig Sygdom tvang
B o l l e r u p A n d e r s e n til at nedlcrgge fit RigSdagsnianc at i Sommeren 1868. I halvandet Aar varede
HanS Sygeleje. „D a Han fik sin Helsvt derovre i Kjobenhavn l Fcedrelandets Tjeneste, fjernt fra Hustru og
Hjem, da bad Han: „Gud, lad mig komme hjem og do
i min Rede," og Hans kjcrrlige Hustru, som var ilet over
til Ham, bad den samme Bon. O g Gud opfyldte den
ikke blot, men gav Ham halvandet Äar endnu at leve i
og fljcrnkede Ham endnu en Gang Livsfrugt. D a saa
HanS Hustru nedkom, da bad Han saa inderligt: „Gud,
lad min Hustru staa op for jeg dor," og det flete, saa
hun med utrcettelig Kjcrrlighed künde pleje Ham lige til
det Sidste. „Gud har opsyldt alle mine Onfler, saa
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jeg dor med Glcrde"", bisse O rd horte man Ham
mange Gange at sige. Hans Bon om en salig Dod
uden alt for störe Pinsler blev ligeledes opfyldt, — Han
hensov med et blidt S m iil og et sagte Suk den 23.
Oktbr. 1868, henved 46'/« Aar gammel, og jordfcestedeS
den 28. Oktbr. paa Olgod Kirkegaard i Övervcerelse af
en ilor Denneskare, der var ilet sammen for at sige det
sidste Farvel til Stovet af den Mand, hvis Liv kun alt
for hurtigt udflukkedes.
Mindet om B o l l e r u p A n d e r s e n vil bevareS og
hadreS lcenge ikke blot af Han- Hustru og Born samt
Olgod Sognemcrnd, men ogsaa af enhver Anden, der
Icerte Ham at kjende og elske som en varm Den af Fcrdrelandels, Frihedens og Folke-OplySningens S ag .

I . M . Bollerup AudersenS Stamtavle.
Anders Mortensen, Gdejer i Gammelgaard, Olqod Sogn
(f. i Klar Molle
1788 -s- Vi
1868, 60Vs Aar gammel) og
Hustru Kirsten Marie Kjeldsdatter
(dobt i Olgod "/,3 1794 -s- sam«
mestcdS
1854).
Havde 9
Vorn, deridlandt:

MouridS Mortensen, Gdejer i Torbol, Outrup Sogn (f. i
Hanning,VellingSogn ^/» 1791
-j- i Dlgod
1854) og Hustru
Christiane Marie JakobSdatter (f. i
Lundager, Sonderomme S.
1805
i Torbol
1829).
Havde 1 Datier. ( I stt senere
TCgtestab havde M. M. 9 Born.)
Jens Mathias Bollerup Andersen (f. <>/, 1 82 2 -s-"/,n 1868;
— * (qift) i Outrup
1849 med Biqen M arie Kathrine
Mouridsen (f. "/r 1824). Havde 8 Born:
1) Christiane Marie Andersen <f. "/», 1851), — 2) Anders
Andersen (f. "/4 1853), - 3) MouridS Andersen (f.
1856),
— 4) Jakob Henrik Ferdinand Mikael Stilling Andersen (f. "/«
1858), — 5) Kirsten Marie Andersen (f. '/,o 1860), — 6 ' Karen
Andersen (f.
1862), — 7) Ane Boruv Andersen (f. , 1864)
oz 8) Bollerup Kathrine Andersen (f. V» 1868).

50. pe-er Lydersen,
Gaardcjer i hvidbjerg (viborg Amt).
cA Slutningen af forrige og i Begyndelsen af indevoerende Aarhundrede boede i Brondum ved Skive Selvejer-Gaardfolkene L y d e r M a d s e n og Hustru Elisabeth
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Andersdatter. Han var fodt paa „Refsgaard" i Lölling
Sogn, hun var eneste B arn-af Selvejer-Gaardmand i
Brondum Anders Eriksen og Hustru M aren Pedersdatter,
ester hvem de arvede Gaarden, der ikke vides nogensinde
at have vcrret Fcrstegaard, men Heller aldrig at havc
Haft scrregne Rettigheder, saaledeS som andre Gaarde i
Galling. Lyder Madsen var i 32 Aar Sognefoged og
Lcrgdsmand og stal i disse Bestillinger saavelsom i sit
Landbrug, hvormed Han forbandt en lille Handel, navntig Hestehandel, have vcrret en scrrdeles virksom Mand.
Bed sin Hustru var Han bleven Fader til 7 Born, der
alle fik en god og omhyggelig Opdragelse og Undervisning. Gaarden ejes endnn sor Tiden af Sonnen Zens
Lydersen.
Af alle Lyder MadsenS Born ndmcerkede sig iscrr
Sonnen P e d e r Lyder s en, der kom til Lerden den
20. Novbr. 1803 og var det 5te i Fvrcrldrencs Bornercrkke. Bed sin aandelige Begavelse og La'relyst faldt
det Ham let at tilegne sig mangehaande Kundstaber.
Den videlystne Drcng og Zjngling torstede ester Kundflaber, og tidligt begyndte Han derfor at samle sig et
Bogforraad. Bed i sit paafolgcnde Liv stadigt at yde
sin störe Lcrse- og Lccrelyst rigelig Noering, ved sin hur
tige og i mange Retninger sunde OpfattelseS-Evne og
ved stadigt at soroge sin Bogsamling forogede Han sine
Kundstaber i en Grad, som er sjcelden i Äondestanden.
Men over Kundflaben om de mangehaande Ting her i
Beiden glemte Han dog aldrig Kundstaben om „det ene
Fornodne", der var og dlev Hans bedste Skat og Eje
indtil det Sidste. Han vedblev at ophvlde sig hjemme
hos sine Forceldre og deltog i de landlige Sysler, ind
til Han den 13. Februar 1831 indtraadte i LEgtestab
med Pigen M a r e n A n d e r s d a t t e r Kirk. De crgteviedeS, i Folge Bevilling, i hendes Hjem i Hvidbierg
„Holmgaard" af Sogneprcrsten Melchior i Bronnum, og
den 3. Zuni s. A. blev Han ved hende Ejer af denne
Gaard, hvilken hendeS Forceldre, Anders Jensen Kirk og
Hustru Maren Hansdatter, siges at have kjobt i „de
gale Pengetider"; fra forst af flal have vcrret tv Gaarde
og sammenlagdes af Z. A. Kirk, som foruden at vare
Bonde lillige var „Landpranger" og havde Ret til at
brcrnde Brcrndevin. Denne Gaard, den saaka!dte„Hvidbserg-Holmgaard", var styldsat sor 6 Tdr. 4 Skpr. 3
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Fdk. Hartkoru med et Jordomraade af omtrent 86 Tdr.
Land Ager og Eng. S om et esendommeligt og scerligt
Trcrk fra Peder Lydersens tidligere Wgteflabs-Tider
fremhcrves her efter Hans eget Udsagn, at Han og Hans
Hustru vare enige om den Bon til Vorherre, at det
maatte forundes dem, at de Born, de stulde have sammen, maatte blive dem givne i kort Tid ekler tcet efter
Hinanden, og det skete da ogsaa, thi de avlede sammen
i de forste 12 Aar ialt 10 Born, lige mange af hvert
Kjon.
P e d e r L y d e r s e n var, hvad der vil sremgaa af
det Esterfolgende, cn fremragende Bonde, og Mange i
en videre Krebs vare villige til at indromme Ham Ädkomst til at kaldes saaledes. Dette var ikke en Folge
af Hans Lirksomhed i en R atte af Aar som SogncForstander og Skolepatron i Brondum-Hvidbjerg P a 
storat, thi i den Egenstab virke Mange, der desuagtet
ikke kunne gjore Fordring paa at kaldes fremragende
Mcrnd. Hans Adkomst til at kaldes saaledes havde en
dybere liggende G rund; den havde sin Rod i Hans i
mange Henseender oplyste Forstand, i Hans gode Jndsigt
i ikke saa ganste saa Forhold, i Hans milde og fromme,
men nu og da for scere og egensindige Karakter, i Hans
varme Folelse, levende Relsindighed og inderlige Gudsfrygt. Herved vandt Han sine Standsfallers ubetingede
Agtelse og Tillid. Han valgtes derfor ogsaa til den
Ttllidspost, som Han i flere Aar beklcedte i Viborg Stcender-Forsamling. Fra 1842—48 var Han nemlig Medlem
af denne LandetS raadgivende Forsamling, valgt dertil,
sordi man troede i Ham at have fundet en Mand, der
var i S tand til saa nogenlunde upartist at tcenke over
de Säger, der kom til Forhandling i en saadan For
samling, og at turde udtale, hvad Han tankte, selv om
Ordet fra Hans Lader stulde finde stark Modstand og
blive ilde optaget. O g saaledes stete det da ogsaa:
Peder Lydersen lod sig ikke rotte fra hvad Han ansaa'
sor Ret, om Han end oste maatte taale baade S pot og
Haan, hvortil Han ved sine Ord og Talefigurer som os
test selv gav Anledning. P a a denne sin Deltagelse i
det offenlige, politiste Liv saa' Han stcdse tilbage som
paa det kjareste TidSpunkt i sit Liv, og vistnok ikke uden
Grund, thi det er en Kjendsgjerning? at den havde en
ikke ringe Jndflydelse paa hele hanS Tanke-Udvikling
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og Omdomme, ligesom ogsaa Sam livet med flere af
LandetS forste Mcrnd bidrog «eget til at foroge den
Lethed, hvormed det af Naturen og ved LceLning var
givet Ham at fore Ordet. Hvilken storre eller mindre
Jndflydelse Han udovede i Stcendersalen, derom kan der
ikke med Bestemthed dommes; men det tor terimod nok
paastaaS, at Han takte og handlede efter fit bedste Skfon
og fit HjcerteS fuldeste Overbevisning, efter det S yn,
som Han havde paa Forholdene, og Han svigtede aldrig
sin Overbevisning.
OverenSstemmende hermed takte
Han stadigt Fcrdrelandets og scerlig BondestandenS S ag,
og Han var derfor ligesaa yndet af Bonderne i hanS
LalgkredS, som man paastod, at Han var habet afKjobstadborgerne. Han benyttede Ordet meget flittigt, og
det handle sig da ikke saa sjcrldent, at det kom tilO rdstrid mellrm Ham og andre Medlemmer, men i Regien
fattede Han sig i stör men alkigevel fyldig Korthed.
Den davcerende TidS stedse stigende Krav gik ud
paa en f r i e r e F o r s a t n i n g end Stcrnder-Jndre tningen.
P a a den ene Side hcrvede vcrgtige Stemmer sig f o r ,
paa den anden S ide ligesaa vcegtige Stemmer sig i m od
en saadan friere Forfatning; blandt de forste f. E. Tu
tein, H. N. Ckansen og O rla Lehmann; blandt de sidste
f. Ex. Grundtvig og M ag. Lindberg, og til saavel den
roSkildste som viborgfle Forsamling indkom der Andragender fra begge Slder. Peder Lydersen horte til dem,
der ikke onstede nogen friere Forfatning; Han vilde opretholde den souveräne Kongemagt, og man horte ofte
i Stcendersalen HanS scrre og ensidige Ijtringer derom.
I 1846 syneS Han iscrr at have vcrret en konstitutionel
Forfatning fjendst. Zdet der her henviseS til HanS P tringer herom i Moderne den 2., 16. og 28. Nvbr. i det
ncrvnte Aar, anforeS kun HanS Ord i det forstncrvnte
af bisse Moder, saalydende: „Jeg fkal ikke her for Djeblikket imodegaa en fri Forfatning, men blot henstille
min egen individuelle og de fleste af mine MedbrodreS
Mening, at da Historien vifer, at i de konstitutionelle
S tater Regieringen som oftest er gründet paa Bedrageri
og Bestikkelse, saa syneS en konstitutionel RegjerinaSForm ikke passende". — Heller ikke var Han nogen An
der af J e r n b a n e r i Jylland. Han siaer saaledes i
Modet den 23. Nvbr.: „ S a a gavnlige Jernbaner end
kunne vcrre i folkerige Lande, ere de dog mislige og
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frembyde Lansteligheder i et Land som Jylland, der
derhos ved sin geografifle Beliggenhed som en Halvo,
der paa Ostkystcn er gjenncmflaaret af 11 Fjorde, ikke
videre kan tranige til en Lernbane"; og i Modet den
2. Decdr.: „N aar Zernbaner ikke svare Regning i ta t
befolkede Lande, hvor der ikke er saa bekvemme Söhavne,
som her hjemme, saa tror jeg nocppe Heller, at de ville
gjore det her hoS os, hvor derSohavne til alle Sider."
Han var ligcledes en Modstander af nye Skattepaalcrg,
sorogede Embedslonninger og meget andet; en Ven derimod af Besparelser i StatS-HuSholdningen, af Udjoevningen af Uligheden mellem det priviligerede og upriviligerede Hartkorn og andet mere. Han indbragte i
Stcrnderne en Del Andragender, hvoraf folgende ncevnes her: i 1842: 1) sra flere Bcboere i Oddense Sogn
vm Ophcrvelse af Opmaal paa Tiende- og Landgilde
Korn; 2) sra flere Bebocre i Sallingland om LandBrcrnderierneL Frigivelse; — i 1844: 1) om Fritagelse
sor Skolelcrrerne til at besorge Embedsbreve mellem
Prcrsterne; 2) om at der tillcegges Amtsraaderne D iäter
m. in.; 3) om Ophcevelse af Remonte-Kommisstonen;
4) om mindre LandevejeS Grund-Forbedring; 5) om
Ophcevelse as Skoletvang; — i 1840: 1) om Oprettelse
as Aftenfloler og Sondags-Eftermiddagsskoler, hvilket
oplcrstes og derpaa afgaves til Komiteen angaaende et
tidSsvarende Undervisnings-Lcesen; 2) fra 10 Mcrnd i
Hvidbjerg angaaende Nedscrttelse af Dolden paa S alt,
hvilket oplceste's og derpaa afgaves til Toldsags-Komiteen.
P e d e r L y d e r sen var, som allerede antydet, meget
yndct af sine Standsfcrller, iscer blandt Sallingboerne;
men ligesaa habet var Han af Ajobstadboere, Embedsmcrnd, Proprietcrrer og i det Hele taget af de saakaldte
«Kjoleklcrdte". D et var navnlig Hans frimodige Ntringer om en friere Forfatning, der gjorde Ham habet af
saadanne Folk, blandt hvilke de Fleste vistnok vare lose
Eftersnakkere af Faa og villige Redflaber i Enkeltes
Hcrnder. Han fik det iscrr at 'fole i 1848. Kort sor
Krigens Udbrud gjennemfor det Rygte hele Norrejylland,
at en Mcengde Slaver vare brudte ud fra Rendsborg
Foestning og andet StedS i Holsten, og at bisse Slaver
vare af Tydskerne blevne hidsede ind i Jylland. En af
„Biborg StiftStid." for 30. M arts med udhcrvet Skrift
bragt Sensations-Nyhed, saalydrnde: „Nogle pr. Esta
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fette i D ag hertil indlobne Eiterrctningcr, der fremkaldte
et overordenligt Rqre her og k Omegnen, reduceredes
hen paa Eftermiddagen dertil, at Hovedgaarden „Haraldskjcrr" ved Dejle igaar flat vcere afbrcendt ved Jldsvaade,"
gav i sine svcevende Udtryk Rygtet rigelig Ncrring, og
ig en Havguse udbredte Rygtet sig i Jylland paa ncrten en eneste Dag, og det heb sig overalt, at Slaverne
un vare 1, 2 k 3 Mile borte, og at de huserede med
Mord og Brand. Folk var< flagne af en saa grundlos
Skr«k, at der ikke Var Tale om en eneste frede'lig S y ssel, men Enhver rustede sig saa at sige til Tcrnderne.
D a den forste D ag var gaaet, uden at „Slaverne" vare
at se, lagde Skrcekken sig en Del, men Folk rustede sig
alligevel og stode med udkommanderet Mandsiab af hvert
Sogn Wagt i flere Dogn ved Sydgrcendsen af Landsdele, f. Ex. ved Sydsiden af Salling, ved Sundsteder
osv. Enhver tcenkte sig Faren komme sydfra, og Nogle
modte med Hotyve, Slagler, Ler og andre fljonne Ting;
Bavner rejstes og ridendeBud oprettedeS, og man ventcde hvert Djeblik, at det alter vilde hcdde: „Bavnen
lyste, og Budstikken lob fra Grande til ncrrmeste Grande".
Landet var i en formelig KrigStilstand, udrA at der dog
blev Krig, forcnd de rette „Holster, Lende» og Slaver",
med andre O rd: forend saa Tysierne kom. D a nogen
Tid var gaaet, begyndte de mere besindige Folk at saa
B ugt med Mcrngden, saa man var ncerved at skammeS
lidt over at vcere narret, og bagester künde Folk ikke
forstaa, hvor de saaledeS künde fare afsted. En og anden
lav Sjcel ymtede vel saa smaat om, at Peder Lydersen
nok künde have en Finger med i Spillet, men Antydningen var altfor enfoldig eller ondskabsfuld, til at nogen
forstandig Mand brod sig derom, og Alle vidste, at Ryg
tet var kommet sydsra over Dibora.
S a a heldigt gik det Ham imidlerted ikke et P ar
Uger senere. TorSdagen den 27. April afholdtes et
„Holkemode" i Viborg, en SlagS Efterabelse afKasinoModet i Kjobenhavn. En stör Mcrngde Mennesker vare
oqsaa der umaadelig begejstrede for den da i Udstgt
stlllede Frihed og Lighed, hvilket dog forekom Andre,
der kan gjernc siqes Mange, altfor vidtgaaende til at
kunne onskeS. Peder Lydersen og Hans Meningsfcelle,
Stcender-Deputeret, Proprietoer J e n s e n til Lundgaard
ved Viborg, overvcrrede Modet. D a Begge vare modige
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Meend, troede de ikke at burde tie til hvad, der efter derer
Mening burde modsiges. D e optraadte derfor somTalere i mod Friheden, navnlig imod en „lovgivende" Forsamling; de holdt paa, at „raadgivende Stander" vare
tilstrakkelige til Landets Styrelse, og de bilde dersor, at
at man sknlde beholde en souverän Konge. Begge saa'
paa Friheden i dens Udflejelser, navnlig stod den franste
Revolution som et Skrcrmmebillede for Peder Lydersens
iudre Llik, og i sin Tale brugte Han tidt Udtrykkene:
„den tosleSloseFrihed", „den raa, uoplvste Masse" samt:
„Folket er ikke modent til Friheden". Deres Taler fremkaidie strax svcert Bulder, og Raab som: „de ere tydfisindede!" „Ned mcd Lydersen! ned med Jensen!" lode
sig snart höre. De ncevnte Mcend strcrmmedes dog ikke
heraf, men vedbleve uforsagte at udtale deres Meninger
om Sagen, fuldkommen overbeviste om, at Sandheden
og den rette Vej vare paa deres Side, iscrr var Peder
Lydersen utrcrttelig i at forsvare sine Paastande. S til
lingen paa Modet for de to Mcend blev imidlertid snart
saa mislig, at der var Fare for deres Sikkcrhed, hvorfor Stiftamtmand, Baron B r e t t o n tog sig af dem og
fik dem heiymelig bragt ud af Byen, der siges frä
en Side: paa en Mogvogn. I Salling fortalte og
troede man, at Sagen var denne, at der udenfor „Mogensport" i Viborg stulde have lejret sig noglc Galgenjugle med labte Gevcerer for at flyde Peder Lydersen,
naar Han paa sin Hjemrejse kom forbi deres Baghold;
men at deres flumle P lan mislykkedes derved, at Stiftamtmand Bretton, der havde faaet Nys om Sagen, vpsogte Ham og formaaede Ham til at tage ud af en anden
Port, hvorveb Han undgik Stimoendene, der sagtens kun
havde villet kyse Ham med lost Krudt. „Viborg Stiftstd."
for
April fortcrllcr derimod kun, at „ved Peder Lydersens Ncervcerelse i Viborg i TorSdagS udtaltes af
Flere hersteds en saadan Üvillie imod denne MandS
senere Fcrrd, at det ansaas fornodent at anmode Ham
om snarlig Afrejse herfra, hvilket ogsaa stete, ledsaget
af en af Politiets Betjente til Skive." Denne sidste
Meddelclse om Peder Lydersens Ledsagelse til Skive er
ikke rigtig; der er derimod storreAnledning for öS, efter
en privat Meddelelse, at tro, at Han fulgte med P ro
prietär Jensen til Lundgaard og opholdt' sig hos Ham
et P ar Dage, inden Han begav sig paa Hjemrejsen. —
Fremragende danfl« Binder.
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Rygtet om Hans Optrcrden i Piborg, naturligvis med
svcere Tilscetninger om Forrcrderi, om Tydflsind osv., vor
imidlertid kommen til Skive, for Han kom dertil. De
gode Skiveboere, navnlig Pobelen, syntes, at det vor
en stör Skam for dem, ät der i dereSNcrrhed boede en
„tydflsindet" Bonde, Han flulde derfor „snappes". Uden
at ane det Mindste, kom Peder Lydersen ved hojlys
D ag til Skive paa Hjemtouren fra Viborg; men hvad
fler? — Han opdageS strax og omringes äs Folk i Ncerheden af Apotheket. Krebsen, som var flaaet om Ham,
fluttede sig tcrttere ind paa Ham og haanede Ham paa
det Skammeligste med grimme Skjcrldsord, vg det var
Ham umuligt selv at komme til Orde. En Borger, der
var godt kjendt med Ham, fik fra sit Bindue at sv> at
man udensor begyndte at rykke og flaa den Dcergelose,
hvorfor Han, der var en anset Mand, sprang ud paa
Gaden og gav sig til at scrtte Pobelhoben i Nette med
s. Ex. folgende O rd: „Fy! flammer I Je r ikke for Hans
graa H aar? I v6d jo da ikke endnu, om Han fortjener
ät dehandles saadan." — .,Gaa De nu derind!" sagde
Han til Peder Lydersen, som saa gik ind i BorgercnS
Hus. Den urolige Hob holdt sig endn^ samlet lidt,
men Peder Lydersen blev imidlertlv stukket bag ud as
BorgerensHuS og ud af Byen, og hjem kom hän. Ophidselsen i Skive vedblev imidlertid mod Ham, og det
hedder, at Han var efterstroebt i flere Dage af udsendte
Spioner. Han maatte derfor i diSse flere Tage holde
sig skjult paa forstjcellige Stcder; hjemme turde Han ikke
väre, iscer ikke om Natten, ikke Heller hos sin Familie,
men derimod hos andre gode Lenner og Meningsfceller,
hvoraf Han havde mange; dog dristede Han sig ikke til
at vcrre mere end en N at paa hvert S ted; Han stolede
end ikke altid paa Vedkommendes Tyende, hvorfor Han
til somme Steder kom senk om Aftenen. Det var iscrr
Kiobstad-Befolkninge», Han frygtede for: nien Ophidselsen lagde sig lidt efter lidt, og Han blev saa rolig i sit
Hjem. M an fort«ller, at adskillige af Hans Venner i
en Sam tale med Ham siges at have'ytret: Lar Du bleven
skudt af det Kram, vilde Skive vcere lagt i Aske." Hvor
vidt der ligger nogen virkelig Sandhed til Grund for
denne Utring, kan naturligvis ikke afgjores eller paa-^
staas. Det er baade muligt og ikke muligt.
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Inden diSse Optojer sra Skiveboernes Side fandt
Sted, optoges der i „Vib. S tiftstd." for 29. April en
längere Artikel, „indsendt fra Salling", stcrrkt tilsyneladende sra Skive By, i hvilken Artikel den anonyme
Skumler hudflcttede de saüinglandfke Bonder, fordi de
csler Hans Mening stode tilbage sor Skiveboerne i at
Nde frivillige Gavcr til Fcrdrelandct i FarenS Stund,
og Peder Lydersen betegnedes som den Mand, der Var
Skyld dcri. Avisen öpfordrede derhoS vedkomincnde
Herredssoged til „i Sagens Interesse at bringe Resul
tate! af den fvrmodede Unbersogelse om Peder LydersenS
Forhvld til offenlig Kundflab." Hvor ubesojet hin hadesulde Artikel var, fremgaar klart deraf, at Herredsfoged
MllemoeS allercde undcr 5., 14. og 24. Mas („Stifstd."
71». 84 og 89) gav en Beretning om vvermaade störe
Gaver i Penge, S a d vg andre Fornodenheder fra alle
Sognene i Salling til rörug for Armeen. Endnu kla
rere fremgaar det as hvav der passerede paa Skive Torv
den 7. Mas, da den overordenlige Regjerings-Kvmmiöscrr
O r l a L e h ma n n paa sin Rundresse i Zylländ paa denne
T ag gjcrstede Skive og der i den Anledning holdtes et
stört Fvlkcmode paa Tvrvet. Peder Lydersen indfandt
sig vgsaa. Eficrat Lehmann havdc „afdenyttet Rygtcrne
lü at rive ned paa den ncrvnte Mand og Sallingbverne
i Almindelighed (Stiststd." I0!>). sik Peder Lydersen O rdct. Baade Lehmann og slere andre frcmragende Mcend
vivsle riisnlde, nt Peder Lydersen var bleven sigtet og
bestnldt groveligt, men de vidste derimod ikke, hvad eller
hvormcget de flulde lro deras. Han fik dersorTilladelse
til slere Gange at bestige Talerstolen (en Tonbe) for at
svrsvare sig. Han indrommede, „at Friheden var en
overmaade gvd Ting. men for at den ikte flulde misbrnges, og sor Toslesloshedens Skyld, flulde der srrtteS
bestemke Grrrndscr svr den; det gik ikke an med den vivtudstrakte Frihed. der var Ham Heller ikke klart, nt vi bedrc
künde vcrrge öS imod Tydflhcden og i Krigen under en
tri Forsatning end under en dygtig Konge." Undcr Hans
Taler blev Han jcrvnlig berrret med Kartosler vg slige
Ting i Rallen, og tidt lod Raabet: „Red af Tonden
med Ham!" ja Han blev enbog slere Gauge ryktet vg revet
ned, men uforscrrdet traadte Han vp igjen. Orb som
„Forrrrder", „tydsksindet" osv. lode sig ogsaa höre, hvilket
foranledigede Ham til lydeligt og med ltftertryk at crklcrre:
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„Jeg elfter mit Foedreland indtil Rasen." At Han den
Gang gik fri for videre Forhaanelser, kom for en Del
af, at Politiet var tilstede, men tilvisse ogsaa deras. at
Lehmann rakte Ham Haanden, uotalte sin Tilfredshed
med den givne Forklarlng ogOplysning, sorsvarede Hans
Ret til at have en Mening, og ^ndelig den Ptring. at
det var en Skam at haane den Mand, der saa gvdt
künde klare sine Meninger og gjore Rede for sine Ord.
En Opfordring af Lehmann til Peder Lydersens Modstandere om at troede frem med deres Modbemcrrkninger,
blev ikke efterkommet, nagtet der var Mcrnd tilstede —
P .L . siger: „stere Proester—, der havde voeret virksomme
paa Hans Bag." — Men endnu et bedre BeviS paa den
flammelige Forfolgelse, hvorforPederLydersen havde voeret
Gjenstand, fremgaar affolgende Meddelelsei„Vib.StiftSt."
for 24. Ju li: „Det vil erindres, at de om Stcrnder-Teputerct P . Lydersen for nogen Tid siden cirkulerende Rygter fremkaldte en Demonstration mod Ham her i Bycn,
og at der her i Bladet siete Opfordring til vedkommende
Politimester om at oplyse Sagen ved Forhor. Dette er
nu siet, og efter hvad Redaktionen har erfaret, er der,
efter at Forhoret har voeret indsendt til Stiftam tet og
Justits-Ministeriet, ikke fundet Anledning for detOffenlige til at foretage videre i Sagen. — Redaktionen kan
derhos tilfofe, at den, efter at vcere gjort bekjendt med
Forhoret, hvoraf en Udflrift er henlagt i de (den Gang
forsamlede) Stcender-Deputeredes Lcrsevcrrelse, ikke har
sundet noget oplyst, som kan gravere Hr. Lydersen, men
at det er at antage, at de ommoeldte Rygter ere frem
kaldte dervcd, at Hr. Lydersen tidligere i sin offenlige
Dirksomhed er fremstaaet som en Modstander af den kon
stitutionelle S ag , samt derved, at der blandt Hr. Lüder
sens Standsfcrllcr i Salling ikke saa tidlig som i andre
Egne viste sig nogen scerdeles Interesse for Folkevcebning.
De Beretninger, der sukcessivt have v«ret optagne her
i Bladet, vife imidlertid, at Beboerne i Salling, efter
at privat Subskription til StatS-Fornodenhederne dersteds
var sat i Gang, ikke i den Henseende staa tilbage sor
deres Medborgere i andre Egne, og bor det udhcrves,
at Hr. Lydersen ikke sial have undladt at virke sor S ub
skriptionen- heldige Fremgang." — Slutningen paa den
flammelige, eller retterc den nederdrcrgtige Forfolgelse
mod Peder Lydersen fra Kjobstadborgernes og andre
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„KjolcklcrdteS" Eide, fordi Han talte ikke ester Andres, men
ester egen Overbevisning, l'lev saaledes den, at Sand
heden lilsidst sejrede, al Logn og Falskhcd asflorcdes og
flöge deres LphavSmcend paa Halsen.

I sin Lirksomhed og daglige T ont svm „Lande"
hcrvede P e d e r Ly Versen sig aldrig over det Middelmaadige, ja i alle Forretningcr Var Han vel daarligst
som säadan, sor der slulde spares ved alle Lejligheder
og endog paa det Notwendigste. Han samlede alligevel
en Slum p Penge; men Hans Gaard laa omtrent paa
worden, som man siger, da Han senere i Tiden asstod
den, og Avlsredskaherne vare i en yderst stet Forfatning.
Han var en Hader af störe Gilder, Kortspil iscrr, om det
saa var aldrig saa ustyldigt: den Tid var saa daarlig
anvendt. „Nej, tal saa hellere " sagde Han, og selv künde
Han tale, saa Han ncrste» altid blev trcettende i Samtaler,
thi Han vilde selv tale nafbrudt, og det var vanskeligt at
saa et L rd indfort. Led givne Lejligheder hvldt Han
med slvr Lyst smaa, ret passende Taler; Han havve altid
gode Dnfler fvr sine Penner, naar Han traf scimmcn med
dem, aldrig manglcde Han da et gott O rd; men Folk
vilde nu og da mene, at Han havde formeget i Munden
oq sor lidt i Haanden. Folkcfesterne i de senere Aar
lunde Han slet ikkc lide: der var „formeget afdetGladc,
sor lidt as det Alvorlige." Siden 1848 holdt Han sig, polilisk talt, stille, men Han sulgte godt Begivenhedernes
Gang, og Han trocde, at der vilde komme mauge Ulykker
over T anmark netop sor Frihedens Skyld T el Lrstedste
Ministerium tilsrcdSstillede Ham godt. iscer dets Äunbgjorelse af l852, men saa i Oktbr. 1855 kom det davcercnde Miuistcrinm med sin slesvigske Forfatning, der saarede Ham sorfcerdeligt; Han kaldte 1.855 Tildagegang, og
Han paastvd. at hvad der da stete, var Begyndelsen til
Krigen 1864. Han var noget overtroist og trocde mcgct
paa Parsler, isar ÄrigSvarSler.
I sit Hus og sin Familie-Krcds fremtrcrder P e d e r
Ly d e r s e n sor os svm den tjcrrligste ZEgtescrllc og den
crgte Iristelige Hnssader. Ester hanS oste gjentagnc Udsagn var det en af Hans kjcereste Sysler at sidde ved sit
Bord, omringet af sine 8 Born med deres lyttendcOren
og spejdende Ljne, lhi Han havde en scrregen Gave til
at vcjlede og undcrvise Born. Han oplevede at se dem
alle i sclvstcrndig Stilling, for 3 Sonners Ledkommende
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rigtignok fjernt paa SydhavSoerne. I 1801 hjemkom
nemUg fra Australien Sallingdoen Niels Sorensen, der
i Ju len s. A. indtraadte i Wgtestab med Pcder Lydersens celdste D atier Elise, og da Han fra den fjerne PerdenSdel hjemdragte med sig en god Lon c^f sinBirksom»
heb der — man sagde: omtrent 10,000 Rdl. —, saa var
Han i S tand til at overtage Svigerfaderens Gaard; og
den 58aarige Peder Lydersen afstod den dcrfor fra I.
Jan u ar 1802 til sin Svigerson, imod en aarlig Aftcrgt
samt en Pengesum, der satte Ham i S tand til at give
ethvert af sine 7 levende Born omtrent 1500 Rdl. som
Fcedrearv. Det Held, som Niels Sorensen havde Haft
som Guldgraver, opflammede Lysten hos 3 af Peder LydersenS Sonner til ogsaa at forsoge Lykken paa sammc
Maade, og allerede den 21. M arts 1802 löge de Afsked
fra Fcrdrehjemmet sor at tiltrcrde Ressen til den fjerne
DerdenSdel. Faderen saa' dem ncesten med Wngstelse «t
drage dort. Frygtcn for, at de tunde komme til at lidc
Nod, og navnlig, at Kjcrrligheden til dereS gamle Bornetro skulde kjolnes histovre, hvor saa mange VantroenS
Röster lnde, tyngede Haardt paa Hans tzjcr'rte; men Han
modtog stedse glcrdeligt Budskab ikke blot om, hvorledeS
Alt lykkedeS og havde Fremgang for dem, men ogsaa
om, at de stadigt ihukom dercs Dabspagt.
Henved et P a r Aar efter Afstaaelsen af Gaarden
fandt P e d e r Ly d e r s e n sig foranlediget til af religiöse
Hensyn at tageOphold hos Svigersonnen Jen s Iaköbsen
i O tting og senere hoö en Familie i Hem, men Han
vendte cster flere Aars Forlob atter tilbage lil sit gamle
Hjem. Hurtigere end Nogen ventede det, kom Todsbndskabet nu til Ham. Efter 8 Timers Sygeleje, under hvilkel
GudS og Könnens Ord stadigt vare paa Hans Lceber,
dode Han den 25. Febr. 1870, omtrent 60'« Aar gl.
Saaledes fulgtcLyS ogSkygge jirvnsideS hin^nden
i P e d e r L y d e r s e n s Liv. Om det end maa indrommeS, at Han i M angt og Meget vor en Sterling: saa
er det alligevel vist, at Han var en fremragende Mand
blandt sin Standsfcrller. Han blev i Alt og trods Alt
staaende paa sit gamle Fodfcrste, og hvo tor bryde S ta 
den over Ham derfor! — Tiden var lobet fra Hai».
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