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Til Medlemmerne!
Vi opfordrer vore Medlemmer til fortsat at staa
fast og slutte Kreds om Historisk Samfund. Om vort Ar
bejdes Vilkaar i den kommende Tid ved vi intet.

Tunge

Prøvelser har ramt vort Fædreland, Fremtiden tegner sig
offertung og uvis, bitre Erfaringer er beredt os.

Men i

saadanne Tider maa vi besinde os paa alt det, der i Sand

hed er vort folkelige og nationale Eje, vor Eksistensberet
tigelse, vor Tusindaars-Arv, og elske det, med sagte, stil

færdige Ord, men dobbelt ømt, som Digteren siger.

Saa

længe vi trofast slaar Kreds om det, er det umisteligt. Gi

ver vi Slip paa vor aandelige Arv, vil ingen fremmed re
spektere os; holder vi fast ved den, er vi uovervindelige.

Til denne Arv hører først og fremmest vor Historie og
vore Minder. De taler til os overalt, hvor vi færdes, ogsaa

her i vort skønne, frodige Nordvestsjælland, en Saga om
det tusindaarige Danmark. Vi vil bevare Troen paa vort
Folks Fremtid i Tillid til den Gud foroven, som raader
for Danmarks Sag!

F. Lunn.

Albert Thomsen.
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MED SMAKKE, ISBAAD OG
DAMPSKIB
Efterretninger om Samsøs Postforbindelse fra 1682
til vore Dage.
Ved Bent Rasmussen.
(Fortsat.)

Indtil omkring ved Aarhundredskiftet, nærmere be
tegnet c. 1890, hændte det stadig i Vintertiden, at Damp
skibet maatte lægge op i to eller flere Maaneder, dels fordi
Skibene ikke var ret modstandsdygtige mod Isen eller
havde ret faa Hestekræfter og dels paa Grund af, at man
fornuftigvis havde henlagt det aarlige Eftersyn af Damp
skibet til Januar og Februar Maaned.
Af den Grund sluttede Postvæsenet Akkord med en
Baadfører om saa vidt muligt at sørge for to Gange
ugentlig Forbindelse mellem Samsø og Kalundborg.
I 1868—69 slutter Postvæsenet nedenstaaende Over
enskomst om Postbesørgelsen med Baadfører Lars Jacob
sen af Brundby, som ejede en mindre Jagt.
Overenskomsten havde følgende Ordlyd:
1) Posten leveres ved Fartøjets Liggeplads, i Reglen Ballen Havn
eller Kolby Kaas, og i Kalundborg Havn og er ansvarlig for
den, indtil modtagen Kvittering paa Kalundborg Postkontoir
eller Samsø Postexpedition.
2) Mit Fartøj skal stedse være bemandet med tvende sødygtige
Mænd. I Tilfælde af, at Is skulde forhindre mig fra at naa
Kalundborg, forpligter jeg mig til at landsætte Posten paa
Sjællands Kyst og paa Postvæsenets Regning at leje en Be
fordring til at køre den til Kalundborg og lade ledsage den
Fra Holbæk Amt 1
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enten af mig selv eller af den anden Mand fra Fartøjet.
3) Paa Samsø bringer jeg Posten til nærmeste Hus, og skal den
bringes herfra til Posthuset i lejet Vogn, skal jeg følge med.
4) Som Betaling for denne Postbesørgelse erholder jeg af det
kongelige Postvæsen 10 Rdl. pr. Tour frem og tilbage, altsaa
20 Rdl. ugentlig, for saa vidt Rejserne udføres.
Endvidere betaler Postvæsenet 1 Rdl. pr. Dag i Diæter,
hvis Fartøjet uden nogen Skyld fra min Side maatte komme
til at ligge længere i Kalundborg.
For det Tilfælde, at jeg først kommer til at besørge Po
sten, naar der er Is i Bæltet, da tør jeg ikke binge (binde)
mig til at udføre Tourene for den Betaling.

Baadfører Lars Jacobsen udførte uden Uheld Turene;
og han har tjent nogle ekstra Skillinger herved, idet han
blev i Stand til at købe et større Fartøj, en Jagt, og med
den begyndte han at sejle paa Norge — med Kom fra
Samsø.
I December 1870 forhandler Postmester Beissenherz
igen med Postinspektøren om Postbesørgelse til Kalund
borg, idet han i en Skrivelse dateret x%2 1870 skriver, at
D. F. D. S. har standset Farten Korsør—Aarhus i Januar
og Februar, hvorfor han beder om Bemyndigelse til at
forhandle med et Par andre Sømænd — idet Skipper Lars
Jacobsen er i Norge med sin Jagt.
Han forhandler med Baadfører Caspar Tønnesen,
Brundby, og hans Medejer af en lige købt større Baad,
Jens Søren Nielsen af Kolby. Der sluttes samme Kontrakt
som Aaret forud med L. Jacobsen. Sejldagene blev sat
til Mandag og Torsdag.
Næste Aar — 1872 — er L. Jacobsen med til Post
besørgelsen i de to Maaneder, da D. F. D. S. Damper ikke
besørger Trafikken paa Korsør—Aarhus, saa nu er de
tre Mænd med 2 Fartøjer, men de kontraherede ogsaa om
Posten baade til Kalundborg og Aarhus.
Kalundborgturen skulde de have 12 Rdl. for,, men til
Aarhus 25 Rdl. Herom staar: For en Tour fra Selvig eller
Maarup Havn eller Nordkysten til Aarhus eller jydske
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Ballen Havn i 1936.
(Den lille Midtermole er den oprindelige Nordmole fra 1764.)

Kyst, nærmest muligt Aarhus og tilbage 25 Rdl. og med
Isjolle sammesteds hen og tilbage 30 Rdl., hvorunder ind
befattet Udgifterne ved Postens Ledsagelse fra Landings
stedet til nærmeste Posthus.
Distriktslæge P. Aalborg, Tranebjerg, indsendte Klage
til Generalpostdirektør Danneskiold-Samsøe over, at Post
mesteren i Kalundborg, Major Diogenes, ikke havde tele
grafisk meddelt om Postbaadens Afgang fra Kalundborg
den 14. Januar 1872. Diogenes svarer, at Postbaaden af
gik Kl. 8 Fmd. med god Vind, og at han kun maatte tele
grafere om Afgangstid, naar den var uregelmæssig.
Dr. Aalborg beklager sig herover: at Posten kom til
Øen saa sent under Aften, at den først kunde udbringes
Dagen derpaa, saa den kom 12 Timer senere Folk i Hænde,
end dersom Telegram var afsendt, idet Postvognen ikke
var til Stede ved Postbaadens Ankomst. Dr. Aalborg støt
tede sig til en Skrivelse fra Postdirektøren om, at dersom
Skibet — „Isbaaden“ — afgik til unormal Tid, skulde det
telegrafisk meddeles til Samsø.
Ogsaa til Jylland gik „Isbaade" om Vinteren.

BENT RASMUSSEN
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Vi anfører her
Kontrakt
mellem
Postvæsenet og Baadfører S. P. Degn af Nordby om Postens
Befordring under Isforhold mellem Samsø og Kysten nærmest
muligt Aarhus.

§ 1.
Baadfører S. P. Degn af Nordby overtager herved under Is
forhold Befordringen af den kongelige Post mellem Samsø og Ky
sten nærmest muligt Aarhus een Gang ugentlig. Til Fartens Be
stridelse vil der af Postvæsenet blive stillet en vel udhalet Isjolle,
der af Kontrahenten skal bemandes med det fornødne Mandskab.
Baadføreren vil selv have at lede Transporten, eller naar han
skulde være forhindret heri, da at stille en paalidelig og dygtig
Sømand, der er nøie kendt i Farvandet.
Paa hans Tour vil der være at medføre Anker, Kompas, Lan
terne med Lys og Svovlstikker.
Posttaskerne og det løse Gods vil af Søfolkene være at trans
portere til og fra den Befordring, som for Postvæsenets Regning
af dem vil være at leie til Postens Fremførelse fra Landingsstedet
til Postcontoiret i Aarhus respect. Postexpeditionen i Kolby, hvor
Posten, som paa denne Tour skal ledsages af Kontrahenten eller
den i hans Sted stillede, afleveres.
§ 2.
Postfartøiet skal afgaae fra Samsø og returnere fra Jylland,
saasnart Leilighed gives, og Posten er modtaget.
Kan Fartøiet paa Grund af Is eller stærk Storm ikke afgaae
paa den bestemte Dag eller til det bestemte Klokkeslet, skal det
afgaae saasnart dérefter, som Omstændighederne maatte tillade det.
§ 3.
Kontrahenten indestaar for, at de Personer, ved hvilke Be
fordringen finder Sted, ere ædruelige, tro og dygtige Folk, samt
ogsaa for, at de ikke hemmeligt modtager Breve, Penge, Kuverter
eller andre postpligtige Gjenstande.
I Overtrædelsestilfælde vil han være at ifalde Mulkt, eller og
saa vil Kontrakten blive hævet uden Varsel.
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§ 4.
I Henseende til de Kontrahenter eller hans Folk anbetroede
Forsendelser vil de være at aflevere i samme Stand, hvori de ere
modtagne efter den Posten ledsagende Stykseddel, der hver Gang
medgives fra Udgangsstedet, hvorhos Kontrahenten overtager at
erstatte den Skade eller det Tab, som Postforsendelserne maatte
have lidt ved Skjødesløshed eller Uforsigtighed, medens de vare
i hans eller hans Folks Værge.
§ 5.
Kontrakten er i Henseende til de nærmere Bestemmelser ved
rørende Postbefordringer underlagt Postexpeditionen i Kolby, hvem
han uvægerlig har at adlyde, og som er at anse som hans Fore
satte.
In fidem. copiæ.
Schultz.

Øens eneste Postexpedition laa den Gang — fra 1861
—1900 — imellem Kolby og Kolby Kaas, i Dalsgaard, som
ejedes af Postekspeditør Beissenherz. Naar Posten om
Vinteren skulde dirigeres med Isjolle fra Samsø til Jylland,
skulde Posten bringes den lange Vej fra Kolby til Nordby
for Jyllands Vedkommende eller til Ballen for Sjællands
postens. Fra disse to Steder afgik saa Isbaadene henholds
vis til Dyngby Strand paa den jydske Kyst (ved Saxild)
og til Kalundborg eller Røsnæs.
Under disse Forhold skulde der afgaa Baade een
Gang ugentlig i hver Retning, saa i Vintermaanedeme kom
der sjælden Post. Det fortælles saaledes af gamle Folk
paa Samsø, at Kong Christian VIII’s Død 20. Januar 1848
først kom til Samsingernes Kundskab 6 Uger efter, da
der ikke havde været nogen Forbindelse med Omverdenen
i den Tid.
I en Skrivelse til Generaldirektoratet fra Postvæse
net skriver Postmester Beissenherz, Kolby, den 20. April
1891 følgende:
„Skrivelse Nr. 1704 af 31. Marts d. A. fra Generaldirektøren
for Postvæsenet slutter saaledes: „Man skal dog anmode Kontoret
om dels fremtidig at vedlægge de for saadanne Poster udfærdigede
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Timesedler, dels at oplyse i Henhold til hvilke Bestemmelser Frag
ten for saadanne Toure til Ballen, Selvigbroen og Nordby ere be
regnede/' I denne Anledning skal jeg allerærbødigst tillade mig at
oplyse, at Fragten er den samme som Kontoret i flere Aar uden
Bemærkninger har beregnet, og at den snarere maa kaldes mode
rat end det modsatte, vil formentlig fremgaa af følgende:
En Tour med tospændig Befordring fra Kolby over Tranebjerg
(for at medtage Posten derfra) til Ballen, Vejlængde 1% Mil og
som Regel samme Vej tilbage er beregnet til 3 Kr. — En Tour
med tospændig Befordring fra Kolby over Tranebjerg (Ophold der
for at medtage Posten) til Selvigbroen, Vejlængde iy2 Mil og lige
saa langt tilbage til 4 Kr. En Tour med tospændig Befordring med
Vinterpost (Isbaadspost) over Tranebjerg (hvor c. % Times Op
hold for at medtage Post derfra) og videre over Onsbjerg til
Nordby, udgaar for det meste fra Kolby henimod Aften, for at
der paa den ene Side kan gives Publikum Lejlighed til at indlevere
Post saa længe som muligt og paa den anden Side give Baadskipperen Lejlighed til at gaa paa Isen fra Morgenstunden af saa tid
lig, han selv finder det tjenligt. Ved Ankomsten til Nordby tages
Ophold paa Gæstgivergaarden for strax fra Morgenstunden af at
befordre Posten og Baadmandskabet til Nordby Strand, der ligger
ca.
Mil fra Byen. Paa Stranden ventes, til Baaden er afgaaet,
hvorefter returneres til Nordby Gæstgivergaard. Naar telefonisk
Underretning Dag, Aften eller Nat kommer fra Thunø, at Baadskipperen paa Tilbageturen har været der med Post, tager Befor
dringen strax ud til Stranden for at afvente Baadens Ankomst.
Den ankomne Post føres da uopholdelig over Nordby, Onsbjerg til
Tranebjerg (hvor atter ca.
Times Ophold for at aflevere Post
til den derværende Ekspedition og videre til Kolby.
Fra Kolby til Nordby over Tranebjerg er omtrent 3% Mill.
Touren varer med de nødvendige Ophold underveis og med Sinkelser, som Mørket, Vejenes Tilstand og Vejrforholdene samt Hensyn
til Postens forsvarlige Behandling nødvendiggøre c. 5 Timer og
er beregnet til Tour og Retour (c. 7 Mil) 20 Kroner.
Dette vil formentlig heller ikke findes at være for meget, naar
det bemærkes, at en Baadtur i Regelen varer 2—3 Dage, i hvilke
Befordringen og Kusken savnes hjemme, at Ophold i Nordby dog
altid koster en Del baade for Kusken og Postassistenten, som led
sager Posten, at Hestene til en saadan Tur skal have Ekstrarationer af Havre og Brød, og at Vejret som oftest er saadan, at baade
Folk og Heste lider ondt deraf. Dertil kommer yderligere for sidst
forløbne Vinter, at paa en af Nordbytourene blev en af mine Heste
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halt, saa jeg to Gange maatte leje en Hest, hvilket foruden fri
Fourage kostede mig 5 Kr. pr. Gang.
De beregnede Fragter ere, som anført, de samme, jeg tidligere
har beregnet. Kunne de ikke passere, turde jeg bede det høje Ge
neraldirektorat fastsætte en bestemt Taxt for hver af de nævnte
Posttoure, men det vil da blive nødvendigt at træffe et Arrange
ment med en Mand i Nordby om at befordre den ankomne Post
til Tranebjerg og Kolby, hvis Posten ikke skal blive utilbørlig for
sinket. Hvad dette vil komme til at koste, er ikke godt at sige,
men naar Hensyn tages til, hvad Befordring i Almindelighed koster
her paa Øen, samt til, at den maatte være disponibel i alt Slags
Vejr og paa enhver Tid af Døgnet, vil den neppe kunne haves for
mindre end 10 å 12 Kr.“

Istransport i 1895.
15/2 1895 afsendtes fra Kolby Postkontor følgende
Skrivelse:
„I Anledning af, at Istransporten mellem Samsø og Jylland
nu er begyndt, tillader Kontoret sig at forespørge, om der ikke
kan ydes nogen Godtgørelse til den med Posten fra Kolby til Nordby
følgende Funktionær.
Posten afgaar altid fra Kolby om Aftenen efter Mørkets Frem
brud for at kunne være i Nordby ud paa Aftenen før Isbaadens Af
gang næste Morgen tidlig — fra Nordby By c. Kl. 5—5^. Under
vejs optages Post fra Tranebjerg, hvis Post nedlægges i Kurssækken
fra Kolby. Ved at optage Posten undervejs opnaar man at spare
den Udgift, der vilde være forbunden med Postens Befordring fra
Tranebjerg til Kolby, og tillige kan Tranebjerg ved denne Ændring
afslutte sin Post over 1% Time senere. Den første Tur er nu fore
taget, og Kontoret har ment, ligesom de foregaaende Aar, naar
Istransporten begyndte, ikke at kunne forsvare at overlevere en
saa stor Post (hele Øens Post i Løbet af en Uge) i en Karls Hæn
der, da han vil have Vanskelighed ved at kontrollere den modtagne
Post efter de fra Isbaaden modtagne Papirer og heller ikke vil
være i Stand til at aflevere den til Tranebjerg bestemte Post paa
Hjemturen, der som Regel finder Sted om Natten mellem Kl. 10
til 3—4, hvorfor Fuldmægtigen her paa Kontoret har ledsaget
Posten.
Yderligere er c. 2 Mil af den over 3 Mil lange Vej, der paa
et Stykke gaar igennem en bevokset Granplantage „Nordby Hede“,
aldeles øde og blottet for Beboelse, saa en Mand ved opstaaende
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Snefygning og lignende Tilfælde vilde komme i største Forlegen
hed, særlig da Vejen i denne øde Egn er yderst lidt befaret.
Man tillader sig derfor at forespørge, om der ikke kan ydes
Godtgørelse for de med Postens Ledsagelse forbundne Udgifter,
Overnatning i Nordby samt Ophold under den temmelig lange
Ventetid, til Isbaaden kommer til Nordby Strand, der kan trække
ud til over 2 Dage efter Postens Afsendelse fra Aarhus Postkontor
paa Grund af Vejr- og Isforholdene, da det kan bringe den til større
Ophold baade paa Jyllandskysten og paa Thunø.
Ærbødigst
Beissenherz/'

Som allerede tidligere omtalt maatte Isjollen eller Sejl
jollen hyppigt i Brug, ikke fordi Vintrene den Gang gennemgaaende var meget strengere, men snarere, fordi
Dampskibene var svagere og lagde op i 1—2 Maaneder i
Vintertiden for Eftersyn, men i Aarene 1873 og 1879 var
der Isbaad i Gang, sidstnævnte Aar hele Februar Maaned,
i 1881 endog fra 23. Januar til 12. Marts og saaledes ned
gennem Aarene i 1891 tvende Gange i 1893 fire Gange.
Disse Ture med Isjollen til den jydske Kyst foregik
fra Nordby Strand ved Staai Rende, hvor Rs. Bondes
Gaard nu ligger, og det var ofte drøje Ture.
En Vintermorgen Kl. 5—5x/2 køres Posten fra Nordby
Gæstgivergaard til Stranden, hvor Isbaadsmandskabet er
parat. Postbaadens Fører, Skipper Søren Peder Degn,
modtager af den fra Kolby Postkontor medfølgende Post
ekspedient Postsagerne og kvitterer for dem. Dagen gryr,
og Baaden skubbes ud paa Isen. Det er en ret stor Baad,
som ved Siden af Kølen er forsynet med et Bræt paa hver
Side, og de skal gøre det ud for Meder. Postsagerne er
i Baaden, og Mandskabet skubber den foran sig ud over
Isfladen. Kommer der en Vaage, maa den ned heri, og
de maa ro over den; men saadanne Vaager undgaar man
i Reglen, naar da ikke Taagen under Turen lægger sig
over det hele. Gør den det, er det en vovelig Færd. Kort
og Kompas har de naturligvis med, og Skipperen var
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godt kendt med Strækningen og tillige en rolig og modig
Mand. Der skete aldrig Ulykker paa Turene.
Det første Maal var Tunø, og efter at Posten var ud
vekslet, gik Turen videre over mod Dyngby Strand, hvor
til man maaske kunde naa henimod Aften. Medens Mand
skabet saa kunde tage sig en Hvil, maatte Skipper Degn
bringe Postsageme til Aarhus enten ved at leje Befor
dring eller senere med Toget fra Boulstrup St. til Aarhus,
hvor han udvekslede Post. Saa gik Turen tilbage.
En saadan Ekspedition kunde vare 3—4 Dage, i hel
digste Tilfælde i 2.
S. P. Degn fik til sig og sit Mandskab 32 Rdl. (64 Kr.)
for en saadan Tur. Beløbet blev i 1880 forhøjet til 80 Kr.
og i 1889 til 84 Kr. pr. Tur. — Han indsendte sidstnævnte
Aar et Andragende til Generalpostdirektøren om Forhøjel
se. Det lyder:
„Tidligere var der kun 2 Postsække, nu 6—7 fuldtpakkede,
svære Sække, ligesom der stilles større Krav til Modtagelse af
Smaapakker.
Den Gang var 4 Mands Besætning nok, nu kan vi ikke være
mindre end 5, som endda som Regel bliver haardt medtagne af
Touren. For c. 18 Aar siden, da Contrakten blev skrevet, var Dam
perne ikke saa kraftige, og der gjordes ikke fra Byernes Side saa
store Anstrengelser for at holde Havnene aabne for Damperne som
nu, saa der nu er færre Ture under vanskeligere Forhold.
Nu holder Damperne Forbindelsen vedlige det længst mulige,
og naar Forholdene bliver saa fortvivlede med Taage, tilfrosne
Havne, Farvandet fuldt af Is, ofte i voldsom Drift, saa maa vi
tage Tørnen, stadig for noget nær samme Løn, saa det bliver sta
dig vanskeligere at skaffe tiltsrækkeligt dygtigt Mandskab til Jol
lens Bemanding. Ønskes forhøjet med 25 Kr. — Føreren maa, naar
Baaden endelig naar Land, ofte, f. Eks. i Jylland, tage en lang
og besværlig Kørsel med Posten, medens Mandskabet kan søge
Hvile og Vederkvægelse, som det, saavel som Føreren, højligen kan
trænge til.
En Tour har oftest medtaget 3—4 Dage (2 Dage er det mind
ste), saa kan det synes en ringe Betaling at sætte Liv og Helbred
i Vove for og for at lide Kulde, ja undertiden baade Sult og Tørst,
som Tilfældet var i det mindste paa en af Tourene sidste Vinter,
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dertil Slid paa Klæder og Søstøvler samt Kost og Logis paa frem
med Sted.
Med Højagtelse
Søren Peder Degn,
Baadfører,
Nordby, Samsø.“

Postinspektøren svarer, at han ikke ser sig i Stand
til at forhøje det i Kontrakten tilstaaede.
For at Isjollen kunde finde ind, maatte der ofte af
gives Skud.
Reparationerne paa Isbaaden betalte Postvæsenet.
Fra 1893 finder vi følgende Regning:
Januar
Februar
Marts

Ny Kjøljern
Thunø: ny Kjøljern og Søm
Søm
Syl
Manillareb

2 Kr. 25
2 Kr. 13
5
2
1 Kr. 25

Øre
Øre
Øre
Øre
Øre

S. P. Degn giver følgende Bemærkning til Regningen:
„Det vil nok forundre dem, at der er to Regninger paa Kjøljærn, men det nye, som blev sat under her paa Samsø, mistedes
ved Thunø paa 2’ Rejse, som di ser, er der Regning fra Thunø
paa et nyt.“

I Isvintre kunde det ofte ske, at Tingene kom noget
forsinket frem. Herom vidner følgende:
„Nyborg, den 12. Marts 1879.
Til Postexpeditionen i Kolby!
Da Afsenderen af Reg. Nr. 770 fra Nyborg — 1 Kasse vog 29
Pd., Værdi 65 Kr., adresseret til S. Sønder, Brundby paa Samsø —
her har anmeldt, at denne Forsendelse, som er afsendt herfra den
31. Januar d. A., endnu ikke er kommen Adressaten i Hænde, til
lader man sig at forespørge, om dette forholder sig saaledes, og
om Sagen derfra er forelagt Postexpediteuren.
Jensen. “

Svaret lyder:
„Det forholder sig meget rigtigt, at ovennævnte Forsendelse
ikke er ankommet hertil, og ved den herfra udsendte Løbeseddel
er det ikke bleven oplyst, hvor Kassen er.
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Grundet paa den uregelmæssige Postgang hertil og det store
Postgods henligger i Aarhus kunde Løbeseddelen først udsendes
den 27. Februar. Denne er nu med Sagens Paategning indsendt.
Kassen maa formentlig henstaa paa en eller anden Jernbane
station. “

Isbaadstransporter.
Skipper Jørgen Degn, Nordby, fortæller os følgende:
Min Far, Skipper Søren Peder Degn af Nordby, fik
i 1874 Istransporten overladt. Han havde Hvervet i 25
Aar, og saa overtog jeg det i 10 Aar, hvorefter der ikke
har været Istransporter med Postvæsenets Isbaad.
Det var oprindelig Postvæsenets Baad, som Far be
nyttede. Den har vistnok før haft Station ved Sælvig.
I 1895 (!%) skrev Lærer Paarup i Samsø Folkeblad
en skarp Kritik over, at der i den strenge Vinter kun var
Isbaad een Gang om Ugen. Han skrev ogsaa, at Isbaaden
var „gammel og skrøbelig, saa det næsten er farligt at
betro sig til den“, og det blev Far vred over, skønt det
var nu rigtigt nok; men der var da aldrig sket nogen
Ulykke med den. Den var ligekølet. Far vilde gerne have
en anden Baad, og efter Forhandling og Aftale med Post
mester Beissenherz i Kolby fik han ogsaa Lov til det, men
saa skulde det være hans egen Baad.
Det første, jeg kan huske, var der kun en lille Post
sæk — der var, da Far begyndte, kun 4 Mand i Nordby,
der holdt Aviser, men allerede da jeg kom med, havde vi
11 Postsække stoppende fulde samt Bagage.
Vi gik altid ud fra Jørgen Søren Bondes Gaard, Vestballegaard, fordi her havde vi nærmest over til Tunø og
den bedste Is. Vi skulde til Tunø for at besørge Posten
for dem ogsaa. Kun een Gang gik vi Syd om Tunø, ellers
altid Nord om Tunø, om Tunø Knob over til Dyngby
Strand.
Indtil 1890—91 var der kun 4 Mand med Baaden, men
da Postmængden stadig voksede, blev vi 5 Mand.
I Reglen gik vi allerede fra Vestballegaard Kl. 4—5
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om Morgenen. De to Mand gik forude for at hale Baaden, og to andre, Jacob Farver og jeg, var Bommænd
og gik henne ved Masten og havde Baaden i Seler. Far
gik ved Bagenden af Baaden og styrede den. Var det klart
Vejr og Blankis, kunde det gaa ret hurtigt. Baaden hale
des fremefter paa sine Køljern. Paa Siderne af Baaden
havde vi to 14 Fod lange, tynde, udskaarne Brædder. De
var 8 Tommer brede. Naar de kunde bære, kunde vi „for
hale", ellers kunde vi ikke komme over.
Der var 12 km fra Tunø til Dyngby Strand.
Det var jo sjældent, at Isen laa blank, mange Steder
laa der store Isbarriérer. Naar vi skulde over saadanne,
maatte vi læsse Postsageme af først, slæbe Baaden og
bagefter Postsagerne over. Det kunde ofte hænde, at der
var 10—12 saadanne Forhindringer, vi maatte over. Tit
var det naturligvis livsfarligt, baade paa Grund af Vaager, tynd Is over saadanne, Grødis, Snetykning o. s. v.
Vi havde naturligvis altid Kompas med, men skulde
vi se paa det, maatte vi holde stille, for ellers vibrerede
det for stærkt. Kom vi ud paa Gyngeis, maatte vi have
vældig Fart paa, for at vi ikke skulde gaa igennem. Det
hændte jo, at vi plumpede i, og saa gjaldt det om hurtigst
at faa tørt Tøj paa, og Far havde altid flere Sæt Tøj
med, saa vi eventuelt kunde skifte.
Den hurtigste Tur, vi har gjort, var fra Samsø om
Morgenen Kl. 4 og hjemme igen Kl. 10 Aften.
Naar vi naaede over til Dyngby Strand, blev Posten
kørt til Aarhus. Far skulde med dertil for at aflevere Po
sten og modtage den, vi skulde have med tilbage. Vi
andre kunde saa hvile i den Tid. Senere, da der blev Post
ekspedition ved Boulstrup St., kunde han nøjes med at
bringe Posten dertil.
Foruden Posten havde vi Gær, Medicin og Kaffe med.
Ja, der var mangen haard Tørn. En Gang gik vi ud
fra Vestballegaard Kl. 4 om Morgenen, men var indtil Kl.
3 om Eftermiddagen kun avanceret 100 Favne frem.
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I 1895 var en Spillemand frosset inde paa Samsø.
Han vilde absolut med over, fik Sivsko paa og blev godt
pakket ind, saa han sad godt i Baaden. Paa Tunø landede
vi ude ved Mose. Far gaar op til Skolelæreren med Tunøposten. Saa gik han hen til Købmand Ole Holm, til hvem
han i Reglen skulde have Kaffe. Holm gav 1 Fl. Rom og
1 Fl. Konjak, men Far holdt strengt paa: Ingen Spiritus
paa Vejen. Vi forlod Baaden med Postsagerne, hvad vi
naturligvis ikke maatte, og fik et Par Kaffepunche hos
Jens Peter, saa vi naaede ikke ned til Baaden, før den
„Gamle“ var der, og saa kan det nok være, at der vankede.
Ved Tunø Knob skulde vi spise, og saa fik vi altid en
Dram til Maden. Saa siger Lirekassemanden: „Hvad er
det, han har der?“ Det var kogt Flæsk, men Jacob Farver
siger: „Det er en Svanehals, unge Mand.“ Han blev for
undret, og vi andre kunde næppe lade være at „smile højt“.
Nu skal du spille, sagde vi til ham, og saa begyndte
Far og Jacob Farver at danse paa den spejlblanke Is. Der
var jo „Traad“ i det, for de havde de store Fiskerstøvler
paa. Han skulde blive ved at spille, og han drejede stadig
rundt, og de dansede over efter Dyngby.
Molboen, som skulde hente Posten ved Stranden, var
der ikke. Da han kom, sagde Far: „Hvor er du henne?“
„Aldrig har jeg hørt, at Samsø Posten er kommet med
Musik og Dans, saa jeg troede ikke, at det var jer.“
Spillemanden maatte blive i Dyngby den Nat, og han
lirede for os alle og de unge i Dyngby, der dansede hele
Natten.
Per Kræmmer dansede Natten igennem, saa baade
Skosaaler og Strømpefødder var væk. Vi drillede ham
saa med: Hvad siger Maren? Hans Kone var meget striks.
Engang gik vi hjemmefra i en Sydstorm. Da vi havde
passeret Tunø, var det vanskeligt at trække Baaden. Det
var blevet Snefog. Vi opdagede, at vi drev med en Fart
af 4 Knob. Nok om det, men Lykken var bedre end For
standen, vi kom over nogle mægtige Formationer af Is,
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naaede Land, men havde ingen Kending. Saa hørte vi et
Par Heste komme susende. Det var lille Ras Thomsen,
som kunde fortælle, at vi var ved lille Moes Thomas, om
trent, hvor vi skulde være ved Dyngby.
I 1890 frøs det 27 Grader, saa Brændevinen i Flasken
frøs. Samme Aar var en Lærerinde fra Bornholm indefrosset herovre. Hun havde spurgt Beissenherz, om hun
ikke kunde komme med over. Det maa S. P. Degn be
stemme. Far sagde: „Jeg tager kun Herrer med.“ Men
hun var ikke forknyt, hun vilde med.
Til at begynde med sad hun godt indpakket i Baa
den; men det blev for koldt, saa hun gik ved Siden. Hun
saa daarlig ud, og Far forstod, at hun trængte til at „træde
af paa Naturens Vegne“, men hun var saa forfrossen, at
Far maatte hjælpe hende lidt tilrette. Da det var besørget,
fik hun et Sæt Mandstøj udenpaa og Kjolen stoppet indeni,
og saa gik det godt.
En anden Gang havde vi 2—3 Handelsrejsende med.
Til andre Tider kunde det gaa glat. En Vinter gik
vi saaledes 11 Gange i samme Skure en Gang ugentlig.
I 1887—88, da vi endnu skulde køre Posten fra
Dyngby Strand til Aarhus, var der et vældigt Lag Sne. I
Rude kunde vi ikke komme frem for Sne, for der var ikke
øst. Far gik saa til Sognefogden, som ogsaa var Sne
foged, og forlangte at faa øst. Jeg kan ikke se, at du er
Post fra Samsø. Har du ingen Skilt. Nej, men han havde
sine Papirer. Dem kan jeg ikke læse, og naar du ingen
Skilt har, saa lader jeg ikke øse. Da vi kom tilbage, sagde
Far det til Postekspedient Meyer. Han kom næste Gang
med Postmesterens eget Skilt, og nu blev der øst op.
Maler Joh. P. Johnsen, Nordby, fortæller: I Isvintre
gik Isbaadene, i alle Tilfælde til 1895, ud fra Nordby
Strand, hvor Rs. Bonde nu bor — i Nærheden af Staai
— derfra til Tunø og Dyngby Strand.
13. Marts var Baaden af Sted. Som sædvanlig drog
den ud tidligt om Morgenen; men da vi skulde have Bryl-
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lup, og min Kone skulde have Brudekransen fra Jylland,
blev der telegraferet til Boulstrup St. til Skipper S. P.
Degn om at tage Brudekransen med.
Da Isen var fast, naaede de tilbage samme Dag —
med Brudekransen i Behold.

Da M. S. Holm og Jg. Klejs førte Smør over Isen
og hentede Varer hjem i 1881.
Om en Istransport i 1881, der medførte Smør fra
M. S. Holm, Forpagter Bache og Gaardejer Møller Egede,
Østerby, fortæller Jg. Klejs, der deltog i Turen for at faa
Varer med hjem fra Aarhus, følgende:
Den 16. Marts 1881 gik Ekspeditionen ud fra Sélvigbugten i Nærheden af, hvor Taftebjergvejen til Stauns
støder til Landevejen. Smørdritlerne havde de i en Pram,
der var anbragt paa Slæde. Kursen blev sat lige over
efter Tunø. Saa længe dé befandt sig inde i Bugten, gik
Farten godt og hurtigt, men saa snart de kom uden for
denne, hvor Strømmen gaar, var Isen skruet stærkt op,
og Vejen frem var meget vanskelig. Slæden gik snart i
Stykker, og Farten frem var meget besværlig. Dog naaede
man uden andet Uheld Tunø og blev der Natten over.
Paa Tunø fik de laant en Slæde, og næste Dags Mor
gen begav de sig paa Vej efter Jylland uden at have
Prammen med og gik efter nogle Timers March i Land
ved Dyngby Hage. Efter at have været i Aarhus om Da
gen, hvor Klejs gjorde forskellige Indkøb til Komplet
tering af sit Varelager, bl. a. af en ordentlig Portion
Skraatobak, thi det var Samsø helt udgaaet for til stor
Gene for de skraaende Mænd, drog de til Dyngby, hvor de
overnattede, og næste Dag begav de sig, den 18. Marts,
paa Vej hjemefter. Isen var nu i Modsætning til, da de
gik ud, spejlblank og ganske glat. Det blæste en temme
lig stærk Storm af Sydvest. Uden Uheld foregik Turen
hjem, kun en Revne midtvejs paa ca. 1 Alen gav Anled
ning til Raadslagning og Parlamentering. Men da Isen Uge
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til Kanten var omtrent alentyk, lod det sig gøre at komme
over.
En Dags Tid efter Hjemkomsten brød Isen op baade
Øst og Syd for Samsø. A. P. Andersens og M. S. Holms
Transporter var de første Smørtransporter over Is.
Senere Aars Isspærringer.
I de følgende Aar indtraf der af og til strenge Vintre
med haarde og temmelig lange Frostperioder, men det
varede dog godt en halv Snes Aar, inden Samsø i den
Grad blev indespærret af Is som i 1881. Som Regel kom
der i de haarde Vintre med Tids Mellemrum en kraftig
Storm, som for nogle Dage fejede Isen væk et eller an
det Sted ved Øens Kyster. Til et saadant Sted kunde man
saa faa en Damper dirigeret — om det hele andet Steds
da ikke var lukket — og faa Varer til Øen og Landbrugs
produkter — Smør og Æg — med fra Øen. Først i Vin
teren 1894—95 kom en lignende Isvinter som i 1881. Det
sidste Postskib gik fra Kalundborg den 2. eller 3. Januar,
det kom tilbage igen til Kalundborg, hvor Fjorden nu var
lagt saa fuldstændig til, at intet Skib kom ud eller ind
før Paaske. Palmesøndag begyndte Postskibet Kalund
borg—Samsø—Aarhus igen at gaa. En Samsing, Marie
Frederiksen, Datter af afdøde Hmd. H. Kr. Frederiksen i
Tranebjerg, nu gift med Gaardejer L. O. Pedersen i Aagerup paa Røsnæs, var til Jul kommet i Besøg i mit Hjem.
Hun skulde tilbage til Samsø omkring den 5. Januar, da
hun dengang var Lærerinde ved Friskolen i Tranebjerg
— men Forbindelsen var indstillet. Hun maatte blive paa
Røsnæs til Paaske, saa hun kunde sige, „at Julen varer
ved til Paaske". Kalundborg. Fjord var tillagt, og mange
drog fra Kalundborg og Raklev Sogn paa deres Cykler
ud over Fjorden og Kirkebugten til Røsnæs Rev, hvor der
var store Isskruninger og noget aabent Vand, hvori der
var en Mængde Vildænder, Gæs, Svaner o. s. v. — Jægerne
laa bag Isskruningerne. Hen ad Aften kunde man se et
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helt Tog af Cyklister godt belæsset med Dagens Høst af
Fuglevildt.
For Samsø var Afspærringen langvarig, og da Isen
omsider blev stærk nok dertil, begyndte Istransporter af
lignende Art som tidligere. Smørmængden var imidlertid
steget saa stærkt, at der var meget mere Smør at trans
portere end før, og derfor forslog de smaa Istransporter
ikke. M. S. Holm købte da en lille russisk Hest dertil, men
da den havde været ovre een Gang, og man skønnede, det
var muligt at bruge større Heste, blev saadanne brugt.
Vejen blev lagt ad den korteste Rute fra Tannerup til
Hou, hvorfra Smørret blev befordret videre pr. Bane.
Hans Koch, Besser, var Fører for disse Istransporter og
gik et Stykke forude med en Økse, som han undersøgte
Isen med. Et godt Stykke bag ham kom saa Køretøjet,
som bestod af 3 Slæder, der var bundet bagefter hinan
den med 10—15 Alens Afstand. Paa hver Slæde var der
6—7 Smørdritler. 15—20 Alen før den første Slæde gik
Hesten. Paa den Maade blev det meget store Tryk af
Hest og Smør fordelt paa en stor Flade. Efter det første
Kørtøj fulgte et andet, indrettet paa samme Maade, saa
man fik ca. 40 Dritler over pr. Istransport. Disse Ture
blev nævnte Vinter foretaget 7—8 Gange, saa der blev be
fordret meget Smør over paa den Maade.
De andre Mejerier fik deres Smør eller rettere en
Del deraf transporteret over med Isbaaden, som kom en
Gang om Ugen eller en Gang hver 14. Dag, men det for
slog ikke. Til sidst vilde et af Mejerierne prøve H.s Me
tode, men da Isen var blevet for tynd og skør, saa gik
det ikke. Hesten gik igennem tæt ved Land, men alt red
dedes. Snart var der aabent Vand.
Fra Brattingsborg havde man ogsaa foranstaltet
Slæderejser over Isen med Smør. En Baad var sat paa
Meder og afstivet. En Hest gik langt forude og trak,
medens en af Folkene var forsynet med Bøsse til at skyde
Hesten, dersom den skulde gaa igennem, og en stor Kniv
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til at snitte Rebene med. De fik ogsaa adskilligt Smør
over paa den Maade.

Smørtransporter fra Samsø.
Med Postvæsenets Isbaad kunde man kun sende
Postpakker.
Da man paa Samsø var begyndt at producere en Del
Smør til Salg, blev det i Isvintre galt med Afsætningen.
Afdøde Købmand A. P. Andersen, som i 80eme sam
men med en Broder, Simon Andersen, drev et Fællesmejeri
i Thorup, har fortalt mig følgende om en Smørtransport
fra Samsø i 1881: Vinteren var ualmindelig haard i 1881.
Frosten var allerede i Maanederne før Nytaar slem, men
da Nytaar var passeret, tog Kulden ret for Alvor fat og
lagde sin kolde Ishaand saa fast om Samsø, at Postdampe
ren maatte indstille Farten i Januar, og al Forbindelse med
Omverdenen var afbrudt i meget lang Tid. Postdamperen
laa indefrosset i Kalundborg Fjord, og først efter 3 Maaneders Henliggen der slap den ud hen i April Maaned, og
den 16. April lagde den til ved Samsø første Gang efter
Vinterens Ophør!
Andersen havde i sin Kontrakt ikke nogen lempende
Bestemmelse med Hensyn til Betaling af Mælken under
saadanne Forhold.
Da Afsendelse af Smør i lang Tid var standset, var
Tab for ham saa at sige uundgaaeligt, til Dels led Smør
ret ved Henstaaen, men tillige dalede Prisen uden Hensyn
til Kvaliteten altid i de Aar hen paa Foraaret.
Den ene Uge svandt hen efter den anden, og Smørdritlemets Antal øgedes.
Folk spadserede rask væk over Isen fra Samsø til Jyl
land, saa den var baade tyk og stærk.
Omsider slap Andersens Taalmodighed op. Han fik
udrustet en Ekspedition, der skulde søge at gaa over Isen
med Smørret. I denne var han selv tillige med fem andre
Mænd fra Samsø. Isbaaden lavede de selv: en almindelig
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Baad (Jolle) sattes fast paa to lange Planker, der tjente
som Meder, to Brædder blev slaaet op tværs af Baaden,
og ved disse var de fire Mænd placeret og skulde skubbe
Baaden fremad.
I Baaden havde man foruden de nødvendige Drikkeog Spisevarer 12 Dritler Smør.
Den 16. Marts 1881 gik Ekspeditionen saaledes ud
rustet, fire Mand ved Baaden, Føreren med et langt Tov
om Livet og bevæbnet med en stor Pigkæp, med hvilken
han undersøgte Isen og Revnerne i den, gaaende et Stykke
forude, og endelig som Afslutning paa Toget Andersen
selv.
Man gik ud fra Tanderup Strand og satte sig det Uge
over for beliggende Gyllingnæs som Maal.
Langt var de ikke kommet fra Land, før Baaden gik
igennem Isen. Det hørtes i Land som et stort Brag, og
man saa Mandskabet skyndsomst springe ud til Siden.
Der skete dog ikke noget ved dette, men noget godt Var
sel for Turen var det ikke.
Efter at have læsset Dritlerne af fik de Baaden paa
ret Køl oppe paa Isfladen, fik den læsset, og Vandringen
begyndte igen.
Det gik nu uden videre Uheld, til man kom halvvejs
over. Her var Isen skruet op og taarnet sammen i den
Grad, at al videre Fremgang viste sig umulig. Man søgte
saa mod Syd for at komme uden om den sammenskruede
Is, men her i Strømmen mellem Endelave og Gyllingnæs
var Isen saa skør, at man blev nødt til at sætte Halvdelen
af Smørret af og søge videre med de seks Dritler.
Under disse Omstændigheder satte man Kursen mod
Endelave, og dertil naaede man først ved 8-Tiden om Af
tenen efter en overordentlig streng og for den sidste
Halvdel af Vejen saare farefuld Dagsmarch. Natten til
bragte man hos de gæstfrie Endelaveboere. Efter en god
Hvil gik de seks Samsingere næste Morgen understøttet
af fem Endelaveboere nordpaa paa Isen for at søge efter
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de seks Dritler Smør, som man den foregaaende Dag
havde efterladt paa Isen. Man spredte sig godt, og dog
viste det sig saare vanskeligt paa den hvidlige Is at faa
Øje paa de hvidlige Smørdritler. Det tog megen Tid for
dem, men de fandt Dritlerne.
Da de var fundet, begav de fem Samsinger sig paa
Vej hjemefter, kun Andersen blev tilbage ved sit Smør.
De fems Spadseretur til Samsø var meget farefuld, da Isen
var ved at være i Opbrud, og Baad havde de ikke med.
Alt efter som de nærmede sig Samsø blev Isen skørere og
skørere; til sidst maatte de lægge sig ned og kravle paa
alle fire for at fordele Trykket, og endda gav Isen sig
saadan, at det saa ud, som om de skulde blive derude.
En af dem græd af Angst. Men de naaede dog Samsø
og gik i Land ved Kolby Kaas ved Middagstid den 17.
Marts.
Andersen og Endelaveboerne havde deres store Be
svær med at faa de seksten Smørdritler lodset ind til Ende
lave. Isen var baade skør og fuld af Revner, saa Turen
i det hele var meget besværlig og livsfarlig. Men Endelave
boerne var Mænd med Mod og Mandshjerte og bevarede
Humøret under hele Turen.
Den næste Dag var det umuligt at komme fra Ende
lave. 114 Dage maatte Andersen med sine 12 Dritler Smør
blive paa Endelave; thi Isen var for skør at færdes paa,
men for stærk at sejle igennem.
Endelig naaede han ind til Horsens med sit Smør, og
først da kunde Andersen telegrafere hjem til Samsø, at
han befandt sig vel.
Til Hou.
M. S. Holm, Madebjerggaard, havde ogsaa Fælles
mejeri, og han foranstaltede ogsaa en Smørekspedition,
men den gik fra Ringebjerg (ved Sælvig) til Hou.
Hans Baad var udstyret paa samme Maade som An
dersens, men medens Andersen havde fulgt det samme
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Princip som Post-Isbaaden, saa spændte Holm en lille Is
lænder for. Den gik et godt Stykke forud for Baaden,
forbundet med denne med Reb. Føreren havde en ladt
Bøsse med, saa han kunde skyde Hesten og med en skarp
Kniv kappe Rebene, hvis den skulde gaa igennem.
Der blev dog ikke Brug for Bøsse.
Ladningen kom godt over. En af Øens Købmænd,
afdøde Jørgen Kleis, Besser, var med. Han fik en Vare
forsyning med hjem til Øen, og det kunde tiltrænges; thi
det kneb med adskillige Ting, særlig Gær, Kaffe, Sukker
og Skraatobak.
Tidligere Overforvalter paa Brattingsborg, Proprie
tær Jensen, Svinninge, har fortalt: Af Bøgerne paa Brat
tingsborg fremgaar det, at man derfra i Isvinteren 1895—
96 i 3 Uger kørte over med Smør fra Brattingsborg til
Hou.
Første Gang satte man for Slæden en gammel Hest,
som egentlig skulde være slaaet ned om Efteraaret. Den
trak Slæden i meget lange Reb, og lang Tømme havde
man. Ved Siden af Slæden gik en Mand med ladt Riffel
parat til at skyde Hesten ned, hvis den skulde gaa gen
nem en Vaage. Der skete intet saadant, og senere fort
sattes Turene regelmæssigt over Isen til Jylland med Smør
— indtil Isen var ved at bryde op.
Den store Isvinter 1929.
Allerede 6. Februar 1929 var Samsø fuldstændig af
spærret fra Omverdenen af Isen.
Den 20. Februar gik seks Mand fra Tunø over Isen
til Hou for at hente Proviant.
De købte samtidig en Hest, som de spændte for Slæ
den hjemefter.
En anden Ekspedition fra Tunø var samme Dag i
Hou med Smør.
Da man i flere Uger ingen Forbindelse havde haft,
var Mejeriernes Smørlagre overfyldte, og inden for Mejeri-
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kredse spekulerede man stærkt paa at faa Istransport i
Gang.
Det blev dog Købmændene, som aabnede Ruten, og
hvor mærkeligt det end lyder, saa var det særlig Marga
rine, der hentedes i Jylland.
Den 22. Februar gik tre modige Mænd, Rasmus Kaj
ser, Charles Martinussen og Jens Jensen, Onsbjerg, til
Hou. De havde Hest for Slæden, og paa denne var an
bragt en Pram. De gik ud fra Vesterløkken (ud for R. J.
Østers) Kl. 10 og naaede hjem til Kl. 6 (18). De skulde
hente 500 kg Margarine til Købmand S. Holm Madsen,
Onsbjerg.
En Dags Tid senere hentede Købmand A. Hahn,
Tranebjerg, sammen med 3 Mænd ogsaa Margarine i Jyl
land.
Anker Petersen, Fr. Rasmussen, Langemark, og Rs.
Larsen, Brundby, afmærkede en Vej ud over Isen fra
Vesterløkken til Hou.
Naar man fra Samsø stadig vælger denne Tur, er
det, fordi der paa denne Rute er en meget stor Grund,
Svanegrunden, hvor Isen hurtigere og længere er sikker.
Alle Mejerierne stod bagved Smørtransporteme, som
snart tog Fart, og der blev i lang Tid daglig Forbindelse
den Vej.
28. Februar var man oppe paa 30 Slæder i Ekspedi
tionerne til Hou. De medførte 300 Dritler Smør.
Fra Nordby fik man afmærket en ny Vej til Hou,
saa man til sidst havde tre, en fra Sydlandet, en fra Nord
by og en fra Tunø.
Da man var færdig med Smørret, tog man fat paa
at køre Svin over.
De fleste Samsinger var den Gang i Horsens Slagteri.
Paa Hjemturene tog Slæderne Varer med til Køb
mændene. Disse startede snart selv Ture til Hou — til
sidst i Lastbiler. Folk spadserede over eller kørte over i
Bil eller paa Motorcykle.
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Der var altid travlt nede ved Vesterløkken, naar Ka
ravanerne kom fra Hou — det var ogsaa et ejendomme
ligt Syn.
Foraaret meldte sig, og den faste Vej brød op, men
denne Vinters Trafik, gav Anledning til, at Tanken kom
op om en Skibsforbindelse mellem Samsø og Hou — den,
som blev til Virkelighed i Aar.

Postmester F. Meyer, Kalundborg, fortæller:
Jeg kom til Postvæsenet den 2. November 1886, og
min første Tjeneste var at ledsage Posten fra Dalsgaard,
hvor Postkontoret fandtes, idet Postmester Beissenherz
ejede denne Gaard, til Kolby Kaas.
Naar man nu 50 Aar efter kommer til Kolby Kaas,
kan man ikke undlade at anstille Betragtninger over den
Forandring, der er sket.
1885 var den nye Havn blevet taget i Brug, og den
gamle laa som en Baadehavn i det sydøstlige Hjørne og
er nu fyldt op til Havneplads.
I gamle Dage kaldte man Kolby Kaas for Kolby Sten,
fordi der fandtes et Stenrev. Dyrlæge Petersen fortæller
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i sine Notater, at den egentlige Anlægger af Kolby Kaas
Havn er min Oldefader, Andreas Rasmussen, der 1779 blev
Skolelærer i Kolby. Han førte om Vinteren Sten ud paa
Isen, for at de kunde synke ved Tøbrud, og saaledes for
vandledes Stenrevet til Havnens søndre Mole.
I 1886 var der ved Kaasen kun 3 Beboelseshuse for
uden Hotellet, der blev bygget 1885, og inde ved Havnen
fandtes kun en straatækt Hytte, hvis ene Halvdel var Baas
for Posthestene, medens den anden Halvdel var Pakhus,
endda uden Skillevæg. Naar jeg skulde udføre skriftlige
Arbejder med Indskrivning af Gods og Kreaturer, maatte
jeg op ad den høje Skrænt til et smukt Mile Hus, der var
bygget af Lensgreven til Venteværelse, og her havde jeg
et lille Rum, men der var ikke Kakkelovn i dette Værelse,
saa i Frostperioder maatte jeg medføre Blæk. Disse pri
mitive Forhold ændredes først 1887, da der byggedes et
Træpakhus, hvori Troljeskinnerne førte ind, men der blev
ikke indrettet noget Opholdslokale, der var kun Pakhuset.
Og her kunde man saa gaa og stampe sig Varmen til om
Vinteren, naar Skibet ofte var flere Timer forsinket.
Det var jo et mægtigt Fremskridt med den nye Havn;
i 1886 var det Skrueskibet »Falster«, der gik paa Ruten,
og det førtes af den uforfærdede Kaptajn A. G. C. Olsen;
naar han ikke kunde gaa ind i Havnen, saa kunde man
simpelt hen ikke færdes paa Molerne. I 1888 skete der en
uheldig Forandring, idet Hjuldampskibet „Vesta“, et dej
ligt Skib for de rejsende, blev sat ind paa Ruten. Dette
Skib var ikke saa heldigt, naar der var stærk Søgang ud
for Havnen. Saa maatte en Færgejolle ud med Post og
Passagerer. Vejret kunde dog være saa slemt, at Jollen
ikke kunde gaa ud, og saa fik vi ikke Post den Dag.
Jeg har oplevet, at vi i „Vesta“s Tid ikke havde For
bindelse med Skibet i 3 Dage paa Grund af Storm. Om
Morgenen den tredie Dag telegraferede vi til Aarhus om
at sende Posten med den lille Damper „Helgenæs", Kap
tajn Nicolaisen, hvis denne vilde vove sig ud; det vilde
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Kolby Kaas Havn 1895.
Til venstre det 1885 opførte Hotel. Paa Bakken ses et lille Hus,
bygget af Greven til Venteværelse (nu nedrevet). Til højre er man
i Færd med at udtørre den oprindelige Baadehavn, der blev opfyldt
til Havneplads, og Havnen blev her uddybet, saa at man kunde
køre til de lossende og ladende Skibe. Arbejdet udførtes af Entre
prenør Melchior og blev færdigt i Efteraaret 1895.

han, men han vilde gaa til Ballen, da heller ikke Selvigbroen var tilgængelig. Da jeg kørte fra Ballen med
Posten, mødte jeg i Brundby Rejsende fra „Vesta“. Kap
tajnen, N. N. Riise, havde faaet den Idé, da Vejret løjede
lidt af, at gaa om paa den østlige Side af Ljushagen, hvor
de Rejsende ved Hjælp af Skibsjollen blev sat i Land paa
en af Grevens Aalegaarde; men der var ogsaa Passagerer,
der havde gjort alle 3 Dage med, og som ikke turde betro
sig til det lille „Helgenæs".
Postkørslen mellem Postgaarden og Kaasen besørge
des af Postmesteren. Postkører Mikkel Mortensen, kaldet
Mikkel Stoffer, var Kusk; men Køretøjet var Postmeste
rens. Det bestod af en meget flad, stiv Vogn, hvis Hjul gik
i Højde med Vognens Sider, saa vi maatte passe nøje paa,
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at Godset ikke kom til at røre Hjulene. Det gik dog galt en
Gang, idet en Postsæk var kommet til at hvile paa Hjulet
med det Resultat, at der blev slidt Hul paa Sækken, et
Bundt Aviser blev slemt medtaget, og paa en Pose Mønt
til et af Mejerierne var der ogsaa slidt Hul, og det var
tydeligt, at en Del af Indholdet var drysset ud. Mikkel
Stoffer løb straks tilbage og eftersøgte Hjulsporene; han
kom virkelig tilbage med en lille Lomme fuld af Mønter,
og da vi talte Posens Indhold efter, manglede der kun c.
2 Kr., som naturligvis erstattedes Mejeriet med fornøden
Forklaring.
Saa blev Vognen kasseret, og vi kom fremtidig til at
køre i Fjedervogn. Hesten, thi det var en Enspændervogn,
var en rød- og hvidbroget Ridehest, som Beissenherz
havde arvet efter Toldassistent Nissen, Ballen, der havde
brugt den, naar han i Embeds Medfør skulde til Toldkam
ret i Besser (Toldforvalter Tofte). Nissen red altid Fod
for Fod, og han var god ved sin Hest. Den skulde derfor
have det godt paa sine gamle Dage, og det fik den, idet
den kun brugtes til den Tur til Havnen. Den var usigelig
doven, og vi var ofte til Grin for den langsomme Postkør
sel ; thi det var ganske umuligt at faa den til at trave.
Naar Posten var blevet ekspederet paa Kontoret,
sendtes den ud med 2 kørende Landpostbude, nemlig:
1) Mikkel Mortensen gennem Haarmark, Pillemark og
Tanderup til Onsbjerg, hvorfra Mikkel Bonde næste Mor
gen kørte videre med Nordbyposten (1886) og 2) H. Lund,
der kørte gennem Brattingsborg, Ørby, Brundby, Trane
bjerg, Thorup til Besser.
Der var ingen gaaende og omdelende Landpostbude,
Posten blev i de Byer, Postvognene passerede, lagt af paa
bestemte Steder, hvor Folk kunde hente den. Der var dog
dem, der ønskede Posten bragt, men de maatte affinde sig
med Postkøreren, og der var Købmænd, Præster og andre,
der havde lukkede private Tasker med Postkontoret, na
turligvis mod særlig Betaling.
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Folk var ikke saa nøjeregnende med Klokkeslettet den
Gang. Post Lund kørte med Timeseddel, og skønt Brund
by var en svær By at komme igennem (der stod saa mange
smaa Sorte og ventede paa ham), saa skulde han nok holde
Tiden til Tranebjerg, hvor der var Postmester, idet Trane
bjerg Postekspedition intet Landdistrikt havde, men laa
som en Enklave i Kolby Postkontors Distrikt, derimod
kneb det med at naa Besser til Tiden. Her havde min
gamle Lærer, H. H. Andersen, det Hverv at give Time
sedlen Paategning om Ankomsttid, og han har sikkert
ofte døjet Samvittighedskvaler i den Henseende. Hændte
det, at Lunds Timeseddel ikke var i Orden, var han en
meget lille Mand, naar han næste Dag skulde klare den
over for Beissenherz.
I Besser skulde Posten hentes hos Lund, og det var
et ubehageligt Sted at komme. Naar M. S. Holm har for
talt, at han en Gang ganske umotiveret fik en Lussing
af Lunds Kone, forstaar jeg ikke, at der manglede Mo
tivering, for i min Tid var vi Drenge slemme over for
hende. Min Fader, der var Lunds Genbo, havde faaet sine
nyanlagte Urtebede ødelagte af Lunds Høns og havde
truffet en Høne med en Sten, saa den ikke kunde gaa.
Jeg blev sendt over med Hønen og en Forklaring, men
Ane havde set det hele, saa jeg kunde intet faa sagt og
kastede saa Hønen i Hovedet paa hende. Samme Dags
Aften blev jeg sendt over for at hente en Pakke Gær,
men knapt havde jeg aabnet Døren, før Pakken røg lige
i Hovedet paa mig. Ane stod parat. Saa var det betalt.
I mange Aar var der blevet arbejdet paa en bedre
Postomdeling paa Landet. I 1869 (pr. 1. Aug.) fik en
entreprenant Mand ved Navn Jessen Kontrakt med Post
væsenet om Oprettelse af Landpostbudgang i Frederiks
borg og Holbæk Amter, og der blev i Kalundborg Post
kontors Distrikt saadanne 5 Ruter, medens der ikke ses
at være tænkt paa Samsø; hvis der var Bude paa Samsø
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enkelte Steder, har de været privat engageret. Den Jessenske Landpostordning gik imidlertid i Stykker allerede
med Udgangen af 1869, og fra 1. Februar 1870 oprettede
Postvæsenet selv Landpostruter, saaledes 5 i Kalundborg,
efter et bedre Princip end det Jessenske, men dog ikke
anderledes, end at Posten blev aflagt paa et bestemt Sted
i Landsbyerne til Afhentning, altsaa den samme Ordning,
man paa Samsø endnu havde i 1886.
I Begyndelsen af Firserne begyndte Postvæsenet at
udføre direkte Omdeling overalt paa Landet, og i Vinte
ren 1887 kom Turen til Samsø, idet Postinspektør C.
Svendsen, den senere Generalpostdirektør, kom til Samsø
for at ordne det fornødne, og fra den 1. April 1887 blev
Posten omdelt til alle Beboere paa Øen.
Samtidig blev Øen delt i 2 Postdistrikter, saa at Trane
bjerg omfattede Tranebjerg, Thorup, Langemark, Holms
borg, Besser, Østerby, Toftebjerg, Alstrup og Nordlandet,
medens Resten af Øen hørte under Kolby.
Jeg husker bedst, hvorledes Ruterne blev lagt i Kolbys Distrikt og vedføjer Navnet paa de første Landpost
bude (de var ikke Tjenestemænd, men antagne ved Kon
trakt) :
Kolby—Fyret (Mikkel Kobbelgaard).
Ørby (Anders Rude).
Brundby (Maler Hegwald).
Haarmark—Permelille (Smed Hansen).
Pillemark (Husmand Niels P. Petersen).
Tanderup—Selsinggaarde (Smed Christensen).
Onsbjerg (Roland Hansen).
Vadstrup—Bisgaard (Mikkel Stoffer i Fortsættelse af Kørslen).
Ballen (Jens Skomager i Fortsættelse af Kørslen).

Fra April 1887 blev der tillige oprettet en tredie Kør
sel. Medens Kørslen til Onsbjerg blev uforandret, blev
Postkørslen til Besser lavet om til en Omnibusrute, der
kørte straks efter Skibets Ankomst over Permelille til
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Tranebjerg Postkontors Personale 1902.
Siddende fra v.: Holm, Nordby, Mikkel Bonde, Nordby, Postmester
Andersen, N. H. Frederiksen, Besser, S. Skriver, Østerby.
Staaende fra v.: Sørensen, Alstrup, Postelev Jacobsen (nu Kbmd.),
Fru Andersen, som var sin Mands Fuldmægtig, Helmø (nu ved
kørende Postkontor), S. Tønnesen, Tranebjerg, B. Petersen, Trane
bjerg, Johs. Clemmensen (nu Kbmd. i Esbjerg), Jensen, Kanhave.

Tranebjerg og fortsatte efter Postens Ekspedition i Trane
bjerg som Landpostkørsel til Besser, samtidig • med at
Mikkel Bonde kørte til Nordby ad sin nye Rute. Den nye
Postkørsel, der blev overtaget af Jens Skomager, tidligere
Avlskarl paa Sannholm, gik over Brattingsborg, Ørby og
Brundby til Ballen.
Nu var der altsaa et moderne Postvæsen paa Samsø,
men det var ogsaa paa Tide; thi Postens Omfang var ble
vet for stor, og det var bemærkelsesværdigt, hvorledes den
direkte Omdeling forøgede Avisholdet.
Dampskibsforbindelsen var endnu i nogle Aar den
samme, hveranden Dag fra Aarhus, hveranden Dag fra
Kalundborg og intet Skib om Søndagen.
1888 skete der dog en Ændring, idet „Vesta“ i Anled
ning af den store Udstilling i København blev sat ind paa
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Ruten, saa at den sejlede fra Aarhus om Middagen og fra
Kalundborg KL 12 Nat. Jeg skulde da ogsaa til Havnen
hver Nat KL 2^ (i Sommerhalvaaret) undtagen Søndag.
Jeg husker 1888 som et bevæget Aar; thi næppe var den
langstrakte Isbaadstransport overstaaet, før den nævnte
Natfart begyndte.
I den Aarrække, jeg var hjemmehørende ved Samsøs
Postvæsen, havde vi en Række strenge Vintre. Det varede
naturligvis ikke længe, inden Hjulskibene maatte opgive,
og saa kom et Skrueskib, der kunde forhale Standsningen
lidt, og denne Overgang til den fuldstændige Standsning
var det ubehageligste ved at være ved Postvæsenet den
Gang; thi alle Muligheder blev forsøgt for at faa Post;
jeg har i enkelte Uger hentet Post baade i Ballen, Maaruphavn og Selvig. Det føltes næsten som ne Lettelse, naar
Isbaadstransporten blev besluttet.
Saa blev der skrevet til Skipper S. P. Degn, Nordby,
der naturligvis var parat, at i Morgen Aften kom Posten.
Posten blev kørt til Nordby af Beissenherz, der havde
passende Vogn og en Karl til Disposition, og jeg ledsagede
den.
Befordringen var en svær, stiv Vogn (en Bollekas).
Anden Befordring vilde være uanvendelig paa Grund af
det som Regel daarlige Føre, man kunde altid regne med,
at fra Onsbjerg Forte og til Maarup var der enten slet
ikke eller daarlig kastet Sne. Og paa Strækningen langs
Selvigbugten indtil Kanhave var der sjældent Slædeføre,
saa det har kun hændet een Vinter, at vi kunde bruge
Slæde til 3 Ture. I den stive Vogn kunde man ogsaa bedre
holde Varmen i Fødderne. Kneb det endda, skiftedes Ku
sken og jeg til at gaa bag ved Vognen.
Det var altid mørkt, naar vi kørte fra Kolby; thi
Publikum skulde have Lejlighed til hele Dagen at ind
levere Post, og vi naaede Nordby ved 10—Il-Tiden. Da
Isbaaden kun kunde føres over ved Dagslys, var det som
Regel hen paa Aftenen, inden vi kunde køre fra Nordby,
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Tranebjerg Postkontors Personale.
Siddende fra venstre: S. J. Tønnesen, Poul Sørensen, Postmester V.
Iversen, J. Jensen, Kanhave, J. Christensen, Bukdal, Nordby.
Midterste Række: Brevsamler Jørgensen, Nordby, N. M. Skriver,
Østerby, S. Kjeldman (nu Postass.), Berggren (nu Postass.), Hen
rik Jensen (nu U.S.A.), Johnsen, Maarup, Gommesen, Nordby.
Bageste Række: Tønnes Tønnesen (nu Gdr. paa Vestsjælland), A.
Grønfeldt, B. Petersen, Ole Kruse, Ole Jensen.

og det hændte flere Gange, at vi først naaede Tranebjerg
hen paa Natten. Jeg har kun en enkelt Gang kørt gennem
Øen ved Dagslys, det var en Gang, Isbaaden ikke naaede
længere end til Tunø første Dag. Disse Køreture var ikke
det bare Spøg. Det var jo altid mørkt, og en Gang, da vi
passerede Onsbjerg, begyndte det at sne, og det blev en
rigtig Snestorm; det gik indtil Kanhave; men det var
umuligt at fortsætte gennem Plantagen. Vi var allerede
væltet to Gange, og vi skiftedes til at gaa bag og ved
Siden af Vognen for at holde paa Læsset. Saa besluttede
vi at vende om og ved Kanhave at køre ud paa Havisen.
Det var blevet Opholdsvejr, og vi mente, at paa Havisen
laa Sneen da ikke i Driver. Det gik ogsaa storartet; men
saa begyndte det igen at sne, og saa kunde vi jo daarligt
orientere os. Vi satte da Kursen lige mod Vinden og
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naaede straks at faa Plantagen i Sigte, saa fortsatte vi
paa Isen, til vi naaede det Sted, hvor Vejen drejer ind
mod Maarup, og her kørte vi i Land; det var da stjerne
klart. Tæt ved Maarup mødte vi en Skare Mænd med
Skovle, de skulde ud at lede efter os, et ganske haabløst
Stykke Arbejde, hvis vi havde siddet fast mellem Kanhave og Maarup. Nu fulgte de os paa Vej til Nordby.
Var Køreturene ikke Morskab, det var jo virkelig
haard Vinter, saa var Turene med Isbaaden dog haardere.
Det var rent undtagelsesvis, at Isen var saadan, at de
kunde lægge Baaden paa Siden og paa de Meder, der fand
tes der, slæbe den over; det er hændt, at de paa den
Maade kunde gøre Turen over Tunø, hvor der skulde ud
veksles Post, til Dyngby Strand, køre Posten til Boulstrup
Station og herfra tage til Aarhus, hente Post og tage
samme Vej tilbage og være i Nordby hen paa Aftenen
samme Dag, da kørte vi hele Natten til Kolby. Men som
Regel tog Rejsen 2—3 Dage, ja, jeg har endog en Gang
opholdt mig i Nordby i 5 Dage. Havisen kan være saa
forskellig. Jeg har en Gang staaet paa Ballebjerg og set
Baaden blive arbejdet gennem Isen, der ikke kunde bære
den, hvorfor Mandskabet maatte løfte Baaden og knuse
Isen med den, og naar de kom ind i et Bælte af Grødis, var
det et særlig haardt Arbejde at komme frem. En Gang
var Isen i Drift, og saa bliver Turen jo længere, de lan
dede omsider et helt andet Sted end det sædvanlige, og
jeg har aldrig før eller senere set en saa udaset Flok
Mænd, et Par af dem var faldet gennem Isen og var gan
ske stivfrosne. I Nærheden laa en Gaard, og der kom
straks Bud, at Kaffen var parat, og det var netop det,
Mandskabet trængte til. Jeg gik med og blev her stillet
over for et Traktement, jeg ikke før havde været ude for
i det gæstfri Nordbyland. Der blev ikke serveret Fløde
til Kaffen, paa Bordet stod en Skaal med Kandis; men da
den naaede mig, syntes jeg, at de tiloversblevne Stykker
saa saa afslidte ud, saa jeg drak Kaffen, som den var
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og uden den formildende Omstændighed, Værten iøvrigt
lod Klukflasken yde de medtagne Sømænd. Da Kaffen
var drukket, lagde de fleste det brugte Kandis tilbage i
Skaalen, saa jeg fik min Mistanke bekræftet. Det er snart
50 Aar siden, og saadant bruges ikke og har ikke været
brugt paa Samsø i en Menneskealder, men en halv Snes
Aar senere var jeg ude for noget lignende paa Jyllands
Vestkyst.
I Tiden mellem Isbaadens Afgang og Ankomst boede
jeg hos Lærer L. C. Larsen, og her havde jeg et over
ordentlig behageligt Opholdssted. Var end Turene til og
fra Nordby ofte drøje, glædede jeg mig altid til dem, fordi
jeg vidste, at jeg vilde blive modtaget paa det venligste
i det Larsenske Hjem. Her traf jeg adskillige elskvær
dige Mennesker, saaledes Genboen, Skipper Degn, der var
Fører af Isbaaden og Gudfar til et af Larsens Børn. Lige
over for Skolen boede ogsaa den gamle Mette Printz, der
var Skipper Degns Svigermoder. Jeg skulde endelig be
søge hende, og en Eftermiddag kom jeg; hun havde hældt
Bønner i en Messingmorter og bad mig støde dem, medens
hun gik til Bageren efter Kaffebrød. Jeg fik ikke Anvis
ning paa, hvor fint Bønnerne skulde stødes; men lidt efter
knirkede Loftstrappen og ind tren den ugifte Gendarm,
der med Kendermine saa i Morteren og erklærede, at det
var nok. Han, der boede til Leje hos Mette, blev af hende
betragtet som Søn af Huset, og han vidste, at saa snart
Kaffen var færdig, vilde der blive banket i Loftet; men
i dette Tilfælde syntes han, at Stødningen stod temmelig
længe paa. Mette Printz var en livlig Fortæller, og det
morede mig særlig at høre om Gilder (Bryllupper) og an
den Lystighed, hun i sin Ungdom havde været med til i
Besser; hun kunde fortælle, hvem mine Onkler sværmede
for, og hvem der gjorde Kur til mine Tanter. Desværre
kunde hun ikke huske min Mor, der var den yngste af
Børnene paa Klejstrupgaard og vel har været for ung
til at blive bemærket; men alligevel gjorde Mettes Fortæl-

38

BENT RASMUSSEN

linger sig svært, da jeg en følgende Søndag var i Besser,
og jeg fik mange Hilsener med til hende og hendes Bro
der, Gaardejer Søren Printz, der havde været til Orlogs
med to af mine Onkler.
Hos Lærer Larsen traf jeg ogsaa den prægtige Lærer
Kyhn, Maarup, i hvis hyggelige Ungkarlehjem jeg ogsaa
har været Gæst. Han var en dygtig Havemand, og hans
Syltetøj nød stort Ry. Man vilde gerne have ham gift, og
paa Sønderlandet gik det Mundheld, at naar unge Piger
fra Sønderlandet kom til Nordby eller Maarup, saa blev
de spurgt: „Kinner I Kihn?“
Men Kyhn forblev Ungkarl.
Ved et Pølsegilde hos Larsens traf jeg ogsaa Pastor
Borgen, der ved den Lejlighed var meget morsom og for
talte interessante Træk fra Studenterlivet i hans Tid.
Jeg nød megen Gæstfrihed i Nordby. Kaffen var al
tid parat.
Var Vejret og Føret nogenlunde, fartede jeg daglig
ude i Bakkerne for at holde Øje med Isbaaden. Paa disse
Ture besøgte jeg flere Gange Mikkel Anholm, der boede
langt ude mod Issehoved. De havde det saa pænt baade
ude og inde, de kom ogsaa hos Larsens, og det interes
serede mig meget at høre Mikkel Anholm fortælle om sit
Ophold i Amerika.
Jeg har dog et Par Gange boet paa Kroen, fordi der
var kommet Difteritis i Skolen. Jeg havde et Værelse
inden for Balsalen, og da der netop var Bal en Aften, jeg
var der, kunde jeg ikke komme i Seng, før Ballet sluttede
Kl. 12. Jeg havde tilbragt Aftenen hos en Familie, hvor
ogsaa den ene Gendarm var til Stede, og da han præcis
Kl. 10 brød op for at gaa sin Ronde, fulgte jeg med. Da
vi kom forbi Kroen, standsede jeg et Øjeblik og saa paa
Dansen, der jo hindrede mig i at komme i Seng, medens
Gendarmen gik videre; men straks efter brølede en væl
dig Stemme ud ad et Vindue: „Hvor er Gendarmen? Naar
vor egen Ungdom ikke maa staa og se ind ad Vinduerne,
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Kolby Kaas Havn c. 1892.
Paa Billedet ses to straatækte Huse — gamle Færgemandshuse,
som indtil ind i 1880erne var den eneste Bebyggelse ved Kaasen.

maa Postfuldmægtigen fra Kolby heller ikke!“ Jeg trak
mig skyndsomst bort, og da jeg lidt senere traf Gendar
men paa Gaden og fortalte ham Oplevelsen, gjorde han
Undskyldning for, at han ikke havde gjort mig opmærk
som paa, at efter Kl. 10 maatte man ikke staa og se ind
ad Vinduerne, saa skal Ungdommen i Seng. Hvad jeg jo
var forhindret i!
Ellers mærkede jeg intet til Bitterhed mod Gendar
merne, der levede som andre Borgere i Byen; men den
ugifte af dem kedede sig slemt.
Naar saa den strenge Vinter var forbi, og der kom
Tøbrud, saa kom den ubehagelige Overgangstid til nor
male Forhold. Det var strengt for Hestene at trække det
tunge Læs ude i Bakkerne og paa de plørede Landeveje.
Denne Overgangstid kunde vare længe, naar Havet var
isfyldt, og Dampskibene var jo ikke saa kraftige som nu.
Jeg var en Gang Vidne til, at uagtet det ikke mere var
Frostvejr, begav en Slædetransport med Smør sig fra et
Stykke Nord for Dallebæk mod Horsens. Der var flere
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Slæder med stort Mellemrum forbunden med hverandre
og alle trukket af en gammel Hest, som man var parat
til at skyde, hvis den skulde gaa gennem Isen. Ledsa
gerne gik spredt omkring Karavanen. De kom godt over;
men det blev sidste Gang det Aar. Men Istransporten
maatte fortsættes, og det blev drøje Ture for Mandskabet,
da Isen var i Drift, og Baaden ofte gik igennem. Foraaret
havde imidlertid meldt sig, og det var ganske ejendom
meligt at se — saa vidt jeg husker var det i 1892 —, at
man paa højtliggende Steder paa Toftebjergs Marker
havde begyndt at behandle Jorden, medens vi kørte forbi
med Istransport; men det blev da ogsaa sidste Gang det
Aar.
Postforbindelsen til Nordby.
Forbindelsen med Postskibene finder Sted omtrent
ved Øens sydlige Punkt, og i Forhold hertil laa Nordby
langt imod Nord, idet der er ca. 24 km imellem disse to
Steder. Man maa dog ikke derfor lade sig forlede
til den Tro, at Oplysningen var mindre paa Nordbylandet
end paa Sydsamsø.
Mange af Folkene derude fo’r til Søs, enten med egne
Skuder eller som Medhjælpere paa disse. De bragte „Nyt“
fra den store Verden.
Der var ogsaa fra gammel Tid en livlig Forbindelse
mellem Nordby og Aarhus ved disse Skuder.
Egentlig Postgang etableredes først omkring ved
1851, sagde en nylig afdød gammel Kvinde derude.
Posten blev da besørget derud engang imellem, vist
nok een Gang om Ugen, af en Mand fra Sønderlandet (Syd
samsø), og han solgte samtidig Hvedebrød (Wienerbrød)
fra to store Kurve, som han havde i et Aag over Nakken.
Senere, fortæller Postfører Andreas Grønfeldt, i Aaret
1862 eller 1865 begyndte en Mand fra Nordby, Søren Kra
mer hed han (en Slægtning til gamle Hans Kramer), at
bringe Posten fra og til Nordby. Han kunde, vistnok paa
Grund af Alderdom, ikke taale at gaa den lange Vej; men
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han havde en Hest, og paa denne red han over med og
efter Posten hveranden Dag. Efter et halvt Aars Tid blev
han daarlig og kunde ikke taale at tage Turen.
Postmester Beissenherz i Kolby havde søgt Oplysnin
ger i Nordby for at faa en rask og paalidelig Mand til
at overtage Ruten. Han
gjorde et heldigt og godt
Valg, da han henvendte
sig til Mikkel Mikkelsen
Bonde i Nordby om at
overtage Ruten.
Efter nogen Over
vejelse gik Bonde ind
herpaa; men han havde
da næppe tænkt, at han
skulde besørge denne
Rute i samfulde 41 Aar.
Han skulde bringe Po
sten til Onsbjerg hver
anden Dag og tage den
ankomne Post med tilba
Mikkel Bonde,
ge, alt for den „svimlen
som begyndte med at gaa Turen
de" Betaling af 2 Mark Nordby
—Onsbjerg, senere tog Tu
(66 Øre) for hver Tur ren med Enspænder og endelig i
Slutningen af forrige Aarhundrede
frem og tilbage.
for. I c. 40 Aar tog
Ja, ja, adskillige af fik to Hestehan
Turen.
Husmændene og Arbejdsmændene derude sagde: „Mikkel Bonde kan sagtens med
den Løn"; selv fik de en Mark i Dagløn paa hin Tid —
ganske vist fik de saa Kosten og 1 Skp. Korn om Ugen.
Bonde skulde paa Postdagene gaa hjemmefra Kl. 5
om Morgenen. Hans Kone var derfor tidlig oppe for at
smøre et Fad Mellemmader. Tallerkenen med Maden
samt et Glas godt hjemmebrygget 01 stillede hun hen
ved hans Seng. Han spiste det, inden han skulde op
p aa den lange Vandring, drak Øllet, og saa var det
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om at komme du af „Sengehalmen“ og i en Fart komme
i Tøjet.
Vandringen gik saa ad Maarup til, over den c. 6 km
lange Hede, som paa den Tid endnu ikke var beplantet,
til Langør, videre til Stauns, Toftebjerg, Alstrup og Øster
by. Fra denne By gik der den Gang en Sti til Onsbjerg.
I Onsbjerg afleverede han Posten til Mikkel Stoffer, som
han populært kaldtes, men egentlig hed han Mortensen.
Mikkel Stoffer bragte Posten over Pillemark til Kol
by. Naar Mikkel Bonde havde faaet Posten, travede han
ad samme trælse Vej tilbage til Nordby. Det blev tilsam
men ca. 5 Mil ad daarlige Veje og Stier, over Heden, ofte
i Mulm og Mørke, i Sne eller Slud; men han var i Besid
delse af et godt Humør.
I de første Aar skulde han, saa vidt jeg ved, ikke
vente, til den anden Mikkel var kommet fra Kolby; Mikkel
Bonde travede til Nordby med den Post, der var fra Da
gene før — lidt Forsinkelse paa nogle Dage spillede ingen
Rolle den Gang.
Da Mikkel Bonde begyndte at gaa med Post til Nord
by, havde han kun 1 Avis med — siger og skriver een —
enkelte Breve og nogle Pakker, og der var næppe mere
til de andre Byer paa Ruten.
Det varede dog ikke længe, før nogle af Bønderne
slog sig sammen om en Avis — ofte 5—6 Stykker. Han
fik maaske en halv Snes til hele Ruten.
Det stod i Kontrakten, at han for de 2 Mark skulde
bære 30 Pund (15 kg), og hvis det blev over, skulde han
have Ekstrabetaling — dog, det skete aldrig i de 15 Aar,
han tog Turen til Fods. Det kunde egentlig ogsaa være
nok at skulle slæbe op til 30 Pund den lange Vej. Han
lagde Posten til Byerne, som han passerede, ind et bestemt
Sted i hver By, og saa kunde Folk selv komme og hente
Posten eller høre, om der var noget til dem.
Mikkel Bonde kunde almindeligvis være hjemme ved
Middagstid. Den varme Mad var altid parat, og saa snart
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han havde stillet sin Sult og faaet en lille Lur, gik han
paa Arbejde hos Bønderne, bandt Halm efter Maskinen
eller hjalp til i Høsten eller ved Høslæt, hvor hans Kone
havde hjulpet til om Formiddagen. Myreflittige og spar
sommelige var de — begyndte med de bare Næver, som
man siger.
I Nordby skulde Folk selv hente deres Post hos Mik
kel Bonde, hvis Hus laa bag Prætsegaarden med Gavlen
ud mod Hæderlighedsgyden (alle Gader i Nordby har fra
gammel Tid Navn), nede ved Hæderlighedsbrønden (nu
fredet af Nationalmuseet). Ofte kunde de gaa forgæves —
der var intet, men kom de ikke, kunde det ske, at der
var Brev. Derfor fik de den Akkord gennemført, at Mik
kel Bonde skulde bringe Brevene ud imod at faa 2 Skilling
(4 Øre) pr. Brev — senere 5 Øre.
En Del sendte og fik Breve med Skippere, der sejlede
til Aarhus.
11872 blev der oprettet Landpostruter, og saa afleve
rede Mikkel Bonde naturligvis til dem.
— Det bestemtes i 1878, at Posten skulde befordres
med Køretøj, mere Post var der jo blevet gennem Aarene,
og Postmester Beissenherz bad da Mikkel Bonde om at
overtage den kørende Postrute Nordby—Taftebjerg—
Østerby—Onsbjerg. Han havde dog store Betænkelighe
der; hvordan skulde han skaffe Penge til Hest og Vogn,
maatte han ikke hellere opgive Ruten? Saa gik han op
og fortalte Købmand Niels Nygaard (P. Nygaards Far),
at Beissenherz vilde have ham til at fortsætte som kø
rende Landpost, „men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal
sige til det“; men saa sagde Købmanden: „Du er da ikke
i Tvivl om, hvad du skal svare. Du skal naturligvis tage
imod det og svare Ja.“ Jo, men Mikkel Bonde kunde da
ikke regne ud, hvordan han skulde skaffe Penge til Hest
og Vogn. „Det skal du ikke bryde dig om“, sagde Ny
gaard, „gaa du hen til Ras Foged og bed ham hjælpe dig
med at købe Hest og Vogn. Pengene kan du faa hos mig,
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og saa kan du betale dem tilbage i Afdrag; thi jeg ken
der dig og stoler paa dig.“ (Ejendommeligt saa ens denne
Tildragelse er som mellem S. Tønnesen og Købmand A.
P. Andersen — karakteristisk for Forholdet mellem de
solide Postmænd og de reelle og forstaaende gamle Køb
mænd.)
Saa fik han paa den Maade en Hest og en lille Fjeder
vogn.
Nu gik Turen lettere for Mikkel Bonde, men allige
vel, der var jo mange drøje, kolde Ture, især Vinterdage,
naar Vinterstormen peb, eller Snefoget satte ind; men i
mange Aar kørte han uden Overtøj. Et Halstørklæde havde
han bundet om Halsen og forom den nederste Del af An
sigtet. Det kunde, fortæller hans Datter, Fru Grønfeldt,
til Tider være frosset til, saa vi maatte rive det af ham,
naar han kom hjem.
I Vinteren 1888 var der saa megen Sne, at han i 7
Uger maatte køre Posten over i Kane. Særlig slemt var
det med Sne langs Strandbakkerne ved Kanhave og sydpaa.
Der har jo ogsaa i Halvfemserne været mange slemme
Sne- og Isvintre.
Da Postskibene nu kom tidligere til Kaasen (Kolby
St.), maatte Mikkel Bonde køre hjemme fra Nordby alle
rede Kl. 4^2 om Morgenen, saa skulde Hesten have et tid
ligt Morgenfoder, og det fik han Vægteren til at give den.
— I Nordby gik der tidligere, som i de fleste andre
Byer i ældre Tid, to Vægtere. Den ene gik til Kl. 2 om
Natten, og saa gik den anden fra Kl. 2 til Morgen.
De skulde vogte Byen for Skarnsfolk og for Ildsvaade, særlig det sidste kunde der være Grund til Agt
somhed overfor; thi Nordby var jo den Gang meget mere
sammenbygget end nu. Nede ved Hæderlighedsgyden laa
der saaledes 7 Gaarde saa tæt sammenbygget, at man paa
Husrygningerne kunde gaa fra den ene til den anden —
over dem alle syv. Disse Vægtere gik allesammen deres
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Ture rundt i Byen, syngende deres Vægtervers hver Time,
hvori de ikke alene meldte Timen, men ogsaa Vindretnin
gen; thi der boede mange Skippere i Nordby — mange
Gaardmænd havde deres Skude i Søen. Nogle siger, at
Vægterne ogsaa en Overgang angav Vindstyrken, f. Eks.
Nordvest Storm, Sydvest Blæst o. s. v. — De hørte ogsaa
efter, om der var Uro i Gaardenes Stalde. Havde en Hest
revet sig løs, eller en Ko skulde kælve, saa kaldte de paa
Manden i Gaarden. De kaldte ogsaa, naar Kvindfolkene
skulde tidlig op for at bage.
Lønnen var yderst ringe. Efter hvad der opgives,
fik de hver en Løn af c. 25 Rigsdaler, senere 50 Kr. om
Aaret.
De to sidste Vægtere i Nordby var Peder Viller (Viller-Peter kaldte de ham) og Jens Peter Degn. De sidste
4—5 Aar var Jens Peter Degn alene om det, og de to
sidste Vægtere sang ikke.
Vægterinstitutionen i Nordby ophørte 1900.
Mikkel Bondes Hest skulde jo fodres godt inden den
lange Tur, og han havde da den Akkord med Vægteren,
at han skulde give Hesten Morgenfoder lidt før Kl. 4. Til
Gengæld skulde Vægteren have Frokost senere paa Dagen.
— Det var, som tidligere omtalt, Skik, at Folk selv
kom og afleverede de Postsager hos Mikkel Bonde, som
de vilde have med. De kom ofte noget sent med Brevene,
og Mikkel Bonde og Hustru gik tidligt til Ro, saa de var
ofte gaaet i Seng, naar der kom Folk med Breve; men da
Dørene — efter gammel Skik — aldrig var laaset, gik Folk
aligevel ind og afleverede Brevene eller lagde dem paa
Bordet. Engang kom en Kone af deres bedste Bekendt
skab og gode Omgangsvenner ret sent ind i Huset. Hun
var en rigtig Skælmsmester og vilde have lidt „Sjov i
Gaden“, saa hun fumlede omkring derinde, saa de slum
rende skulde vaagne, blive forskrækkede og tro, at det
var Tyve. Mikkel Bonde vaagnede og troede, at det var
Tyve, hvorfor han straks sprang ud af Sengen for at slaa
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en Klo i Tyvene. Da han var lige ved hende, tog hun og
lettede hans Skjorte op bagi og gav ham et Klask i En
den. Nu blev de klar over, hvem det var, men det tog no
gen Tid, inden de kunde goutere Spasen. En anden Gang
kom Pastor Borgens Døtre noget sent derind. De kom til
at støde mod en Pels, og Dagmar Borgen raabte: „Uh,
vi blev saa bange, for det var saa laaddent —“, saa fik
man sig en hjertelig Latter.
Man har stadig faaet Lov til at beholde det for Pu
blikum saa udmærkede System, saaledes at der endnu den
Dag i Dag er Indleveringssteder hos alle Landpostbudene
— dog nu til bestemte Dagtimer.
Medens Ove Rode, som repræsenterede Kalundborg—
Samsø-Kredsen i Folketinget fra 1910—27, var Indenrigs
minister, var der Overvejelser fremme om at inddrage
dette System, som ikke findes andre Steder i Landet, men
Rode sagde til Overpostinspektør Jacob Andersen, Aar
hus: Dette er et Gode, som Samsingerne ønsker at be
holde, og som de altid har haft, det maa De ikke tage fra
dem, — og det blev heldigvis bibeholdt.
Da Mikkel Bonde begyndte med Hestekøretøj, fik han
bedre Tid til at foretage sig andet ved Siden af under
Rutens Besørgelse; thi Timesedler og den Slags, som de
kørende Poste nu skal rette sig efter, havde man ikke,
og Mikkel Bonde vilde gerne skaffe sig lidt Ekstrafor
tjeneste.
Nu var der paa den Tid en Slagter i Nordby, Ole
Mikkelsen, og de sluttede den Overenskomst, at Mikkel
Bonde skulde aftage Kød hos ham til Forhandling paa
Sydsamsø. Samtidig med, at han besørgede sin Postrute,
solgte han Kød rundt om paa Sydlandet, selvfølgelig sær
lig paa den Vej, som han alligevel skulde køre. Han fik
oparbejdet sig en hel Del Handel med Kød, og det hjalp
godt til hans ellers sparsommelige Fortjeneste ved Post
væsenet.
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Naar der var Passagerer med, satte han Agestolen
tilbage i Vognen, og saa sad Mikkel Bonde selv paa et
Agebrædt foran.
Svigersønnen, Andreas Grønfeldt, som nu er Postfø
rer for Ruten, fortæller videre: Jeg sagde en Gang til min
Svigerfader:„Der er mange, som vil køre med, saa vi maa
hellere indrette Vognen med Char-å-banc Sæder“, og saaledes blev det. Vi kørte dog kun med een Hest lige til
1900, men saa var det en Dag, at Lærer Hummeluhr, som
da var Andenlærer i Nordby, kørte med. Han sagde: „Vi
er seks paa Vognen, og det er for meget for een Hest. Ved
De, at det er Dyrplageri?" Ja, vi maatte indrømme det,
og saa fik vi to Heste. Jeg var begyndt at køre med i
1897, men min Svigerfader blev ved som Postfører indtil
1904. Da blev han meget daarlig.
En Dag kaldte Postmester Andersen, Tranebjerg, mig
ind paa Kontoret og sagde til mig: „De har aldrig sagt
noget til mig, Grønfeldt, om De vil overtage Ruten efter
Deres Svigerfar, men sig mig det nu; vil De have den efter
ham?" Det var ogsaa min Svigerfars Ønske, og saaledes
blev det.
Jeg overtog Ruten 1. Maj 1904, og min Svigerfar,
som havde besørget Ruten i 41 Aar, døde 23. Juni samme
Aar.
Jeg erindrer ikke, hvornaar vi begyndte at køre igen
nem til Tranebjerg, men det var vist omkring ved 1893.
I 1908 fik jeg den lukkede gule Postvogn til 2 Heste,
og fra 1919 gik jeg over til Bildrift. — Nu kører Grønfeldt
med en 1. Klasses tip-top Bil og kører igennem til Kolby
Kaas.
Det er vel nok sjældent, at Postbesørgelsen paa samme
Rute nu i 73 Aar har været besørget af kun 2 Mænd, Svi
gerfader og Svigersøn. Grønfeldt ser ud til at kunne tage
Tørnen endnu en Række Aar.
I al den Tid, jeg har haft med Postbesørgelsen at
gøre, siger Grønfeldt, har der ikke været en eneste Gang,
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ikke en eneste Dag, hvor vi ikke har bragt Posten fra
Nordby.
Det er vel nok godt gjort; thi i dette store Spand af
Aar har der ofte været strenge Vintre med Snestorme
o. s. v. — Hvordan Vejret saa var — ud kørte de, og igen
nem til Tranebjerg kom de, men det var ikke altid, de
kunde naa hjem samme Dag. Det kunde maaske trænge
til en lille Forklaring, og det er da denne: Postskibene
anløb nu, fra Turen Korsør—Aarhus hørte op og gik over
til Kalundborg—Aarhus, Samsø ved 1—2-Tiden. Dette
førte med sig, at Nordbyposten ikke kunde køre fra Trane
bjerg før Kl. 4 Eftermiddag, i Snevejr ofte senere. Det
var tit bælgmørkt, eller som man ofte sagde, brand-raven
de mørkt. Storm og Fygning tog ofte til, og Snekasterne
kunde jo ikke gaa og „kaste op“ hele Aftenen.
I 1898, da der saaledes var en frygtelig Mængde Sne,
maatte Mikkel Bonde og Andreas Grønfeldt en Gang bo
nede hos Slagtermester Erik Nielsens i Tranebjerg to
Nætter i Træk — det var umuligt at forcere Sneen og
komme hjem. De kom nu hver Dag i Vintertiden ned hos
Slagter Nielsens, for hans Kone, afdøde Fru Karen Bonde
Nielsen, var af Familien.
En anden Gang, det var i Begyndelsen af dette Aarhundrede, maatte Grønfeldt overnatte hos Gaardejer Mar
tin Jensen, Toftebjerg. Et Sted, hvor det altid var meget
galt med Sne, var henne i Østerby, saa de har ofte maattet
spænde fra hos Møller-Egede paa Østerholm. Endelig en
Gang for nogle Aar siden — det var vist i Vinteren 1928—
29, maatte A. Grønfeldt og et Par Passagerer til Nordby
bo i 3 Nætter paa Flinchs Hotel i Tranebjerg — før var
det umuligt at komme igennem.
Da Sneen i 1936 saa stærkt satte ind, maatte Grøn
feldt ogsaa prøve at bringe Posttaskerne over paa Heste
ryg. Ja, vi tog mange drøje Ture, saa Tøjet var gennemvaadt eller stivfrosset, naar jeg kom hjem, siger Grøn
feldt, og saa kunde Tankerne jo komme om at høre op,
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men naar jeg saa havde faaet Middagsmaden og var tøet
godt op, ja, saa var man klar over, at det nu alligevel var
det, man var blevet vant til og havde faaet Interesse for,
og alle Ubehageligheder var glemt.
Indtil 1866 havde vi jo ingen Telegrafledning paa
Samsø. 11864 begyndte man at arbejde paa den, og i 1866
blev der Telegrafstation i Tranebjerg. Telegrafen paa
Samsø var og er endnu Forbindelsen mellem Sjælland
(Røsnæs) og Jylland. Men først i 1874 kom Telegrafen
til Nordby, hvor den til at begynde med var hos Lærer
Larsen. Det var en Vinter efter denne Tid — i en forry
gende Snestorm —, at jeg kørte over Heden mod Trane
bjerg, siger Grønfeldt. Pludselig standser Hestene og
staar og slaar saa underligt med Benene. Jeg maatte af
og saa nu, at Hestene havde faaet Benene indviklet i Telegraftraade. Det viste sig, at Pælene var væltet paa en lang
Strækning. Det var forfærdelig koldt at staa der paa den
vildene Hede i den bidende Vind og med Sneen fygende
om Ørene og rette Traade ud og vikle dem af Hestenes
Hove. Saa maatte jeg spænde Hestene fra, lade Vognen
staa, tage Posttasker og Værdiforsendelser og ride hjem
med det. Derefter fik jeg fat paa en Kane, og saa gik det
med Posten til Tranebjerg, men saa kunde man vel nok
ogsaa trænge til at faa noget varmt inden for Vesten,
altsaa.
Væltet? Ja, skønt det ofte var brandmørkt, naar jeg
kørte hjemad, har jeg kun kørt i Grøften to Gange. Den
ene Gang var, da jeg havde Hestekøretøj og den gamle
gule Vogn. Det gik galt i Svinget ude ved „Elle“ (Toftebjergsvinget). Inde i Vognen sad en meget svær Herre,
en Rejseagent. Han kunde ikke faa Døren op og komme
ud, saa jeg maatte hale ham ud ad Vinduet bagi, og det
var vel nok strengt, men ud kom han da. Vi kom snart
paa ret Køl igen og fortsatte til Nordby. Den anden Gang
var under Snestormen i Vinter (1936), da Postbilen skred
ud med Hjulene i Grøften ved Lundsgaard, Onsbjerg. Den
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væltede dog ikke, og vi fik den slæbt op, saa vi kunde
fortsætte.
Engang i Slutningen af 1890’erne var Stormen saa
haard, at det var umuligt at holde Enspændervognen paa
Vejen. Stormen vilde kaste den i Grøften — skønt der
var tre voksne Mand „om Bord i Fregatten". Den gaar
ikke, sagde Mikkel Bonde, og saa blev de to sendt af Vog
nen for at tage Sten fra en større Stenbunke ved Vejen
og lægge op i Vognen. Da den fik tilstrækkelig Ballast,
slingrede „Skuden" (Vognen) ikke mere. Der kan ogsaa
staa en vældig Storm ind, naar man kører fra Toftebjerg
mod Landevejen.
Har De eller Deres Svigerfader aldrig været bange
eller oplevet Forsøg paa Overfald eller lignende? spørger
jeg.
Nej, siger Grønfeldt, det har ingen af os; og det er
jo fredelige Folk her paa Samsø.
Nu sker næsten alle Pengeforsendelser pr. Check, men
tidligere, da man altid afregnede med Kontanter, kørte vi
Postførere ofte med mange Penge og Værdier. Et Aar i
Postmester Andersens Tid summede (talte) han en Dag
sammen, hvor mange Penge jeg skulde have med paa min
Rute. Der var Mælkepenge til Besser Mejeri, som jo skulde
ud til M. H. Jensen i Alstrup, og til Nordby Mejeri, og da
det var en Fredag, var der ogsaa Svinepenge, saa det blev
ialt til 85.000 Kr. — Postmester Andersen spurgte mig,
om jeg havde Revolver med for Tilfælde af Overfald, altsaa. Nej, her paa Samsø er Folk skikkelige, saa her er
ingen Fare, altsaa.
Jeg fik aldrig Revolver og har aldrig været ude for
noget af den Slags.
Som et Eksempel paa, hvor meget Postsagernes
Mængde er steget, kan jeg na?vne, at gamle Søren Tønnesen i 1905 eller 1906 en Juleaften sagde: Der er stor Post
i Dag, hele 40 Pakker (til Tranebjerg Postkontor) . Nu
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har vi 500 Pakker ud og lige saa mange ind til Trane
bjerg Postkontor den travleste Dag i Juleugen.
Indtil 1919 standsede Nordby-Ruten i Tranebjerg, og
saa maatte Grønfeldt gaa her, medens S. Tønnesen var ved
Kolby Kaas — indtil 6 Timer hver Dag. Det var, udtaler
han, meget trist i de første Aar (G. begyndte 1897 at
tage Turen med), men snart lærte han nogle at kende.
Senere begyndte han at udnytte Tiden. Han fik fat paa
en Cykle, og saa kørte han omkring paa denne og slog
mangen Grisehandel og mangen en Snak af med Folk.
Det gav Tidkort, men sikkert ogsaa en god Biindtægt. Se
nere slog Grønfeldt ogsaa ind paa Hestehandelen — og
han har Forstand paa Heste og var dygtig til at handle
med dem, saa der samledes Velstand til Huse. For 20 Aar
siden byggede Grønfeldt sit store, smukke Hjem ude mel
lem Nordby og Maarup, hvor han havde købt Jord, saa
han havde nok baade til Heste og Køer.
Metha Grønfeldt har nok at gøre hjemme, og Hjem
met holdes skinnende og fint. Middagsmaden staar altid
paa Bordet, naar Andreas Grønfeldt kommer hjem.
I 1919 indførtes Bildrift, og Grønfeldt har altid holdt
moderne Biler, saa den Tur, der tidligere med Enspænder
tog 3 Timer, gøres nu paa en halv Time.
Selv hans nuværende Postbil, hvori der kan være om
kring en Snes Passagerer, er daglig „godt belagt" paa
Turen Nordby—Tranebjerg.
Sidste Sommer, da Postskibene gik hver en Dobbelt
tur, kørte Grønfeldt tre Dobbeltture paa Ruten.

En gammel Postmand fortæller.
Inden gamle Postkører Søren Tønnesen for et Par
Aar siden døde, fik jeg ham, der i mange Aar havde været
i Postvæsenets Tjeneste, til at fortælle en Del af, hvad
han kunde mindes angaaende Postbesørgelsen paa Øen.
Søren Tønnesen fortæller bl. a.: Indtil 1861 udgik
Posten fra Ballen, hvor Postmester Beissenherz boede i
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Færgegaarden til nævnte Aar. Fra Ballen gik der eet
Postbud over Langemark til Besser, og eet Postbud gik
over Brundby, Ørby, Brattingsborg til Kolby. En tredie
bragte Posten vesterlands til Tranebjerg, Onsbjerg og
videre til Nordby. Det var en eller to Gange om Ugen.
Han, der gik til Nordby, handlede samtidig med Hvede
brød, som han bragte med fra Bageren i Onsbjerg.
Fra 1861
udgik Posten fra Kolby. Postmester Beissenherz havde
købt Dalsgaard — mellem Kolby og Kolby Kaas — og
her blev saa Posthuset i en lang Aarrække. Samme Aar
var Post Lund (Thomas Lund) kommet til Samsø, og han
blev den første kørende Post paa Samsø. Han boede nede
i Besser. Han kørte med en Enspændervogn, i mange Aar
med en hvid Hest, der hed »Munter«, og den svarede til
sit Navn lige til sin Alderdom; og det kunde nok tiltræn
ges, at den havde et godt Humør; thi det var ofte drøje
Ture og lange Ventetider, den havde. Post Lund hentede
Posten ved Kaasen, kørte den op til »Dalsgaard« (»Post
huset«), hvor den blev sorteret. Det kunde i de første
Aaringer ikke tage lang Tid, da der kun var faa Aviser
og Breve, men en Del Pakker. Efter Sorteringen kørte
han over Kolby til Brattingsborg, hvor han afleverede
Gaardens Posttaske, til Ørby, hvor Posten blev lagt af
hos Købmand Troels Mikkelsen (der, hvor nu Bager
Schrøder bor), videre til Brundby, hvor Posten blev lagt
af hos Gaardmand Søren Sønder, som tillige drev Køb
mandshandel og en Slags Værtshus, hvor Bønderne ofte
kom hen og fik Toddyer (Romtoddyer) eller »smaa Sorte«
(Kaffepunche). I Reglen var der Folk, naar Post Lund
kom, og saa pokulerede han ofte med dem. Det hændte
tit, at han holdt der et Par Timer, og saa naaede han som
Regel at blive fuld. Min Far, Husmand Jens Tønnesen,
boede i Brundby, og det hændte ofte, naar vi kom hjem
fra Skole, at Lund holdt i S. Sønders Gaard endnu. Jo-
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Det gamle Posthorn fra Samsø.

hannes Pedersen (Postbud Bertel Pedersens Bror) og jeg
var et Par store Knægte, og vi vilde jo godt have lidt
»Sjov i Gaden«, saa morede vi os sommetider med at løbe
hen i S. Sønders Gaard. Medens den ene af os trak Post
Lunds Hest lidt frem, raabte den anden: »Lund, nu er
»Munter« løbet!«, og saa maatte han jo op i en Fart —
eller saa hurtigt han kunde — og væk var vi.
Saa gik Turen videre til Tranebjerg, hvor Posten blev
lagt af hos Søren Davidsen (o: David Sørensens Far).
I Torup blev den lagt af hos gamle Købmand Mønsted.
Man kan forstaa, at det ofte blev ud paa Aftenen, inden
Post Lund naaede Besser, hvor Folk selv skulde hente
Posten hos ham. Det var ofte Børnene, der blev sendt
efter Post. Afdøde M. S. Holm, »Madebjerggaard«, for
talte mig saaledes, at da han engang som Dreng kom ned
for at hente Posten, fik han, ganske umotiveret, en Lus
sing af Post Lunds Datter.
Indtil 1887 maatte Folk selv hente Posten der, hvor
den blev lagt af. I Brundby havde de dog den frivillige
Overenskomst, at Lund skulde bringe dem Brevene imod
at faa 1 Skilling (2 Øre) pr. Brev. Paa Vestsiden af Øen
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gik Mikkel Bonde med Post fra Nordby til Onsbjerg i 15
Aar. Saa skulde Mikkel Mortensen (Mikkel Stoffer, som
han kaldtes), gaa videre ad Pillemark til Kaasen og til
bage til Onsbjerg. Her deltes Posten, og Mikkel Bonde
gik tilbage til Nordby med Post.
Det var dog kun hveranden Søgnedag — det var nok
i de Tider.
Saa i 1887 kom der Postomdeling paa Samsø med
Postbude i forskellige Byer.
Afdøde Postmester C. Andersen var kommet til Tra
nebjerg i 1883, som Postassistent og Telegrafbestyrer.
Posthus og Telegrafstation laa den Gang, hvor nu Afholdshotellet ligger. Tidligere havde der været Apotek.
Paa de gamle Generalstabskort er Posthuset afmærket
til at ligge der ...
Der meldte sig mange til Stillingen som Postbud i
1887. Jeg blev ansat paa Ruten: Torup—Langemark—
Sannholm—Holmsborg—Østerløkken—Tranebjerg,
Ud
flyttere og Fr. Jørgensen paa Pillemark Mark (nu J: J.
Jørgensen). Nu er Ruten delt imellem 3 Postbude.
At jeg kom ind i Postvæsenet gik iøvrigt saadan til:
Grosserer M. Gylling var nede hos Postmester Andersen,
og Postmesteren sagde: »Her er saa mange flinke, unge
Mennesker, der søger Stillingen. Jeg vilde gerne give dem
en Rute allesammen, men jeg ved ikke, hvem jeg skal
vælge.«
»Lad os se Ansøgningerne«, sagde Gylling. Min laa
nederst i Bunken, men da Gylling saa den, sagde han:
»Tag ham, for min Bror (Gaardejer R. P. Gylling) siger,
at det er saa meget en dygtig Mand til at arbejde, og saa
er han hurtig og ekspedit.« Og saadan blev det mig, der
fik denne store Rute.
Jeg fik 66 Øre om Dagen for hele Ruten, og jeg skulde
besørge den fra Kl. 6—9. Det maatte derfor gaa i Løb.
Om Dagen havde jeg Plads hos Bønderne, dels hos
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R. P. Gylling og dels hos Chr. Kiærulff og fik 50 Øre og
Kosten.
Naar Klokken var 6, Tasken paa Nakken og i Trav
paa den lange Løbetur. Nu hjalp det jo nok, at jeg har
lange Ben.
Hos Gaardmand Niels Snedker i Torup stod der al
tid en Læskedrik parat til mig. Naar jeg saa naaede hen
til Brygger Ole Madsen i Langemark, stod der, naar de
var i Marken, altid en Muk (Kande) med Hvidtøl og et
Glas til mig. Ole Madsen havde sagt, at jeg bare skulde
slukke min Tørst. Paa Sannholm fik jeg altid en Kop The.
Naar jeg kom hjem og saa om Søndagen, maatte jeg
passe min egen Jordlod; og jeg holdt aldrig af at være
bagefter med mit Landbrug. Naa, jeg var jo ung og
stærk den Gang, saa det gik udmærket; men i de mørke
Vinteraftener kunde det ofte være en træls Posttur, men
en Postmand skal altid have et godt Humør; og det har
jeg haft.
I 1887 kom der Diligence fra Kolby Kaas over Trane
bjerg til Besser, og den havde Post Lund, indtil han i 1890
trak sig tilbage.
Der var nu (fra 1887) ogsaa kørende Post fra Bal
len over Brundby—Ørby—Brattingsborg til Kaasen. Des
uden Vogn fra Onsbjerg til Kaasen, som Mikkel Morten
sen fik, og Nordby—Onsbjerg, som besørgedes af Mikkel
Bonde. Da Post Lund trak sig tilbage i 1890 efter at have
kørt Post i 29 Aar, fik jeg Diligencen, og M. J. Mortensen,
»Strandlyst«, overtog min Landpostrute.
Fra Ballen til Kaasen kørte først Jens Skomager,
senere Post Jensen og nu Knud Pedersen.
Jo, jeg havde mit Posthorn, men brugte det aldrig,
selv om jeg nok kunde blæse »En Postillion i Frakke rød«,
thi jeg kan spille paa Violin, men Postmester Andersen
fritog mig for det, og jeg brugte i Stedet for en Fløjte.
Post Lund blæste lidt engang imellem, men kun, naar
han var i »højt Humør«.
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Jeg skulde køre fra Besser Kl. 10 om Formiddagen
— Ruten udgik herfra, men jeg foretrak at blive boende
i Tranebjerg, selv om jeg maatte køre den Ekstratur,
Morgen og Aften. 35 Minutter senere skulde jeg være i
Tranebjerg. Fra Tranebjerg Kl. 12, og Kl. 12,55 skulde
jeg være i Kaasen. Posthuset var i »Dalsgaard« til 1900,
da det blev flyttet til Kaasen, hvor det nuværende Post
hus var blevet bygget. Beissenhertz skulde have haft 50
Aars Jubilæum som Postmand, men han døde et Par
Maaneder forud. Vi havde 40 Aars Jubilæum for ham
nede hos Holm-Madsen i Onsbjerg Gæstgivergaard i 1890.
Beissenherz havde oprindelig været Overforvalter
paa Brattingsborg. Han drev den store Gaard udmærket,
og han interesserede sig ogsaa mere for Driften af »Dals
gaard« end for Postvæsenet.
Beissenherz var en godgørende Mand. Han modtog
mig smukt, da jeg blev ansat. Min Far, Jens Tønnesen,
der var en meget interesseret Havemand, havde podet
Træer for Beissenherz; og de havde ogsaa arbejdet sam
men i Kreditforeningen.
Engang i Høhøsten kom en gift Datter hjem. Beissen
herz havde ikke god Tid til at tage ned at hente hende. Saa
sagde han til mig: »De kender jo min Datter. Tag mod
hende, og tag hende med herop, for jeg har saa travlt
med Høet.« Denne Datter var gift med en Proprietær
fra Gaarden »Fladbirk« i Nordjylland. Hun morede
sig meget over, at jeg skulde tage imod hende og sagde:
»Ja, det vil jeg tro, at han har travlt med Høet.«
Næste Dag stod der en hel Tøndesæk fyldt med
Havre for den lille Køretur, som jo efter Afstanden kun
kunde dreje sig om 10 Øre. En Vinter laante Beissenherz
en Hest hos mig i 50 Dage. Den blev smælfed, og jeg fik
endda 50 Kr. i Leje.
En af de værste Ture, jeg har været ude for, var den
11. Januar 1908. Jeg var 4 Timer om at køre fra Kolby
Kaas til Gaardejer Morten Holm Jensens Ejendom mel-
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Postkører S. Tønnesen uden for sit Hjem.
(Svigermoderen staar med Posthornet.)

lem Permelille og Tranebjerg. Det er i moderne Maal
netop 5 km, saa man vil forstaa, at det kun gik langsomt
fremad; men det var ogsaa et forfærdeligt Vejr med Sne
storm, »Rog og Fog«, som vi siger paa Sams. Der var,
heldigvis da, ingen Passagerer med inde i »den gule«.
Hestene asede og masede sig af Sted med Sveden driven
de ned af sig, trods Kulden. Jeg maatte gaa foran paa
flere Steder for at lede Hestene. Nogle Steder, som oppe
ved »Højvang«, var der »vist af«, og det betød jo, at paa
det Stykke skulde man bort fra Vejen og køre ind over
Marken. Saadanne »Afvisere« eller Vejmærker var der
saa med kort Afstand, saa man kunde orientere sig med
Hensyn til Retningen, og længere henne var der Afvisere,
som viste ud paa Landevejen.
Det var Snefogeden, som med sit Mandskab havde
sat disse Afvisere. Dette System behøvede man ikke at
bruge saa meget som tidligere, da der ofte var høje Gær
der og Pileplantning ved Vejene, det samlede paa Sneen.
Dengang hændte det ofte, at Snefogeden allerede i Okto-
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ber Maaned gik ud og afmærkede saadanne Ekstraveje
over Folks Marker, men man brugte dem jo ikke, før det
var nødvendigt.
Da jeg lige var kommet forbi Permelille-Smedens,
»vistes ind«, og »den gule« skumplede ind paa Marken,
i Vindsiden naturligvis, for paa Læsiden lagde Sneen sig
jo. Desuden kunde jeg ved Lygternes Skin jo nok se, at
»hele Kassen« (o: Vejen) var røget fuld af Sne.
Der var mærkelig nok ikke »vist ud« henne ved
Gaardejer Holm Jensens, men fra Korsvejen ved Bertel
Eriksen var det næsten umuligt at trænge videre frem.
Hestene pustede og svedte og kunde snart ikke mere.
Endelig faldt begge Hestene i Snedriven ved Morten Holm
Jensens Ejendom. Gaardejeren og hans Karl kom nu ud
og hjalp mig at faa Tøjet spændt fra, og endelig lykkedes
det os at faa Hestene op og ind i Stalden, hvor de senere
blev gnedet godt tørre og fik sig et ordentligt Foder og
en tiltrængt Hvile. —
Morten Holm Jensen vilde have mig med ind, saa jeg
kunde blive tøet op, faa lidt Hvile og lidt varmt i Livet,
men jeg vidste jo, at det var min Pligt at føre Postsæk
ken til Posthuset.
Vi fik saa med nogen Besvær Postsækken af — den
vejede sine 150 Pund, for det var en Fredag, hvor alle de
illustrerede Ugeblade var med. Jeg fik den paa Nakken
og faldt flere Gange i Sneen med den; nogle Steder gik
Sneen mig næsten til Armene. Det var træls at komme
paa Benene igen og faa Sækken paa Nakken, jeg tænkte
flere Gange, at dersom Sneen paa et ret langt Stykke blev
ved at ligge lige saa højt, saa naaede jeg næppe Post
huset de første Timer, men frem skulde jeg, og frem
vilde jeg.
Da jeg kom ca. en halv Kilomter frem, mødte jeg et
Hold Snekastere fra Tranebjerg. Det var nede ved Jens
Peder Jensens »Hytte«, som vi kaldte den — nu er den
revet ned, men den laa ved Svinget. En af Snekasterne,
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Gartner H. E. Hansen, sagde: »Nu har Søren Tønnesen
haft det haardt nok, nu maa vi løse af; og de bar saa
skiftevis Postsækken for mig lige til Posthuset.
Mester blev meget forbavset ved at se mig; og jeg
fortalte ham hele Historien.
»Ja«, sagde han, »De burde egentlig være blevet ved
Kolby Kaas; men har De sørget for at faa Postpakkerne
ind hos Gaardmanden, som der staar i Reglementet, at
det skal i saadanne Tilfælde være »i Husly under Laas«?«
Jeg maatte jo svare, og sagde, som Sandheden var, at jeg
først kom i Tanker om Forglemmelsen, da jeg var kom
met et Stykke hen ad Vejen, men, trøtsede jeg Postmester
og mig selv med: »Der kommer ingen og tager dem, her
paa Samsø er der ingen, der stjæler, og hvem kan iøvrigt
vide, at Postvognen holder der, og at der er noget i den;
men jeg skal gaa derud.«
„Nej, saamænd skal De ej“, sagde Mester. „Nu skal
De gaa hjem og faa Deres Middagsmad (Klokken var da
blevet 8, ja, nu siger man 20) og faa Dem varmet op; men
hvor mange Postpakker var der?« Jeg kunde svare, at
der var 14 almindelige Pakker, ingen værdibetegnede, og
at de alle laa inde i Vognen.
Jeg gik saa hjem; men da jeg skulde slaa Kraven
paa Kavajen (min Kørekappe) ned, røg en Flig af Øret
med, for det var frosset til, og jeg gik en Tid med For
frysninger i Ørerne.
Baade Kappe og Bukser kunde »staa alene«, stive
som Pinde af Frost og Sne.
Da jeg havde spist og var tøet op, travede jeg alli
gevel ud til Gaarden for at faa Pakkerne ind; thi Sam
vittigheden vilde ikke lade mig i Ro.
»Havde du bare sagt det«, sagde M. Holm Jensen,
»saa kunde vi have lagt de Pakker ind i »Soeiset« (Bryg
gerset) for dig.«
Jeg har i Tidernes Løb haft en Mængde Passagerer,
og tit fik jeg mig en god Passiar med dem i Sommertiden,
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naar de gerne vilde sidde ude paa Bukken hos mig i Ste
det for inde i den lukkede gule Vogn. Det var navnlig de
Fremmede, der kom til Øen om Sommeren, som tit kom
ind paa, at det maatte være et herligt Liv at køre Post;
thi her fra det høje Stade kunde man rigtig glæde sig over
Naturen. Jeg har ofte siddet og glædet mig herover, men
de tænkte nok ikke paa Turene i Regn og Sne, i Storm
og Mørke.
Man skulde jo stadig sidde og passe paa ,at det rig
tige Tempo blev holdt; og i de Dage havde Postkørerne,
i alle Tilfælde jeg, en Mængde Smaaærinder at besørge.
Det var i Regelen »en lille Tiøre« for hvert.
En Gang kørte jeg vild ude paa Gaardejer Ole Mad
sens Mark Nord for Langemark. Vi var i Langemark
»vist ud« paa Marken, og til Besser gik det nogenlunde,
da det endnu var lidt lyst, men ,,Rog og Fog“ var det.
Da jeg kørte tilbage, havde jeg en Passager med inde
i Vognen. Jeg vilde der, hvor der var vist af, lidt længere
ud paa Agrene, hvor der var bedre at køre, men da jeg
i det Herrens Vejr ikke kunde se ret langt, tabte jeg For
bindelsen med Vejen. Passageren stak Hovedet ud ad
Vognvinduet og sagde: „Hvor er vi?“
„Ja, det ved jeg ikke, men nu maa du komme ud paa
Bukken og holde Tømmen.u Jeg stod saa af og trak He
stene ved Milerne, medens jeg samtidig prøvede med Piske
skaftet, om vi skulde komme ned til den store Rende (Sø
renden) .
Paa een Gang lysnede det, Maanen tittede frem et
Øjeblik, og vi slap op paa Vejen til Torup.
Saa var det ved at gaa galt ved Indkørselen til Trane
bjerg, hvor nu min Brorsøn, Murermester J. J. Jensen,
bor; thi der havde Snekasterne skovlet for nær Grøften,
saa de „nærmer" Hjul gik i, men Vognen væltede dog ikke,
og vi kom endelig efter 3 Timers Forløb hjem, normalt
skulde Turen vare 35 Min.
Der var en gammel Mand i Langemark, der hed Mik-
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kel Mikkelsen. Han gik i mange Aar hver Dag ned som
Bestyrer hos Frøken Sørensen i Lindegaarden (Marinemaler C. F. Sørensens Fødested).
Et af de første Aar, jeg kørte Post, nåede jeg Mik
kel ude ved Besser Kirke. Det var et grusomt Regnvejr,
og jeg bød ham køre med. Det blev til, at jeg indbød ham
til at køre med hele Vinterhalvaaret hvert Aar. Jeg var
da ogsaa med til hans Guldbryllup, og da sagde han som
saa ofte: „Kan du huske, da vi fik Syd-Ost Snestorm?"
Jo, det kunde jeg nok, for vi var 2 Timer om at køre
fra Besser til Tranebjerg. Stormen rasede saa forfærde
ligt, at jeg maatte holde mange Gange, da Hestene næsten
ikke kunde gaa imod Vinden. Endelig kom vi da til Lange
mark, og saa sagde Mikkel, at han vilde følge mig til
Tranebjerg. „Ja, det kan du ogsaa", svarede jeg; „men
saa maa du hellere løbe hen og sige det til Konen, at hun
ikke skal vente dig i Nat." „Nej, jeg skal tilbage igen.“
„Ja, saa kan det jo ikke hjælpe mig, for saa skal jeg jo
følge dig herhen igen, og vi har nok baade af Mad og
Husly." „Ja, men jeg skal tilbage, for ellers kommer Kar
lene i Lindegaarden ikke tidligt nok op.“
Jeg mente jo, at selv om de paa saadan en Dag sov
lidt længere, var der ingen Skade sket ved det, men Mikkel
var pligtopfyldende til det yderste, saa han blev i Lange
mark.
Jeg kørte saa ene videre; men jeg lagde ikke Mærke
til, at Vinden sprang om, saa jeg fik „Bagvind". Da jeg
opdagede det, troede jeg, at Hestene var drejet for Vin
den ved Korsgaarden og nu gik ad Torup til. Ved at kigge
nøje om, fik jeg heldigvis Øje paa Vandstedet paa Slagter
E. Nielsens Mark, der laa Syd-Vest for Jens Fogeds Hus
ved Vejen, saa vidste jeg, hvor jeg var.
Da jeg endelig naaede hjem, maatte jeg spænde fra
„med Knoglerne", saa stivfrossen var jeg.
Heldigvis har jeg haft et Jernhelbred, men det skulde
der ogsaa til, naar man i de Dage vilde være Postkører.
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Paa min Postrute fik jeg naturligvis mange Venner,
men en af mine bedste Venner var afdøde Købmand A. P.
Andersen i Langemark. Han var en dygtig og til det yder
ste reel og rettænkende Købmand. Da jeg skulde til at
ovetrage Postkørselen i 1890, sagde Andersen, som jo
kendte mig godt fra de 3 Aar, jeg havde gaaet som Land
post paa Ruten, da jeg talte om at maatte tage et større
Laan for at begynde: „Nej, det skal De ikke, Tønnesen,
men De kan laane hos mig — en Hundredkroneseddel,
naar De trænger/' Ja, det vilde jeg jo gerne, men jeg
vilde og kunde intet love om, til hvad Tid Pengene kunde
blive tilbagebetalt, men jeg skulde betale, efter som jeg
fik noget tilovers. Jeg afleverede saa 15—20 Kr., efter
som jeg kunde afse dem, og da tre Aar var gaaet, kunde
vi gøre op, og fra den Dag vilde jeg altid betale forud.
Jeg kunde fortælle adskillige andre Træk om denne
gode Mand.
Afdøde Provst Simonsen i Besser holdt meget af at
gaa; naar han skulde til Kaasen, gik han i Reglen derned,
men det var nu ikke af Sparsommelighedshensyn; thi han
betalte altid for en Plads.
I Vinteren 1892—93 var der Isvinter og megen Sne,
saa ufremkommeligt, at jeg i 9—10 Uger kørte Post i en
lille Kane.
Søren Tønnesen, der var kendt af alle Samsinger og
af de fleste, som kom til Øen, kørte Post fra 1. April 1890
til 1. Oktober 1918, altsaa i 281/2 Aar. Han holdt op 3 Aar
for tidligt for at faa Pension, men de private Biler havde
begyndt at køre og tog mange af Passagererne. Post
væsenet indførte Postbiler, og det kunde den gamle Post
kører ikke tænke sig at være med til.
Han var kørende Landpost fra Besser til Tranebjerg,
men Postkontrahent Tranebjerg—Kaasen.
I den første Tid kørte Postvognene ikke om Søndagen,
senere blev Posten kørt op til Tranebjerg om Søndagen,
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og saa varede det ikke længe, inden den ogsaa blev kørt
til Besser.

Uddrag af Kalundborg Postkontors Arkiv.
Ved Skrivelse af 27. Marts 1851 meddeler Generalpostdirektøren
(Grev Danneskiold-Samsøe) Kaptajnløjtnant, Postmester
Lund, Kalundborg, at der. fra 1. April 1851 vil kunne for
ventes Breve til og fra Samsø med Dampskib over Aarhus.
Breve fra Kalundborg til Samsø sendes fremdeles i Over
ensstemmelse med Reglementet fra Færgevæsenet mellem
Brundby Balle og Kalundborg af 11. August 1837 § 11 di
rekte.
Cirkulære af 27. Marts 1851: Breve til Samsø skal være betalt
af Afsenderen.
4. April 1851 tilstilles Færgemand Beissenherz en Brevvægt med
Lodder.
I Skrivelse af 15. November 1851 fra Generaldirektoratet omtales
Dampskibet „Jylland", Kaptajn Sødring, der sejler mellem
Kalundborg og Aarhus hver anden Dag; men Samsø har
ikke Forbindelse.
Skrivelse fra Generaldirektoratet 9. Juli 1853: Dampskibet „Gerda"
skal fra 17. ds. om Søndagen paa Turen fra Kalundborg og
om Mandagen paa Turen fra Aarhus anløbe Langøre.
Der tilstaas Postmester Beissenherz en aarlig Godtgø
relse af 200 Rdl. for Postens Befordring mellem Ballen og
Langøre samt 69 Rdl. 32 Sk. for Postens Omladning i Kolby
Kaas og Transport mellem Kolby Kaas og Ballen.
Oversigt over Dampskibsfarten i de danske Farvande i Sommeren
1854.
Aarhus—Kalundborg, anløbende Samsø, Mandag, Tors
dag, Lørdag, S/S „Gerda",
Aarhus—Korsør, anløbende Samsø, Søndag, Onsdag og
Fredag, S/S „Freyr",
Kalundborg—Aarhus, anløbende Samsø, Søndag, Onsdag
og Fredag, S/S „Gerda",
Korsør—Aarhus, anløbende Samsø, Tirsdag, Torsdag og
Lørdag, S/S „Freyr".
27. Januar 1855. Birkedommer Feddersen andrager om, at Samsø
posten maa ekspederes over Korsør, fordi Farten Kalund\\ borg—Aarhus er standset paa Grund af Is i Kalundborg
Fjord.
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26. Marts 1855. En Færgebaad fra Samsø med Post er naaet til
Røsnæs, og Generaldirektoratet spørger, om der atter er For
bindelse mellem Samsø og Kalundborg.
13. April 1855. Dampskibsfarten Kalundborg—Aarhus og Korsør
—Aarhus er genoptaget, og Posten sendes nu atter til Samsø
med Skibene.
5. Maj 1855 bevilger Generaldirektoratet, men ganske uden Følge
for Fremtiden, fhv. Postekspeditør Smidt, Samsø (Ørby), en
ekstraordinær Understøttelse paa 20 Rdl. for afvigte Finansaar.
Cirkulære af 30. August 1856. Postgangen til Kolby Kaas over
Korsør og Aarhus udvides derhen, at der kan forsendes Pak
ker indtil en Vægt af 50 Pund og Pengeforsendelser i Sedler
under Hensyn til Beløbets Størrelse, hvorimod Møntforsen
delser kun indtil 25 Rdl.
Pakker over 50 Pund og Møntforsendelser
over 25 Rdl. sendes fremdeles med den ugent
lige Børt mellem Kalundborg og Samsø.
Cirkulære af 17. Marts 1864. Under Postdampskibenes Standsning
mellem Korsør og Aarhus er der etableret en 3 Gange ugent
lig Søpost mellem Kalundborg og Samsø.
Cirkulære af 30. Marts 1864. Dampskibsfarten Korsør—Aarhus
atter optaget og Søpostfart Kalundborg—Samsø ophørt.
Skrivelse af 22. Januar 1861 fra Postinspektøren for Østifterne og
Hertugdømmet Slesvig: der approberes, at Postkontoret i
Kalundborg afslutter Overenskomst med Fisker O. P. Jør
gensen om Postbesørgelse til Samsø 1 Gang ugentlig (for
mentlig Istransport).
Skrivelse af 11. Marts 1864 fra samme: spørger, om der i Kalund
borg forefindes nogen, der er villig til at overtage en 3 Gange
ugentlig Søpost mellem Kalundborg og Samsø, hvis Forbin
delsen mellem Korsør og Aarhus skulde blive afbrudt ved
Krigsbegivenhederne.
Postkontoret svarer 12. Marts 1864, at Baadfører O. P. Jørgensen
er villig til at overtage Forbindelsen Kalundborg—Samsø 3
Gangeu gentlig med en Bæltsbaad for 8 Rdl. pr. Tur.
Skrivelse fra Postinspektøren af 14. Marts 1864. Baadfører O. P.
Jørgensens Tilbud antages, dog foreløbig kun til Maanedens
Udgang. Afgang fra Kalundborg Tirsdag, Torsdag og Lør
dag Formiddag, efter Postens Ankomst fra Holbæk.
Fra Ballen skal Jørgensen personlig mod særlig Beta
ling befordre Posten til Postekspeditionen i Kolby.
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Telegram af % 1864 fra Generalpostdirektøren: Pakkepost til Aar
hus skal foreløbig sendes over Samsø. (Krigen.)
Telegram af
1864 fra samme: Da Postdampskibsfarten paa Aar
hus genoptages i Morgen, skal den beroende Post til Jyl
land ekstraordinært sendes til Slagelse, og Postbaad skal
ikke afgaa til Samsø.
Skrivelse af 24. Juni 1864 fra Postinspektøren: Som Følge af Vaabenhvilens Ophør og Fjendtlighedernes mulige Genoptagelse
vil Dampskibsfarten paa Aarhus ophøre med Turen den 25.
dennes, og Postkontoret anmodes om at arrangere en 3 Gange
ugentlig Sejlbaadsforbindelse med Samsø.

Løbeseddel fra Andet Postdistrikt 9. Juli 1864. Da Brevpost til
Ebeltoft vil blive afhentet paa Samsø, vil Breve og Aviser
dertil være at dirigere over Kalundborg i Stedet for over
Korsør.
Telegram fra Generaldirektoratet % 1864: Da Postdamperfarten til
Aarhus genoptages den 9. ds., vil Posten til Samsø være at
dirigere over Korsør.

Skrivelse fra Postinspektøren for Østifterne den 25. December 1874.
Den 30. December aabner D. F. D. S. en Fart daglig undta
gen Søndag mellem Kalundborg—Aarhus. Samsø skal
have Post med dette Skib, og Vinterordningen med Baade
bortfalder.
Den nordvestsjællandske Jernbane aabnes den 1. Januar 1875 for
Posttrafik.
Skrivelse fra Postinspektøren den 16. November 1875: D. F. D. S.
indskrænker fra 21. ds. Farten Kalundborg—Aarhus til 3
Gange ugentlig i hver Retning. Fra Aarhus hver Mandag,
Onsdag og Fredag Formiddag Kl. 11%, fra Kalundborg hver
Tirsdag, Torsdag og Lørdag Formiddag Kl. 9.
Kolby Kaas anløbes alle Ture og Tunø om Torsdagen.
Fra samme den 22. Januar 1876. Dampskibsfarten Kalundborg—
Aarhus standset paa Grund af Isforholdene. Posten dirigeres
til Aarhus, hvorfra Forbindelse vil søges med Baad.
Farten genoptaget 4. April.

Et sørgmuntert Indlæg!
I Samsø Avis for 10. December 1867 findes følgende sørgmuntre Indlæg:
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„Herr Consul I. H. Gotthardt,
Ballen.
Kul!
Kul!
Kul!
Allerbedste Mand, hvor bliver Kullene af. Disse sorte Ord vil
man vedblive at raabe, skrige, ja brøle i Deres Øre, indtil De of
fentliggør, at de forventede Ladninger er ankomne.
Deres ærbødige
En kold Kakkelovn/'
Konsul Gotthardt, der i sin Tid var Storkøbmænd paa Samsø
havde ikke i Tide faaet sine Kullaster frem. Der var ved at være
Brændselsnød paa Samsø, og hvad værre var, det saa ud til, at
Bælter og Sunde snart vilde fryse til.
Samsingerne fik dog Kul, inden Vinteren baandlagde Vandene.

En morsom Forsendelse.
En Afsender, N. Jensen, Vangede Mark pr. Gentofte, sendte
i August 1899 en Kurv, Vægt 4% Pund, til Samsø, men der var
intet i den, da den kom til Øen.
Adressaten gjorde Vrøvl, og det oplystes, at den havde haft
følgende Indhold:
¥2 Pund Kaffebønner,
1 Pund hvidt Sukker,
2 Pund Puddersukker,
2 Stk. Cikorie,
2 Nipsgenstande (bl. a. „en lille Porcelæns-Elefant").
Hvad om den ædle Giver havde sendt Pegene i Stedet for.

Postekspeditionerne.
Som allerede nævnt ovenfor, fik Samsø sin første
Postforbindelse ved en i Marts 1813 oprettet Feltpostforbindelse med Aarhus. I Posthusfortegnelsen af 1833 næv
nes „Samsø Postekspedition" som en „mindre Postekspe
dition". Der vides intet om, hvornaar Postekspeditionen
er blevet oprettet, kun at den var beliggende i Brundby
Balle. 1860 flyttedes Ekspeditionen til Koldby. I 1842 tilstodes der Færgeforpagter Schmidt en aarlige Godtgørelse
paa 15 Rdl. for Besørgelsen af de kongelige Tjenestebreve,
og det synes altsaa, som om Bestyrelsen af Postekspedi
tionen har været varetaget af Færgeforpagterne. Først 1.
April 1852 ansattes en Postekspeditør af Postvæsenet, men
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først 1. September 1870 blev Ekspeditionen sat i Lønklasse,
og først ved Gennemførelsen af Lønningsloven af 1889 blev
Ekspeditionen ophøjet til Postkontor.
I Efteraaret 1857 indgav Gaardmand Jens Mortensen
Smed af Koldby Andragende om at erholde udelukkende
Eneret til mod Betaling at befordre Rejsende fra Koldby
og Koldby Kaas, og da Ministeriet fandt det hensigtsmæs
sigt, at der i Koldby oprettedes en Befordringsstation, fik
han sit Ønske opfyldt, idet der tillige meddeltes ham Be
værterbevilling.
1. Juni 1861 oprettedes Brevsamlingssted i Besser.
1. April 1863 oprettedes Brevsamlingssted i Nordby,
1. Juni 1878 i Onsbjerg, 1. Juni 1909 i Brundby og 1. Fe
bruar 1920 i Pillemark. De fire sidstnævnte Brevsam
lingssteder omdannedes 1. Maj 1921 til Postekspeditioner.

Post med „St. Knud".
D. F. D. S. har siden Aar 1866 haft en Rute Køben
havn—Samsø—Odense og omvendt med en Forbindelse to
Gange ugentlig i hver Retning. Indtil for faa Aar siden
besørgedes Ruten af Dampskibe, nu af et Motorskib.
I 1870 besluttede „Postinspektoratet for Østifterne"
ogsaa at benytte denne Rute til Brevbesørgelsen. Herom
foreligger der 8. Marts 1870 følgende Skrivelse:
„Til Postekspeditionen paa Samsø!
Da det er paatænkt at benytte Dampskibet „St. Knud“ paa
dets Ture fra København til Odense Onsdag Eftermiddag Ri. 5 og
fra Odense til København Mandag Eftermiddag Kl. 1 til Forsen
delse af Brevpost til og fra Samsø, anmodes Expeditionen tjenstligt
om at søge opspurgt en paalidelig Mand, der maatte være villig
til Mandag Eftermiddag og Natten til Onsdag at bringe Posten i
en Brevkasse fra Koldby til Ballen og ombord i Damperen samt om
vendt hente den tilbage fra Dampskibet og bringe den til Koldby,
samt at meddele mig, hvilken Godtgørelse der forlanges for denne
Transport.
H. Petersen.'
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Sagen er, at i dette Tidsrum fik Samsø sin Post over
Korsør (Ruten Aarhus—Samsø—Korsør), saa det har væ
ret et meget fornuftigt Arrangement at faa Post ogsaa
med „St. Knud“. Postmester Beissenherz, som den Gang
boede paa „Dalsgaard", hvor Samsøs eneste Posthus fand
tes, har hurtigt faaet fat i en paalidelig Mand, Husmand
Mikkel Christiansen, Koldby. Herom foreligger følgende
fra Generalpostdirektoratet til Korsør Postkontor:
„Til Underretning og videre Tilkendegivelse for Postekspedi
tionen paa Samsø meddeles, at jeg har approberet et mellem denne
og Husmand Mikkel Christiansen truffet Arrangement, hvorefter
sidstnævnte besørger Posten bragt til og fra Brundbyballe Færge
sted, naar dette anløbes af Dampskibet „St. Knud", for en Godtgø
relse af 48 Skilling (1 Kr.) for Dagturen og 64 Skilling (1 Kr. 30
Øre) for Natturen."

Allerede Aaret efter den 13. Marts 1871 foreligger
en Skrivelse fra Generalpostdirektoratet:
„Det meddeles herved Ekspeditionen, at det er blevet bestemt,
at Postforsendelsen til og fra Samsø, foruden ved den 3 Gange
ugentlige Dampskibsfart mellem Korsør og Aarhus, ogsaa, forsaavidt saadant med Fordel vil kunne ske, skal finde Sted ved de
af D. F. D. S. ved Dampskibene „St. Knud" og „Ydun" etablerede
Forbindelser respektive mellem Kjøbenhavn—Samsø—Odense og
Kjøbenhavn—Samsø—Horsens.
Som Følge heraf maa jeg have Ekspeditionen anmodet om
under Forbehold af min nærmere Approbation at træffe Akkord
med en Mand om Besørgelsen af den med disse Skibe befordrede
Post mellem Ballen og Postekspeditionen i Kolby ...
Danneskiold Samsø."
(□: den daværende Generalpostdir.).

Der blev i 1871 afsluttet Overenskomst med Damp
skibsekspeditør, Købmand Emil Bernth om Transport af
den forhen omtalte Brevkasse. I Godtgørelse forlangtes
48 Skilling (1 Kr.) pr. Gang, men den sattes til 16 Skil
ling, idet Hr. Bernth fra 1. Marts til 31. December, c. 134
Gange, har bragt Post til og fra Ballen, overlader det til
Postvæsenet selv at bestemme Prisen.
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Allerede 7. Juni 1872 meddeles der om en Forandring:
Fra 12. ds. vil Farten mellem Korsør og Aarhus blive ind
skrænket til 2 ugentlige Ture frem og tilbage, nemlig fra
Korsør: Onsdag og Søndag Formiddag Kl. 9%, fra Aar
hus: Onsdag og Søndag Aften Kl. 91/£, anløbende Kolby
Kaas.
Desuden vil der blive befordret Brevpost med „St.
Knud“, som-anløber Ballen Mandag og Fredag Eftermid
dag c. Kl. 7 paa dets Ture fra Odense og med „Ydun“
paa dets Ture fra Kalundborg Onsdag (ved Ballen c. K. 10
Formiddag) og fra Horsens (ved Ballen Onsdag ca. Kl.
2r/2 Eftermiddag).
Paa de nævnte Dage bedes derfor Bude sættes i Gang
mellem Kolby og Ballen.
H. Petersen."
I Maj 1873 kommer der Meddelelse om Pakkepostens
fremtidige Ankomst til og Afgang fra Samsø:
Fra 17. ds. vedligeholdes følgende Forbindelser:
Hver Tirsdag
fra Aarhus: „Vidar“ Kl. 10% Fm.
fra Odense: „St. Knud“ Kl. 2 Eftm.

Hver Onsdag
fra København: „St. Knud“ Kl. 5 Eftm.
Hver Fredag
fra Odense: „St. Knud“ Kl. 2 Eftm.
Hver Løverdag
fra Korsør: „Vidar“ Kl. 9% Fm.

1882 spørger Postinspektøren om, „hvorvidt der
sendes Post fra og til Samsø med Dampskibet „St. Knud“,
samt om der foreligger nogen Ordre i saa Henseende, og
da hvilke.
M. Schultz."
Skibsfarten Kalundborg (Korsør)—Samsø—Aarhus.
Det første Dampsikb kom her til Landet 1819 fra
England og hed „Caledonia". Skibets Hovedbestemmelse
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var at løbe mellem København og Kiel med Post og Pas
sagerer.
1825 kom først det næste Dampskib „Prinsesse Wil
helmine", der løb paa Liibeck 1 Gang ugentlig.
Det t r e d i e Skib var Hjuldamperen „Dania", tilhørense Skibsreder M. V. Sass og gik paa Jylland fra 1827.
Næste Aar satte Staten det første Postdampskib „Mercurius" i Fart over Storebælt, medens „D a n i a" fra
1834 gik over i Postfarten mellem Kaiundborg og Aarhus. Samsø blev ikke anløbet; men Ru
ten er altsaa en af de første, der blev befaret af Damp
skib.

Korsør—Aarhus, anløbende Kolby, Samsø.
Indtil Banelinien Fredericia—Aarhus aabnedes i Ok
tober 1868 udførtes Farten af Statens Skibe, men over
toges derefter af D. F. D. S.
daglig fra Korsør Kl. 9%, fra Aarhus 11^ ved „Vesta",
„Dania“ og „Zephyr“.
1869
daglig fra Korsør Kl. 22, fra Aarhus 23 ved „Vesta",
„Dania" og „Falster".
1873
1 Gang ugentlig fra Korsør Kl. 9% Lørdag.
1870—71 3 Gange ugentlig fra Korsør Tirsdag, Torsdag, Lørdag.
- Aarhus Mandag, Onsdag, Fredag,
ved „Vesta" eller „Dania".
1872
2 Gange ugentlig fra Korsør Søndag og Onsdag.
- Aarhus samme Dag ved „Falster"
eller „Zephyr".
1873
1 Gang ugentlig fra Korsør Kl. 9% Lørdag.
- Aarhus 10% Tirsdag ved „Vidar".
1874
2 Gange ugentlig fra Korsør Tirsdag og Torsdag.
- Aarhus Onsdag og Fredag ved
„Falster".
1868

Efter den nordsjællandske Banes Aabning forandre
des Ruten til
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Kalundborg—Aarhus, anløbende Samsø (Kolby)
og Tunø.
daglig (undt. Søndag) fra Kalundborg Kl. 121/».
- Aarhus Kl. 24 ved „Vesta".
1876—81 3 Gange ugl. fra Kalundborg Tirsdag, Torsdag, Lørdag.
- Aarhus Mandag, Onsdag, Fredag ved
„Vesta".
do. do. ved „Avanti" el. „Falster".
1882—85 3 Gange ugl.
do. do. ved „Falster".
3 Gange ugl.
1886
do. do. ved „Falster".
3 Gange ugl.
1887
(Udstillingsaaret) daglig, undtagen Søndag, ved „Vesta"
1888
fra Kalundborg KL 24, fra Aarhus Kl. 12,20.
1889—90 3 Gange ugentlig ved „Vesta".
3 Gange ugentlig ved „Malmø".
1891
S/S„Malmø", Kapt. R. Rasmussen.
1892
% daglige Ture. S/S „Malmø", Kapt. B. Thorlacius.
1892
S/S „Avanti", Kapt. A. Larsen.
S/S
„Malmø",
Kapt. R. Rasmussen.
1893
S/S „Avanti", Kapt. A. Larsen.
16Ä—3%2 H/S „Dronningen", Kapt. N. N. Riise.
H/S „Hebe", Kapt. A. Larsen.
do.
„Malmø" Reserveskib.
1894
(„Hebe", Kapt. C. L. Hansen.)
do.
1895
„Malmø" Reserveskib.
do.
do.
1896
do.
do.
1897
H/S „Dronningen", Kapt. N. N. Riise.
1898
H/S „H. P. Prior", Kapt. F. Funder.
H/S „Gylfe", Kapt. H. C. Christensen. „Hebe" Reservesk.
H/S „Dronningen", Kapt. N. N. Riise.
1899
H/S „Gylfe", Kapt. C. L. Hansen. „Hebe" Reserveskib.
H/S „Dronningen", Kapt. N. N. Riise.
1900
H/S „Zampa", Kapt. C. L. Hansen. „Hebe" Reserveskib.
H/S „Dronningen", Kapt. N. N. Rise, fra % B. Thorlacius.
1901
H/S „Zampa", Kapt. C. L. Hansen. „Hebe" Reserveskib.
H/S „Dronningen", Kapt. B. Thorlacius. „Hebe" Reserve.
1902
H/S „Zampa", Kapt. C. L. Hansen. „København" enkelte
Rejser.
do.
do.
„Hebe" Reserveskib.
1903
do.
1904
do.
„Hebe" Reserveskib.
do.
1905
do.
„Hebe" Reserveskib.
1875
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H/S „Kureren", Kapt. C. L. Hansen.
H/S „Zampa", Kapt. J. J. Hansen. „Dronningen" Re
serveskib.
do.
1907—10 H/S „Zampa", Kapt. J. J. Hansen.
do.
1911—14 H/S „H. P. Prior, Kapt. J. J. Hansen.
H/S „Kureren", Kapt. C. L. Hansen.
1906

Ruten overtaget af D. S. B. % 1914.

Luftpost.
I Aaret 1922 satte det lige efter Nytaar ind med stærk
Frost; og da man ogsaa havde haft en Del heraf i Slut
ningen af 1921, saa var Havvandet nu afkølet saa stærkt,
at der snart kunde blive Fare for Isvinter med deraf føl
gende Afspærring.
Samsø-Bladene skrev derom og krævede, at man traf
kraftige Forholdsregler for paa bedst mulig Maade at
sikre Forbindelsen med Omverdenen.
Ministeriet for offentlige Arbejder havde naturligvis
forberedt Kampen mod Isolering af Øer, dels ved Hjælp
af Isbrydere og dels ved Flyvemaskinernes Hjælp.
Det blev vel nok første Gang, at man tog Flyverne i
Postvæsenets Vintertjeneste.
Generaldirektoratet udsender % Bekendtgørelse om, at
der fra og med den 7. Februar 1922 oprettes Luftpost mel
lem Kalundborg og Aarhus, men kun paa Hverdage, af al
mindelige og anbefalede Brevforsendelser samt af Avis
pakker.
Luftposten afgaar fra Kalundborg til Aarhus saa tid
ligt, som Forholdene tillader det, og returnerer fra Aarhus
hurtigst muligt efter Ankomsten. Efter Ankomsten af Il
toget fra København afgaar endnu en Luftpost, der paa
Turen frem og tilbage udveksler Post paa
Samsø. For Luftpostbefordringen — bortset fra
Post til og fra Samsø, der befordres uden
Tillægsporto — svares følgende Tillægsporto. Breve,
Tryksager, 20 Øre pr. 50 g.
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Flyvernes Ankomst med Post i 1929.
Postmester Winther, Tranebjerg, (med Ryggen til) gaar hen imod
Flyveren.

Denne Form for Forbindelse varede i 21 Dage eller
nøjagtigt 3 Uger, nemlig fra 6.—27. Februar.
2—3 Mennesker, som var „udefrosset" blev „hjem
fløjet", men ellers benyttedes Maskinerne kun til Post —
af Pakker kom kun Gærpakker o. lg. med.
Tranebjerg Postkontor afgiver følgende Beretning
(dateret % 1922):
„Med Flyverne indgik Brevposten. Fra Aarhussiden Største
delen af Pakkeposten, fra Kalundborgsiden kun enkelte Pakker,
der hastede, saasom Gær og andet. Flyverne landede c. 1^ km
fra 'Tranebjerg Postkontor paa Sandholm Mark. Til Afhentningen
af Posten benyttedes, naar disponible: Postbileme — ellers en pri
vat Bil.
Kolby Postkontor sendte hver Dag sin Postbil til Tranebjerg,
da Tranebjergs Postbiler ikke efter Hjemkomsten fra deres Ture
til Nordby og Østerby kunde naa at hente Posten fra Kolby til
Flyverne, der regelmæssigt ankom hertil Kl. 1 Eftm.
Den 18. (Februar) ankom Bryder fra Korsør med den opsamlede Pakkepost. Den 25. (Februar) ankom Bryder fra Kalundborg
og den 27. fra Aarhus, og dermed var Postbefordringen Kalundborg
—Samsø—Aarhus regelmæssig.
Paa Tunø landede Flyverne enkelte Gange paa Isen langs

74

BENT RASMUSSEN

Nordsiden, da Isen løsnede sig, landede den kun een Gang paa Land.
Seks Dage var Flyvningen indstillet paa Grund af usigtbart
Vejr og to Gange var der ikke Flyvning, fordi det var Søndag.
I det hele har Flyvningen virket tilfredsstillende, Øens Beboere
var meget tilfredse dermed.
Winther
Postmester."

Folk var godt tilfredse og meget glade ved ikke helt
at være afspær ret fra Omverdenen som i Januar 1848 da
Kong Christian VIII døde. Da var Samsø afskaaret fra
Omverdenen, saa Dødsbudskabet først kom hertil 6 Uger
senere. Da var Landesorgen med Klokkeringning forbi.
Præsterne havde indtil da i deres Bøn for Kongehuset
nævnt Chr. VIII.
Gaar vi til den næste store Isvinter i 1881, havde man
Telegraf, anlagt paa Samsø 1866, saa nu kunde man da
paa denne Maade faa lidt Besked.
I Isvinteren 1895—96 havde man lige faaet Telefon
paa Øen (Samsø Telefonselskab oprettet 1895).
I 1922 fik man Flyvepost.
I 1929 havde vi den sidste store Isvinter, hvor Øen
igen i Februar—Marts var afskaaret fra Omverdenen.
Man fik en ny Flyveplads ved Bisgaard.
Forpagter P. Thomsens Frue mødte med dampende
Kaffe ude ved Flyvemaskinerne, saa Flyverne kunde faa
lidt Varme. Denne Kaffe var de naturligvis meget glade
for. Posten besørgedes (Aviser, Breve, Smaapakker, Gær
m. m.) ret regelmæssigt. Tunø fik flere Gange kastet Me
dicin — godt emballeret — og Gær ned paa Øen.
En Dag fløj en Maskine fra Samsø til København paa
28 Minutter, medens Slæden med Post var c. 3 Timer om
at komme gennem Snemasserne fra Flyvepladsen til Trane
bjerg, c. 3 km.
I 9 Dage var der 29 Flyvemaskiner paa Øen med Post.
En Del Folk blev fløjet hjem til Øen eller bort fra denne.
Fra Kaptajn H. O. Hansen, Kommandør for Flyver
korpset, foreligger følgende Skrivelse dateret 25. Februar
1929:
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Det interimistiske Posthus paa Flyvepladsen i 1929.
Foran staar Tranebjergs Bypostbud, Bertel Pedersen.
I Baggrunden den ene af Postbilerne.
„Herr Postmester Winther, Tranebjerg.
Jeg har gennem Kaptajn Bjarkov modtaget Forespørgsel om
Transport af Aal for nogle fattige Fiskere. At hjælpe disse Folk
vil jeg gerne være med til, saafremt det kan ske under en Form,
der ikke skaber alt for farlige Konsekvenser; thi Herr Postmester,
hvad der før eller senere bliver foreholdt, naar man har afveget
fra de rene Linier, det er saadant, at man hver Gang siger, det
gaar jeg ikke med til mere.
Saa snart vi sætter Hærens Materiel i Sving, er der ingen
Grænser for, hvad Publikum mener, at de kan faa gratis. Jeg maa
føre en daglig Kamp med snart den ene, snart den anden for at
kunne tilfredsstille Hovedformaalet: Post og anden Besørgelse til
nødstedte Øer, saa lang Tid, som nu disse fortvivlede Forhold varer.
Kunde Postmesteren ikke tænke sig at lade Åalene paa en
eller anden Maade gaa over som en billig Postforsendelse, nu da
de billige Fragtbesørgelser med Skib ikke kan finde Sted.
Saafremt der ikke er en Mulighed paa denne Maade, vil jeg
ikke gaa ind paa Besørgelsen.
Idet jeg haaber, at Herr Postmesteren forstaar mig, vil jeg
benytte Dejligheden til at sige Tak for godt Samarbejde i den
forløbne Tid.
Med venlig Hilsen
Deres
H. O. Hansen. “
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Fra 9. Februar havde man ingen Postskib haft, det
kom først den 22. Matrs — og vi Samsinger drog et Let
telsens Suk.

Færgeriet Dyngby—Tunø—Samsø.
Ved kgl. Resolution af 12. September 1828 udstedtes
s. D. Privilegium, Takst og Reglement for Færgeriet fra
Dyngby til Tunø, men de ældre Arkivsager for dette Fær
geri er forgæves eftersøgt. Af en i 1845 udgivet Forteg
nelse over Færgestederne i Danmark fremgaar det, at
Færgemanden da hed R. Rasmussen, men nærmere om
ham vides ikke. De ældste bevarede Arkivsager vedrø
rende Dyngby Færgested er fra 1852. 27. Oktober d. A.
havde Færgemanden Niels Nielsen Wendelboe af Dyngby,
Hølken Strand, — »Færgemand til Tunø« underskriver
han sig, — det Uheld at miste sin store Sejlbaad, der blev
sønderslaaet, hvorved han led et Tab af 90 Rdlr. Til An
skaffelsen af en ny Baad fik han Hjælp fra forskellig
Side, men manglede endnu i Januar 1853 henimod 60 Rdlr.
og bad derfor om Hjælp af Befordringsvæsenets Fond.
Andragendet anbefaledes af Sognepræsten og Sognefog
den, der betegnede Færgemanden som en arbejdsom og
stræbsom Mand, der, hvis han ikke fik nogen Hjælp af
det offentlige, vilde blive sat betydeligt tilbage paa Grund
af Tabet. 26. Marts erholdt han da en Understøttelse af
25 Rdlr., og 15. August indsendte han Attest fra Sogne
fogden og en Gaardmand i Boulstrup om, at den af ham
købte nye Baad var i god og forsvarlig Stand.
22. November 1862 indkom Wendelboe med Ansøg
ning om et Laan paa 25 Rdlr. til Istandsættelse af de til
Færgeriet hørende Baade, og samtidig androg han om, at
han paa Grund af den ringe Fortjeneste, der faldt ved
Færgeriet, fremtidig maatte fritages for den aarlige Af
gift paa 2 Rdlr. til Befordringsvæsenets Fond.
17. December s. A. afholdtes det ved Kancelliskri-
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velse af 22. Juli 1820 paabudte Syn over Færgestederne.
Synsmændene skildrer Færgestedet saaledes:
Huset bestaar af 9 Fag, af hvilke 6 er indrettede til
Beboelse med Loft, Vinduer og Døre. Fjælegulve i de
fire Fag, som er delt i tre Værelser, Dagligstue, Sove
kammer og Storstue, desuden Køkken og Bryggers, alt
i god Stand og vel vedligeholdt.
Færgebaaden var 9 Alen lang, 2% Alen bred med to
Sprydsejl, 4 Aar er, Anker og Tov samt Ror m. m., alt i
god og forsvarlig Stand og vel vedligeholdt.
En større Baad med fritstaaende Mast, hele (!) Dæk,
landtrukket ved Hou, brugtes ikke om Vinteren.
Alt syntes saaledes saare vel, og Wendelboe synes
ikke at have haft haardt Brug for de ansøgte 25 Rdlr.,
hvis Synsmændenes Erklæring staar til Troende, og 3.
Januar frafaldt Wendelboe da ogsaa sin Ansøgning om
Laan, da han havde opnaaet et saadant ad privat Vej.
Derimod opretholdt han sit Ønske om at blive fritaget for
den aarlige Afgift paa 2 Rdlr. til Befordringsvæsenets
Fond, og 4. Februar s. A. bevilgede GeneralpostdireKtionen dette, dog kun for det løbende Aar.
Af en Opgørelse for Aaret 1864 over Antallet af Pas
sagerer m. v., der var passerede fra Dyngby til Tunø og
Samsø, ses det, at der med Sejlbaaden var udført 7
Rejser med 10 Passagerer. Jollen havde udført 5 Rejser
og overført 5 Personer og 8 Grise. Det var ikke nogen
overvældende Trafik, men Farten havde da ogsaa været
indskrænket til Tiden fra 1. Januar til 27. Juni, thi sidst
nævnte Dag blev saavel Sejlbaaden som Jollen taget af
Fjenden. 9. Januar 1865 skriver Wendelboe, at han siden
den Dag, da Fartøjerne blev taget fra ham, » har været
ude af mit Erhverv«. Hvis man kan regne med, at der,
hvis Baadene ikke var blevet berøvet ham, vilde have væ
ret tilsvarende Trafik i Tiden fra 27. Juni til Aarets Ud
gang, maa hans »Erhverv« have været meget ringe, navn
lig naar han skulde betale 2 Rdlr. aarlig til Befordrings-
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væsenets Fond samt vedligeholde Fartøjerne. 27. Januar
henviste Generalpostdirektionen ham til, saafremt det
ikke allerede var sket, at søge vedkommende Amt om Er
statning for Tabet. 27. Marts s. A. ansøgte Wendelboe
om at faa eftergivet Afgiften til Befordringsvæsenets
Fond, dels fordi han, som Følge af Tabet af Baadene, ikke
havde kunnet drive Færgeriet, og dels fordi han i to Aar
ikke havde betalt Afgiften. Ansøgningen blev bevilget
12. April. Heller ikke i de nærmest følgende Aar betalte
Wendelboe sin Afgift, til Trods for at Trafikken synes at
være blevet ret stærkt forøget. Saaledes befordredes i
Aaret 1866 ikke mindre end ca. 1600 Mennesker, ca. 50
Faar og ca. 20 Kalve, men der var som Regel ikke andet
Gods end det, de Rejsende medførte.
Farten var blevet udført med to Joller, — den store
Baad, der gik tabt i 1864, synes ikke at være blevet er
stattet, — der havde udført ca. 300 Ture hver. I Fragt
betalte de Rejsende 4 Mark for hver Rejse. I en udateret
Skrivelse omkring Nytaar 1872 ansøgte Wendelboe om
en aarlig Understøttelse, idet Færgeriet ikke gav saa stort
et Udbytte, at han kunde vedligeholde Færgefartøjerne
og maatte frasige sig Færgeriet, hvis han ikke erholdt
den ansøgte Understøttelse, hvis Størrelse han dog ikke
fikserede. 30. Januar 1872 henstillede Postinspektøren, at
Wendelboes Andragende ikke blev imødekommet, dels for
Følgernes Skyld, dels fordi Færgevæsenet i nær Fremtid
vilde blive henlagt under et andet Ministerium.

Færgeriet paa Tunø.
Det var, som bemærket, først i 1807, at Postvæsenet
efter eget Ønske fik overdraget Tilsynet med Færgevæse
net, og først 31. August 1829 foreligger der Privilegium
for Husmand Jens Mortensen til foreløbig for et Tidsrum
af 2 Aar udelukkende at drive Færgefart fra Tunø. Da
dette Tidsrum var udløbet, forespurgte Generalpostdirektionen Aarhus Stiftamt om, hvorvidt der var nogen An-
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førsel skulde deles med % til den, der besørgede Overfar
ten, og y6 til Færgemanden.
29. April 1859 indsendte Sognefogden Færgemand
Jens Mortensens Begæring om Entledigelse og foreslog
hans Søn, Husmand Morten Jensen, som hans Afløser,
idet han udtalte, at Færgeriet ikke ret vel kunde nedlæg
ges, selv om det ikke var betydeligt. Det hændte dog, at
der ankom Rejsende, der forlangte Overførsel, ligesom
den var Afløsningssted for de kongelige Lodser, der blev
landsat der og forlangte Befordring til Jylland. Jens Mor
tensen var nu 73 Aar gammel og havde været Færgemand
i 3 Aar, i hvilken Tid han havde haft det meget knapt.
Jens Mortensen var født paa Tunø i Aaret 1787. Som
de fleste andre »Tunesere« havde han fra Barndommen
været vant til at pløje Havet og været med til at »malke
den blaa Ko«. Efter sin Konfirmation kom han til Koffardis og sejlede senere nogle Aar som Matros med'Smak
kerne mellem Kalundborg og Aarhus.
Under Engelskkrigen kom han i 1807 til Orlogs og
permitteredes først ved Krigens Slutning i 1814. Han
havde da faaet Koldbrand baade i Hænder og Fødder.
Man kan endnu fortælle flere Historier om ham. Han var
»en lun Rad« fortæller en Tunøboer, og i Krigsaarene
gjorde han sig engang i saa høj Grad skyldig i Insubor
dination over for sin Løjtnant, at hans Hals egentlig var
forloren; men hans Snuhed hjalp ham i Retten, saa han
gik fri og frank derfra. Muligt skyldtes det dog ogsaa
den ovenomtalte Koldbrand, som han havde paadraget sig.
Han giftede sig i 1817 med Bondepigen Marie Boel
af Tunø. De fik 3 Sønner og 4 Døtre.
Om Jens Mortensen fortælles, at han var lige saa
sløj til at drive sin Jord, som han var flink til at ro en
Baad og styre en Skude. Tunø har paa dette Tidspunkt
— 1860erne — været mere besøgt af Fremmede, end det
er nu. De Gamle fortæller, at der gik ikke en Dag i Som
mertiden, hvor der ikke var Samsinger eller Jyder der-
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Færgemanden maatte afgive % til den Medhjælper, der
maatte følge med Baaden, og dennes Vedligeholdelse ko
stede yderligere % af Beløbet aarligt. Han maatte der
for andrage om at faa Færgeriet overdraget paa samme
Vilkaar som hidtil, d. v. s. gratis, og dette skete 5. Febr.
De af Præsten anførte Bemærkninger tyder paa, at der
ikke førend Jens Mortensens Overtagelse af Færgeløbet
har været noget egentligt Færgeri paa Tunø, og dette
passer ogsaa med Traditionerne paa Tunø.
27. Maj 1834 indgav Sognefoged R. Hansen paa Tunø
Forslag om Ansættelse af en Opsynsmand ved Færge
væsenet der paa Øen, idet det undertiden hændte, at Fær
gemanden paa Grund af Storm eller Modvind kunde være
flere Dage borte fra Øen, saaledes at Passagerer, der i
Mellemtiden meldte sig, maatte akkordere med Øens Be
boere om at blive overførte, hvorved de ofte udsattes for
at komme til at betale mere end, somme Tider det dob
belte, af Taksten. Sognefogden tilbød samtidig at over
tage Hvervet som Opsynsmand. Birkedommeren, der fik
Sagen til Erklæring, anbefalede Forslaget, uagtet han
maatte indrømme, at Færgeriet var saa ubetydeligt, at
det ikke var til nogen større Nytte at ansætte en Opsyns
mand. 18. August erklærede Sognefogden, at det ikke var
for at høste nogen personlig Fordel, at han var frem
kommen med sit Forslag, men han ønskede kun at være
de Rejsende til Nytte, og han tilbød at udføre Hvervet
gratis. Samtidig erklærede Færgemanden, at han meget
gerne saa, at der blev ansat en Opsynsmand, hos hvem
han, naar det blev nødvendigt, kunde søge Assistance.
Ved Skrivelse af 27. Sept. 1834 fra Generalpostdirektionen til Stiftamtet i Aarhus blev Sognefogden derefter an
sat som Opsynsmand og autoriseret til i Færgemandens
Fraværelse eller Forfald at føre Tilsyn med Færgefarten
fra Tunø og drage Omsorg for, at de Passagerer, der
meldte sig, kunde erholde Fartøj, idet Taksten for Over-
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Tranebjerg Post- og Telegrafhus.
Nu besørger 3 Postbiler Posten bragt ud til Postbude, Brevsam
lingssteder og Postekspeditioner.

ledning til at prolongere Tilladelsen. Stiftamtet gjorde
Spørgsmaalet til Genstand for Korrespondance bl. a.
med Præsten paa Tunø, der udtalte, at saa længe der ikke
var ansat en fast Færgemand paa Tunø, hændte det meget
ofte, at Breve i kongelig Tjeneste blev henliggende i flere
Uger af Mangel paa Skibslejlighed. Dette skete ikke
mere, og desuden havde Færgeløbet vist sig at være meget
gavnligt for Passagerer, idet disse i tidligere Tid ofte hav
de maattet erlægge en uforholdsmæssig høj Betaling og
ofte endda ikke havde kunnet faa noget Fartøj til den
ønskede Tid. Præstens Erklæring tiltraadtes af Birke
dommeren paa Samsø, der anbefalede Prolongationen.
20. December 1830 indsendte Sognefogden paa Tunø Fær
gemandens Erklæring, der gik ud paa, at han var villig
til at fortsætte med Færgeriet, dog kun paa den Betingel
se ,at han fritoges for at svare de 2 Rdlr. aarlig, der var
den sædvanlige Afgift for de mindste Færgesteder, til Be
fordringsvæsenets Fond. Han gjorde gældende, at Fær
geriet aarligt kun indbragte 15 å 20 Rdlr. Sedler, af hvilke
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ovre — mulig fordi Øen benyttedes som »Ben-strækkeStation« paa Vejen mellem Jylland og Samsø.
For Turen Samsø—Tunø betaltes 1 Mark (33 Øre),
saa det kan have været en ret god Forretning. Færge
mandens Forstue maatte aldrig laases af; thi den var
Samlingssted og en Slags Ventesal for de Rejsende, lige
som de saa lettere kunde »banke Færgemanden op«. Den
ne har været Stedet for de store Nyheder udefra.
Jens Mortensen havde dog kun lige erhvervet det
nødvendige ved Færgeriet, hvorfor han nu bad om Under
støttelse.
Jens Mortensens ældste Søn, Morten Jensen, overtog
Færgeriet 16. Juni 1859, ifølge Bevilling fra Finansmini
steriet. Den udleveredes ham gratis. — Han var født 18.
November 1823, saa han var nu 36 Aar.
Han havde i sin Ungdom, ligesom Faderen, faret til
Koffardis bl. a. med en Kinafarer til Kina og Japan. En
Gang havde han Hyre paa et Skib, der skulde gaa paa
Vestkysten af Afrika efter Elfenben; men det viste sig,
at det drejede sig om Slaver. Et Stykke uden for Kysten
blev Skibet imidlertid antastet af en engelsk Orlogsmand.
Slaveskibet var ved at undslippe, men Morten Jensen, der
stod til Rors, løb Skuden op i Vinden, hvorved Englæn
deren naaede at komme op paa Siden af den.
Morten Jensen reddede sig ved at springe i Søen.
Han blev optaget af Engelskmanden, som derefter erob
rede Slaveskibet og sejlede Slaverne tilbage til Afrika.
Morten Jensen fik i Belønning eet Pund Sterling.
Færgemandsbestillingen havde han kun i to Aar til
29. April 1861, idet han da anmodede om at blive fritaget
herfor, da han havde overtaget Faderens Ejendom og ikke
saa sig i Stand til at udføre Færgeturene uden at forsøm
me sit Landbrug. Faderen døde 1865, og Morten Jensen
skal derefter have været noget kneben med Enkens Af
tægt. Saaledes maatte Naboerne til Tider stikke lidt
Halm til hende — til Seng og Komfur.
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Billede af Kolby Kaas Havn 1935
med de to nye store Motorskibe „Kalundborg" og „Jylland"
ved Kajen.

Morten Jensen døde først 4. Juli 1914, 91 Aar gam

mel.
Efter ham blev Færgeriet fra Tunø til Aarhus m. fl.
Steder ved Finansministeriets Bevilling af 13. Juni 1861
overdraget til Sømand Johannes Knudsen. Han var og
saa Kromand, Manufakturhandler, Brændevinshandler m.
m. — Han interesserede sig imidlertid ikke meget for
Færgeriet, som derfor mest blev passet af Broderen, An
ders Knudsen.
Johannes Knudsen var født 4. Juni 1825. Han havde
i sin Ungdom sejlet en Del paa Middelhavet. Han døde
16. Juli 1909, 84 Aar gammel, som Aftægtsmand og Re
servefyrpasser.
Fra 1872 overtog Anders Knudsen Færgeriet og drev
det, til det ophævedes 1877. Han havde i sin Ungdom
sejlet fra Hamborg med tyske Fuldriggere. Han døde 19.
Februar 1911, 77 Aar gammel.
Da Dampskibsforbindelsen mellem Sjælland, Samsø
og Aarhus kom i Gang, fik Tunø Post ved Dampskibene,
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idet en Baad, som nu sejlede ud til Damperen, udvekslede
Post og Passagerer.
I den Tid da Forbindelsen var Korsør—Samsø—Aarhus
havde Tunø kun Postforbindelse een Gang ugentlig. En
Overgang var det paa Tale at faa Post med de smaa Skibe,
der var sat ind paa Aarhus—Tunø—Samsø (Aarhusbugtens Skibe). Senere lykkedes det at gennemføre to og
senere tre ugentlige Forbindelser. Først for faa Aar si
den fik de een daglig Forbindelse, skiftevis fra Jylland
og Sjælland med Postskibene. Tuneserne haaber paa to
daglige Forbindelser.
Fra Indenrigsministeriet afsendtes 25. September 1876
følgende Skrivelse til Aarhus Postkontor angaaende Tunøs
Postforbindelse:
„I Anledning af Kontorets Skrivelse af 25. f. M. angaaende
en Forandring i Dampskibet „Vesta“s Fartplan meddeles herved til
behagelig Efterretning, at man ikke finder tilstrækkelig Anledning
til at foretage noget i Sagen, idet den paagældende Dampskibs
forbindelse i det hele taget ikke er ordnet efter Aftale med Mini
steriet.
Det skal iøvrigt tilføjes, at Kontoret burde have henvist
Brevsamleren paa Tunø til Kallundborg Postkontor, som det ham
foresatte Kontor".

Herpaa svarede Brevsamleren paa Tunø, Præsten
Hauch, følgende:
„Idet jeg tilbagesender hoslagte Skrivelse fra det høje Inden
rigsministerium, skal jeg tillade mig at bemærke, at Mørket om
nogle Uger vil gøre det umuligt at lade Baad gaa til Dampskibet
paa Tour fra Kallundborg til Aarhus, da Baaden maa sejle en halv
Mil fra Land. Hvis Meningen af Ministeriets Skrivelse er, at det
ikke kan tillades at sende Baaden ud om Fredagen eller en Dag
paa Touren fra Aarhus til Kallundborg, udbeder jeg mig Under
retning derom, for at jeg gennem Postkontoret i Kallundborg kan
faa ansøgt om bemeldte Tilladelse.
Thunø Præstegaard, den 13. Oktober 1876.
H. Hauch."
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Postinspektøren for Nordjylland skriver 1%1 1879:
„I Anledning af et Andragende fra Beboerne paa Thunø om
en hyppigere Postforbindelse anmoder jeg herved Kontoret om at
meddele mig, om det ikke var muligt ved Hjælp af det paa Aarhusbugten farende Dampskib „Helgenæs" at imødekomme Andra
gendet".

kommer følgende Meddelelse:
„Det er nu tilsagt Postvæsenet, at „Falster", som vedligehol
der Routen: Aarhus—Kallundborg, fra Mandag den 10. November
1879 indtil videre anløber Thunø og medtager Post dertil og fra
paa alle 3 ugentlige Toure fra Aarhus, selvfølgelig for saa vidt
Vejrliget og Forholdene tillader, og Posten leveres ombord uden
ufornødent Ophold paa Skibet".

si/io 1879. D. F. D. S. lover, forsaavidt Tunø ikke kan
paaregne regelmæssig Anløbning af »Helgenæs« Aaret
rundt, da at anløbe Mandag og Fredag, hvad man fandt
tilstrækkeligt.
% 1888 meddeles:
Hver Søgnedag afsendes Post til Tunø med Damp
skibet fra Aarhus til Kalundborg.
1888 meddeles, at der nu kun bliver 3 Ture ugent
lig, saa den seks Gange ugentlige Forbindelse nu ophæves
igen.
1891 meddeles:
Indenrigsministeriet har under 12. d. M. tilladt, at
Færgestedet paa Tunø nedlægges.
Slutning.
Nu gaar der to store, moderne Motorskibe paa Ruten
Kalundborg—Samsø—Aarhus.
Kolby Kaas Havn er udvidet og i fin Stand, saa det
nu er snart 3 Aar siden, at et af Postskibene, som vi sæd
vanlig kalder dem, er gaaet forbi Kolby uden at anløbe —
og det var før den nye Pier blev lavet, saa nu er man al-
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tid sikker paa at kunne komme til og fra Samsø daglig.
I Sommertiden er der to Dobbeltture, en Eftermiddags
og Aftentur. Postbilerne fører hurtigt de Rejsende til
deres Bestemmelsessted, og Posten til Posthuse og Brev
samlingssteder, hvorefter en Række flinke Postbude for
deler den store Post til Øens Beboere.

Stoffet er hentet mange Steder fra, hvilket man let
vil forstaa. Tak til Hovedarkivar ved Generalpostdirek
toratet Hr. Hjorth Nielsen og Postmester Meyer, Kalund
borg, for god Hjælp.
Tak til Lensgreve Aa. Danneskjold-Samsøe, Overpostinspektør Jacob Andersen, Postmestrene Nørgaard
Andersen og Grønbek for Laan af Arkivalier.
Endelig en Tak til andre, der har givet Oplysninger.
B. R.

DOKTOR OTTO SPERLING
Hans Bosættelse i Sdr. Jernløse og Rids af hans Levned.
Ved Anders J. Eriksholm.

I.
En Dag i Forsommeren 1634 kom en ung Lægefrue,
ledsaget af en Pige og med sit yngste Barn, en Dreng paa
fem-seks Maaneder, rejsende fra Norge for at bosætte
sig paa en Gaard i Sdr. Jernløse. Fra Roskilde havde hun
Følgeskab af sin derboende Faster Margrete Schwendi,
der havde været hende i Moders Sted, og som nu trolig
hjalp hende at ordne og indrette sit nye Hjem.
Den unge Lægefrue var den fra Ulfeldt-Processen
kendte Dr. Otto Sperlings Hustru. I nogle Kister med
førte hun en Del af Hjemmets Ejendele, Resten skulde for
blive i Norge, indtil hendes Husbond omkring Høst kunde
ventes at bryde op for at drage til Danmark.
Med Bosættelsen i Jernløse havde det sig saadan, at
Dr. Sperling havde følt sig dybt skuffet i Norge. En kort
Tid havde han praktiseret i Bergen, hvor han havde lært
sin Hustru at kende, men blev derpaa ved gode Løfter
lokket til Kristiania. Statholderen, Christoffer Urne, hav
de lovet ham et godt aarligt »Salarium« paa 600 Rdlr.,
indtil Sperling fik nogen Underholdning af Kongen.
Dette Salarium skulde udredes af en Række Adelsmænd med Statholderen i Spidsen. Selv tegnede han sig
for 100 Rdlr., hans Broder Ejler Urne for 50, de fleste af
de andre 20 Rdlr., et Par 30 osv.
Dr. Sperling havde indført Adelsmændenes Navne
med samt deres Forpligtelser i en lille Bog, han havde
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ladet gøre til det samme. Han erfarede imidlertid, at den
Indtægt, han regnede med, eksisterede kun paa Papiret.
De forskellige Beløb naaede langt fra tilsammen ’den
Sum, Statholderen havde tilsagt ham, men værre var, at
med Undtagelse af Statholderen og Kansleren Jens Bjelke
glemte de andre ganske at betale.
I Bergen havde det været langt billigere at leve. Og
da Sperling i Kristiania maatte bruge af sine opsparede
Midler, fortrød det ham saare. Nogle Gange havde han
mindet Herremændene om deres indgaaede Forpligtelse
uden at faa noget Svar, og da tabte han Taalmodigheden.
Han lagde Sagen frem for sin Hustru, og hun skrev til
sin Faster i Roskilde — »vor gamle Moder«, kaldte Sper
ling hende — og begærede hendes Raad. Margrete
Schwendi svarede tilbage, at hendes Raad var, at de jo
før jo hellere skulde drage derfra og nedsætte dem i
Jernløse, »indtil Gud vilde vise os [dem] andre Veje«.
Familien Schwendi ejede Gaard og Gods i Sdr. Jern
løse. En for mange Aar siden nedlagt Herregaard »Jernløsegaard« — der, som saa mange andre Gaarde i Holbæk
Amt, havde været i Hvide-Slægtens Besiddelse — blev i
Aaret 1571 eller 72 af Kong Frederik den anden ved Skø
de og Gavebrev overdraget til Kongens tyske Sekretær,
Sebastian Schwendi. Sebastian var Fader til Margrete
Schwendi og altsaa Fru Sperlings Farfader.
I Følge Skødet bestod Godset af en Gaard i Nørre
Jernløse og tolv Gaarde i Sønder Jernløse. En af Gaardene havde Margrete Schwendi skænket til sin Broder
datter, der bar samme Navn som hun. Den yngre Mar
grete S. var nylig blevet Enke, da Sperling lærte hende
at kende. Hendes første Mand, Medicus i Bergen Poul
Andersen, havde af sin Svigerfader, Andreas Schwendi,
tilbyttet sig en af de ham tilhørende Gaarde. Paa denne
Gaard er det formentlig, Sperlings tager Ophold i Aaret
1634.
Etatsraad F. L u n n omtaler i sin Bog »Knabstrup
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i ældre og nyere Tid« Sperlings Bosættelse i Sdr. Jernløse.
Etatsraaden oplyser, at, da en Fæstegaard i Sdr. Jern
løse i 1837 nedbrændte og blev udflyttet, fandtes under
Brandtomten store, grundmurede, men senere opfyldte
Kælderrum. Det var Levninger af den tidligere Herregaard. Sperling maa efter det senere foreliggende for
modes efterhaanden at have faaet Raadighed over den
samlede Ejendom, vel som sin Hustrus Mødrenearv, idet
Andreas Schwendi havde giftet sig paany.
I en Selvbiografi, skrevet paa Tysk, fortæller Sper
ling om sin Afrejse fra Norge og sin Ankomst til Jern
løse hen paa Efteraaret. Statholderen søgte at holde
ham tilbage, men Sperling erklærede, at han lod sig ikke
to Gange forlokke. »Dermed tog jeg Afsked fra ham og
pakkede saa mit Gods ind, indtil jeg kunde faa fat i et
Skib til Danmark.«
»Da jeg nu havde faaet et bekvemt Skib og hyret det
til at føre mit Gods til Holbek, som kun ligger en Mil fra
Jernløse, og havde faaet mit Husgeraad og mine Kister
etc. i Skibet, gik jeg med min Søn Paul [Sperlings Sted
søn], en Karl og en Pige i Guds Navn om Bord.«
Efter nogle Dages Rejse, hvor Doktorens Skib en
Nat havde det Held at ligge i Læ bag en lille Holm, me
dens en hæftig Storm rasede, naaede man til Holbæk.
»Dér fandt jeg en af min Hustrus Faders Bønder, som
maatte føre mig og min lille Søn til Jernløse, for at jeg
kunde taget Stedet, som jeg aldrig tilforn havde set, i
Øjesyn.«
Karlen og Pigen — den sidste var iøvrigt gift, og
hendes Mand, Peder Væver, var fulgt med fra Kristiania
— blev tilbage ved Godset og ved de to Heste, der var
ført med. Selv tog Sperling i Jernløse hos sine egne Bøn
der en Vogn og kørte til Roskilde, hvor han forefandt sin
Hustru, sin lille Søn Otto og den gamle Moder ved godt
Helbred.
For at de forskellige Ejendele kunde blive flyttet til
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det nye Bosted, havde Sperlings Hustru af Bispen, Pro
fessorer og Kanniker faaet nogle Sedler til dem af deres
Bønder, som boede i Egnen af Jernløse. Den gamle Mo
der og Fru Sperlings Fader gav dem ogsaa Sedler til d er e s Bønder. Man forstaar, at disse »Sedler« betød en
Tilsigelse, en Art Hoveri.
Sperling og hans Hustru brød derpaa op og rejste
til Jernløse. I Jernløse tog Sperling alle Bønderne med
sig til Holbæk for allerførst at afhente Senge og Senge
klæder samt en Del Husgeraad. De fremmede Bønder
blev ved Sedlerne tilsagt til paa en vis Dag at møde med
deres Vogne i Holbæk.
I Holbæk forblev Doktoren, indtil de fremmede Bøn
der kom og lidt efter lidt afhentede de medførte Ejen
dele. Pigen sendte han til Jernløse, for at hun sammen
med den anden Pige kunde gaa hans Hustru tilhaande.
»Denne Indflytning fuldendtes i omtrent 9 Dage, og be
gav jeg mig derefter igen til Jernløse og ordnede efterhaanden mit Bibliotek og min Husholdning.«

II.
Det var næppe Tanken, at Opholdet i Jernløse skulde
blive af længere Varighed. Dr. Sperling var en Mand, vant
til at færdes i den store Verden, havde studeret ved flere
Universiteter, og foruden Medicin havde han ogsaa dyr
ket Botanik. Til betydelige og indflydelsesrige Mænd hav
de han personligt Kendskab, og med hans Lærdom og
Anseelse kunde det vanskeligt tænkes, at en Lægeger
ning i en Landsby i Længden vilde være tilfredsstillende
for ham.
Dr. Sperling var født 1602 i Hamborg, Søn af Rek
tor ved St. Johannesskolen Poul Sperling (død 1633) og
Anna Craneberg (død 1641). Af hans nærmeste Slægt
kan nævnes Professor Jakob Sperling, der var opdraget
i Hamborg hos sin Farbroder Poul Sp., men havde sin
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Virksomhed her i Landet. En Søn af Jakob S. hed Hans
Sperling og var Sognepræst i Bogense.
I Aaret 1622 kom Sperling til Danmark. Han stif
tede hurtigt Bekendtskab med saa betydelige Mænd som
Thomas Fincke, Ole Worm og Jørgen Fuiren. Det var i
særlig Grad botaniske Interesser, der knyttede dem sam
men, vel ogsaa den Dygtighed, Dr. S. paa dette Felt lagde
for Dagen. Og det var til Gavn for Sp., at hans danske
Venner var formaaende Mænd. Ved Ole Worms og Finckes Anbefaling fik han saaledes Lov til at følge med
Kongens Flaade, der skulde til Herredagen i Bergen.
Det skete endnu samme Aar — 1622 — da Sperling
var kommen til Danmark. I Norge gjorde han sig paa
gunstig Maade bemærket af Kongens Kansler Jens Bjelke,
der ogsaa var botanisk interesseret, og som tog ham med
sig til sin Gaard. Hjemvendt til Hamborg drog Sperling
umiddelbart efter paa en ny Rejse, idet han modtog en
Opfordring fra Jørgen Fuiren — der var meget velhaven
de — til »mod god Betaling« at ledsage ham. Det var en
ren botanisk »Ekskursion«, og Rejsen gik over Helsing
borg til Varberg, ind i Landet til Blaakulla og over Skaane
hjem. Senere affattede Sperling Lister og en Katalog
over de fundne Planter.
Kort efter sin Sverigesrejse befinder han sig i det
nordøstlige Italien, i Byen Padua (eller Padova), berømt
som Kunstner- og Universitetsby. Her studerede han vi
dere og tog 1627 den medicinske Doktorgrad. Ogsaa her
havde man Øje for Sperlings botaniske Indsigt, og en
Rigmand ønskede at give ham en Ansættelse ved sin
pragtfulde Have. Sperling vilde gerne modtage Tilbudet,
men maatte først hjemme i Hamborg ordne forskellige
Anliggender.
Det blev dog ikke til noget med denne Ansættelse.
»Skæbnen« vilde det anderledes. Det blev i Norge og ikke
i Italien, han fik sit Arbejde. Skibet, han rejste med, blev
af Medvind drevet op under Norges Kyst, og dette kuld-
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kastede Sperlings Planer. Han opsøgte sin Velynder Jens
Bjelke og æskede hans Raad. Bjelke foreslog ham at ned
sætte sig som Læge i Trondhjem, men Statholderen Jens
Juel fik ham fra det.
»Hvad skal I gøre i Trondhjem?« sagde han. »De
har aldrig haft nogen Medicus dér, véd heller ikke af
nogen Medicin at sige, men curerer sig med Rostokkerog Lybæk-01 og med Mjød og Multebær.« Nej, Jens Juel
vilde raade til, at Sperling drog til Bergen, og han oply
ste, at Lægen dér nylig var død.
Raadet blev fulgt, og saaledes gik det til, at Dr.
Sperling kom til Bergen. Her lærte han, som nævnt, sin
Hustru at kende. Der ligger et let romantisk Skær over
deres indledende Bekendtskab, saaledes som Sperling
mange Aar efter fortæller derom.
Han var en Dag blevet indbudt til Middag hos Biskop
pen, og her traf han en ham ubekendt Kvinde. Han spurg
te, da han blev ene med Biskoppen, om, hvem hun var, og
fik at vide, at det var hans Formands, Dr. Poul Andersens
Enke — »Dr. Pouli Andreæ«, som Navnet lød i Biskoppens
Mund. Biskoppen berømmede hende meget, saa vel for
hendes egen Persons som for hendes fornemme Forældres
og Frænders Skyld.
Den unge Lægeenke gjorde et dybt Indtryk paa Sper
ling, og paa forskellig Maade søgte han at komme i For
bindelse med hende. Han forærede hende saaledes en lille
Hund, paa hvis Halsbaand han paa den ene Side havde
ladet gravere en Svane [Schwendiernes Vaaben], paa
den anden Side en Spurv [Der Sperling = Spurv]. Lige
ledes allierede Sperling sig med Borgmesterens Hustru,
hos hvem Margrete Schwendi kom i Besøg, og en Dag,
da hun ventedes, lukkede Borgmesterfruen Sperling ind
i sin Have!
Det Møde, det var Hensigten at hidføre mellem de
to unge, fandt Sted, men Listen synes ikke særlig godt
fundet paa. Sperling skjulte sig i Haven, og han fortæl-
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ler selv, at det gav et Sæt i den udkaarne, da han traadte
frem fra sit Skjul, efter at Margrete Schwendi og Borg
mesterfruen en Stund havde spaseret i Haven. Men han
kom til at tale uforstyrret med den, han ønskede — for
Borgmesterfruen havde naturligvis hurtigt faaet noget
at ordne inde i Huset! — og det Møde førte til jævnligt
Samvær og afgørende Samtaler.
Dr. Sperlings Følelser blev gengældte, men dels var
Sørgeaaret ikke ude, dels ønskede Margrete Schwendi at
raadføre sig med sin Slægt. De rejste begge til Danmark,
og alt forløb efter Ønske. »Schwendierne« havde intet at
indvende mod den nye Svigersøn, og den gamle Faster,
Margrete Schwendi i Roskilde, lod Brylluppet holde.

III.
Efter Brylluppet drog de nygifte atter til Bergen,
hvor Sperling var blevet fast Læge 1630. Det blev ikke
til mange Aars Ophold. Hvorledes Flytningen til Kristiania
faldt ud, er allerede fortalt. Skuffelsen over den dyre og
vanskelige Eksistens i denne By førte til en Afskedtagen
med Norge og Bosættelsen i Sdr. Jernløse.
Om de Aar, Dr. Sperling levede som Landmand der
ude, giver han i sin Levnedsbog interessante Meddelelser.
Stedet behagede ham meget vel, og han og hans Hustru
begyndte at føre et roligt Liv. »Jeg fik Lyst til Agerdyrk
ning,« skriver han, »som det da ogsaa var nødvendigt for
mine Hestes og Køers Skyld.«
Sperling laante Bønderne i Nabolaget nogle Penge,
til Gengæld overlod de ham et Stykke Jord til at besaa
med Havre, ja, han fik ogsaa af dem et Maal Byg, under
tiden Gæs og Høns. Havren maatte de selv meje og føre
hjem til ham. »Den gamle Moder« forærede Sperling en
Ko, selv købte han en til Hjælp for at have den fornødne
Mælk til Husholdningen.
Han lagde ogsaa Faar og Svin til og opfødte dem
med god Fordel. Den første Vinter betalte han Hø med
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rede Penge, men den følgende Sommer laante han Bøn
derne Penge, hvorefter de overlod ham Enge og selv
bragte Høet derfra hjem til hans Gaard.
Fru Sperling havde ikke mindre Lyst til at beskæf
tige sig med Dyr. Hun holdt Høns og Duer, Kaniner og
Bier, »hvilke alle var frugtbare og gjorde os god Nytte«.
Der var en skøn, stor Træhave ved Gaarden og en stor
aaben Plads. Den sidste blev besaaet med Hamp for at
rense den for Græsrødder. Paa en anden aaben Plads
nær Gaarden saaede Fru Sperling Hørfrø, og Hørren og
Hampen, som voksede paa begge Pladser, betalte rigeligt
Saaningen, ligesom Duerne fik Hampefrø nok at æde.
Det var fredelige og idylliske Sysler, Dr. Sperling
her havde at gøre med. Næste Foraar lod han det Stykke
Jord, som han havde besaaet med Hampefrø, pløje op
igen og indrettede dér en Urtehave med »ordentlige«
Bede, udskilte en særegen Plads til Kaalhave, til Løg,
Roer og Gulerødder, og under Træerne og langs med Gær
derne anlagde han en Humlehave.
Udenfor Haven var der en Eng. Den lod Sperling
ligge urørt, for at der dér kunde høstes Hø til hans Faar.
Rundt om Engen flød en Bæk, der drev en Mølle, som laa
tæt ved. Om Bækken lod Sperling sætte Pil og Vidier,
»som var hele Pladsen til stor Prydelse«.
Videre fik han paa et højt liggende Sted gravet to
Fiskedamme, saaledes at Vandet fra den ene kunde løbe
ud i den anden, og han, hvis han vilde, kunde udtømme
Vandet i Bækken. I den nederste af Dammene blev der
sat Gedder, i den øverste Karudser.
Vi forstaar, at Dr. Sperling har haft travlt med Ny
indretninger og Forbedringer paa sin Gaard. Han gav
sig ogsaa af med Podninger, og alt lykkedes vel. »Det var
mig tydeligt at se, at Gud velsignede mit Arbejde,« siger
han. Træ, der egnede sig til Vognhjul og andre Vogndele,
samlede han efterhaanden og lod sig gøre en smuk Post
vogn til sine to Heste.
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Under disse forskelligartede Sysler glemte han dog
ikke sine Studier. Bøgerne og Studeringerne var hans
bedste Glæde, og han valgte dertil nogle Timer hver Dag.
Han forsømte heller ikke sin Lægegerning. Han var en
hjælpsom Læge og tog sig med Omhu af de fattige.
Naturligvis kom han ogsaa ud til Herregaardene.
Under et Sygebesøg paa Vognserup, hvis Ejer var Frede
rik Parsbjerg, traf han en Dag sammen med Otto Brahe
til Torbenfeldt. Otto Brahe spurgte Dr. Sperling, om han
vilde følge med ham hjem og se til hans Hustru, der var
syg. Dette gjorde Sperling, og det lykkedes ham at hel
brede den syge.
Under hans Ophold paa Torbenfeldt kom der Besøg
af to Adelsmænd, Brødrene Ejler Urne (fra Norge) og
Sivert Urne, der var Lensmand i Roskilde. Ejler Urne
spurgte Sperling, hvorfor han saa snart havde forladt
dem. Sperling svarede, at det kunde hans Broder Stat
holderen have fortalt ham, og tilføjede, at Hr. Urne sam
men med andre var Skyld deri.
»Maaske,« sagde Urne, »har de ikke betalt eder det
lovede Salarium. Af mig er det blevet glemt.« — Sperling
svarede: »Jeg glemte ikke at minde Herren og de andre
flittigen derom.« — »Nu, nu,« sagde Urne, »I skal ikke
komme tilkort.« Da Ejler Urne en Stund efter havde væ
ret paa sit Kammer, rakte han Sperling i et Papir 30 Rdlr.
med megen Undskyldning og bemærkede, at han efter
sin Hjemkomst til Norge vilde formane de andre Herremænd til at betale [det var jo iøvrigt 50 Rdlr., Ejler Urne
havde tegnet sig for].
Besøget paa Torbenfeldt kom ogsaa paa anden Maade
Dr. Sperling tilgode. Da de sad ved Maaltidet, spurgte
Otto Brahe ham, om der var Skov ved hans Gaard. Dok
toren svarede, at den var næsten ganske hugget om.
»Hvordan,« sagde Brahe, »hvad har I da at fyre med?«
— »Jeg brænder Tørv fra min Mose.« — »Ej,« sagde han,
»jeg vil forære eder et godt Træ, det skal mine Bønder
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kløve og sammen med eders Bønder bringe til eders
Gaard.«
Da Sperling havde takket, sagde Sivert Urne til ham:
»Jeg har nyligen foræret eders Hustrus Fader i Roskilde
et Træ, jeg maa ogsaa forære eder et til Velkomst i vor
Egn.« Han befalede derpaa sin Haandskriver, som stod
for Bordet, at udfærdige en Seddel til hans Skovfoged, og
da Sivert Urne havde underskrevet den, gav han den til
Sperling.
Endnu mere Foræring faldt der til Sperling paa denne
Dag. Imod Aften, da Selskabet sad ved en god Drik Vin,
kom der Besøg af Herremanden Mogens Pax, den Gang
Lensmand i Holbæk. Han blev modtaget af alle med stor
Jubileren, siger Sperling, »efterdi han gerne lod sig gække
lidet af dem.«
Da Mogens Pax gav Doktoren Haanden, spurgte Otto
Brahe ham: »Mogens, kender du den Mand?« Han sva
rede: »Hvi skulde jeg ikke kende ham? Jeg har været
til hans Bryllup, og hans Venner har altid været mine
gode Venner, den Gang jeg var Lensmand i Roskilde.« —
»Det er godt«, sagde Otto Brahe, »men har du ogsaa ofret
ham noget, siden han er kommen i vores Lag?« — Mogens
svarede: »Han haver intet endnu begæret af mig.« — Otto
Brahe sagde dertil: »Han har heller intet begæret enten
af Sivert eller af mig, men vi har alligevel, for at vise vor
gode Vilje, ladet ham skrive for et godt Træ hver.«
»Det skal ikke komme an paa et Træ«, sagde Mogens
Pax, og det blev da til den samme Gave fra ham som fra
de andre. Derpaa blev Aftensmaaltidet beredt, og Gæ
sterne blev »meget herligen« trakterede. Imod sin Vilje
maatte Sperling blive hos dem indtil sent paa Natten. Om
Morgenen, før de fremmede tog Afsked, blev en Frokost
anrettet, og derefter drog de bort.
»For mig blev ogsaa en Vogn gjort færdig«, skriver
Dr. Sperling, og Otto Brahe lod lægge i Vognen et nylig
skudt Raadyr og to Harer. »Desforuden gav han mig 10
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Rdlr., hvorfor jeg skyldigst takkede. Kørte altsaa til min
Gaard og fortalte min Hustru alt, hvad der var veder
faret mig, hvorover hun ikke lidet glædede sig.«
IV.
I sin Levnedsbog har Dr. Sperling skrevet om Jern
løse: »Vi var meget vel tilfredse paa dette Sted og be
gærede ikke noget roligere og bedre Liv og kunde hel vel
komme ud af det med vore tre Bønder.«
Maaske bør man tage disse Ord med et vist Forbe
hold. Det er den aldrende Mand, der i Fængslet ser til
bage paa sit omtumlede Liv, og det er da naturligt, at
den korte, fredelige Tid i Sdr. Jernløse har tegnet sig i
hans Erindring som et smukt Billede.
Aarsagen til, at Sperling forlod sin Gaard og de land
lige Sysler, var et Bud fra Korfits Ulfeldt — den Mand,
som drog Sperling med i sit Fald, og for hvis Skyld Fængs
lets Døre aabnede sig for ham.
Sperling havde i Kristiania stiftet Bekendtskab med
Ulfeldt, som den Gang var Guvernør paa Bohus. Ulfeldt
havde kaldt Sperling til sig for at raadføre sig med ham
om en Benskade, og han fik ved den Lejlighed saa stor
»Affection« for S., at han ikke tillod Doktoren at rejse
før efter 4 Ugers Forløb.
Nu var Ulfeldt i København og havde nylig holdt
Bryllup med den purunge Leonora Christina. Han havde
ikke glemt den lærde og berejste Doktor, med hvem han
saa vel kunde »discurrere«, hvad der var ham synderligt
til Maade. Altsaa sendte han et Kancellibud til Jernløse
for at bede Sperling komme til sig, og Doktoren gjorde
sig rede for at følge med Budet til København.
Ulfeldt foreslog Sperling, at han kunde blive Medicus ved Børnehuset med et aarligt Salarium af 200 Rdlr.
Sperling svarede dertil, at København var et saa dyrt Sted,
at de 200 Rdlr. snart vilde gaa med. Derimod havde han
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i Jernløse sin egen Gaard, sit Brændsel og iøvrigt sit rige
lige Underhold.
Heller ikke nyttede det, da Ulfeldt tilbød at lægge 100
Rdlr. til af sit eget. Og Ulfeldt vendte sig da til sin Hu
stru og sagde: »Se, Frøken Leonora, han vil slet ikke tage
mod denne Lejlighed, og jeg har allerede lovet Kongen
det for vist.«
Sperling saa ved denne Sammenkomst med Ulfeldt
Leonora for første Gang. Hun begyndte nu at tale og
formane Doktoren med mange Ord. Hun spurgte, om han
havde Børn, og hvor mange. Han svarede: »Tre Sønner
og en Datter.« — »Hvad?« udbrød hun, »vil I da opdrage
eders Børn i en Landsby? Kom til os i Staden! I, eders
Hustru og Børn skal intet mangle hos os.«
Resultatet af Samtalen blev, at Sperling modtog det
nævnte Embede og fik Kongens Bestalling derpaa. Med
Erfaringerne fra Kristiania kunde Tilbudet om et »Salarium« paa 200 Rdlr. ikke være fristende, men Leonoras
Ord: »Vil I opdrage eders Børn i en Landsby?« havde
mere Vægt.
Sperling vendte hjem og fortalte sin Hustru, hvad
der var sket, og hun lod sig alting vel befalde. Han blev
endnu kun i Jernløse omkring 4 Uger, saa pakkede han
sine Bøger, og hvad han ellers havde af Smaating, for at
hans Hustru kunde tage det med sig, naar hun fulgte
efter med de øvrige Ejendele.
Selv tog Doktoren en Kiste med sig, fuld af Bøger
til sit daglige Behov. Med sin Hustru aftalte han, at hun
i alting skulde gøre Rigtighed med Bønderne hjemme, in
den hun ved Høst rejste til København. Dette var Sper
lings Afsked med sit Hjem i Jernløse, hvortil han kun en
enkelt Gang vendte tilbage for at blive plejet af sin Hu
stru, da han var blevet smittet i Børnehuset under en
Epidemi.
Fru Sperling kom noget tidligere til København end
beregnet, hvilket var efter Leonoras særlige Ønske, idet
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Fru S. skulde hjælpe hende at gøre Børnetøj færdigt. Ulfeldt sendte i den Anledning to af Kongens Rustvogne til
Jernløse for at de kunde føre Bohavet og de store Kister
med Doktorens Bøger til hans Bolig i København.
Sperling blev, foruden Læge ved Børnehuset, kort
efter tillige Leder af den kgl. botaniske Have ved Rosen
borg og kgl. Botaniker. I hans Bestalling som Inspektør
ved Haven hedder det, at »han som vores Botanicus skal
have flittig Indseende med Haven ved vor Kiøbsted Kiøbenhavn og tilholde Urtegaardsmanden, at han sig beflit
ter at have alle de S i m p 1 i c i e r, som gror dog i vore
Lande.«
Sperlings Lykkestjerne steg og dalede med Ulfeldts,
og det kunde næppe undgaas, at han fik Misundere. Han
fortæller om et Taffel ved Hove, hvortil han var indbudt.
Der blev drukket lystigt, og da Kongen var blevet i over
stadigt Humør af Vinen, begyndte han at tale Italiensk
med Sperling. Rentemesteren Jørgen Vind fortrød derpaa,
og for at drive Spot med Sperling, gav han sin Tjener
Ordre til at hente nogle Nælder. Da Tjeneren kom med
Nælderne, trak Rentemesteren en Handske paa, tog Næl
derne og spurgte Sperling, om han kendte den Urt.
Jørgen Vind fik ingen Glæde af den Spas. Sperling
svarede, at Rentemesteren vel selv kendte den, naar han
tog en Handske paa, men, tilføjede han, idet han greb fast
om Nælderne, de brænder ikke mig, jeg er vel kendt med
dem. — Kongen lo højt og sagde til Rentemesteren: »Ja,
Gud, Jørgen, komm nu igien! Du est kommen for tilig!
Du schulde haffue biet med dine Nelder, indtil hand vaer
blind fuld ... Ney, hand kand endnu tale for sig.«
Jørgen Vind glemte — efter Sperlings Opfattelse —
ikke den lille Episode. Sperling mistede 1644 begge sine
Embeder og skriver derom: »Hidindtil havde min Lykke
floreret vel sammen med Hr. Rigens Hovmesters Lykke,
men nu faldt efterhaanden vor Lykkes Blomst af og for
tørredes. Thi før jeg formodede det, lod Hr. Rentemester
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Sten Beck, min meget gode Ven, mig kalde til sig i sit
Hus og meldte mig, at Hs. kgl. Majestæt havde befalet
ham at opsige mig baade min Tjeneste i Børnehuset og
i Haven og at udbetale mig af hans Rentekammer, hvad
der resterede mig af min Gage.«
Sperling spurgte, hvad der var Aarsag til en slig ha
stig Kassation, og om det var sket med Kongens Unaade.
Beck vidste ikke af noget saadant, men mente, at Jørgen
Vind stod bagved.
V.
Dr. Sperling blev senere taget til Naade, og 1649 ud
nævnte den nye Konge — Frederik den tredie — ham til
Hofmedicus. Samme Aar ledsagede Sperling Korfits Ul
feldt til Holland, men efter sin Hjemkomst blev han ind
viklet i den Ulfeldtske Sag. Hans Uskyldighed blev bevist,
men han ønskede nu at forlade Danmark. 1652 bosatte
han sig i Amsterdam, hvorfra han vedligeholdt Forbindel
sen med Ulfeldt.
Fru Sperling havde ønsket at bo i Hamborg, da hun
ikke kunde vænne sig til Forholdene i Amsterdam. Sper
ling havde lovet hende at flytte dertil og havde allerede
lejet Hus i Hamborg, da hans Hustru blev syg. Hun døde
en af de første Dage i Januar 1654.
Om Højtideligheden ved hendes Bisættelse berettes,
at Forhuset og »det store Kammer« blev overtrukket med
sort Tøj. Sperling havde ladet trykke nogle Hundrede
»Lig-Sedler«, som blev kastet ind i Husene i Byen og gav
Meddelelse om Dødsfaldet. Der var en stor »Frekvents«
(Følge) af fornemme Folk, der ledsagede Fru Sperling
til hendes sidste Hvilested. Hamborgerne havde et Kapel
i Vesterkirken, og dér blev hun begravet.
Saa flyttede Sperling efter sin Hustrus Død til Ham
borg. Han foretog flere Rejser til Barth, hvor Ulfeldt op
holdt sig, og Sperling siger selv, at han var hos Ulfeldt
nogle Uger ad Gangen. Det var vel intet Under, at dette
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uforanderlige Venskab vakte Opmærksomhed i Danmark,
særlig under Hensyn til Ulfeldts Rolle i den dansk-svenske
Krig, og i August 1658 blev der slaaet ned paa Sperling.
Han havde opnaaet en Udnævnelse som svensk Livmedicus, og man antog, at han stod i den svenske Kon
ges Tjeneste eller dog udførte svenske Kommissioner.
Ligesaa var det blevet berettet, at Sperling i Frederiksodde skulde have brugt nedsættende Udtalelser om den
danske Konge.
Det skete saa, at Sperling var paa en Rejse fra Hol
land. Da hans Skib havde kastet Anker ud for Gluck
stadt, blev det hindret i videre Rejse af en Baad med Sol
dater om Bord. Soldaterne gav Ordre til, at alle Pasagerer
skulde komme op til Kommandanten i Staden. For Sper
lings Vedkommende fik han Paabud om at indfinde sig
hos Feltmarskal Eberstein.
Sperling fortæller derom:
»Feltmarskallen spurgte mig, hvad jeg gjorde her.
Jeg svarede, at jeg imod min Vilje var hentet i Land fra
Skibet. »Hvorfra jeg kom?« Svar: »Fra Holland.« —
»Hvad jeg havde gjort dér?« — »Jeg var rejst dertil for
nogen Gælds Skyld og var nu paa Tilbagerejse til Ham
borg.« — Han sagde: »I er jo i svensk Tjeneste.« — Jeg
svarede: »Nej, eders Ekscellence!« — »Hvad?« sagde han,
»har I ikke nylig været hos Kongen af Sverige i Wismar ?«
— Jeg svarede: »Nej«.«
Feltmarskallen udtalte, at en Mand havde set Sperling
dér. Men samme Mand erklærede senere, at han blot havde
hørt sige, at Doktoren havde været i Wismar hos Kongen.
Ved Slutningen af Forhøret sagde Feltmarskallen: »Ja, I
maa blive her, indtil jeg har faaet Besked fra Danmark.«
Sperling blev derpaa indkvarteret i Byen. Han blev
godt og hensynsfuldt behandlet, men det varede hele syv
Maaneder, før der kom Svar fra Danmark, at man kunde
frigive ham. Forinden maatte han underskrive en Erklæ
ring, hvori han forpligtede sig til ikke at indlade sig med
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Kongens Fjender eller foretage noget til Danmarks Skade.
Sperling vægrede sig ved at underskrive, men maatte gøre
det for at faa sin Frihed.
Kommen tilbage til Hamborg, genoptog han sin LægePraksis, og Tiden gik roligt, indtil den store Ulykke kom
over ham i Aaret 1664.
VI.
Dr. Sperling har sikkert ment at have unddraget sig
det Uvejr, som trak sammen om Korfits Ulfeldt, nu, da
han levede som Borger i Hamborg. Hans Bortførelse fra
Byen, hans Anholdelse og Fængsling har været en bitter
Overraskelse for ham.
Under Paaskud af, at en syg Kvinde ventede ham,
blev Sperling en Aften i April 1664 lokket bort fra sit
Hjem. Vognen, der skulde føre ham til den syge, kørte
uden for Byen, og omsider gik det op for Doktoren, hvad
Hensigten var. Han raabte om Hjælp og geraadede i
Kamp med de Personer, der var kommen ind i Vognen.
Det nyttede dog intet. Personerne i Vognen handlede ef
ter Ordre fra den danske Oberstløjtnant Hagedorn, der
var kommen til Hamborg i Hverveøjemed og tillige havde
det særlige Hverv at føre Dr. Sperling som Fange til Kø
benhavn.
Hvorledes Transporten af Fangen foregik, faar vi et
Billede af gennem en Beretning. Naar der overnattedes,
holdt Soldater Vagt dels i Sperlings Kammer, dels uden
for Døren. Efter en langsommelig Rejse kom man til
Gliickstadt. Ved Postvognens Ankomst mødte en Slutter
med en Lænke, der gjordes fast om Sperlings ene Arm
og ene Ben. Det skete paa Gaden i mange Folks Nær
værelse. Uden for Byen holdt 10 Ryttere, der ledsagede
Vognen til Rendsborg.
I Rendsborg blev der overnattet. Sperling maatte
ligge med sine Lænker. Næste Dag fulgtes Vognen af 15
Ryttere til Flensborg, den følgende Dag til Haderslev. Vi
dere til Kolding. 16 Ryttere ledsagede til Snoghøj, hvor
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en Færge laa rede til at afgaa til Middelfart. Samme Af
ten silde gik Rejsen med 10 Ryttere til Odense.
Naaet til Nyborg maatte Fangen stige ned i en Smak
ke, og tre Timer senere landede man i Korsør. Da Rejsen
gik videre, fulgte 30 Ryttere med, Halvdelen foran Vog
nen, den anden Halvdel bagefter. En Officer, der havde
været Page hos Kongen, men nu havde Majors Rang, sag
de til Rytterne i en hovmodig Tone: »Dér har I Hs. Maje
stæts Slave, bevar ham vel og bring ham til København!«
Om Aftenen kom man til København. Sperling blev
modtaget af Slotsfogden, Joakim Waltpurger, som førte
Doktoren til det blaa Taams Dør.

VII.
Hvorledes saa man i Hamborg paa, at en af Stadens
ansete Borgere behandledes paa den anførte Maade?
Den danske Regering var ikke blind for, at et saa
voldsomt Skridt som det, den havde foretaget, maatte
krænke Hamborgerne og den frie Rigsstad. Man søgte der
for at give en Retfærdiggørelse for Regeringens Handlemaade, men det skete paa en ret ejendommelig Vis, nem
lig ved et Brev, som det foregaves, at »e n H a m b o r g e r,
boende i København«, havde skrevet til »en Borger, bosatiHamborg«. Brevet skulde befordres »til
Circulation« og er rimeligvis blevet trykt. Dets Hensigt
var at give Svar paa følgende tre Ting:
1. Dend egentlige Aarsag til Dr. Otto Sperlings Bort
førelse.
2. Om General-Adjutant Hagedorn, som i saa Maader ham bortført haffuer, herpaa haffuer haft kongelig
Ordre?
3. Og om han [Hagedorn] endnu virkelig i Hans
Majestæts Tieneste befindis?
Brevet er meget vidtløftigt. Det begynder med, at
den foregivne Brevskriver i Hamborg har givet til Kende,
at Borgmester og Raad i Hamborg betragter Sperlings
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Arrestation som et Brud paa Lande- og Stadsfred, idet
man holder for, at ingen ærlig Mand, ikke en Gang Borg
mesteren selv, paa den Maade skulde være sikker paa Ga
derne, langt mindre uden for Portene.
Heroverfor gøres gældende, at Dr. Sperling »som en
indfød Hamburger holdis her for Hans kongelige Maje
stæts naturlige Undersaat«. Brevskriveren har med egne
Øjne læst, at Dr. Sperling af nuværende Kgl. Majestæt
er bestilt og antagen som Hof-Medicus, og i hans Bestal
lings-Brev anføres: »og schall det være bemeldte voris
Hof-Medico fri tilladt, her i voris Kongeriger eller Fur
stendømmer eller i vor Stad Hamborg sit Domicilium at
anrette«.
Det opregnes, hvilken Kgl. Gunst, Sperling har nydt,
og at han »det Kgl. Huus allerunderdanigst Troschab og
Lydighed skyldig at være eragtes«. Brevskriveren kom
mer derpaa til Korfits Ulfeldt, der 1651 »undvigte og sig
under den suendsche Protection begaf«, og hvorledes Sper
ling flittigt korresponderede med ham, betragtede »med
Fryd og Glæde« Ulfeldts Indgang i disse Riger og Lande
og gjorde sig medskyldig i sin Afguds Forræderi.
Her kommer Brevskriveren rigtig i Aande, og det er
ikke blide Ord, der ofres paa Sperling. Sperling er ikke
blevet træt af med samme Forræder ikke blot at korre
spondere, men af al Formue at være Raadgiver for. Dok
toren har arbejdet paa det kgl. Hus’ Undergang, skønt
han og hans deraf har bekommet saa mange Velgerninger,
og hvor »han sit Brød haver forhvervet«. Stod det til ham
[Sperling] vilde han have arbejdet paa Landets totale
Ruin, om han derved kunde forhjelpe »denne Korfits« til
forrige Flor og Velstand osv.
Det er jo en Anklage, der har baade Næb og Kløer,
og det er ret naturligt, at Anklageren af det, han fører
frem, drager den Slutning, at Hans kgl. Majestæt har al
for megen Aarsag til at forskaffe »denne Fugl i sin Ge
valt, andre til Afsky og Eksempel at lade straffe«.
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Hvad Hagedorn angaar, saa befindes han at have
handlet efter Kgl. Majestæts Ordre og Befaling, og Brev
skriveren oplyser, at Hagedorn er i Hs. Maj.s Tjeneste
som General-Adjutant og »Obrist-Leutenant«.
Med Hensyn til den af Borgeren i Hamborg udtalte
Frygt: »at paa saadan Maneer kand ingen ærlig Mand
herefter være sikker paa Gaden«, udtales, at ingen ærlig
Mand i Hamborg formedelst »denne Sperlings« Bortfø
relse betages den ringeste Sikkerhed, men kan færdes saa
vel inden som uden for Byen uforkrænket.
Til Slut faar Byens Raad baade nogle Spydigheder
og Trusler. Der tales om Raadets »formeente Autoritet
og Hofmod«, og det antydes, at det var let for Kgl. Maj.
at gøre sine egne Underdaner (Hamborgerne) »saa stil
tiendes og alle med et Brev ruinere« (!).
Saaledes var altsaa den danske Regerings Forsvar
for sin Handlemaade, fremstillet som et Brev til en Bor
ger i Hamborg. Brevet har sikkert gjort den forønskede
Virkning. Baade Hamborg og Sverige besværede sig gan
ske vist ved det danske Hof over Sperlings Arrestation,
men derved blev det.
Da intet yderligere skete for at give Sperling Fri
heden, henvendte hans Søn Otto sig fra Hamborg til den
danske Konge for at udvirke sin Faders Løsladelse. Men
den unge Sperlings Henvendelse synes ikke at have været
et ydmygt Bønskrift om Naade, men mere en Begæring
om Løsladelse som en Retfærdighedshandling.
I alt Fald var Følgen den, at Kongen blev vred, og
det blev overladt til Griffenfeld at give den unge Sperling
»et passende Svar«. Der siges om dette, at Griffenfeld
»udtømte i sit Svar næsten hele Sprogets Kraft, for at
vise Supplicanten hans Fremfærd i hele dens Usselhed«.
Man kunde maaske mene, at mindre kunde gøre det.
Men selv i Datidens Øjne har det vel ikke kunnet tages
som en Undskyldning, at det var en Søn, der bad for
sin Far.
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vm.
Saa gik Sperlings Vej altsaa til det blaa Taarn. Han
førtes ind i et Forværelse, og et Lys blev tændt. Derpaa
blev der bragt ham noget Mad, Smør, Brød, Æg, 01 og
Franskvin.
Efter Maaltidet viste Slotsfogden ham ind i det Kam
mer, der skulde være hans. Sengen stod i en dyb Hvæl
ving. Den var gammel, fuld af Huller, og de faa Fjer i
Dynerne var raadne, »saa at Sengen stank som et Aadsel«.
I Kammeret var der en Spand, som Fangen skulde
bruge til sin Stolgang. Tillige en Stol, hvorpaa der stod
en Tin-Natpotte. Taarngemmeren undersøgte Fangen,
laasede ham inde og lod ham i Mørke. Sperling sad paa
Stolen med sine Jærn, indtil det blev lyst. Derpaa lagde
han sig paa den stinkende Seng.
Om Morgenen sang han en Salme, og da Slotsfogden
kom til ham, sagde denne, at Frøken Leonora kunde høre
det. [Leonora Christina var indsat i Blaataarn August
Aaret før.] Sperling spurgte, om Frøken Leonora da be
fandt sig i Nærheden. Slotsfogden betænkte sig længe,
men svarede endelig: »Hun sidder langt fra eder, dér
henne mod Nord; der er vel 4 Døre, før man kan komme
til hende, og 9 Laase, men eders Stemme trænger opad.«
Sperling sagde: »Jeg vilde ønske, at min Stemme maatte
trænge op til Gud i Himlen.«
Nogle Dage ind i Maj blev Sperling forhørt og blev
da befriet for sine Jærn. En meget lang Række Spørgsmaal stilledes til ham, det drejede sig især om Brevene
til Ulfeldt. Ulfeldts Datter, Anne Cathrine, havde opbe
varet Breve fra Sperling til hendes Fader og taget Kopier
af Breve, hun havde sendt Sperling. Disse Breve faldt i
den spanske Regerings Hænder og blev udleverede til Han
nibal Sehested, Ulfeldts Svoger. Han havde været i Unaade
ligesom Ulfeldt, men var ikke blot taget til Naade, men
steg i Kongens Gunst og var udnævnt til Rigsskatmester
1660.
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Hvorledes Sperling bedømte Hannibal Sehested, ses
af den Karakteristik, han giver af ham: »Hr. Hannibal
var usædvanlig vel studeret, men han var af en meget ond
skabsfuld Natur (!).« Noget godt ventede Sperling sig
ikke fra den Kant. Hvilken Rolle Hannibal Sehested spil
lede under Processen mod Sperling ud over at have ud
leveret Brevene, kan vistnok ikke paavises.
Brevene og i det hele Sperlings nære Forbindelse med
Ulfeldt blev foreholdt ham under Forhørene. Brevene var
dels skrevet i Cifre og nogle til Ulfeldt under et opdigtet
Navn. Man ønskede at vide, om Sperling havde haft Kend
skab til Ulfeldts Planer og om Leonora var medskyldig.
Sperling gjorde gældende, at der i Brevene, han havde
vekslet med Ulfeldt, intet var, der kunde tydes som For
ræderi. Dette blev indrømmet, men man bemærkede, at
derfor kunde Sperling godt være vidende om Forræderiet.
Efter det første Forhør blev der efter Sperlings An
modning givet ham Sengklæder og Lagner. Men Lys fik
han ikke i sit Kammer. De Lys, der af Kongen var be
stemt for ham, mener han, at Slotsfogden af egen Myn
dighed holdt tilbage. Da Sperling havde faaet en gam
mel Bønnebog og en forrevet Bibel, maatte han staa ved
det firkantede Hul i Døren for at læse ved den Stribe
Dagslys, som faldt derigennem.
Forhørene fortsattes, og der blev gaaet skarpt frem.
Under et af Forhørene blev han truet med Pinebænken,
og man lod ham se, at alt var gjort rede dertil, og at
Mestermanden og hans Hjælpere var til Stede. Man fik
dog ikke fremtvunget den Bekendelse, man tilsigtede.
— Om Sperlings første Fængselstid skriver Leonora
Christina i »Jammersminde«:
»Hans Fængsel er nedenunder den mørke Kirke. Hans
Skæbne er beklagelig. Der han blev ført i Taarnet, var
han spændt i Jæmlænker om Hænder og Fødder. Slots
fogden, som ikke var i forrige Tider hans Ven, glædte sig
saa hjærtelig over Doktorens Ulykke og at han var fal-
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det i hans Hænder, saa han gjorde intet andet den Aften
end nynnede og sang.«
Nogle Dage senere sagde Slotsfogden til Leonora om
den nye Fange, at det var en Fugl, som skulde tvinges
til at synge. Leonora svarede: »Om den Fugl kan synge,
saa det fryder de Ører, der hører det, saa gør den det vel.
Men en Melodi, som den ej kender, vil den aldrig kunne
synge!«
Nej, Fuglen sang ikke den Melodi, der ønskedes. In
gen væsentlig nye Oplysninger kom for Dagen. Men Dom
maatte under de givne Omstændigheder fældes, og Dom
men faldt faa Maaneder efter Sperlings Fængsling (28.
Juli 1664). Han dømtes for Majestætsforbrydelse — som
den, der havde bistaaet Korfits Ulfeldt i dennes Planer
— fra Ære, Liv og Gods, men benaadedes med livsvarigt
Fængsel og døde i Blaataarn.

IX.
Efter Slotsfogden Joakim Waltpurger fulgte en ny
Mand, Hans Balcke. Han havde været Legebroder med
Sperlings Børn og viste Doktoren stor Venlighed, skaffede
ham blandt andet de Lys, som Sperling haardt havde sav
net, og en Faareskindspels til Værn mod Kulden. Ogsaa
bar Hans Balcke Mad til Sperling fra Leonoras Bord.
Balckes Hverv som Slotsfoged var dog kun midlerti
digt, og han efterfulgtes af Johan Jæger, en af de Perso
ner, der havde medvirket ved Sperlings Bortførelse fra
Hamborg. Det var et daarligt Bytte for Doktoren, og
Leonoras Pige fortalte hende en Dag, at det gik Doktoren
ynkeligt, han fik slet Mad, siden Balcke var kommen bort,
og han havde ingen anden Lysning uden af Hullet paa
hans Dør, som gik ud i det yderste Kammers.
Leonora lod Steg og Vin bringe til Doktoren ved en
Fange, der gik til Haande i Taarnet. Med en stor Knappenaal ridsede hun nogle Ord paa Sukkermandler, hun satte
sammen, og som bragtes til Sperling. Dette førte til en
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Brevveksling imellem dem, og de skrev hinanden til paa
Italiensk.
Egentlig venskabelige var disse Breve ikke i Begyn
delsen. Sperling var bitter over sin Skæbne og over, at
Brevene til Ulfeldt ikke bedre var blevet bevaret. Han
»lamenterede«, siger Leonora, og mente, at hendes Dat
ter var Skyld i hans Ulykke. For sin Part havde Leonora
nogen Grund til Misstemning mod Doktoren. Han var i et
af de første Forhør blevet spurgt, hvad han mente om
Leonoras Fangenskab, om hun fortjente samme, og Sper
ling havde dertil svaret, at han vel ikke kunde vide Grun
den, hvorfor hun var sat i Fængsel, men tænkte, at Maje
stæten havde vel Aarsag nok dertil.
Denne Udtalelse er sikkert blevet forebragt Leonora,
og hun maatte betragte den saaledes, at Sperling vilde
kompromittere hende for at fri sig selv. Man tør dog
næppe anklage Sperling, haardt trængt som han var, un
der Forhørene. Og Korrespondancen mellem ham og Leo
nora fortsattes, vel til Oplivelse for dem begge, ligesom
Leonora medvirkede til, at Doktoren kunde sende Breve
ud fra Fængslet.
Der var dog en Hage ved denne Brevbesørgelse. Sper
ling maatte bestikke Taamgemmeren, og i 1668 skriver
han, at han kommer til at give Taamgemmeren 6 Dukater
om Aaret. Pengene fik Doktoren sendt af sine Børn, der
ogsaa af og til sendte ham noget Tøj. For en væsentlig
Del var Leonora Mellemled ved Korrespondancen. Sper
lings Børn sendte deres Breve til Leonoras Søster Frøken
Hedvig, som hele Tiden stod i skriftlig Forbindelse med
hende.
Doktorens ældste Søn Otto, der havde faaet saa skarpt
et Svar af Griffenfeld paa sin Anmodning om Faderens
Frigivelse, besøgte en Gang, sammen med sine Søstre,
Faderen i Fængslet. De havde opnaaet Tilladelse dertil
af Kongen (Christian den 5.). Den unge Sperling forsøg
te mange Henvendelser for at udvirke sin Faders Benaad-
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ning eller i al Fald skaffe ham Lindring i Fangenskabet.
Selve Fangekamret ses i Aarenes Løb at have undergaaet en Forbedring. En Inventariefortegnelse fra 1679
viser, at der i Sperlings Kammer var to Stole med rødt
Skind, et gammelt Fyrrebord, en gammel Fyrrebænk, en
Messinglysestage, desuden Tinfade, smaa Tallerkener, to
smaa Tinflasker osv.
Men noget meget væsentligt manglede, nemlig Dags
lyset. Sperling skriver mod Slutningen i sin Bog, at det
er et Guds Under, at hans Øjne endnu er gode, eftersom
han Dag og Nat gør sit Arbejde ved Lys, »og indtil denne
Stund ingensinde har slukket mit Lys før Midnat«.
»Gud har naadig skaanet mig for store Sygdomme«,
siger Sperling ved Tilbageblik over sit Fængselsliv. Hvad
han i den Henseende har haft at klage over, er Hoved
værk paa Grund af den stadige Stank, og hans Fødder
har lidt under Kamrets stærke Kulde.
Nu gik det mod Forløsningen. Han var gammel, og
Kræfterne tog af. Om hans Død beretter Leonora i »Jam
mers-Minde« :
»Samme Aar (1681), Juledag om Morgenen, løste
Gud Doctor Otto Sperlings haarde Baand, efter at han
havde været fangen her paa det Blaa Taarn 17 Aar, 8
Maaneder og 4 Dage, i hans Alders 80. Aar, ringere [min
dre end] 6 Dage. Han var længe syg, dog ikke sengelig
gende. Doctor Munchen betiente hannem et Par Gange
med sine Medicamenter. Han vilde ikke nogen Tid, at
Taarngiemmerne skulde rede hans Seng, kunde blive vred,
naar Ole sig dertil erbød og vilde sige, at Doctoren var
svag. Der maatte og ingen være til Stede, naar han lagde
sig. Hvordant han kom paa Gulvet Julenat, vides ikke.
Der laa han og bankede paa Gulvet. Taarngiemmeren
kunde intet høre hans Banken; thi han laae langt fra
Doctorens Rum; men en Fange, som laa i Taarnstuen,
hørte det længe; omsider bankede han paa Taarngiemmerens Dør og siger hannem, at Doctoren havde længe
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banket. Der Ole kommer ind, fandt han Doctoren paa Gul
vet, halvt iklædt i en reen Skiorte. Han levede endda, gav
sig meget, men talte ganske intet. Ole tog Fangen til
Hielp og løftede hannem i Sengen og lukte igen. Om Mor
genen fandtes han død, som sagt er.«
X.
Dr. Sperling var ved Dommen kendt skyldig i at have
forbrudt »Ære, Liv og Gods«. Og skønt det varede længe
med Konfiskeringen af hans sjællandske Gods, Gaarden i
Jernløse — det skete 1681 — har han vel faaet Viden der
om før sin Død. Dette tør antages, eftersom Sperling
modtog Breve, og iøvrigt vilde Slotsfogden næppe have
forholdt ham denne Nyhed, som i dobbelt Forstand maatte
vække bitre Følelser hos den ulykkelige Fange.
Gaarden i Sdr. Jernløse blev nemlig af Kongen skæn
ket til Generaladjudant Christopher Hagedorn, den Mand,
der under falsk Foregivende havde lokket Sperling fra
Hamborg for at føre ham som Fange til København. Det
hedder i Gavebrevet, at Godset gives som Løn for »tro og
villig Tjeneste«.
Etatsraad Lunn oplyser i sit nævnte Skrift, at Gaar
den med tilliggende Gods var paa over 180 Tdr. Hartkorn.
Som før nævnt maa det samlede Jordtilliggende efterhaanden været blevet Sperlings Ejendom. Hagedorn
solgte imidlertid væk af Godset, og Jernløsegaarden for
vandledes i Tidernes Løb til almindelige Bøndergaarde.
For Dr. Sperlings Søn Otto — og vel ogsaa for Viden
skaben — vilde det have været til stor Gavn, om noget
af det »sjællandske Gods« var kommen Doktorens Børn
til gode. Otto Sperling var ved Faderens Død 47 Aar
gammel. Han var en meget lærd Mand, men levede i
yderst trange Kaar.
Det lykkedes ham ikke at faa ret mange af sine lær
de Værker udgivne, og for at friste Livet saa han sig i
den sørgelige Nødvendighed at maatte sælge sin store
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Bogsamling. Trykt foreligger fra hans Haand en Udgave
af Absalons Testamente, i Haandskrift paa det kgl. Bi
bliotek et Værk i 8 Bind om Hamborgs Historie, end
videre 17 Kvartbind om de nordiske Oldsager.
»Et Ocean af Lærdom«, siges der om ham, og der til
føjes: »Har nogen Sinde en Videnskabsmands Liv været
ført i Forsagelse, da har det visselig været hans.«

Nærværende Skildring hviler i væsentlig Grad paa Dr. Sper
lings Selvbiografi, oversat og udgivet af Dr. Birket-Smith (1885).
Med denne Selvbiografi har ogsaa tidligere Forskere beskæftiget
sig, saaledes Suhm i „Nye Samlinger" III 1794 og Nyerup i Wolffs
Journal s. A. Dr. Sperlings Beretning frembyder interessante En
keltheder ud over, hvad der vedrører ham selv personlig, og adskil
ligt er fremstillet med en Anskuelighed, der giver Personer og Si
tuationer en vis Kolorit. Som Læge og som Botaniker er han blevet
bedømt af Eftertiden i videnskabelige Afhandlinger, og hans Dyg
tighed kan sikkert ikke drages i Tvivl. Nogen Sammenligning med
Leonora Christinas „Jammersminde" taaler Dr. Sperlings Levneds
bog ikke — hvad der vel ogsaa vilde være for meget forlangt —,
men den er et værdifuldt Dokument til Vurdering og Belysning
af en Menneskeskæbne, der fortjener at kendes. Den almindelige
Læser vil maaske undertiden synes, at Dr. Sperling har et ret klart
Blik for sine egne Fortjenester, og naar „Jammersminde" nævnes,
kan det siges, at hvor Leonora Christina betager ved sin rige Men
neskelighed, sin ironiske eller muntre Iagttagen af sine Omgivelser,
sit Sinds Frodighed —, dér er man hos Sperling paa stenet Grund.
Hans Interesse bevæger sig ikke uden for Erindringen og Fangekamret. Han er i dobbelt Forstand „indelukket".
-— Fra „Nye danske Magasin" 1810: Breve meddelte af Dr.
Vedel Simonsen, er i nærv. Skildring benyttet det ejendommelige
Aktstykke, der figurerer som et Brev til en Borger i Hamborg.
Desuden er benyttet „Jammers-Minde", Forfatter-Leksika og Op
lysninger, hentet forskellige Steder.
A. J. E.

Fæstere og fæsteforhold under Tersløsegaard 1686—1788
Af Kirsten Nørregaard.

Tersløsegaard var en lille hovedgaard paa 35 tdr. hk.
fri hovedgaardstakst og 6 tdr. skovskyld. Desuden hørte
til gaarden en del kirketiende. I 1769 27 tdr. hk. af Ters
løse kirketiende og 15 tdr. hk. af Skellebjerg kirketiende.
Af bondegods havde gaarden næsten hele Tersløse sogn
og en del strøgods i de omliggende sogne. — Efter rigs
admiral Bjelkes død 1683 ejedes gaarden i de følgende
menneskealdre af hans datter og dennes datter, indtil den
1743 gik over i borgerlig eje, købtes af landsdommer
Johs. Christensen, der atter 1745 sælger godset til Ludvig
Holberg for 10,000 rdl. 1749 testamenterer Holberg Ters
løsegaard og Brorupgaarden (købt 1741) til Sorø Akademi,
som overtager ledelsen 1751 og ejerskabet 1754 ved ba
ronens død.
Et indtryk af Tersløsegaardbøndemes liv kan man
faa ved studium af fæsteprotokollen 1686—1786 og skifte
protokollen 1704—1786, som begge er bevarede paa lands
arkivet. I skifteportokollen er der en stor lakune 1718—
1748. Fæsteprotokollen er nogenlunde, men ogsaa kun
nogenlunde fuldstændig. I de følgende opstillinger dan
ner disse 2 protokoller rygraden, desværre er der ikke
meget mere end denne rygrad, da der ikke har været tid
til at sætte kød paa benene. I haab om, at det muligvis
kunde have interesse for jordens nuværende ejere og for
personalhistorikere er her givet saa fuldstændige lister,
som det har været muligt, af ejerne af fæstegaardene op-
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stillet efter matrikelsnumre. Da disse sidste vexler gen
nem aarhundredet, er de sidste matrikler lagt til grund.
Det vil for hovedbyerne i sognet, Tersløse, Karsholte og
Atterup, sige matrikelsbøger fra 1788. — Som nævnt er
heller ikke fæsteprotokollen fuldstændig. For at udfylde
huller og faa fuldstændigere oplysninger om landgilde og
hoveri har jeg maattet ty til andre kilder. I 1743 findes i
landstingets skøder for Sjælland s. 609 en afskrift af en
jordebog. De næste jordebøger findes i de hoveriregle
menter, der indsendtes til rentekammeret i henhold til lo
vene om hoveriets betsemmelse 1769 og 1773. De er nu
i rigsarkivet. Endelig er der specificationer over godset
1784 og 1788 i en pakke jordebøger fra godserne i Hol
bæk amt 1770—1818 i landsarkivet.
I det følgende er gaardene opstillet by for by. For
hver gaard staar et matrikelsnummer og derunder gaardens vekslende størrelse. De fire tal svarer til tdr., skp.r
fjk. og alb., f. ex. er 5.2.I.I. 5 tdr. 2 skp. 1 fjk. og 1 alb.
Derefter følger fire kolonner. I den første staar aaret for
fæstebrevets affattelse (der ikke altid falder sammen med
aaret for overtagelsen af gaarden. Gaardmanden kunde
godt sidde et par aar uden brev.). I næste kolonne staar
fæsterens navn. Stavemaaden er i protokollerne meget
vexlende. Her maa gøres opmærksom paa, at ikke alene
Kristen bruges for Kristian, men Ole for Oluf og Lars
for Laurids og omvendt, ganske i flæng. — Om forholdet
til Forgængeren er dertil føjet »Søn« eller »ægter Enken«.
I tredie kolonne er opført aarsagen til overtagelsen af fæ
stet, saa vidt den kendes. Naar der ud for et navn staar
»Dødsfald«, »Alderdom«, »Armod« eller »Forsiddelse«, er
det altsaa forgængerens dødsfald, alderdom etc., der
er anført. Endelig er der forskellige tilløb til en fjerde ko
lonne, idet overskuddet eller underskuddet for arvingerne
ved skifteforretningen er meddelt for de fæstere, hvor tal
haves; de tre tal er rigsdaler, mark og skilling. Der holdtes
skifteforretning baade ved mandens og konens død. Paa
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aktivsiden opregnes bohave, rede penge, besætning og
kornbeholdning, paa passivsiden herremandens krav: re
stancer, brøstfældighed, den besætning og den saasæd, der
bør forefindes etc., og resultatet blev for arvingerne som
oftest negativt.
Herefter følger saa de bønder, der har fæstet gaard
paa Tersløse gods, baroniet Holberg, stavnsbaandsaarhundredet igennem, fæstebønderne fra den egn og den tid,
hvor modellen til Holbergs »Jeppe paa Bjerget« har levet.

Merløse herred, Tersløse sogn.
1. Tersløse by hører til Tersløsegaards gamle gods.
Ca. 100 tdr. hk. matrikuleret jord udgør dens tillig
gende efter en jordebog fra 1770’erne. Det var fordelt
paa ca. 20 bondegaarde. 1686 er der ca. 22 hele gaardes jord fordelt paa hele og halve gaarde af forsk, stør
relse. Kort efter Holbergs død er der foregaaet en
omrebning til 20 gaarde å 5.4.2.1%X, mens en jordebog
fra 1788 viser kun 18 gaarde å 5.4.2.1%V Herefter
følger fæsterne paa de enkelte gaarde, der er opført
i rækkefølge efter matrikelsbøger fra 1788. Gaarde,
der er forsvundet i aarhundredets løb, ved omrebnin
ger og lign., er opført paa den plads, hvor de staar i
ældre jordebøger.
la. (findes ikke i jordebogen 1788).
1730: 5.2.1.1; 1762: 5.4.2.13/n.
Peder Eriksen.
1730. Lars Jørgensen. Dødsfald.
1762. Peder Larsen, Søn. Alderdom.
1774. Søren Olsen. Forsiddelse.
1. Gaard. 1732: 5.2; 1777: 5.4.2.13/n.
Jens Bertelsen.
1732. Mads Hansen Kaare. Alderdom.

GI. Hans Nielsen.
1777. Niels Christensen.

1713.

81.3.3.

1769.

38.

1751.

61.1.6.
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2. Gaard. 1724: Ö.2.2.2; 1782: 5.4.2.13/n.
Rasmus Nielsen.
1724. Peder Laursen. Dødsfald.
1752. Laurs Pedersen, Søn. Dødsfald.
1782. Søren Christensen. Dødsfald. Bondefoged.
Denne sidste, Søren Christensen, er fri for hoveri mod,
at han „beretter, hvad der i smug gaar i svang paa god
set, akademiet til skade".
3. Gaard. 1719: 5.5.1.2; 1777: 5.1.2.13/n.
Søren Andersen.
1719. Rasmus Laursen. Armod. Skovfoged.
1744. Niels Rasmussen, Søn. Overdragelse.
1777. Friedrich Christiansen. Overdragelse. Svigersøn.

1788. Hendrik Christensen.
4. Gaard. 1725: 5.1.2.1; 1743: 5.3.2.1; 1779: 5.4.2.13^.
Christoffer Ibsen.
1708: -4-134.2.11.
1725. Jens Jacobsen. Dødsfald. Ægter enken.
1762. Ole Rasmussen. Dødsfald.
1779. Niels Madsen. Dødsfald. Tjens tudygtig.

5. Gaard. 1721: 5.1.2.2; 1774: 5.4.2.13/u.
Enevold Kristensen.
1721. Christen Madsen, jyde. Sygdom. Ægter datteren.
1734. Jacob Larsen. Gaardbytte. Karsholte.
Knud Bertelsen.
1747. Rasmus Hansen. Alderdom.
1773: -4-160.2.13.
1774. Jørgen Larsen. Dødsfald.
Paa følgende 2 gaardes plads er der i matriklen 1788
kun 1 gaard:
6a. Gaard. 1719: 5.3.2.1; 1743: 5.1.2.2; 1771: 5.4.2.13/u.
1719. Peder Pedersen. Ingen brev.
1723. Jep Mortensen. Alderdom.

Unge Niels Jensen.
1771. Per Knudsen. Restancer.
6b. Gaard. 1694: 5.3.0.2; 1753: 5.3.2.1; 1776: 5.4.2.13/u.
Jens Jørgensen.
1694. Peder Jørgensen. Armod.
1711: -4- 20.2.8.
1731. Jens Nielsen Kaare. Dødsfald.
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Christen Pedersen.
1766: -4- 42.4.
1753. Mads Christensen, søn. Alderdom.
1776. Unge Hans Nielsen. Frasættelse.
Følgende gaard, der var nr. 8 i en jordebog fra 1743, er
forsvundet ved omrebningen i 1750’erne:

Gaard. 4.7.2.2.
1705. Jørgen Nielsen.
1721. Niels Jørgensen, søn. Dødsfald.

1750: 0.0.0.

7. Gaard. 1701: 5.4.3.; 1777: 5.4.2.13/u
Christen Hansen.
1701. Bertel Christensen, søn. Dødsfald.
1729. Jens Andersen. Karsholte.
Lars Kaare.
1777. Jens Olsen. Dødsfald. Ægter enken.

1716: 4- 46.5.3.

1777: -^-45.3.^.

8. Gaard. 1704: 5.5.3.1i/2; 1725: 5.7.1.2; 1756: 5.4.2.13/n
1704. Hans Jørgensen.
1708: 28.2.0.
1725. Rasmus Olsen. Dødsfald. H. J.s partner.
1750: 4-4.1.3.
1738. Laurids Rasmussen. Alderdom.

Anders Kaare.
1756. Søren Nielsen. Forsiddelse. Ladefoged.
c. 1788. Hans Larsen.

9. Gaard. 1686: 5.7.2.1; 1752: 5.2.2.1; 1786: 5.4.2.13,4.
Hans og Christoffer Jørgensen.
1686. Laurs Ibsen. Karsholte.
1714. Jep Laursen, søn. Overdragelse.
c. 1743. Mikkel Rasmussen.
1792. Christoffer Jensen. Armod.
1786. Jacob Christoffersen, søn. Overdragelse.
10. Gaard. 1711: 5.6.1.2; 1756: 5.4.2.13/n<
Peder Sørensen.
1711. Jørgen Laursen. Dødsfald.
Christen Pedersen. Smed.
1736. Hans Ibsen.
1756. Jens Larsen. Forsiddelse.
1772. Jens Christensen. Dødsfald.

1769: -^-19.4.3.
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11. Gaard. 1708: 5.5; 1776: 5.4.2.13/u.
Mogens Rasmussen og Jørgen Jensen.
1708. Jacob Rasmussen.
M. R. opgiver, da Jørgen Jensen er blevet afsindig.
c. 1743. Rasmus Jacobsen, søn.

1755. Hans Kaare faar igen den gaard, han formedelst ulovlig
skovhugst var frasat.
1776. Niels Olsen. Forsiddelse.
12. Gaard. 1705: 2 halve gaarde ä 2.5.1.1; 1743: slaaet sammen
til Ö.2.2.2 og 1757: omrebet 5.4.2.13/n.
y2 gaard.
1705. Unge Hans Christensen.
y2 gaard.
Jacob Rasmussen.
1708. Mogens Rasmussen. Gaardbytte.
1743. Har M. R. begge halve gaarde.
1757. Niels Mogensen, søn. Restancer.

Følgende gaard, der havde nr. 16 i jordebogen 1771, fin
des ikke i jordebogen 1788:
1706: 5.4.3.2; 1771: 5.4.2.13/u.
Peder Olsen.
1756. Hans Hansen. P. O. fradømt for restancer og andre
misgerninger.
1752. Jacob Nielsen. Afstaaelse. Ægter datteren.
13. Gaard. 1707: 5.6.1.1; 1771: 5.4.2.13/n.
GI. Hans Christensen.
1707. Rasmus Laursen. Dødsfald. Ægter enken.
c. 1743. Niels Jensen. Savskærer.
1779. Jens Nielsen, søn. Afstaaelse.

14. Gaard. 1705: 5.7.2.1; 1771: 5.4.2.13/n.
1705. Jep Hansen.
1720. Søren Christensen, jyde. Dødsfald.
1741. Christen Sørensen, vomed. Dødsfald.

4- 54.0.6.

1777: 4-25.5.5.

Søn.

15. Gaard. 1705: 5.6.1.1; 1755: 4.1.1.25/n; 1758: 5.4.2.I.
1705. Bertel Hansen.
1724. Hans Bertelsen, søn. Dødsfald.
1732. Jens Hansen, Vedde. Dødsfald.
c. 1743. Mogens Jensen.
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1745. Jacob Bentzen. Forsiddelse.
1755............................. Forsiddelse.
Johannes Larsen, skytte.
1758. Jens Rasmussen + sin gi. % gaard.
Peder Larsen.
1776. Niels Jensen.
1781. Peder Jacobsen. Forsiddelse.
16. Gaard. 1701: 5.4.1; 1771: 5.4.2.13/u,
Niels Jensen.
1701. Jens Nielsen. Dødsfald.
c. 1743. GI. Niels Jensen.
c. 1788. Hans Jensen.

17. Gaard. 1685: 1.3.%.%; 1741: 4.1.2; 1769: 5.4.3.13/n.
Jens Jacobsen.
1685. Hans Laursen. Afstaaelse.
1717: 16.
1734. Jep Andersen. Alderdom. Svigersøn.
1741. Niels Nielsen Kaare. Restancer. Vorned.
1759. Hans Pedersen, Nidløse. Dødsfald.
1776. Mads Olsen. Dødsfald. Ægter enken.
1775: -4-2.0.4.
17 a. Gaard. 1713: 2.7.:2.2%.
Ole Christensen.
1713. Rasmus Olsen, søn. Armod.
...... Hans Jørgensen. Gaardbytte.
1725. Jep Andersen, Karshol te. Dødsfald.
1734. J. A. faar foregaaende % gaard til.

18. Gaard. Tersløse vejrmølle. 1696: 2.5.2; 1756: 2.6.1.17/n;
1771: 5.4.2.15/n.
Lars Møller.
1696. Laurids Christensen. Dødsfald. Ægter enken.
1726. Niels Sørensen, Jernbjerg. Dødsfald. Ægter enken.
1737. Christoffer Larsen, søn. Dødsfald.
1756. Christen M. Hviid. Afstaaelse.
1777. Hans Hansen Hviid, bror. Afstaaelse.
1785. Peder Thomasen, fri karl. Ægter enken.
18 a. Gaard. 1718: 2.5.2.
Mads Nielsen.
1716: 32.2.10.
1718. Chresten Pedersen. Dødsfald.
1718: 9.5.
1728. Anders Andersen, jyde. Armod. Fri karl.
1747. Jens Rasmussen. Dødsfald. Ægter enken.
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1758. J. R. faar Jens Laursens gaard + % af sin gamle, hvoraf
resten sagtens gaar til møllen.

1696.
1737.
1747.
1764.
1776.

Og saa til slut i Tersløse smedens hus, hvortil der 1696
—1764 laa *4 gaard: 1.3. *4.
Christen Sørensen.
Peder Christensen. Armod.
Christen Pedersen, smed. Dødsfald.
Peder Nielsen, smed. Dødsfald. Ægter enken.
Christen Larsen. Dødsfald.
Niels Christensen. Restancer.
Desuden 16 jordløse huse i byen og 3 i sognet og 7 huse
med umatrikuleret jord.

2. Karsholte, Tersløse sogn,

hører ligeledes til Tersløsegaards gamle gods, og dens
tilliggende udgjorde ca. 30 tdr. hk. De tre bevarede
jordebøger viser det i 1743 fordelt paa 7 gaarde (hvor
af 4 halve), 1771 paa 6 gaarde å 5.0.0.1% og 1788 paa
5 gaarde å 6.0.0.%.
Gaardenes opstilling følger, som for Tersløse, jordebogen af 1788.
1. Gaard. 1700: 4.2.I.2.
Niels Hansen.
1700. Bertel Nielsen, søn. Afstaaelse.
c. 1743. Jørgen Hansen.
1745. Oluf Sørensen. Armod.
1779. Jens Olsen, søn. Afstaaelse.

1777: 4- 71.1.2.

2 a. Gaard. 1705: 3.I.3.2.
1705. Peder Nielsen. Ingen brev.
1734. Jep Pedersen, Søn. Afstaaelse.
1762. Søren Nielsen. Dødsfald. Ægter enken. 1773:
2 b Gaard. 1719: 5.1.1; 1756: 4.2.1.15/7; 1771: 5.0.0.iy2.
Forsvundet ved omrebning inden 1788.
Anders Jensen.
1719. Niels Andersen, søn. Dødsfald.
Jacob Larsen.
1734. Christen Madsen.

Gaardbytte. Tersløse.

62.0.15.
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Jørgen Olsen.
1741. Erik Nielsen. Fradømt for forsiddelse.
1756. Niels Eriksen, søn. Alderdom.
3. Gaard. 1705: 3.5.1%.
1705. Niels Laursen. Ingen brev.
1729. Hans Bertelsen. Armod.

Henrik Hansen.
1771. Bertel Hansen. Aftsaaelse.

i. Gaard. 1712: 3.5.1%.
Christen Christensen.
1712. Søren Eriksen. Armod.
Peder Sørensen.
1771. Lars Nielsen. Dødsfald. Ægter enken.
5. Gaard. 1701: 6.4.2.
Erik Pedersen.
1701. Christen Eriksen, søn. Afstaaelse.

c. 1743. Mathias Berthelsen.

1763. Christian Hansen.
Og til slut en halv gaard, der er forsvundet ved omrebningeme i halvtredserne: 1716: 3.4.1.
Christoffer Jørgensen.
1716: 4-64.2.11.
1716. Christen Madsen. Dødsfald. Ægter enken.

c. 1743. Christen Nielsen.

3. A11 e r u p, Tersløse sogn,
hører ogsaa til hovedgaardens gamle gods, undtagen
1 gaard (4.7.2), som baroniet skal have faaet fra Sæbygaard før 1763, uden at den dog optræder i jordebøgerne. I Atterup er der hele aarhundredet igennem 5
hele gaarde og V2 gaard. Der er adskillige omrebnin
ger, saaledes at gaardene 1771 er paa 6.7.3.4%5 td. hk.
og i 1788 6.7.O.13/X1.

KIRSTEN NØRREGAARD

122

1 Gaard. 1702: 5.Ö.2.2.
Svend Hansen.
1702.Niels Sørensen. Dødsfald. Ægter enken. 1714: 4-163.2.12.
1743. Christen Sørensen. Dødsfald. Ægter enken.
1783. Søren Christensen, søn. Alderdom .
2. Gaard. 1707: 6.6.I.I.
Jens Nielsen.
1707. Arrild Pedersen. Fradømt for Udygtighed.
c. 1743. Jens Kaare.
1744. Jens Nielsen. Armod.

1771.
1776.
1781.
1785.

Jens Jensen.
Niels Mortensen. Forsiddelse.
Hans Christiansen. Forsiddelse.
Christen Laursen. Dødsfald og armod.
Ole Pedersen. Forsiddelse.

Tjenstudygtig.

3. Gaard. 1701: 6.2.I.I.
Svend Hansen.
1701. Mads Nielsen. Afstaaelse.
1741. Oluf Pedersen. Dødsfald. Vorned.
1704: 4- 64.4.2 y2.
Gaarden faar 1.3.3 tdr. hk. jord fra Peder Arrildsen p.
gr. a. hans restancer.
...... Hans Madsen. Dødsfald.
1761. Søren Madsen. Restancer.
1771. Henrik Hansen. Forsiddelse.
1775: 4-100.4.11^.
1778. Niels Christiansen. Forsiddelse.

4. Gaard. 1719: 7.7.2; 1739: 5.O.I.I.
1719. Ole Laursen. Ingen brev.
1734. Peder Arrildsen. Alderdom. Ægter datteren.
Mister 2.7.0.2 tdr. hk. Restancer.
1744. Niels Nielsen. Dødsfald. Ægter enken.

Lars Christensen.
1756. Christen Jensen. Forsiddelse.
1758. Hans Pedersen. Forsiddelse.
5. Gaard. 1701: 7.2.5.
Niels Jensen.
1701. Niels Laursen Kaare. Alderdom. Eskildstrup.
c. 1743. Niels Kaares enke. Dødsfald.
1744. Niels Svendsen. Alderdom.

FÆSTEFORHOLD UNDER TERSLØSEGAARD

123

1776. Hans Andersen, søn. Afstaaelse.
1779. Niels Pedersen. Forsiddelse.

1739.
1764.
1771.
1777.

Til slut en halv gaard.
1739: 1.3.3; 1764: 3.1.2.3/n; 1771: 3.1.2.6^.
Peder Jørgensen, smed. Peder Arrildsens Restancer.
Rasmus Thomasen. Dødsfald. Ægter enken.
Hans Christiansen. Afstaaelse.
Jens Jensen Hjort. Afstaaelse. Kindertofte.
Desuden hører til Atterup 4 huse med jord.

4. Brandstrup, Tersløse sogn.
Brandstrup by har omkring 1721 4 hele og 3 halve
gaarde, godt 30 tdr. hk., som hører til Tersløsegaards
gamle gods. Brandstrup optræder ikke i jordebogen
1743 og heller ikke i hoverireglementerne omkring
1770, derimod er den opført med 6 gaarde å 5.6.1.1%
i jordebogen af 1788. I mellemtiden er 3 tdr. 6 skp. hk.
tilmageskiftet fra Bødstrup gods. De manglende jorde
bøger, manglende fæstebreve og omrebningerne gør,
at det ikke er muligt at opstille fuldstændige ejerlister
fra Brandstrup.
1. Gaard, en saakaldt boelig paa 3.1.
Ole Jørgensen.
1710: -4-53.0.8.
1710. Christen Hansen. Dødsfald. Ægter enken.
Oluf Hansen, smed.
1741. Niels Olsen Kaare. Armod. Husmand.

2. Gaard. 1718: 5.I.I.I.
Peder Christensen.
1718: -4- 145.2.14.
1718. Niels Jensen. Dødsfald. Ægter enken.
...... Svend Nielsen.
1731. Peder Hansen. Dødsfald.
3. Gaard. 1705: 4.1.
1705. Steffen Pedersen. Ingen brev.
1726. Hans Steffensen, søn. Dødsfald.
1732. PederNielsen, vorned.
Restancer.
...... Mads Pedersen.
1742. Oluf Hansen, smed. Afstaaelse.
1755. Niels Sørensen. Rømning.
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4. Gaard. 1716: 3.7.2^.
Jacob Folmer.
1716. Niels Pedersen. Armod.

1707: 4-44.4.1.

5. Gaard. 1719: 3.7.2^.
Henrik Jacobsen.
1719. Erik Andersen. Udygtighed.

6. Gaard. 1721: 5.O.2.2.
Jens Andersen.
1721. Peder Poulsen, jyde. Dødsfald. Ægter enken.
1732. Niels Hansen, Kongsted. Armod.
1737. Oluf Mogensen.

7. Gaard. 1722: 5.O.2.2.
Jørgen Jørgensen.
1722. Niels Olsen Kaare. Armod. Ægter datteren.

De følgende fæstere er det ikke muligt med sikkerhed
at anbringe paa bestemte gaarde. Men som ovenfor om
talt optræder i jordebogen af 1788 6 gaardmænd i Brand
strup :
1. Lars Nielsen.
2. Søren Larsen.
3. Ole Kaare.
4. Peder Nielsen.
5. Svend Pedersen.
6. Peder Kaare og desforuden 6 jordløse huse.

Nidløse sogn.
1. Tersløsegaard ejer kirketienden, der udgør 11
tdr. 4 skp. hk. og har fæstet kongetienden af kommu
nitetet (efter en jordebog fra 1784).

2. Kongsted.
Her har Tersløsegaard en ca. 10 tdr. hk., mens resten
tilhører Hellestrup gods. Jorden er i 1743 delt paa en
præstegaard og halvanden bondegaard, men under aka
demiet bliver de omrebet til 2 gaarde af samme stør
relse som Hellestrups gaarde i Kongsted (5.6.1.1%2)’
Gaardene i Kongsted betaler størstedelen af landgil
den til kirken, men hoveripenge til Tersløsegaard.
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1. Gaard. (9. gaard af de 12 gaarde. 1788). 1743: 5.3.3.I.
Niels Jensen.
1698. Mads Nielsen, Karsholte. Dødsfald. Ægter enken.
c. 1743. Christen Enevoldsen.
1781. Peder Nielsen, 59% tomme høj. Dødsfald.
2. Gaard. (3. gaard af de 12 gaarde 1788). 1715: 3.1.1.
Laurs Jensen.
1704: 4-13.5.6.
1715. Laurs Nielsen.
Jens Pedersen.
1744. Jørgen Klemmesen. Armod.
1761. Lars Pedersen. Restancer.

3. Gaard. 1707: I.4.3.2.
Herr Hans Meier.
1707. Herr Claus Winsløf. Dødsfald.

3.

Sognepræst i Nidløse.

V e r u p, Nidløse sogn.
Her erhvervede Holberg et stykke jord fra universi
tets bogtrykkergods.
1743: 3.Ö.3.2; 1769: 5.O.I.O.
1743. Christen Enevoldsen, Niels Nielsen, svogre.
1755. Christian Jensen, smed, faar 1.6.3.2%. C. E. afstaar.
1756. Peder Philipsen, faar 1.6.3.2. N. N. opsiger.
c. 1769. Hans Pedersen har 2.4.3.2.
Jens Larsen har 2.3.I.I.
1771. Jørgen Hansen. H. P. bytter.
1777. Rasmus Nielsen Kaare. Forsiddelse. Kass. soldat.

Stenlille sogn.
Her ejede Tersløsegaard fra- gammel tid 1 gaard i
Tjørntved. Den har i 1738 4.0.3, men i 1788 har
den 9.1.2.1%.
Hans Hansen.
1704: 4- 11.4.4.
1718. Jens Nielsen. Dødsfald.
1718: 4-118.0.5.
1738. Matthias Hansen. Dødsfald. Ægter enken.
1776. Hans Mathisen, søn. Dødsfald.
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Umatrikuleret jord.
I Holbergs godsherretid uddeles der umatrikuleret
sædegaardsjord til en del husmænd.
1746 faar Hans Pedersen »Orne d« fra hovedgaarden mod at være skovfoged og betale 8 rdl. aarlig.
Og i Stenlille sogn tildeles der en række hus
mænd saa megen jord, at de faktisk bliver gaardmænd.
De betaler en høj landgilde til herremanden, da de er
skattefri undtagen for personlige skatter:
1746 faar 3 husmænd i O r r e b o 9.2 ny sædeland,
Gedekrogen i Orrebo skov mod at betale 20 rdl. aarligt.
Samme aar faar en skovfoged mod at betale 10 rdl. aarlig
yderligere jord fra hovedgaarden i Orrebo.
1747 faar 4 husmænd i Kveldinghøj ny sæde
jord, nemlig Agemevænget i Vesterskoven i Orrebo skov,
og aaret efter faar samme 4 og 3 andre husmænd resten
af Vesterskoven og Bertelsvænget mod at betale 33 rdl.
2 mk. Efter jordebogen 1788 er Kveldinghøj fordelt paa
3 husmænd, der sagtens har ca. 10 tdr. hk. hver og deraf
betaler 19 rdl. 2 mk. 6% sk. og desuden 2 jordløse huse.
Herefter følger navnene paa de tre jordbesiddende »hus
mænd« :
1. Gaard.
1747. Hans Christensen. Ny jord.
1747. Christen Larsen, fri karl. Dødsfald. Ægter enken.
1748.
Mere ny jord.
1749. Lars Enevoldsen. Afstaaelse.
1769: -^-l^.l1/^1771. Nicolai Berner. Dødsfald.
1776. Ole Christensen. Afstaaelse. Aagaard.
Lars Jensen.
1786. Niels Hansen. Dødsfald. Ægter enken.
2. Gaard.
1774. Lars Jensen.
1777. Anders Christensen. Fraflytning. Tjømtved.
3. Gaard.
1771. Abelin Christian Mikkelsen.
Jørgen Eilersen, fri karl.
1785. Niels Olsen, tømmermand. Afstaaelse.
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Endelig skal her som exempel paa ejerskifte i et hus
nævnes en række ejere af Kragebrohuset, hvorfra der
førtes tilsyn med Hareholm, Sønderskov og Heslet.
Niels Handskemager.
1717. Rasmus Laursen. Dødsfald. Ægter enken.
1719. Søren Andersen, uformuende. R. L. faar S. A.s gaard
i Tersløse.
1756. Hans Ibsen og Bolle Hansen deler huset, som H. I. har
haft „fra Holbergs tid“.

Alle fornævnte gaarde er beliggende i Holbæk amt.
Desuden havde Tersløsegaard jord i et par landsbyer i
Sorø amt.
1. Eskildstrup, Munkebjergby sogn.
1. Gaard. 1710: 13.1.0.1.
Ole Nielsen.
1710. Christen Pedersen, jyde. Dødsfald.
c. 1743. Jens Nielsen.

1710: -4-106.0.4.

2. Gaard. 1708: 13.2.2.
Laurs Jensen.
1708: -i- 19.1.11.
1708. Laurs Hansen. Dødsfald. Ægter enken.
1722. Laurs Hansen opgiver halvdelen.
1727. Peder Olufsen. Sygdom.
1731. Anders Hansen. Dødsfald. Tersløse.
1742. Lars Henriksen. Alderdom.
1724.
1725.
1727.
c. 1743

Den anden halvdel gik 1722 til Dines Danielsen, husmand.
Hans Sørensen, Atterup. Sygdom.
Rasmus Jensen. Gaardbytte.
Ole Nielsen, Atterup. Armod.
er de to halvdele igen samlet.

3. Gaard. 1703: 3.4.I.I.
Christoffer Krog.
1703. Rasmus Jensen.
1707: -4-12.1.
1725. Hans Sørensen. Gaardbytte.
1710: -t- 47.1.4.
1730. Mikkel Nielsen. Dødsfald. Vomed, frigivet 1714 fra
Brorup.
c. 1743. Niels Hansen.
c. 1770. Kristen Nielsen.
1776. Ole Hansen. Dødsfald.
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2. Vandløse, Stenmagle sogn.
1. Gaard. 1714: 10.3.3; 1737: 5.1.3%.
Hans Wendzel Starck, Leutenant, f 1711,
g. m. Mette Christensdatter.
531.4.10.
Joachim Christoffer Starck, søn, f 1714.
20.1.4.
Sofie Amalie Starck, datter, f 1714.
23.5.14.
1714. Jacob Mathiasen Cleif, kaptajn. Dødsfald.
1720. Rasmus Jørgensen. Afstaaelse. Ladefoged paa Ters
løse.
1734. Mathias Jacobsen, Lund. Slet tilstand.
Niels Pedersen.
1741. Peder Nielsen, søn. Sygdom. Gaarden deles.
2. Gaard. Halvdelen af foregaaende 5.1.3%.
1737. Erik Andersen.
1752. Niels Eriksen, søn. Afstaaelse.

3. Gaard. 1696: 2.3; 1743: 4.6.
Jørgen Jørgensen, jyde.
1696. Mikkel Hansen. Armod.
1725. Hans Mikkelsen. Dødsfald.
1734. H. M. faar halvdelen af næstfølgende gaard.
4. Gaard. 1701: 5.3.1J2; 1734: 3.O.I.2.
Niels Jensen.
1701. Jens Eriksen. Armod.
1728. Jokum Jokumsen. Dødsfald. Fri karl.
1734. Claus Sørensen. Slet tilstand. Kbh. magistratsbonde.

Aarsager til Fæsteskifte.
Af de 222 fæstebreve fra gaarde under Tersløsegaard,
der er bevaret i fæsteprotokollen, anfører de 27 ingen aarsag til fæsteskiftet. Af de øvrige fæsteskifter skyldes 30
% dødsfald, 10 % alder og sygdom, 40
armod el. for
siddelse og de sidste 17 % forsk, aarsager som opsigelse,
flytning, bytte. Kun 17 % af gaardene gaar ved arv fra
far til søn, medens efter 50 % af alle dødsfald (undtagen
faderens) den nye ejer ægter formandens enke). Forhol
dene er ikke ensartede under de forskellige ejere. Holberg
sætter paa Tersløsegaard kun 3 af 11 bønder fra gaarden
af armod og paa Borrupgaarden kun 1 af 4. Dog er tal
lene her saa smaa og sikkert unøjagtige, da flere fæste-
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breve aldrig er blevet indført i protokollen, at man skal
være forsigtig med at slutte noget om særlig humanitet
hos Holberg af den grund. En anden tendens hos Holberg
er derimod tydelig. I modsætning til baade sine forgæn
gere og sine efterfølgere opretter han nye gaarde ved at
tildele husmænd umatrikuleret jord. Hele 5 af de omtalte
11 fæstebreve under Tersløsegaard omhandler tildeling af
ny sædejord til fordel for 1 husmand paa Husegaard, 4
husmænd i Orrebo og 7 husmænd i Kveldinghøj.
Forholdene under akademiet er særlig strænge, navn
lig i halvfjerdserne og firserne 1770—86 sætter akademiet
24 af 42 bønder fra gaarden for armod eller forsiddelse.
Tilsyneladende har forretningsgangen været den samme
paa andre dele af akademiets gods. Hele landsbyer ryd
des for ejere, der har forsiddet deres gaarde, og unge hus
mænd og landsoldater sættes ind. Saaledes fjernes i foraaret 1781 5 bønder fra Bromme by for forsiddelse; af
Brorupgaardens 36 gaardmænd er der da ogsaa 7, der
rømmer inden for et tidsrum af 30 aar. Om de bedste
forhold paa godset vidner det heller ikke, at det som
nævnt skulde være nødvendigt 1782 at ansætte en tersløsebonde som hemmelig spion, for at han kan berette,
hvad der i smug gaar i svang til akademiets skade. Det
var skik paa godset, at en bonde med en nyfæstet gaard
overtog ikke blot formandens mangelfulde besætning, men
ogsaa hans restancer til herremanden. At det var en al
vorlig ting at overtage en saadan gaard, viser det, at en
husmand i Krøjerup som vederlag, fordi han bytter hus
med skoleholderen, velvilligst faar løfte paa ikke at
skulle fæste gaard paa godset mod sin vilje. I Havrebjerg
betaler en bondekarl en anden 70 rdl. for at overtage en
gaard, der var blevet den første paatvungen. Men akade
miet havde ingen gavn af at lade restancerne gaa i arv,
hvis de alligevel aldrig blev betalt. »Jeppe« omtaler jo som
et særsyn sin bedstefader, der gik i sin grav uden restan
cer. — I begyndelsen af firserne anlægger akademiet der-
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for en ny fremgangsmaade: Bønderne maa ved fæsteover
tagelse skrive under paa at arbejde mulige restancer af,
enten paa teglværket eller i godsets husmandshuse.

Landgilde.
Landgildens art og ogsaa dens størrelse veksler i aarhundredets Løb.
Ifølge jordebogen betalte fæsterne i 1743 væsentlig
deres afgifter i penge.

Tersløse

1 hel gaard
(Gennemsnit)
5 tdr. 3 skp. hk.

Karsholte
Atterup
Tjømtved
Eskildstrup
Vandløse

6 tdr. hk.
6 tdr. hk.
4 tdr. hk.
13 tdr. hk.
5 tdr. hk.

By

Landgilde
(Gennemsnit)
5 rdl. 3 mk. 1 td. havre
1 lam, 1 gaas, 2 høns, 20 æg.
7 rdl. 2 mk.
1 rdl. 2 mk. 3 tdr. havre.
5 rdl.
12 rdl.
6 rdl.

I halvtredserne foregaar der omrebning af byerne
og samtidig en omlægning af landgilden. Alle gaarde og
alle afgifter i samme by bliver lige store, og afgifterne be
tales for de flestes vedkommende i naturalier. Følgende
opstilling viser forholdene i 1770:
By
Tersløse
Karsholte
Atterup
Verup
Tjørntved

Gaard

5.4.2.13/u
5.0.0.1V2
6.7.3.4%5
2.4.3.2
4 tdr. hk.

rug
1 td.

Landgilde
byg havre
2 tdr. 2 tdr. 1 rdl. 10 sk.
2i/2 td. 13/16td. 1 rdl. 10 sk.
2 tdr. 2 tdr.
1 rdl. 10 sk.
2 rdl.
5 rdl.

Ved at undersøge kornpriserne i kapitelstaxterne for
de enkelte aar, kan man konstatere, om denne omlægning
fra betaling i penge til naturallevering har været til skade
eller til gavn for bønderne.
Vi tager f. ex. Tersløse by. I aarhundredets første
halvdel betales foruden de 2 tdr. havre og de saakaldte
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smaa bede 5 rdl. i kornlandgilde eller ca. 1 rdl. pr. td. hk.,
hvad der forresten er en billig landgilde sammenlignet med
de øvrige sjællandske godser. — De 5 rdl. betales i stedet
for 1 td. rug og 2 tdr. byg, hvad der godt kunde betale sig
for godsejeren i aarhundredets første halvdel, da kompriserne var meget lave. I den følgende opstilling ser vi pri
sen paa 1 td. rug og 2 tdr. byg stillet over for bøndernes
betaling i de enkelte aar.

1731
1743
1756
1762
1771
1786

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

1 td. rug 2 tdr. byg
efter kapitelstaxten
3 rdl. 56 sk.
4 rdl. 56 sk.
7 rdl. 48 sk.
7 rdl. 80 sk.
9 rdl.
10 rdl.

Landgilden

1 td.
1 td.
1 td.
1 td.

5 rdl.
5 rdl.
rug 2 tdr.byg
rug 2 tdr.byg
rug 2 tdr.byg
rug 2 tdr.byg

Vi ser altsaa, at ændringen i landgilden fra penge til
naturalier netop falder i halvtredserne, da kornpriserne
stiger. Saa snart 1 td. rug og 2 tdr. byg er dyrere end 5
rdl., kan det ikke længere betale sig for herremanden at
modtage betalingen i penge, og resultatet er, at bønderne
i kornlandgilde ved aarhundredets Slutning betaler 2 rdl.
pr. td. hk. mod 1 rdl. pr. td. hk. ved aarhundredets be
gyndelse.
Hoveri og hoveripenge.
Langt de fleste gaarde yder hoveriet i natura. I fæ
stebrevene kan man ikke se, hvor stort dette hoveri var.
Der staar som regel kun »det tilskiftede og uskiftede ar
bejde lige med andre i byen«. Men som følge af loven af
1769, der kræver indsendelse til generallandvæsenskollegiet af hoverireglementer, har vi opgivelser fra Tersløse
gaard ved denne tid. Hver bonde yder af en hel gaard 46
spanddage (d. v. s. arbejdsdage med heste, vogn, plov el.
harve og 1 karl og 1 dreng) og 80 gangdage med karl og
56 gangdage med pige; det bliver 182 dage i alt og er ikke
haardt hoveri i forhold til andre godser. Det skyldes det
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forhold, at Tersløsegaards hovedgaard er lille i forhold til
bøndernes antal. Ved den oederske hoveriforordning 1771
nedsættes hoveriet for hele landet til 48 gangdage og 96
spanddage af en gaard paa 6 tdr. hk. Da gaardene under
Tersløsegaard endda er mindre end denne norm, har det
betydet en betydelig, men kortvarig nedsættelse. Allerede
1773 omstødes reformen, og bønderne skal igen yde hoveri
efter gi. skik og brug. Avlingshoveriet (altsaa pløje- og
høstarbejde) skal ydes »efter behøvende«, mens resten af
hoveriet fastsættes af amtmanden og 2 uvildige mænd
efter de lokale forhold. Dette sidste bliver for Tersløse
gaards vedkommende kun 9 spanddage og 23 gangdage.
Dette gælder som sagt langt de fleste gaarde, navnlig
saa godt som alle gaarde i hovedgaardens sogn, men en
kelte gaarde betaler hoveripenge i stedet for at yde selve
arbejdet.
11743 yder 14 af 48 gaarde hoveripenge, mens hoveri
reglementet 1770 anfører hoveripenge for 7 gaarde af 39.
Men naar man ser nærmere paa disse hoverifri gaarde,
ser man, at der for dem gør sig ganske særlige forhold
gældende. Alle gaarde af normal størrelse i rimelig af
stand fra hovedgaarden gør arbejde. Hoverifri er derimod
i Tersløse den halve gaard, der ligger til møllen og Niels
Kaares % gaard i 1743. Ved omrebningerne mister denne
sidste sin hoverifrihed. I Atterup er der i 1743 2 kvarte
gaarde, der yder penge i stedet for hoveri, de slaas i aarhundredets løb sammen til en halv gaard, der bevarer sin
hoverifrihed. De 3 hoverifri gaarde i kongsted har en sær
lig stilling, de betaler landgilde til kirken og hoveriafgift
til gaarden. I Vandløse er paa grund af afstanden alle 4
gaarde hoverifri, og det samme gælder den ene gaard i
Tjørntved og i Skellebjerg. 2 smaa gaarde paa noget øde
jord, der har tilhørt universitetet, betaler i 1770 en lille
hoveriafgift, og det samme gælder 2 enkelte gaarde i
Vedde og Eskildstrup. De store, samlede landsbyer i ho
vedgaardens nærhed yder altsaa hoveri i natura, mens
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smaagaarde, strøgods og enkelte fjærne landsbyer nøjes
med hoveriafløsning. Mærkeligt er det, at de store og
fjæmtliggende gaarde i Eskildstrup i 1743 yder hoveri
lige med andre. At betale hoveripenge var en stor fordel,
selv om arbejdslønnen beregnes meget lavt. Der betales
kun 5 rdl. af gaarde af gennemsnitsstørrelse, ca. 1 rdl.
pr. td. hk.
Slutning.
Bøndernes øvrige udgifter skal ikke gennemgaas her.
Med hoveri, landgilde, tiende, folkeløn, udsæd, kost til
tyende, familie og aftægtsfolk og kgl. skatter kom udgif
terne saa højt op, at udbyttet gennemgaaende var nega
tivt. Det var ikke en straalende skæbne, der ventede en
bondesøn, der fødtes paa Tersløse gods. Først var han
tjenestekarl og maaske samtidig landssoldat 6—12 aar.
Derefter maa han med eller mod sin vilje overtage en fæstegaard med mangelfuld besætning, tynget af restancer
og dertil et par gamle aftægtsfolk, eller han ægter enken.
Han har derefter 1 chance mod 2 for at faa lov til at sidde
paa gaarden til sine dages ende og vil da — det viser
skifteprotokollerne — kunne overlade sine arvinger en
gæld paa ca. 50 rdl. Naar man undtager ridefogeden og
mølleren, er overhovedet ingen af skifterne efter aarhundredets midte positive. Større er sandsynligheden for, at
han bliver sat fra gaarden — vi saa at 40 % af fæsterne
sattes fra gaarden af armod —, i saa tilfælde bliver der
ham overladt et oftest faldefærdigt hus, hvorfra han resten
af sin tid kan arbejde for husleje og restancer til gaarden.

VOR FRUE KIRKE I KALUNDBORG
Af J. S. Møller.
Af Kirkens Historie.
Det fortælles i et berømt Sagn, optegnet af Thiele, at
den Gang Esbern Snare vilde bygge Kirken i Ka
lundborg, vilde dette først ikke lykkes for ham. Men da
kom en Trold til ham og tilbød ham sin Tjeneste paa det
Vilkaar, at naar Kirken var færdig, skulde han kunne sige,
hvad Trolden hed; hvis ikke, give ham sit Hjerte og sine
Øjne. Nu gik Arbejdet godt fra Haanden, og Trolden
satte endog Kirken paa Stenpiller. Men da Kirken om
trent var færdig, blev Esbern ræd, fordi han endnu ikke
kendte Troldens Navn. Men saa en Dag, da han sørgende
herover gik paa Markerne, lagde han sig ned ved Ulshøj
for at hvile. Da hørte han en Troldkvinde tale inde i
Højen: »Ti stille, Barn min! I Morgen kommer Fin, Far
din, og gi’r dig Esberns Øjne og Hjerte at lege med!« Han
gik da ved godt Mod tilbage til Kirken. Der kom Trolden
just med den halve Stenpille, som endnu manglede, og Es
bern hilste ham da og kaldte ham Fin. Derover blev Trol
den saa forbitret, at han fo’r bort gennem Luften med den
halve Pille, »og derfor staar Kirken kun paa tre og en halv
Stenpille«1). Der findes to andre danske Sagn herom,
hvoraf det ene tilføjer, at »Pillen er muret foroven«2).
Der findes mange andre Fin (d)-Sagn fra Danmark,
knyttede til forskellige andre Kirker, men nogen navngiven
Bygmester omtales ikke i disse, og som Regel er det blot
en Sten i Muren, som kommer til at mangle3).
Sagnet er ogsaa knyttet til Domkirken i Lund, først optegnet
1654. Ogsaa der hedder Trolden Finn, men Bygherren kaldes dér
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Skt. Laurentius. Troldens Betingelser var lidt andre, han skulde,
hvis han ikke gættede Navnet, bringe Trolden Sol og Maane eller
sine Øjne. Ogsaa han lagde sig paa en Høj og hørte da Troldkonens
Tale til sit Barn i Højen, og den var omtrent ordlydende med hen
des Tale i vort Sagn. Men da Finn i sit Raseri vilde vælte Søjlen
i Kirken, blev han til Sten, og Sagnet gaar ud fra, at det er ham,
der er hugget paa en Søjle i Kirkens Krypt, hvor han ses omfav
nende Søjlen.
Det specielle Fin-Sagn er almindeligt i hele Sydskandinavien.
Beslægtede Sagn af anden Form kendes fra hele Skandinavien.
Professor v. Sydow i Lund mener*), at Fin-Sagnet fra Sydnorge
over Danmark er vandret til Skaane, og at Sagnet om Domkirken
i Lund ikke er meget yngre end Kirken. Er dette rigtigt, kan Sag
net ogsaa være blevet knyttet til Esbern Snare og hans Kirke,
der er lidt yngre end Kirken i Lund, allerede i Middelalderen. Det
er kun meget faa af disse skandinaviske Sagn, der har noget Navn
paa Bygherren.

Det er da sikkert, at en meget gammel folkelig Tra
dition har knyttet Esbern Assersøn med Tilnavnet
Snare til vor Kirke som dens Bygherre. Dette bekræf
tes ogsaa af Danske Atlas fra 1764, der beretter, at Es
bern Snare lod Kirken opføre 1171, da han anlagde Ka
lundborgs) .
De historiske Kildeskrifter lader os derimod i Stikken,
hvad Kirken angaar. Til Gengæld kan der ikke være Tvivl
om, at Esbern Snare var Byens Grundlægger. Han var
Søn af A s s e r R i g, af Hvidernes Slægt, i Fjenneslev ved
Sorø, Broder til Biskop Absalon og opdraget sammen
med Valdemar, Hertug Knud Lavards Søn, som senere
blev Konge og fik Tilnavnet »den Store«.
Sakse fortæller i Siklingssagnene, at Hake »lagde
med sin Flaade ind i den Fjord, der paa Dansk hedder
Hærvig (d. e. Kalundborg Fjord), lod Mandskabet gaa i
Land og fylkede sit Fodfolk paa samme Sted, hvor nu
EsbernharbyggetenBorg, hvisVirkekan
skærme Egnens Bomænd og stænge de vil
de Vender ude«6). Og under sin Omtale af Vender
krigene under Valdemar den Store skriver Sakse, at »v e d
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den Tid byggede Esbern Kalundborg og
rensede ved dette ny Virke Havnen for
fjendtlige Vikinger, ligesom baade han selv og
Ingvar og Olaf var Absalons utrættelige Fæller paa Vikingefærd«7).
Esbern har altsaa o. 1170 befæstet Byen, d. v. s. »Øvrebyen«, som denne fra gammel Tid er blevet kaldt i Mod
sætning til »Nedrebyen«.
I 1167 havde Broderen Absalon bygget en Borg i
»Købmandehavn«, i Ly af hvilken København blev til.
Borge byggedes ogsaa ved Vordingborg og i Nyborg, alle
som Værn mod Venderne, der drev storstilet Sørøveri paa
danske Kyster. Dette skete i den Stortid i Danmarks Hi
storie, da det søndersplittede Rige samledes og genvandt
sin indre Fred. Det søndersplittede Rige har Sakse skil
dret med følgende Ord: »Landet var lagt øde af de mange
Borgerkrige og sønderslidt ved Voldsmænds slette Styre,
saa det nu var helt udmarvet og segnefærdigt«8).
Af Esberns Forsvarsværker er i de senere Aar ved
Udgravninger under Arkitekt C. M. S m i d t s Ledelse
fundet betydelige Rester i »Lindevænget«, vest for Lindegaarden, hvor de har udgjort en Forborg mod Vest. Han
har sikkert ogsaa bygget en Forborg mod Øst paa og ved
det nuværende Torv, hvor Byens Raadhus nu bl. a. lig
ger, og hvor det berømte Kalundborg Slot senere rejste
sine Mure og Taarne. Begge Forborge var, som Øvrebyen
i øvrigt, omgivne af Vand. Mellem dem laa Byen paa en
langstrakt Bakke, paa hvis Top Kirken knejser9) (Fig. 1).
Det er sandsynligt, at Esberns eget Bosted har ligget paa
Pladsen mellem Kirken og Lindegaarden mod Vest eller
paa sidstnævntes nuværende Grund, altsaa ganske nær
Kirken10).
Vi har derimod, som nævnt, ingen historisk overleve
ret Viden om, at Kirken ogsaa er bygget af Esbern Snare
i Aarene efter 1170, men Beviserne herfor skal senere
fremsættes her. Han havde i øvrigt gode Forbilleder og-
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Fig. 1. Grundplan af det gamle Kalundborg, indtegnet paa en Plan
af den nuværende By af C. M. Smidt. Til v.: vestre Forborg, til h.:
østre Forborg (Kalundborg Slot).
(Af Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1936. Gyld. Bogh.).

saa hertil. Hans Fader havde bygget Fjenneslev Kirke
ved Sorø. Absalon har paabegyndt Opførelsen af Ros
kilde Domkirke og har fuldført Klosterkirken i Sorø, hvil
ken han gjorde til sin Slægts Gravkirke. Valdemar selv
byggede Klosterkirken i Ringsted og gjorde den til Grav
kirke for sin Slægt. Begge de to sidste er lidt ældre end
Kirken i Kalundborg. Ogsaa andre store og mindre Kir
ker byggedes samtidig her i Landet.
Kirken i Kalundborg kom ikke uskadt gennem de siden
da forløbne o. 850 Aar. I 1314 brændte Tagværket og
Spirene, der begge har været tækkede med Bly. I o. 1776
var der atter Ild i hver Fald i et af Taarnene. Men den
største Ulykke ramte dog Kirken den 7. Septbr. 1827
(Fig. 2), da Midtertaarnet sank lige ned i Kirken, knuste
Midterhvælvingen, Prædikestolen og Jerngitteret omkring
Alteret samt delvis de svære Granitsøjler, hvorimod Spi
ret faldt udvendig uden at skade noget af Korsarmetaarnene11). Aarsagen hertil var sikkert den, at en eller flere
Pillers Fundamentering var blevet svækket ved Begravel
ser under Gulvet.
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Fig. 2. Vor Frue Kirke før 1827. Lith. Heinrich Hansen.
„Danske Mindesmærker" 1860.

Det store Hul i Taget dækkedes midlertidigt med et
Træloft, tækket med Teglsten. En ny, hvidmalet og for
gyldt Prædikestol i Empirestil blev lavet i Stedet for den
ødelagte, der har været baaret »af den gamle Moses med
sin Kiep og sine Tavler«12). Denne Prædikestol maa stam
me fra 1611 og maa være lavet af Christen Snedker i Ka
lundborg. I Byens Raadstuebog hedder det nemlig:
„Paaske Aften 1611. War opstefnidt for borgermester och raad
Christen Snedker och bleff hannem aluorligen paamindit, at handt
medt aid thilbehøring schulde forferdige och fylidste giøre, huis som
er thilbage wferdige af dend predichestol vdi Wor frue Kirche; thaa
beplictede hand sig, under hans halsis fortabelse, aldt
som er thilbage wferidige at forferdige och fyldiste giøre inden
Pingsdag førstkommendis". Derunder har Snedkeren under et fliget
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Skjold tegnet sine Forbogstaver C og R, baade sammenslyngede og
hver for sigi3). Men det var jo unægtelig haarde Vilkaar, som
Snedkeren havde faaet, saa han maa da sikkert have faaet Prædike
stolen færdig til Tiden!

I denne skamskændede Skikkelse laa Kirken paa
Grund af manglende Pengemidler hen i mange Aar, indtil
det lykkedes at faa den restaureret i Aarene 1867—71 ved
Arkitekt F. V. T v e d e, hvorved ogsaa et nyt Midtertaarn
opførtes efter en gammel Opmaalingstegning. Til Minde
om denne Restaurering sidder i Vaabenhuset en Tavle med
Indskrift:
„Kirken byggedes c. MCLXXI. Midtertaarnet nedstyrtedes den
VII Sept. MDCCCXXVII. Ved Bidrag fra Staten og Communen
gienreistes Midtertaarnet MDCCCLXX, og Kirkens Restavration
fuldendtes MDCCCLXXI."

Restaureringen særlig af Kirkens Indre skete ret
haardhændet, med et tykt Pudslag af Cement skjultes
mange Enkeltheder, andre gengaves i misvisende Form.
Nogle af Granitsøjlernes Dele maatte delvis fornyes. Spi
rene, der hidtil havde været tækkede med Bly, fik et an
det Materiale lagt paa.
I 1819 havde Kirken faaet et nyt Orgelværk14).
Sluttelig blev der i Aarene 1917—21 foretaget en
gennemgribende ny Restaurering af Kirkens Indre og
delvis af dens Ydre ved Arkitekterne A. og Mogens
Clemmensen, hvorved det lykkedes at genfremstille
Kirkens Indre og delvis dens Ydre i dens oprindelige Skik
kelse og i alle Enkeltheder. Til Minde om denne Restau
rering sidder i Vaabenhuset en Tavle med følgende Ind
skrift:
„MCMXVII—MCMXXI blev Kirken istandsat og efter de fundne
Spor ført tilbage til sin oprindelige Skikkelse/'

Mogens Clemmensen har paa Grundlag af de
herved indvundne Erfaringer givet en fortrinlig arkitek
tonisk Beskrivelse af Kirken i et prægtigt Værk, hvortil
Bygningshistorikeren Vilh. Lorenzen har bidraget
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med en Redegørelse for dens Forbilleder og Herkomst.
Til dette Standardværk henholder jeg mig her i det føl
gende, hvor intet andet anføres. Til Citater herfra og visse
Udtalelser her er i Teksten anført Forfatter og Sidetal15).
Kirkens Indre.
Kirken er en Centralkirke, hvis Plan udgør et
ligearmet, »græsk« Kors med et ottekantet Taarn over
Enden af de
fire Korsarme
og med et høje
re,
firkantet
Taarn i Mid
ten.
Dette Midtertaarn bæres
af fire Granit
søjler, en saare
dristig Kon
struktion (Fig.
3). Søjlerne er
delvis de gam
le, nogle Dele
maatte, som
Fig. 3. Grundplan. Den sydlige Korsarm vender nævnt, laves i
nedad. I det sydøstlige Hjørne ses Vindeltrap Stedet for de
pen. Tilbygningen mod Nord er Sakristiet.
sønderslaaede.
Som andre Cen
tralkirker har den været en Borgkirke, beregnet for
trinsvis for Esbern og hans Husstand. Dens Form som et
græsk Kors tyder paa, at Esbern oprindelig tillige har
tænkt sig den som Gravkirke for sig og sin Slægt.
Han blev dog efter sin Død 1204 gravlagt i Sorø Kirke,
tre Aar efter Broderen Absalon. (V. Lorenzen, S. 33.)
Vel synes Kirkens Indre lille i Forhold til dens impo
nerende Ydre. »Trods den stærke Opdeling af Rummet
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Fig. 4. Kirkens nuværende Indre set fra Orglet. I det fremsprin
gende Hjørne til højre ses Døren til Vindeltrappen.

virker det dog usædvanligt harmonisk paa Grund af de
gode Proportioner og velafvejede Enkeltformer, og de
mange højtsiddende Vinduer i deres stadigt vekslende Stil
linger giver Rummet en malerisk og afvekslende Lysvirk
ning, der fordeler Lys og Skygge under Rummet paa en
egen besnærende Maade.« (Mogens Clemmensen, S. 17.)
Vinduerne, hvis Antal er 31, er ret højtsiddende;
de har nu alle disses oprindelige Form og Højde. De har,
i hvert Fald delvis, været malede paa den hvidkalkede
Puds i Buen, hvilket ses af en Rest heraf i et Vindue i
Korets Nordside.
Murfladerne staar nu overalt med Stenenes na-
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turlige, røde Farve; men oprindelig har de været rødmalede med hvide Fuger. Stenene er Munkesten, lagt i »Mun
keskifte«, som Regel to Løbere afvekslende med en Bin
der. Som Kontrast til de røde Mure er alle Buesmigene
i Vinduer og Døre ligesom Hvælvingerne fremdeles hvid
kalkede.
Midterrummet (Skibet) er rigest udstyret med
de fire vældige Granitsøjler, der bærer Midtertaarnet, og
med murede Halvsøjler og False paa hver Side af Buerne
ind til Korsarmene; de sidste er i Modsætning til Skibet
uden særlig arkitektonisk Udsmykning (Fig. 4).
D e f i r e G r a n i t s ø j 1 e r er ret slanke, 6,2 m høje.
Deres Baser (Fodstykker) har Form som omvendte Ter
ningkapitæler. Deres Kapitæler (Hoveder) har Trapezform*). Samme Form findes ogsaa som Fod for Døbe
fonten, og den findes ogsaa brugt som Kapitæler paa Søj
lerne under Pulpituret i Fjenneslev Kirke, men samme
Trapezform findes ogsaa i to samtidige danske Rundkir
ker, den ene i Bjernede, nær Sorø, den anden Thorsager
Kirke i Jylland, samt i Norditalien. Skaftet bestaar af to
Dele, der hver ender med en Ring.
Arkitekt C. M. Smidt har gjort opmærksom paa, at hvis man
tænkte sig øverste Skaftstykke af Søjlerne fjernet, og Kapitælet
anbragt oven paa det nederste Stykke, vilde Søjlerne faa samme
Højde som Søjlerne forneden i den af Absalon byggede Koromgang
i Roskilde Domkirke og som Søjlerne i Taarnpartiet i Fjenneslev,
Brødrenes Absalons og Esberns Slægtskirke. Dette kunde antyde,
at der er sket en Ændring i Planen for Kirken i Kalundborg, som
da oprindelig kan være planlagt som en virkelig Borgkirke i to
Etager, hvoraf den ene var forbeholdt Ejeren og hans Husstand.
Denne Plan maa i saa Fald være opgivet, hvorfor man har stillet
de øvre Søjleskafter oven paa de nedreie). Mulig har man da i
Stedet herfor anbragt et Pulpitur i Vestarmen, hvor Orgelpulpituret
nu er, for Borgens Herskab under Gudstjenesten.
*) Trapezformen er en omvendt Pyramide, hvis nedadrettede Spids
er afskaaret. Formen overførtes fra byzantinsk Arkitektur til
Norditalien, hvor dens romanske Form har firkantet Overflade
og ottekantet Underflade, idet der mellem de fire Trapezsider
er indskudt spidse Trekanter.
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Fig. 5. Søndre Halvsøjlebase med False og Pilaster.

»Det var en saare dristig Tanke oven paa disse af to
Stykker sammensatte Søjleskafter at bygge et højt og
svært Taarn, som ikke synes at have haft Støttepiller, som
kunde fordele Trykket paa Ydermurene.« (M. Clemmensen, S. 19.) Ganske vist faldt Taarnet ned i 1827, men
dette skyldtes en letsindig Gravlæggelse under Gulvet.
Granitsøjlerne er indbyrdes forbundne med rund
buede Gjordbuer, der er med til at bære Midtertaarnets Mure. Desuden er der mindre Gjordbuer fra Søj
lerne til Halvsøjlepilastrene paa hver Side ind til Kors
armene. Mellem Gjordbuerne er der overalt i Midterrum
met Krydshvælvinger uden fremspringende Rib
ber, af sædvanlig romansk*) Form. Alle Gjordbuer er nu,
som oprindeligt var, hvidkalkede indtil en halv Sten fra
Kanten. Disse Gjordbuers røde Kanter tegner sig virk
ningsfuldt mod det hvide og fremhæver Bygningens Kon*) Romansk Stil (Rundbuestil), som præger hele Kirken, hører
den tidlige Middelalder til — til o. 1250 — i Modsætning til
gotisk Stil (Spidsbuestil) der hører den senere Middelalder til.
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struktion. Korsarmene har derimod Tøndehvælving
nærmest Skibet, og kantet Kuppel under Taarnene.
Dette firkantede Midterrum (Skibet)
er i Virkeligheden som en Bygning for
sig, delt i tre Skibe med et større, kvadratisk Midtfag,
smaa kvadratiske Fag i Hjørnerne samt smalle, aflange
Sidefag ud for Midtfaget (Fig. 3).
„Denne Komposition giver Kalundborg Kirkes Hovedparti en
særlig Stilling inden for Verdensarkitekturen, overordentlig sjæl
den som den er uden for det af byzantinsk Kunst beherskede Omraade.“ Motivet kan føres tilbage til hellenistisk-romersk Bygnings
kunst, der fik en frodig Udvikling ogsaa i meget tidlig kirkelig
Bygningskunst i Syrien, Armenien og i Konstantinopel samt i den
store Kirke San Lorenzo i Milano (opført i det 6. Aarh.). Kirker
af denne Art havde en Midterkuppel, der bares af fire Søjler, lige
som Grundplanen var firkantet eller ganske lidt aflang, og hvis
Midtfag altid var firkantet. Men vi har ogsaa samme Grundplan
i det lille Kapel San Satiro i Milano (opført 876) og i St. Germigny
des Prés ved Orleans; men disse har begge et Midtertaarn — som
Kirken i Kalundborg — i Stedet for Kuppel, og begge er meget
ældre end vor Kirke. (V. Lorenzen, S. 29 ff.)

Endnu maa her omtales de meget smukke murede
Halvsøjler og Pilastre (flade Vægpiller), der frembyder
vigtige Træk.
De søndre Halvsøjlers Fodstykker er
kubeformede (Fig. 5). Denne Form kendes fra nor
ske Stavkirker og har da sikkert ogsaa været brugt i
samtidige danske Trækirker. I øvrigt findes denne Form
paa Fodstykkerne for Søjlerne under Pulpituret i Fjen
neslev Kirke, men hugget i Granit og forsynet med gan
ske det samme Ornament, som findes paa Døbefonten i
Kalundborg. Dette Pulpitur blev først indbygget i Esberns Tid, saa man maa antage, at det er samme Sten
hugger, der har arbejdet i begge Kirker. En noget lig
nende Form har de nordre Halvsøjlers Fodstykker.
Derimod har de vestre og østre Halvsøj
lers Fodstykker en helt anden Form, de er nemlig
firkantede (Fig. 6).
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Fig. 6. Østre Halvsøjlebase samt Pilaster med forsænkede
Halvsøjer.

Korsarmenes Buer ind mod Midterpartiet bæres af
fremspringende P i 1 a s t r e, der i vestre og østre Kors
arm er prydede med forsænkede Halvsøjler
(Fig. 6), medens saadanne ikke findes i nordre og søndre
Korsarm. I den østre Pilaster er der to, i den vestre kun
en, og den sidste har et Fodstykke. De har da ligesom
skullet fremhæve Kirkens Hovedakse, Øst—Vest-Aksen,
som er saa selvfølgelig i en Langkirke.
Motivet med to eller tre forsænkede Halvsøjler findes ogsaa
i nogle andre danske, omtrent samtidige store Teglstenskirker,
bl. a. i Ringsted, Sorø og Vitskøl, men i øvrigt findes de kun i et
Par belgiske Kirker, bl. a. i Kathedralen i Tournai, og efter C. M.
S m i d t s Undersøgelser tillige i talrige franske Kirker og Klostre
gennem det 12. Aarh., saaledes at det maa antages, at danske Byg
mestre har hentet Motivet deri"). Men Mogens Clemmen
sen har ogsaa Ret i, at vi ikke blot har hentet vort Kendskab til
Teglstensbrænding og -teknik fra Lombardiet, særlig fra Milano
og Pavia, men ogsaa til andre arkitektoniske Enkeltheder og ikke
mindst til selve Grundplanen, der er af afgørende Betydning for en
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Fig. 7. Sakristiets Indre.

Forstaaelse af Kirken Stilling inden for Verdensarkitekturen. Det
er da ogsaa sandsynligt, at det er samme Bygmester, der har ledet
Opførelsen af de lidt ældre Kirker i Ringsted og Sorø, som ogsaa
har ledet Opførelsen af Kirken i Kalundborg, og at denne har været
hentet fra Lombardiet. (M. Clemmensen, S. 27.)

I Skibets sydøstre Hjørne findes en Vindel
trappe i Muren, som fører op til Rummet over Hvæl
vingerne. Den var allerede i Middelalderen blevet tilmuret,
men ved sidste Restaurering blev den helt genopført (Fig.
3 og 6). Ad denne Trappe kunde man komme til alle
Taarne.
Gulvets Fliser er grønne og brune og blev lagt
ved sidste Restaurering efter gamle Fliser, der fandtes
under Gulvet; de var vel næppe de oprindelige, men dog
tidlig gotiske.
Pulpituret foran Orglet lavedes ved sidste Re-
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staurering af gammelt Egetræ fra en Stubmølle, ligesom
et nyt Orgel da anskaffedes. Dette er nu ved at blive
omdisponeret. Vindeltrappen, der fører op til Orglet, ind
byggedes i 1920 i Stedet for en tidligere grim Trappe. Og
saa det tidligere grimme, faste Stoleinventar er
stattedes ved Restaureringen med de nuværende løse Stole
og en fast Bænkerad langs søndre og nordre Korsarms
Vægge — ligeledes af gammelt Egetræ.
Sakristiet blev i den senere Middelalder bygget
til østre Korsarm mod Nord og i to Stokværk. Det er nu
et skønt Rum med krydshvælvet Loft med Ribber, som
hørte den Tids gotiske Stil til. Loftet bæres af en lille
ottekantet Granitsøjle. Hele Inventaret er nyt. (Fig. 7.)
Kirkens Inventar.
Døbefonten (Fig. 8) af Granit er utvivlsomt
samtidig med Kirkens Opførelse. Langs Kummens Kant
er hugget en kraftig »Tovsnoning« og paa dens Sider et
Palmetmotiv*) i Relief. Dette Motiv er sikkert af lom
bardisk Oprindelse og findes bl. a. i San Ambrogio i Mi
lano; men i Kalundborg er det udført af en sjællandsk
Stenhugger (jfr. S. 144). Foden er dannet som et omvendt
Trapezkapitæl, dens Form svarer nøje til Granitsøjlemes
Kapitæler, kun har det faaet et Ornament som Smykke.
Paa Fonten ligger et gammelt Daabsfad af Messing
med Byens Vaaben og Indskriften: »Wor Frue Kircke Kallundborge«. Paa Daabsfadet staar et mindre Tinfad
medKande, der bærer Indskriften: »Kallundborg Kirke
1881«.
Altertavlen (Fig. 9) er fra 1650; den er i dri
stig Barokstil og er et af den udmærkede Billedsnider L orents Jørgensens bedste Arbejder18). Den er beko
stet af Lensmanden paa Kalundborg Slot Hans Linde*) Palmetten er et Ornament, der har faaet sit Navn, fordi det
minder om en lille Palme med dennes bøjede Blade i et Palme
træs Krone. Dette Ornament er ældgammelt, er allerede brugt
i det gamle Ægypten og i Assyrien.
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Fig. 8. Døbefont af Granit.

n o v d. Y. og Hustru, ElisabethAugusta, en Dat
ter af Kong Christian IV og Kristine Munk. Deres Vaaben findes derpaa. I Midterfelterne ses: Christi Fødsel,
Nadveren og Himmelfarten. Til Siderne ses: Korsfæstel
sen og Opstandelsen. Endvidere forskellige fritstaaende
Figurer: de fire Evangelister, Moses og andre. Øverst ses
Frederik Ill’s Navneciffer. I den gamle men i ny Tid til
dels ommurede Alterfod findes et Relikviegemme, hvori et
Relikvi, der vel har skullet hidrøre fra Kirkens Værnehel
gen Jomfru Maria, er nedlagt i en Blykapsel.
Et Par Vinduer med Glasmaleri, der fin
des paa hver Side af Alteret, er skænket Kirken for faa
Aar siden af Købmand S. P. J e n s e n i Kalundborg. De
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Fig. 9. Altertavle.

er komponerede af den norske Kunstner Emanuel
Vigeland over to Salmer: »Paaskemorgen slukker Sor
gen« (til højre) og »O, Hoved højt forhaanet« (til venstre).
Paa Alterbordet staar et forgyldt Krucifiks
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af Malm fra det 12. Aarhundrede, altsaa fra Kirkens før
ste Tid. Af Alterkarrene er en Sølvkande fra
1680, som bærer følgende Indskrift:
„Denne Kande, som Ehrich Christensen, Raadmand, og Maren
Jørgensdaater haver foærit til Vor frue Kierkes alter i Callumborg
Anno 1680. Gud til æer, og Kirken til gafn er omgiort, forbedret
og forgylt paa Kirckens bekostning/'

En sølvforgyldt Kalk og Disk er fra 1681.
Kalken bærer følgende Indskrift:
„Anno 1681 haver Diderich Jacobsen Borgemester och Kongl.
Mayts. Tolder udi Callundborig. Sambt Hans kierste Doretehea Chri
stians Daater foræret denne Kalck og Disck till Vor Frue Kirche
Her Sammesteds. Till Guds Ære.“

Alterstagerne er fra o. 1550.
Prædikestolen er ny fra 1870. Den har fem
Malerier (Evangelisterne og Paulus), som er malede af
A. Do r p h. Den skænkedes af Lensgreve Chr. Lerch e.
Af Lysekroner er der fire, hvoraf den største
hænger midt i Kirken og er fra 1843. Den ældste hænger
i Koret og er fra 1713. Paa denne findes følgende Ind
skrift:
„Gud til ære, Hans Hus til prydelse er denne lyse Crone, for
æret til Vor Frue Kircke i Callundborg af Raadmand Christian
Vorndran og hans Hus tro Karen Jensdatter Woller, dennem og deris
børn til een Christelig Amindelse. Soli Deo Gloria (d. e. Gud alene
Æren). Anno 1713.“

Et Kirkeskib foræredes i 1921 af nu afdøde Lo
komotivfører Jessen. I Skibets Last ligger et Dokument
med forskellige Oplysninger.
Af Epitafier (Mindetavler) findes nu kun fire,
der har været flere. Det interessanteste fra 1661 hænger
inordre Korsarm; den har haft Betydning ved Kir
kens sidste Restaurering af Hvælvingerne. Den forestil
ler Præsten Laurits Nielsen Gram, som med Hu
stru og 3 Døtre stäar inde i Kirken. Den næstyderste af
de sidste er Lisbet Sofie, der blev gift med Digterpræsten
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paa Røsnæs, Laurids Kok. Desuden to Smaabørn, det ene
dødt. Indskriften paa dette Epitafium lyder saaledes:
„Anno 1661 er dette Epitaphium til en Christelig amindelse
offuer den Hæderlig nu S. Mand. H. Laurits Nielsen Gram, som
var Hører i Calundborg Schole i ö1^ Aar, dereffter Euangelii Med
tiener Her paa steden i :23^ Aar, bekaastet oc opset aff den for
nemme Matrone Maren Pedersdaater, hvilke effter ad de Haffde
offled 5 Børn tilsammen, da er den S. Mand i sit alders 61 Aar.
Men den S. Quinde i sit 64 aar i Herren hensoffuede, oc Forventer
begge en glædelige Opstandelse til det ævige Lif. S.B.L.D. L.S.L.D.
B.L.D. H.L.D. Mors Pacit nulli“ (d. e. Døden skaaner ingen).

I søndre Korsarm findes et Epitafium over
Hercules Querbergh, rimeligvis den o. 1600 afdøde konge
lige Bygmester. Sammesteds en Tavle over en ung Pige,
Zidsel Jensdatter, der døde 1578, 20 Aar gammel.
Paa Tavlen en lang, ‘versificeret Indskrift. I Sakri
stiet findes et Epitafium fra 1695 over Niels Niel
sen Siersted, Borgermester i Kalundborg, og Hustru.
For dem, der tør bestige alt andet end magelige Trap
per, lønner det sig godt at nyde den prægtige Udsigt
fra Midtertaarnets Spir. Alle Bjælkelag og an
den Tømmerkonstruktion iTaarneneer fra 1870, kun
en enkelt »Konge« af Egetræ er bevaret fra et af de
gamle Taarnspir.
Kirken har fire Klokker, to i nordre, to i østre
Taarn. En Indskrift paa den største Klokke i n o r d r e
Taarn lyder saaledes:
„Anno 1699 D. 12 November. Til Sorg jeg ringtes for Kong
Christian dend Femte, saa jeg falt ned og brast og aid min Klang
forglemte. Men i Kong Friderich dend Fierdes Lefve-Tid ieg er
igien omstøbt Wed Kirkens Forsvars Flid Aar MDCCII Dend 25
May af Steffen Skerrenbein.“

Paa den mindre Klokke ved Siden af læses:
„leg brast for Konning Friderich den Fierde, da den Herre gich
højst salig hen at hvile. Men før jeg heled blev igien, Til Køben
havn ieg maatte hen og giennem Ovnen ile Anno 1732.“

I østre Taarn hænger Kirkens mindste og ældste
Klokke fra 1502 med en latinsk Indskrift: »ave.maria.gra.
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plena.Dus. tecu. M.D. II«. Den lyder i Oversættelse: Hil
Dig Maria, fuld af Naade, Herren er med Dig. En Præst,
der ikke maa have været ret stiv udi Latinen, læste i 1759
Indskriften saaledes, at Klokken var »Givet af et Fruen
timmer, Anna Marie«! En Malmklokke i samme Taarn,
der er stemt sammen med de tre andre Klokker, er fra
1938 og bærer følgende Indskrift:
„Denne Malmklokke skænkedes Anno 1938 af A. P. Møller,
dansk Skibsreder, og Hustru Chastine f. Mc. Kenny Midt paa Klok
ken staar: „Lyksalig det Folk, der har Øre for Klang herovenfra.
Støbt i Brønderslev Klokkestøberi.“

Kirkens Ydre.
Den besøgende bør ikke nøjes med at se Kirkens In
dre. Ogsaa dens Ydre frembyder meget stor Interesse.
Hovedindgangen mod Vest og den gam
le Kvindedør i nordre Korsarm er ved sidste
Restaurering bievne prydede med et Fremspring med
trappeformet Afslutning foroven. Det viste sig nemlig
muligt med Sikkerhed at kunne genopføre dem i oprinde
lig Form . Lignende findes bl. a. paa Ringsted Kirke og
er almindelige paa samtidige italienske Kirker. En tredie
Indgang findes ogsaa i søndre Korsarms Østside; den var
før sidste Restaurering tilmuret, men har nu den oprinde
lige Form. Foran denne blev i den senere Middelalder til
muret et Vaabenhus, der maa være nedrevet i forrige Aarhundrede, det fandtes før 1827. Som Vaabenhus bruges
nu noget af vestre Korsarm.
Men ellers er det Kirkens fem Taarne (Fig.
10), der mere end noget andet gør Vor Frue i Kalundborg
til et enestaaende Værk i Verdensarkitekturen. Der er
egentlig kun een Kirke, der ligner denne Kirke, den langt
større San Marco i Venedig, som ogsaa er en Korskirke
ligesom vor; den ombyggedes i det 11. Aarhundrede efter
ældre Forbilleder i Konstantinopel og i Efesus i Lilleasien.
Men San Marco har Kupler, hvor Kalundborg Kirke har
Taarne. Et Midtertaarn findes, som nævnt S. 144, ogsaa
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Fig. 10. Kirken — set fra Nordvest. Bygningen i
Forgrunden er Ligkapellet, tidligere Rektorbolig (fra
15. Aarh.).

paa San Satiro i Milano. Det er da de fire ottekantede
Taame paa Korsarmenes Ender omkring det højere, fir
kantede Midtertaarn, der gør vor Kirke til »et ene staaende Monument i samtlige Kristenh e d e n s L a n d e«. (V. Lorenzen, S. 34.) De fire Korsarmetaarne kendes intet andet Steds fra. Med disse er den
blevet til en nordisk Kirke, enten Bygherren eller den
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ukendte Bygmester, der af andre Grunde i hvert Fald maa
have været velkendt med kirkelig lombardisk Arkitektur
og sandsynligvis selv har hørt hjemme der (M. Clemmen
sen, S. 27, V. Lorenzen, S. 34 og 36), har villet erstatte
Kuplerne paa San Marco med de i Norden yndede Taarne,
eller Ideen helt og holdent er deres egen.
Arkitekt C. M. Smidt har gjort opmærksom paa, at der dog
er en Kirke, der har fem Taarne. Det er Domkirken i Tournai i
Belgien. Over denne By gik Rejsen til Paris herfra ofte i tidlig
Middelalder. „Det er ikke usandsynligt, om denne stolte Kirkebyg
ning, hvis fem Taarne, fire spinklere omkring et sværere Midttaarn, behersker hele Omegnen, ogsaa havde inspireret Absalons
Broder Esbern eller dennes Bygmester, som rejste den 5-taarnede
Kirke i Kalundborg"^). Taarnene i Tournai er dog lige høje og
har et helt andet Udseende, og Kirken i Tournai er en udpræget
Langkirke, ikke en Korskirke som Kirken i Kalundborg, om end
den har et Par Korsarme som saa mange andre Langkirker. Taarnenes Funktion er da der en helt anden end deres Funktion i Ka
lundborg. Tilmed turde det være tvivlsomt, om Kirken i Tournai
var færdigbygget i Absalons og Esberns Ungdomstid.

Flere Forhold kunde imidlertid tyde paa, at man
først under Arbejdet paa Kirken i Kalundborg har be
sluttet at opføre de fire Korsarmetaarne. Foran (S. 142) er
ogsaa omtalt en anden mulig Ændring af den oprindelige
Plan. Det er navnlig den Omstændighed, at disse Taarne
med tre Sider hviler paa og ikke har andet Støttepunkt
end den kun en Sten tykke Hvælving i Stedet for at sørge
for indvendige Pilastre og Buer til at bære denne Del af
Taarnene (M. Clemmensen S. 15). Og dog! De har jo dog
trodset Stormene i 850 Aar, ogsaa Midtertaarnets Ned
styrtning.
Efter en gammel Overlevering har Midtertaarnet
Navn efter Jomfru Maria, hvorfor Kirken kaldes »V o r
Frue Kirke«, hvilket Navn den ogsaa længe har baaret. Byens Raadstuebog fører det i hvert Fald tilbage til
1611, og det har utvivlsomt ogsaa været brugt i den. ka
tolske Kirkes Tid. Derimod har de fire andre Taarne
Navn efter Helgeninderne Skt. Anna, Skt. Gertrud, Skt.
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Maria Magdalena og Skt. Catharina. Midtertaarnet er 41
m højt, de andre 30 m høje. Bakken, hvorpaa Kirken hvi
ler, er 14 m over daglig Vande. Taamene er nu tækkede
med Kobber, medens Kirkens Tag er tækket med sortgla
serede Tegl.
Det er da disse Taarne, der giver Kirken dens enestaaende, trodsige, borgagtige Udseende. Dens Taarnknippe syner milelangt udover Bakker og Fjord. Det er
dem, der giver Kirken dens pragtfulde Silhuetvirkning,
navnlig set nærved (Fig. 10). Med al Beundring for Kir
kens skønne, maleriske Indre, saaledes som dette nu frem
træder efter Restaureringen, er den Oplevelse fra Torvet
at se Kirkens mørke Silhuet mod en brandrød Aftenhim
mel, eller den Oplevelse en mørk Aften med skyfri Him
mel at se den noget nærmere ved i direkte Projektørbe
lysning saa stor, at den aldrig glemmes i et modtageligt
Sind.
Men bortset fra selve Taarnene er der endnu nogle
Enkeltheder i Kirkens Ydre, som har historisk Betydning.
Alle Taarne har nu Spidsgavle, som alle nedto
ges og ommuredes i 1871. Vi ved da ikke, om de oprin
delig har hørt til. Men saavel paa Midtertaarnet som paa
østre og vestre Taarn synes de dog at være opmurede i
senere Middelalder, i tidlig gotisk Tid, mulig efter Bran
den i 1314, — for ligesom at fremhæve Kirkens Hoved
akse i Øst—Vest.
I de fire Ydertaarne findes i de to nederste Stokværk
smalle Glugger i Muren af Form som Skydeskaar,
hvilket bedst ses inde fra Taarnene, — kun ikke ind imod
Midtertaarnet, men i øvrigt vendt mod de andre Verdens
hjørner.
Til de samme Verdenshjørner er der i hvert Ydertaarns øverste Stokværk tre Lysaabninger, der
bestaar af en muret Søjle (foran Lysaabningen) med to
mindre Rundbuer og derover en stor Rundbue. Tilsva
rende findes ogsaa paa Midtertaarnet. Der kendes vist in-
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tet andet Eksempel paa denne mærkelige Kombination af
Dobbeltvindue med halvrund Niche og Skydeskaar. Bag
disse Søjler kunde en Bueskytte uden Fare for sig selv
skyde paa en Fjende.
Lige over disse Vinduer som i hver af Ydertaarnenes
øvrige Sider findes to diagonaltstillede, fir
kantede Huller, der gaar gennem hele Murens Tyk
kelse. »Den rimeligste Forklaring er, at de har været be
nyttede til deri at anbringe Bomme for et udvendigt Gal
leri af Træ, der kunde benyttes til Forsvar i urolige Tider«
(M. Clemmensen S. 16). En saadan Vægtergang vilde vel
navnlig være egnet til derfra at udspejde en Fjendes Be
vægelser, da Kirken ligger saa højt. Og netop i de diago
naltstillede Huller kan baade en rund og en firkantet Bom
ligge fast og sikkert, selv om den ikke slutter helt.
Saavel Skydeskaarene som de ejendommelige Dob
beltvinduer og Muligheden for at kunne anbringe et ud
vendigt Galleri, eventuelt blot til Udkig, kan da tyde paa, at
Kirken ogsaa har været beregnet paa at anvendes som et
Led i Byens Forsvar og som eventuelt Tilflugtssted for
dens Indvaanere. Den laa jo midt mellem de to Forborge,
og Bakken var iøvrigt værnet af Vandet og sikkert ogsaa
af Palissader mod Syd og Nord. Flere Forskere har da
ogsaa beskæftiget sig med Spørgsmaalet, ligesom det og
saa er antaget, at Ydertaarnene oprindelig har haft Mur
krone i Stedet for Spir. An
skuelserne herom har dog ikke
været enstemmige20).
Paa Kirkens Midterparti og
paa Korsarmene (indtil Taarnene) er der murede Gesimser,
£ bestaaende af tre Savsnit" skifter, som uden Tvivl er
oprindelige (Fig. 11). Saadanne
ses vel sædvanligt først an
Fig. 11. Savsnitskifter
vendt i den senere Middelalder,
paa Gesims.
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men de fandtes dog allerede paa Nyborg Slot, der opfør
tes o. 1170, altsaa omtrent samtidig med Esberns Kirke.
Kirkens nærmeste Omgivelser.
Kirkegaarden er omgivet af en middelalderlig
Mur af Munkesten, der paa Østsiden delvis er erstattet af
en nyere Mur. Som Begravelsesplads nedlagdes den 1870.
Her er fremlagt ret talrige Ligsten over kendte Bor
gere i Byen. Nogle af disse er i de senere Aar fundne i
Jorden, hvor en tidligere pietetsløs Kirkestyrelse havde
kastet dem hen. En Del af de ituslaaede har været brugt
som Trappesten bl. a. ved Skt. Olai Kirkegaard. Mest
kendt er Stenen over Knud Pedersen Gylden
stjerne til Tim, der var Lensmand paa Kalundborg
Slot, medens Christian d. II. sad fangen der; han var ble
vet begravet foran Højalteret i Kirken. Denne Sten fin
des til venstre for den vestlige Udgang i Kirkegaardsmuren med den smukke, ny Smedejernsport fra
1920, tegnet af Arkitekt Mogens Clemmensen.
Fra denne ses den anselige Lindegaard, opført
i det 17. og 18. Aarh., med den store Have. To vældige
Elme flankerer Porten, der fører ind til Museet, som bl. a.
rummer en Del Minder om Kirken fra ældre Tid. Fra Mu
seets Rum kan ogsaa ses Ulshøj, hvor Esbern efter Sag
net hørte Troldkonens Tale til sit Barn. Det er mellem
Kirken og Lindegaarden eller paa dennes Grund, at Es
bern Snares eget Bosted mulig har ligget.
I Kirkegaardens nordvestre Hjørne ligger en lille, ret
høj, køn Munkestensbygning, vistnok fra det 15. Aarh.
Den blev i 1877 indrettet til Ligkapel. Men den har
oprindelig været delt i to Stokværk; den har kamtakkede
Gavle med Blindinger. Mulig har den i Katolicismens Tid
været Præstebolig, men efter Reformationen har den været
Bolig for Rektoren ved Byens Latinskole indtil 1739.
Siden da benyttedes den som dansk Skole for fattige Børn
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Fig. 12. Kirkeladen og Stenhuset i Præstegade.
(Før Restaureringen.) -

og for dem, der sang i Kirken. Tilsidst anvendtes den til
Fattighus. (Fig. 10.)
I Kirkegaardens sydøstre Hjørne findes den gamle,
middelalderlige Kirkelade, hvortil Tiendekornet brag
tes. Dens Navn blev i Folkemunde »Dronning Margretes
Vognport«. Den har i hver Gavlende en fladbuet Port, og
Gavlene selv er kamtakkede og blindingsprydede. I Side
muren er der kun smalle Lysaabninger. Her var Byens
Latinskole fra dens Oprettelse efter Reformationen til
dens Nedlæggelse i 1739. Skolens Bøger var der fastgjort
med solide Jernlænker. Ogsaa den er sent middelalderlig.
O. 1907 købtes den af Nationalmuseet, men 1920 over
droges den til Kirken, der benytter Bygningen som Kedel
hus for Kirkens Varmeanlæg, og samtidig restaureredes
den21). (Fig. 12).
Lige overfor denne Bygning ligger i Præstegade et
smukt, taarnlignende middelalderligt Stenhus
med to Stokværk (Fig. 12), hvælvet Kælder, højt, stejlt
Tag, tækket med Munketegl, med kamtakkede Gavle og

VOR FRUE KIRKE I KALUNDBORG

159

med Vinduer, der nu delvis er restaurerede. Desværre
mangler den gennemgribende Restaurering af denne Byg
ning, som den fuldtud fortjener, da den baade arkitek
tonisk og malerisk saavel i sit Ydre som i sit Indre er af
stor Skønhed. Den er tilmed alt i alt ualmindelig uberørt
ved ældre Omdannelser. Den Duft af Middelalder, som er
over denne Bygning, gør den vel nok til det bedst beva
rede, borgerlige, middelalderlige Hus i Danmark 22). Ef
ter Traditionen har den været Præstebolig, men i det 19.
Aarh. benyttedes den endnu til Slutningen af 1860-erne
som Sygehus! Den ejes af Nationalmuseet.
Ser man fra den østre Indgang til Kirkegaarden, har
man paa Adelgades højre Side først to smukke og
gode Bindingsværksbygninger i to Stokværk fra Begyn
delsen af det 17. Aarh.23). Derefter følger et Par middel
alderlige, nu uanselige Stenhuse. Paa Gadens venstre Side
ses en stor, sen-middelalderlig Gaard med gotisk Udsmyk
ning. Den benævntes 1401 »B i s p e g a a r d e n«. I 1539
fik Byen dennes Vestfløj som Gave af Kongen til Raadhus, hvilket den vedblev at være til 1854. Kælderen benyt
tedes til Fængsel. Denne Vestfløj er nu i en maadelig For
fatning.
Mellem disse Huse har vi Byens oprindelige lille, tre
kantede Torv. Her er der nu et lille Anlæg.
Blot ved at gaa lidt rundt paa den gamle Kirkegaard
haves da her for Øje et gammelt Bybillede, der
er enestaaende her i Landet. I Midten af dette
knejser da Vor Frue Kirke med sit høje, stejle Taarnknippe, det stejleste og stolteste Minde vi ejer i vort Land
om en Stortid i Danmarks Middelalder.
Byggede Esbern Snare Vor Frue Kirke i Kalundborg?
Ganske kort skal her sluttelig, med Henvisning til
foranstaaende, fremsættes Beviserne for, at det er
Esbern Snare, der har bygget Kirken.

160

J. S. MØLLER

1. Esbern Snare har utvivlsomt bygget Forborgen
mod Vest. Dette har C. M. Smidt bevist.
2. Kirken er en Borgkirke og er bygget som saadan.
3. Ganske de samme Munkesten med de samme Varia
tioner med Hensyn til Størrelse, de samme »Formsten«, der
findes i de nedre Dele af Kirkens Mure, findes ogsaa i
Forborgens sydlige Bygnings Kælderrum. De maa da
stamme fra de samme Teglovne, og de maa være benyt
tet begge Steder paa samme Tid. Her er ogsaa fundet en
Trapezkapitæl.
4. De mærkelige og sjældne, bikubeformede Søjle
fodstykker ved nordre og søndre Korsarmebuer svarer
nøje til Formen paa Fodstykkerne under Søjlerne under
Pulpituret i Fjenneslev Kirke, hvilket Pulpitur opførtes
paa Esbern Snares Tid. Og Fjenneslev var hans Fædrene
hjem.
5. Det samme Ornament, der findes paa disse Søjle
fodstykker i Fjenneslev, findes ogsaa paa Døbefonten i
Kalundborg, saa samme Stenhugger maa have udført
begge.
6. Da det synes sandsynligt, at adskillige Enkelt
heder paa Korsarmetaarnene tyder paa, at Kirken ogsaa
har været tænkt som et Led i Byens Forsvar, peger dette
ogsaa hen paa Esbern Snare, der befæstede Øvrebyen ved
Hærvig.
7. Talrige arkitektoniske Enkeltheder, f. Eks. de for
sænkede Halvsøjler, Trapezkapitælerne og andre, findes
ogsaa i adskillige andre af vore ældste Teglstenskirker,
der er lidt ældre eller samtidige med Vor Frue Kirke. De
tre Savsnitskifter fandtes ogsaa paa Nyborg Slot, der blev
opført o. 1170, ogsaa som et Led i Forsvaret mod Ven
dernes Hærgninger. Det er derfor utvivlsomt rigtigt,
naar vore kyndigste Kendere, Mogens Clemmensen, Vilh.
Lorenzen og C. M. Smidt, hævder, at Kirkens Opførelse
er begyndt o. 1170 og er fuldført senest 1190.
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Men med alle Forbilleder her i Landet og udenfor
Landets Grænser, særlig i Norditalien, blev Kirken dog
et enestaaende Bygningsværk, der vidner højt om
dens Bygherres og dens ukendte Bygmesters geniale
Dygtighed.
Esbern Snare var da ogsaa mere end en snild Krigs
mand; han har været en i aandelig Henseende stor Mand
med sin Tids højeste Dannelse, værdig til at være Absa
lons Broder og Kong Valdemars Ven og fordoms Foster
broder.
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FRA DEN GUDELIGE FORSAMLINGS
BEVÆGELSE I HOLBÆK AMT
(Ved Jens Peter Jensen, Høng.)

For Aar tilbage har jeg i Historisk Samfunds Aarbog for Holbæk Amt (1909 og 1911) gjort Rede for, hvor
ledes den gudelige Forsamlingsbevægelse bredte sig paa
Egnen mellem Kalundborg og Slagelse i Aarene 1830—44,
og hvorledes denne Bevægelse i de nævnte Aar blev for
fulgt af kirkelige og verdslige Embedsmænd. Disse Af
handlinger vil jeg her kortelig supplere med nogle Med
delelser, som jeg i Aarenes Løb er kommen i Besiddelse
af, og som særlig angaar to Mænd, der tog levende Del
i det gudelige Opvækkelsesarbejde, den ene som Lægpræ
dikant, den anden som en sjælden gæstfri Vært for For
samlingsfolket og som en trofast Deltager i disse Møder.
I.
Anders Johannessen fra Vinde Helsinge.
Han var født den 18. December 1814 i en Udflyttergaard paa Vinde Helsinge Mark. Hans Forældre var Jo
hannes Hansen og Maren Nielsdatter. Fire Uger efter
hans Fødsel blev hans Daab bekræftet i Kirke Helsinge
Kirke. Anders Johannessen blev tidlig faderløs; men Mo
deren giftede sig en Tid efter med en Mand, Henrik Hen
riksen, og i ham fik den unge Anders en god Stedfader.
Anders var en begavet Dreng, flittig i Skolen og flink i
sin Opførsel og skal allerede som Bam have været meget
alvorlig.
Efter at være konfirmeret af Sognepræsten, M. Ma-
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thiesen, i Kirke Helsinge den 26. April 1829 arbejdede han
i 3 Aar hjemme paa sin Fødegaard, indtil han i Foraaret
1832 fik Lyst og Lov til at komme i Musiklære hos en
Landsbyspillemand, H. Hansen i Gudum ved Slagelse. Her
var han et Aars Tid og fik ved Læretidens Udløb en god
Anbefaling med sig hjem den 20. Maj 1833.
Og i de følgende 3 Aar hjalp han sin Stedfader med
Gaardens Drift, selv om han af og til maatte ud som Spille
mand ved Bøndernes Gilder og andre Lejligheder. Han skal
have været meget musikalsk, spillede udmærket paa sin
Violin og skal ogsaa have prøvet enkelte Gange selv at
komponere Melodier. Ogsaa tidlig prøvede han paa at
skrive Vers og Sange.
Anders Johannessen var som fuldvoksen Mand noget
over Middelhøjde (66 Tommer), havde klare blaa Øjne og
brunt krøllet Haar. Han var i det hele taget en smuk og
rask Ungersvend, da han 1836, 22 Aar gi., efter Værne
pligtsloven maatte melde sig som Soldat ved 1. Livregiment
i København, hvor hans Uddannelsestid blev l-U Aar.
Flere Ting tyder paa, at han ved dette lange Ophold
i Hovedstaden er kommen i Forbindelse med aandsvakte
Folk. Imellem hans efterladte Papirer fra den Tid findes
der afskrevne Notitser og Salmer, hidrørende fra Smaakredse i København, der havde begyndt at samle sig i gude
lige Forsamlinger. Og det var ogsaa kort efter sin Hjem
komst til Vinde Helsinge, da Soldatertjenesten hørte op,
at Anders Johannessen følte sig stærkt optaget og interes
seret i de gudelige Forsamlinger, der var begyndt paa hans
Hjemegn — nogle Aar efter Pastor Østrups Død og be
gyndt ved Lægprædikanter som Skolelærer Ole Jensen,
Sæby, og Skomager Peter Sørensen, Gørlev. Af og til fik
Løve Herred ogsaa Besøg af Lægprædikanter fra Sorø
Amt, saaledes Gaardmand Rasmus Ottesen og Skolelærer
Rasmus Sørensen. — A. Johannessen blev snart en god
Tilhører ved disse Forhandlinger. Han var ogsaa en rap
Fodgænger. Da han som Soldat fik Juleferie, gik han de
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14 Mils Vej hjem til Vinde Helsinge; og da han ved Feriens
Slutning meldte sig tilbage til sit Regiment og der fik
Meddelelse om, at hans Ferie yderlig var forlænget nogle
Dage, blev han saa glad, at han uforknyt igen gik de 14
Mil til Vinde Helsinge for at gense sit kære Hjem og der
nyde Opholdet, selv om det blev kort.
Forsamlingerne havde undertiden et uroligt Forløb.
Kaade og raa Mennesker gjorde flere Forsøg paa at for
styrre disse smaa fredelige Husforsamlinger. En Gang
blev der midt under et saadant Møde paa Anders Johannessens Hjemegn smidt en Spand Vand ind i Stuen, hvor
Forsamlingen blev holdt. Gulvet var af Ler. Og det var
Aften. Ved en anden Forsamling i Rye By, Gørlev Sogn,
ankom Lægprædikanten hertil fra en Forsamling, han
havde holdt i Vinde Helsinge. Ved sin Ankomst til Rye
lagde han Mærke til en Flok muntre og nysgerrige Men
nesker, der havde stillet sig op i Tusmørket uden for Ind
gangen til Huset, hvori Forsamlingen skulde holdes. Det
var besluttet af disse Modstandere af Forsamlingslivet, at
Lægprædikanten skulde have en Dragt Prygl, og i den An
ledning havde de formaaet en bomstærk Gaardmand til
at tage sig af dette. Han havde jo i sin Tid været Fragt
vognmandskusk og kørt tungt belæssede Fragtvogne til
København. Og der blev fortalt om ham, at naar han vilde
undersøge, om Læsset var tilstrækkelig tungt, lagde han
sig ind under Vognen imellem Hjulene. Kunde han saa
med sin brede Ryg løfte den ene Halvdel af Vognlæsset,
da var Læsset passende. Denne Mand havde Urostifterne
nu faaet med til Rye By hin Aften. Men da han uden for
Vinduerne havde staaet og hørt noget fra Mødets Forløb
med Salmesang, Bøn og Oplæsning, sagde han til sine Ind
bydere, der var parat til at lave Spektakel: »I understaar
jer ikke i at gøre de Folk noget, for saa faar I med mig
at bestille.« Og noget slukøret efter denne uventede Til
tale gik saa Urostifterne hjem.
Der gik ikke ret lang Tid, inden Anders Johannessen
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selv optraadte som Lægprædikant, en enkelt Gang sam
men med Lærer Jensen, Sæby, oftest dog sammen med
Skomager Sørensen og ellers mest ene. 28 Aar gi. ejede
han ca. 30 religiøse Bøger, som han var saa optaget af
at benytte. I de fleste af disse Bøger havde han med sirlig
prentet Skrift optegnet sit Navn og det Aarstal og Dato,
da han fik Bogen. Nu lagde han fuldstændig Violinen til
Side. Senere hen kunde han dog en enkelt Gang lade sig
bevæge til at spille enkelte Melodier. Da han en Gang paa
sine gamle Dage blev opfordret til at røre Strengen, sagde
han: »Jeg har vistnok rent glemt det.« Det havde han
dog ikke alligevel.
Det blev den strenge pietistiske Retning inden for
Forsamlingsfolket, som A. Johannessen sluttede sig til,
da han ved 1840 begyndte at rejse ud som Prædikant. Han
var ligesom Skomager P. Sørensen streng i sin Forkyn
delse og havde en Tid svært ved at omgaas Egnens betyde
ligste Lægprædikant i 40ernes Dage, den begavede Lærer
Ole Jensen, der lod sig paavirke af Grundtvigs milde Vid
nesbyrd. Anders Johannessen kom meget omkring i Eg
nen mellem Kalundborg og Næstved og holdt mange For
samlinger. Han talte godt. Den Bog, han mest brugte at
læse op af i de gudelige Forsamlinger, var »Luthers Hus
postil«, i ny dansk Oversættelse af Præsten Jørgen Thi
sted i Gyrstinge. Mange af den Tids Lægprædikanter stu
derede flittigt de gamle lutherske Skrifter og kom ofte
derved til en grundig og hjertelig Forstaaelse af Naademidlernes store Betydning for Livet.
Statsmyndighedernes Forfølgelse af det gudelige
Forsamlingsfolk kom naturligvis ogsaa til at ramme An
ders Johannessen. Flere Gange maatte han møde til For
hør i Herredstinget i Anledning af Møder, han havde holdt.
Særlig slemt blev det, efter at han Søndagen den 9. August
1842 havde holdt en Forsamling i Uggerløse ved Kalund
borg sammen med Skomager P. Sørensen. En lang Rets
sag blev Følgen. Det forslog ikke, at A. Johannessen i
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Retten kunde fremlægge en særdeles god Attest fra sin
velvillige Sognepræst, Pastor Mathiesen, der forsvarede sin
unge Ven i følgende Ord:
„Anders Johannessen, Ungkarl af Vinde Helsinge, Søn af af
døde Gaardmand Johannes Hansen og nulevende Hustru Marie
Nielsdatter. Han er født 18. December 1814 og blev frembaaret til
Daabsbekendtgørelse i Kirke Helsinge Kirke paa 2den Søndag efter
Hellig 3 Kongers Dag, den 15. Januar 1815. Han er kopsat af Dr.
Anders Lendelring den 11. August 1816. Af mig blev han konfir
meret med meget gode Religionskundskaber og meget god Opførsel
i Kirke Helsinge Kirke paa første Søndag efter Paaske, Aar 1829,
den 26. April. Han har stedse haft uafbrudt Ophold hos sin Sted
fader, Gmd. Henrik Henriksen paa Vinde Helsinge Mark med Und
tagelse af de 2^ Aar, da han i Kongens Tjeneste havde Ophold
i København.
Jeg har kendt ham nøje fra hans tidligste Barndom, og med
en god Samvittighed meddeler jeg ham det bedste Vidnesbyrd. Som
Barn og ungt Menneske har han stedse vist sig stille og fredsomme
lig; efter min indeværende individuelle Overbevisning er han en god
Kristen, ædruelig og afholdende i alle Nydelser, uden Falskhed, re
ligiøs og streng sædelig i Liv og Levnet.
Alt ovenstaaende attesteres under Haand og Segl.
Kirke Helsinge Præstegaard, den 20. Oktober 1842.
M. Mathiesen, Sognepræst.

Præstens Forholdsattest hjalp dog ikke her. Den 2.
Januar 1843 faldt Underretsdommen, hvor bl. a. Anders
Johannessen idømtes en betydelig Bøde foruden Sagens
Omkostninger. Sagen blev appelleret til Overretten,
som den 2. Maj samme Aar stadfæstede Underretsdom
men.
Men den 7. Juni 1843 indgav A. Johannessen og P.
Sørensen følgende Ansøgning:
Til Kongen.
Under 21. November f. A. leverede jeg (Sørensen) en aller
underdanigst Ansøgning til Deres Majestæt — ved Herredsfogden,
Hr. Overauditør Manthey, til videre Forsendelse — af hvilken her
medfølger en saa vidt mulig ligelydende Kopi; men da jeg ikke har
erholdt noget Svar paa den, og vi under 2den Maj d. A. er af den
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højkongelig Landsoverret i København, der har stadfæstet Under
retsdommen, idømte betydelige Bøder som Overtræder af Forord,
af 13. Januar 1741, der for mig (Sørensen) beløber sig med Sagens
Omkostninger til 61 Rigsdaler 1 Mark og 8 Skilling og
for mig (A. Johannessen) til 3 1 Rd. 1 Mark og 8 Skilling,
saa giver vi os herved den allerunderdanigste Frihed at fremkomme
paany for Deres Majestæt med Bøn om, at denne Mulkt maatte
blive os fattige, men Deres Majestæts tro og hengivne Undersaattere, eftergivne. Vi har det Haab, at Kongen af Guds Naade vil
bøje sit Øre til deres Raab, der henvende sig til ham i deres Nød.
Haardt er det for os, at vi skulle berøves vor ringe og med Be
sværlighed erhvervede Del, fordi vi har villet gøre, hvad vi har
lært, at vi skulle gøre: formane og paaminde hverandre.
Men det er, allemaadigste! ikke alene vor egen Sag, vi er
fremtraadte for Deres Majestæt at tale, men ogsaa alle vore Troesbrødre, der ligesom vi nu og da forfølges med Proces og Retter
gang. Vel er vi af ringe Herkomst, men dog bekende vi med Pau
lus i Apostlenes Gerninger (24. K., 14., 15. og 16. Vers), at vi efter
den Vej, hvilken de kalde en Sekt, tjene saaledes den Fædrene-Gud,
at vi tro alle de Ting, som er skreven i Loven og Profeterne, og
har det Haab til Gud, at de Dødes Opstandelse er tilkommende,
baade de Retfærdiges og de Uretfærdiges. Men i det samme øve
vi os selv i at have en uskadt Samvittighed for Gud og Menneskene.
Og det er, Gud være lovet, ikke saa faa af Deres Majestæts Undersaatter, der af Hjertet aflægger samme Bekendelse og deler
Tro og Saligheds Haab med os og øve sig i at have en uskadt
Samvittighed for Gud og Menneskene. Men det er os ikke uvit
terligt, at vi af mange kaldes en Sekt og Sværmere, endskønt in
gen har bevist eller kan bevise, at vi i nogen Maade afviger fra
Statskirkens Lære.
Men desuagtet er vi bundne haardt! Thi det er dog unægtelig
et haardt Baand at være forment af danske Love, Øvrighed og
Præster at være samlet med hverandre, naar vi ville læse,
tale og s junge Guds Ord, og intet andet er vi dømt for. Vi
har gerne villet holde os Loven efterrettelig, og derfor har de gude
lige Forsamlinger, vi har afholdt, været anmeldt for Stedets Præst.
Men Præsten i Rørby, Hr. Poulsen, har da straks skrevet til Her
redsfogden, Hr. Justitsraad Gude i Kalundborg, og forlangt ham
til at forbyde os at opbygge os med Guds Ord, og han har da sendt
Sognefogden til de Mænd, hos hvem vi ville samles til Opbyggelse,
og forbudt dem at lade afholde Forsamling hos sig, og det 2 Dage
før Forsamlingen skulde holdes, altsaa længe før end Præsten eller
Herredsfogden kunde vide, om der kunde være Grund til at anse
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Forsamlingen for lovstridig eller ej, hvilken Fremfærd vi ingen
lunde kunne antage at være lovlig.
Vi mente, vi havde gjort alt, hvad der bydes os, da vi havde
anmeldt Forsamlingerne til Præsten, og holdt dem derfor i den
Overbevisning, at vi ifølge det Højkongelige danske Kan
cellis Skrivelse af 2 7. Oktober 1840 ikke kunne til
tales, sagsøges og domfældes for disse Forsamlinger; men da vi har
maattet erfare det modsatte, saa er det herved vor allerunderdanig
ste Bøn til vor allernaadigste Enevolds Konge og Herre, at De for
unde Deres tro Undersaatter Frihed til at samles i gudeligt Øje
med, for at opbygges, som de bedst .kunne ved Guds Ord, naar det
kun anmeldes for Stedets Præst, naar og hvor saadan Samling
finder Sted, og vi nære det Haab saa meget mere, som at Deres
Majestæt vil høre vor Bøn, da De i Deres Visdom har ladet et Re
skript udgaa, hvori de, der er udtraadt af Kirken, er givne en saa
dan Frihed; thi vi kan dog ingenlunde tro, at det er Deres lands
faderlige Villie, at der skal ligge tungere Baand paa dem, der er
Kirkens rette og levende Lemmer, end for dem, der har udskilt
sig fra denne.
Allerunderdanigst
Peder Caspar Hermann Sørensen.
Anders Johannessen.
Gørlev og Vindehelsinge
i Løve Herred, Holbæk Amt
i Sjælland, den 7. Juni 1843.

Men heller ikke denne velformede og interessante An
søgning hjalp de to Lægprædikanter. Den 7. Oktober 1843
kunde Herredsfoged Manthey paa Høng Herredskontor
meddele P. Sørensen og A. Johannessen Ordlyden af Kong
Christian den 8.s Svarskrivelse, der var saalydende:
Vi ville allernaadigst, at det tilkendegives Supplikanterne, at
der ikke kan meddeles dem Tilladelse til at holde gudelige Forsam
linger, som er i Modstrid med de i Forordningen af 13. Ja
nuar 1741 fastsatte Regler, og at vi i Sagens Omstændigheder
ikke har fundet Anledning til at eftergive dem de Mulkter, de har
paadraget sig ved ikke at holde sig dette Lovbud efterrettelig.
København, den 22. September 1843.
Christian R.
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Samme Aar som Kongens afslaaende Svar kom, fik
A. Johannessen ogsaa at mærke, at der fra enkelte af hans
Venner i Forsamlingerne godt kunde øves skarp Kritik
imod ham. Den 2. Januar 1843 skrev saaledes Hjulmand
Jakob Hansen, Venslev, nedenstaaende Brev med Udskrif
ten : Til Anders Johanne ss en, Ungkarl i
Vinde Helsinge. Samme Hjulmand var fra samme
By i Sorø Amt som den da meget bekendte Lægprædikant,
Skolelærer Rasmus Sørensen. Jakob Hansen skrev godt
for sig. Hans Brev til A. Johannessen fortjener at kendes
og meddeles her uden nogen Forandring i Retskrivningen:
Min kjære Broder!
Det vil vel forekomme Dig lidt underligt, at jeg, som Du al
drig har set Ansigt til Ansigt, at jeg vil begynde paa at skrive
Dig til, og det endda om Sager, som Du vel allermindst havde
ventet fra en Egn, hvor Du endnu bliver annammet af mange som
en Engel; men Du ved vel nok, at Kærlighed er stærk som Døden,
og denne Kærlighed er det, som driver mig til i manges Navn at
skrive til Dig, da vi elsker Dig og gerne vil, at Enhver, som har
begyndt at betræde de trange Veje, ogsaa maatte blive ved at fort
sætte og fuldende dem, indtil Dødens sidste Aandedræt, da vi alle
ved, at Ingen faar Livsens Krone uden Troskab til sidste Stund.
Jeg har nu aldrig hørt eller set Dig førend 3. Juledag i Men
strup, hvor Du talte i Forsamlingen hos Anders Pedersen, og jeg
maa sige, jeg hørte og saa Dig med et uroligt Sind, Øje og Øre;
thi jeg havde antaget, at da jeg hørte saa mange tale om Dig, at
Dig vilde de gerne høre tale eller prædike, da det var herligt at
høre Dig — saa maatte Du da ogsaa være ret ydmyg og kærlig
mod enhver, baade Fattige og Rige uden Persons Anseelse hos Dig.
Men min Formening tilligemed flere andres slog ikke til, og uden
at tale med dig; efter Forsamlingen rejste vi hjem, da vi var bleven
mætte af Din Prædiken.
Vi skriver nu ikke dette for at bebrejde Dig (tager Du det i
den Mening, da tager Du fejl), men for om muligt at bringe Dig
til Selverkendelse af Din Hovmod, og tillige for at sige Dig Dine
stolte Præste-Gebærder, som de dygtigste kundskabs- og fornufts
vise Præster bruger paa Prædikestolen, naar de staar som Hyrde
for en Flok Faar. Thi dersom Du vil prædike en Johannes-Prædiken, saa er det bedst for Dig, at Du ifører Dig Johannes Klæde
bon, ellers river Du mere ned, end Du bygger op. For at raabe
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højt og prædike Kundskab samt gøre mange Gebærder, deri bestaar ikke en Johannes-Prædiken.
Kjære Brodér! Bliv ikke vred, fordi Du bliver formanet! For
den Onde vil nok hvidske dig noget i Øret om dette mit Brev. Jeg
skriver ikke dette, fordi Du var hernede og lod Dig høre, men jeg
siger det for Din egen Skyld, da jeg ved, at Du og Skomager Sø
rensen er Hovederne i Eders Egn for Forsamlingslivet. Jeg har
desværre erfaret, at der er adskillige Troende, som næsten hænger
mer ved et Menneske end ved Gud, og tillige, at der er Prædikanter
iblandt os, som prædiker, blot for at prædike. Ja, det kunne synes,
at jeg er utaalmodig og dømmer for haardt; men det er desværre
en Kendsgerning midt i vore Dage, at saadanne er gaaet deres egne
Veje og har stiftet Sekter og Partier til Guds Børns store Bedrø
velse, da adskillige er bleven hendragne i deres Vildfarelse. Der
for er det nødvendigt, at vi advarer og paaminder enhver til at se
til vort eget bedrøvelige Hjerte, at vi dog bliver for Herren i En
foldighed.
Jeg har ogsaa hørt, at en af disse Følgekammerater, som var
med Dig hernede i denne Jul, skal have fortalt en af vore Troesvenner hernede, at Du og Skomager Sørensen arbejder paa en Bog
om Forfølgelsen af de gudelige Forsamlinger, og at I vil henvise til,
hvorledes Gud lod Plager komme over Ægypten, da Farao ikke
vilde tillade Moses med Israels Folk at tjene Herren i Frihed. Det
kan ikke optages i anden Mening efter Eders Bog, end at I mener,
åt Herren vil lade Straf komme over Land og Rige, fordi Kongen
ikke vil give Frihed til, at Enhver, som tror, ogsaa maa prædike
Guds Ord og ikke lade Øvrigheden forfølge Lægmanden, fordi han
taler eller prædiker, saaledes som I og andre troende Prædikanter
er bleven forfulgte og ikke har maattet tale Guds Ord i vort kære
Fædreland.
Jeg maa sige af mit Hjertes Dyb, at da dette blev os fortalt,
skar det os i vore Hjerter, saa vi næsten blev tvivlraadige angaaende Jer. Thi er I af det Slags, som vil enten true eller forskrække
Kongen og Øvrigheden med Straf fra Herren, og det fordi Kristi
Kors er Eder tungt og besværligt! Ak, hvad tør vi da sige? Er
dette at være sagtmodige og taalmodige, som vor Frelser i Himlen
har lært os, idet han ikke truede, da han selv led og pintes. Hvad
kommer det Eder ved, hvad Herren, den himmelske Fader, gjorde
ved Ægypten, eller maa I ikke mere bede for Eders Fjender og
Forfølgere? I er dog vel ikke saa uforstandige at ville selv føre
Ulykken over Eder og alle Troende? Har I nogen Sinde set eller
hørt, at de Troende har baaren sig saadan ad for at føre Straf frem,
fordi de er bleven forfulgte? Nej, de bar og taalte alt, hvad Herren
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tillod Menneskebørn at føre over dem. Men de har vel ogsaa været
ydmyge, ellers kunde de ikke have baaret det. Men her lægger
I ret Eders Hovmod for Dagen, saa alle kan sige, at I er opsæt
sige, hvilket Gendøberne endnu ikke har lagt for Dagen, hvormeget
disse end er bleven forfulgte.
Derfor, I elskelige! formaner vi Jer til at lade alt saadant fare,
at I ikke skal lade Jer opføre af Djævelen paa Tindingen af Temp
let, thi falder I saa ned derfra, saa bliver Eders Fald stort.
Det er egentlig for denne Sags Skyld, at vi skriver Eder til,
og det fordi vi elsker Eder. Men da vi saa de store Præstenykker
hos Dig, fandt vi det passende at give dig en lille Formaning, der
som Du vil tage den til Hjerte, saa Du ikke opblæses og falder i
Djævelens Arm. Hvad herom mere var at sige, tier vi med. Der
som I alvorligt vil tænke over dette selv, saa bliver det dog vel
ikke Eders Lyst og Villie til at gøre det, som er Herren mishage
ligt og Jer selv til Skam og Skændsel, men derimod at øve Jer i
Taalmodighed.
Vi ved ikke, hvorledes Sammenhængen egentlig er med Eders
paatænkte Bog, uden det, der blev fortalt os den Aften i Menstrup;
men det var ikke utroligt altsammen; thi vi kender Eders Stivhed
imod Jensen i Sæby. Det maa I vide, at det Klammeri, som var
imellem Eder og ham, udviste ingen Eftergivenhed eller Ydmyghed,
og havde Eders Sag været paa det rene med Jensen, da havde I
ej rejst ud for at udpynte den iblandt de Troende. Det er ogsaa
blevet os fortalt af en Karl, som var hernede, at den Strid imellem
Jer to og Jensen endnu kun er tophugget, hvilket vel maa være en
stor Bedrøvelse imellem Trosbrødre, at Roden og Stammen endnu
skal være tilbage af Fjendskabet, det, der burde være opryddet
med Roden.
Derfor formaner vi Eder, som Medbrødre i Herren, Eder, som
Eders Kald er værd, at I ikke begynder paa i Eders gode Mening
eller eget Tykke at blive Stiftere til Oprør i Land og Rige,
men hold Jer i Stilhed og Sagtmodighed, vidende, at i Stilhed skal
I frelses, og læg saa alle Eders Sager i Guds Haand, han skal nok
vide at straffe sit Ords Forfølgere.
Optag nu dette Brev i den allerbedste Mening; thi af Kærlig
hed har vi skrevet til Eder. Man bedrøves jo, naar man hører
noget slemt om Brødre og Søstre, og derfor betænkte vi os heller
ikke længe at komme med vores kærlige Formaning til Eder, hvil
ket vi alle, enhver især, burde gøre, at vi kunde komme Djævelen
i Forkøbet, hans Garn og Strikker.
Vor himmelske Fader give os alle Naade ved sin Helligaand
for Jesus Kristus, sin Søns, vor Frelsers Skyld, at vi hver Dag og
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allen Stund maa vokse i hans Naade og vore Synders Erkendelse,
for at vi ikke skal mene at være dygtige af os selv til nogen Ting,
men love og takke ham, som har os dygtige til de Helliges Arvedel
i Lyset. Amen.
Venslev, den 2. Januar 1843.
Eders Broder i Herren
Jakob Hansen,
Hjulmand.

Den i Brevet omtalte Bog af de to Lægprædikanter
kom aldrig ud. Men A. Johannessen gemte »Vennebrevet«
omhyggeligt mellem sine øvrige Skriftsager. At han og
saa med Aarene blev mildere i sit Syn paa sine Medmenne
sker, foreligger der flere Eksempler paa. Han blev ved
med at holde Forsamlinger, mest dog i Holbæk Amt. Og
han skrev flere Smaasange til Brug ved Møderne, ligesom
det ogsaa bør nævnes, at han og P. Sørensen i deres For
samlinger meget benyttede den Salmebog, som Lærer Jen
sen, Sæby, i 1839 havde udgivet i et Bind under Navn af
»Kæmesalmer«, da Lærer Jensen var meget ked af den
rationalistiske Salmebog, som i mange Aar havde været
Statskirkesalmebogen. Da »Kærnesalmer« i 1847 udkom
i 2. Oplag, indeholdt den et særligt Udvalg af Grundtvigs
og Ingemanns Salmer. En af A. Johannessens Smaasange
ved de gudelige Forsamlinger sluttede med Verset:
Nu vi skilles fra hverandre
for at ile til vort Hjem.
Du, o Fader, os ledsage,
til vi samles skal igen.
Vi da glade skilles ad,
samles en Gang i Guds Stad.

Ofte blev dette Vers sunget alene ved Mødets Slut
ning som et kært Farvel.
Det mærkelige Aar 1848 blev i høj Grad betydnings
fuldt for den 34-aarige Anders J. Og det paa flere Maader. Paa en Seddel, han har efterladt sig, staar der
skrevet:
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„Aar 1848, den 26. Februar om Eftermiddagen Kl. 5 døde min
uforglemmelige Moder og blev begravet Lørdagen den 4. Marts s. A.
— Søndagen den 7. Maj samme Aar blev jeg forlovet.
Gud er god, og hans Miskundhed varer evindelig! Gud! Du er
stor og dine Veje uransagelige. Naar Vemods Taarer har fyldt mit
Øje, og Sorgens Bølger har truet mig med Undergang, da har du,
o Gud, trøstet mig. Du har husvalet mig. Ja, du har kærligen an
nammet min Sjæl. Du har reddet mig fra Fortabelsens Hule. Herre
Gud! Jeg priser dig. Hold din Haand over mig og bevar mig ved
din Aand, for Jesu Skyld, fra det Onde tilligemed min kære elskede
Ven, som jeg elsker ømmest af alt paa Jorden. O, himmelske Fa
der! giv os for Jesu Skyld din Velsignelse, Naade og Fred her i
Tiden, og hisset med alle Guds Børn din evige Salighed! Jeg haa
ber paa dig, Frelser!“

Den 7. Juli samme Aar blev Ungkarl Anders Johannessen ægteviet i Aarby Kirke ved Kalundborg til sin For
lovede, Karen Pedersdatter, Enke efter Husmand Lars
Nielsen i Badstrup. Da han rejste fra sit gamle Barndoms
hjem i Vinde-Helsinge ud til sit ny Hjem i Badstrup, fik
han af Pastor Mathiesen, K. Helsinge, følgende Flyttebevis
at overgive til Sognepræsten i Aarby:
Anders Johannessen kan jeg med al Frimodighed meddele det
bedste Vidnesbyrd om hans Forhold i Kirke Helsinge Menighed i
al den Tid, han har været Medlem af samme. Jeg kender ham
meget nøje, og jeg tror mig overbevist om, at han holder sig sin
Frelsers Forskrifter nøje efterrettelig i Tænkemaade, Tale og Ger
ning. Det Eksempel han giver en kristelig Menigheds øvrige Med
lemmer, er skønt og følgværdigt, og nødig ser jeg ham nu forlade
Kirke Helsinge Menighed. Han var sidst en Gæst ved Nadverbor
det afvigte Søndag efter Paaske. At det stedse maa gaa ham vel,
er mit oprigtige Ønske og mit glade Haab.
Kirke Helsinge, den 1. Juni 1848.
M. Mathiesen.

At A. Johannessen i denne Tid med Interesse har
fulgt de store Begivenheder, der gik hen over vort Land,
ser vi deraf, at han har afskrevet flere af Grundtvigs be
tydeligste Fædrelandssange fra disse Aar. Han fik i Bad
strup det Lovord, at han var en klog og dygtig Mand, der
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tænkte meget. Han var
Husmand og Væver, og
fra 1856 til 1891 tillige
Høker. Han blev i 40
Aars Alderen stærkt op
taget af Søren Kierke
gaards Skrifter og fulg
te fremdeles med i den
gudelige Forsamlingsbe
vægelse. I Aarby Sogn
kom han i et hjerteligt
Forhold til Sognepræ
sten, Provst Jensen.
Men af større Betyd
ning blev dog det Venskabsbaand, som han
knyttede til sin Nabo
præst, den unge Carl
Vilhelm Lange i ViskinA. Johannessen og Hustru.
de. Denne kom til at
øve en mildnende Indflydelse paa A. Johannessens noget
mørke Livssyn. De holdt i Fællesskab flere Forsamlinger,
og da Pastor Lange 1853 flyttede til Tibirke i Nordsjæl
land, kom de til at veksle Breve sammen om kristelige og
politiske Spørgsmaal. Her er en Prøve paa et af de Breve,
som Pastor Lange skrev til A. J.:
Tibirke, 22. November 1854.
Min kære Anders Johannessen!
...... Rigsdagen er*) da, som De ved, atter opløst af Kongen.
I Fjor lod Rigsdagsmændene sig lokke til at være eftergivende.
Det havde visselig været bedre for Land og Folk, om der straks
var blevet gjort Modstand. Men „Bondevennerne" lod sig jo for
lokke; det maa vi nu lide under. Kalundborgerne vælger vel sag
tens den Kandidat, en af de faa, som kendelig har holdt med Mi
nisteriet; dog det gør lidet eller intet til Sagen, da han dels er en

) Under Ministeriet Ørsted, der havde prøvet at regere provisorisk.
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Klodrian, dels formodentlig kommer til at staa temmelig ene, blot
tet for Medhjælpere, saasom der næppe bliver valgt ret mange af
den Slags Karle.
Lev vel, min kære Ven! Glem ikke i Bønnen at søge Hjælp
ovenfra. Guds Naade og Fred være med Dem og Deres. Bed ogsaa
til Gud om, at Evangeliet videre maa udbredes. Hilsen til Kone
og Børn. Hils ogsaa min gode Hans Andersen.
Deres hengivne
K. V. Lange.

Ude i Vinde Helsinge havde A. J. en særdeles god Ven
i Husmand Hans Andersen, som er nævnt i Bre
vet fra Pastor Lange. Her kom A. J. og holdt Forsamlin
ger. Hans Andersen havde i sin Tid været Karl hos den
unge virksomme Pastor Østrup i Bakkendrup-Gørlev. In
den han kom hertil, havde han tjent paa Helsingegaarden,
og da han fæstede sig hen til Pastor Østrup, sagde Folk
spottende til ham: »Naa, Hans, nu bliver du ogsaa en af
de hellige«. Det mente Hans dog ikke. Men ret længe var
han ikke i Bakkendrup Præstegaard, før han følte sig gre
bet af Østrups mægtige Forkyndelse, og han sluttede sig
snart inderligt til de opvakte der paa Egnen. Hans An
dersen fandt aldrig siden nogen Præst, der kunde forkynde
Guds Ord, som Pastor Østrup kunde det; men tit vaandede Hans sig ved at høre det meget slemme, der blev sagt
om de opvakte Mennesker, der langvejs fra kom til Gør
lev og Bakkendrup Kirker for at høre Østrup. Især maatte
Hans Andersen høre meget om de Folk fra Fyn, der kom
sejlende en Helligdag over Store Bælt til Reersø for at
gaa i Kirke i Gørlev. »Det maa da være nogen store Syn
dere, siden de rejser saa langt for at gaa i Kirke«, blev
der sagt. Da tænkte Hans: Præsten skal dog have at vide,
hvad der siges om disse Folk. Og han fortalte sin Hus
bond det. Men Østrup svarede paa sin aabne og hjertelige
Maade: »Ja, Hans! Saadanne Mennesker er det, Vorherre
kan faa fat i.« Dermed var Hans trøstet og glad.
A. Johannessen underviste selv sine Børn hjemme og
*) Pastor Østrup døde 1833, 33 Aar gi.
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lod dem aldrig gaa i Skole. Han underviste dem paa en
saa levende Maade, at da hans Datter mødte til Konfir
mationsforberedelse hos Præsten, kunde hun fuldt ud
maale sig med de dygtigste af de Konfirmander, der havde
gaaet i Skole. Og meget af, hvad Præsten fortalte om i
Konfirmationsundervisningen, havde hun Kendskab til fra
sin Faders mange Samtaler med besøgende, der kom i
hans Hjem, og som han talte frit med, i Børnenes Paahør,
om forskellige aandelige Spørgsmaal. Ogsaa Baptister og
flere andre med særegne Meninger om Menighedsspørgsmaal kom til A. J. — ofte for at vinde ham for deres
særegne Meninger og Synsmaader. Men han havde let ved
at holde dem fra sig og var dem ofte overlegen i Forhand
lingen. Som Aarene gik, blev han meget rolig ved saadanne Sammenkomster, der tit kunde vare i flere Timer.
I 1869 skrev han i Begyndelsen af Aaret følgende
Brev til sin Søstersøn, der var rejst til Amerika:
Badstrup, i 1869.
Min kære Johannes Andersen!
Dit Brev af 27. September forrige Aar har jeg modtaget, og
det glæder mig meget, at du har igenvundet dit Helbred. Thi tungt
var det at høre, at du var syg og sengeliggende langt borte i et
fremmed Land, hvor du maaske lider og savner nødvendige Ting.
Jeg ser af dit Brev, at Amerika ikke er efter dit Hoved, og at du
ikke har Lyst til at blive der i Længden. Dette er nu noget, som
jeg ikke kan raade dig i, da du jo bedst kender Omstændighederne
derovre. Men en Ting vil jeg raade dig, og det er at holde dig nær
til Gud, saa vil han ogsaa holde sig nær til dig, thi Livet her er
en Prøvetid, hvori vore Ønsker sjælden opfyldes, men saaledes hand
ler Gud dog mod os af Kærlighed. Den, som faar sine jordiske Øn
sker opfyldt i dette Liv, kommer let ind paa den brede Vej, hvis
Ende er Fortabelse.
Mit inderligste Ønske for dig, min kære Søstersøn, er, at Gud
den almægtige vil ved sin Aand og Ord oplyse dig om at søge efter
Himmelporten, som er Jesus Kristus. Hvo, som finder den,
har fundet en Skat, som Alverdens Guld intet er imod at regne.
Han er af Davids Rod og Slægt den skinnende Morgenstjerne. Han
har Nøglerne til det hinsidige. Hold dig til ham, min kære Johan
nes, at han her og hisset maa lukke op for dig. Der er kun én
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Mægler mellem Gud og Mennesket, Jesus Kristus, vor Frelser! Vel
signet være i al Evighed. Amen!
Til Slutning hilses du fra os alle. Vor Bøn og Ønske er til
Gud, at han vil beskytte og bevare dig. Min Kone er syg og har
ligget i 8 Dage. Dine Forældre og Søskende har besøgt os flere
Gange i denne Vinter. De er alle, saa vidt jeg ved, raske. Lev nu
vel, det ønskes af os alle.
Din hengivne
Anders Johannessen.

Den 9. Oktober 1892 mistede A. Johannessen sin Hu
stru Karen, som han da havde været gift med i 44 Aar.
Kort efter flyttede han ud til sin Datter Marie, der var
gift og boede i Vinde Helsinge. Her døde han Aaret efter,
den 6. December, omtrent 79 Aar gi. Han havde haft sine
Tvivl, Anfægtelser og Kampe i aandelig Henseende, men
trods alt dette var han bleven en fri Forkynder og Vej
leder i Tider, hvor der især trængtes til saadanne. Han
blev begravet paa Kirke Helsinge Kirkegaard. Et af hans
mange optegnede Vers lyder saaledes:
O, Jesus kær, vær du mig nær,
din Aand lad mig ledsage,
indtil jeg Maalet hisset naar,
af dig skal Kransen tage.

II.
Theodor Hasle.
I Januar 1838 kom der en ung Mand ud til Rerslev
Sogn i Holbæk Amt og meldte sig som Køber af »Hesselbjerggaarden«. Handelen kom i Stand, og kort efter flyt
tede den ny Ejer, der endnu ikke var fyldt 22 Aar, ind
paa Gaarden, hvor han boede indtil 1847. Gaardens Hart
korn var 27 Tdr.
Manden fulde Navn var Henrik Theodor Hasle, født
i København 13. Juli 1816 som Søn af Overretsprokurator
Nikolaj Hasle, der døde 1820. Denne Nikolaj Hasle skrev
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kort før sin Død*) en Af
handling, der blev belønnet
med Landhusholdningssel
skabets Guldmedalje. Af
handlingen blev offentlig
gjort i Drewsens »Ny land
økonomiske Tidende« og
havde følgende Overskrift:
Hvorfor er Selvejendomslndførelse i de senere Aar
standset? og hvilke
er de bedste Mid
ler, ved hvilke de
Theodor Hasle.
Hindringer,
som
staar denne Sag i
Vejen, kunne bortryddes? Denne Omhu for
Landbospørgsmaal fulgte Sønnen Theodor Hasle, der efter
at have taget Studentereksamen 1835, gav sig til at lære
praktisk Landvæsen, først paa Lerkenfeldt ved Kalund
borg og senere paa to større Gaarde i Holsten; Holstenerne
var jo den Gang paa flere Maader vore Læremestre, ikke
mindst naar det gjaldt Landbruget.
Theodor Hasle havde under sin Opvækst i København
haft rig Lejlighed til at omgaas en vakker Ungdomsskare,
der samlede sig i Hjem som H. C. Ørsteds, hvor saa mange
af Tidens fremragende Mænd og Kvinder kom. Dette fik
stor Betydning for den unge Hasle. Han kom tidlig til at
sætte Pris paa en Mand som Søren Kierkegaards Broder,
den senere saa berømte Præst, Peter Christian Kierke
gaard, og er rimeligvis ved ham senere kommen i Berøring
med den Kreds af Opvakte, der samlede sig om Jakob Kri
stian Lindberg, der udgav »Nordisk Kirketidende« i Aa
rene 1833—1840.
Straks efter at Th. Hasle var kommen i Gang med
*) i 1818.
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sit Landbrug paa Hesselbjerggaarden, indgav han i For
ening med flere andre, mest Husmænd og Tjenestefolk, en
Adresse til Roskilde Stænderforsamling 1838 for at bede
om mere Frihed for det gudelige Forsamlingsfolk. Ikke
alene oprørtes Hasle over den Uretfærdighed, der her blev
begaaet mod disse Folk; men han sluttede sig ogsaa til
dem og havde begyndt at aabne sit Hjem paa Hesselbjerggaard for deres Forsamlinger.
Dette fandt mange af Egnens Folk var »noget under
ligt noget«. Men den unge Hasle var en Mand, der ved
sin øvrige Færd vandt sig megen Agtelse, saa ham turde
man ikke ret vel gøre Udfald imod. 1839 blev han endogsaa af Landhusholdningsselskabet beæret med det Hverv
at levere »en Beskrivelse af Landbrugsforholdene i Hol
bæk Amt«, og han gav sig straks til at gennemrejse Am
tet for at finde Stof til sit Værk. 1844 udkom hans Bog
»Holbæk Amt«, som det endnu er meget interessant at
gennemlæse.
Hasle kom i nær og mangeaarig Forbindelse med
Præsterne P. A. Fenger, Slotsbjergby, og C. F. Rønne i
Høve, der hørte til »Det sydvestsjællandske Broderkonvent«, der 1837 var oprettet af troende Præster som Mod
vægt mod den herskende Rationalisme. Disse to Præster
kom ofte til Hesselbjerggaard og holdt Forsamlinger, og
ellers kom der forskellige Lægprædikanter som Ordførere.
Der kom ikke grumme mange til disse Forsamlinger, har
en paa Egnen stedkendt Mand fra de Dage fortalt i sine
nedskrevne Erindringer.*) Det var nok mest Gaardens
egne Folk, Tjenestefolk og Daglejere og nogle af de Op
vakte, der gerne kom i Følgeskab med Prædikanterne, og
saa en Del nysgerrige. Rerslev Sogn var en død Plet i
saa Henseende. Det var kun enkelte Husmandsfamilier,
der fra først af sluttede sig til Forsamlingsfolket. De fle
ste vidste tilmed ikke, hvad Bevægelsen betød. Man syn♦) Forfatteren Anton Nielsens Fader, der i en Række Aar var Læ
rer i Rerslev, Holbæk Amt.
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tes, det var Galskab og Sværmeri at holde Gudstjeneste i
et privat Hus og lade Lægfolk føre Ordet. Folkesnakken
var ond imod denne Bevægelse. En af dem, der blev dy
best grebet af Opvækkelsen paa Hesselbjerggaarden, var
en fattig Hjulmand fra Sønderød, en virkelig from Mand.
Han tog ogsaa Ordet en Gang imellem ved Forsamlin
gerne, men da det Rygte kom ud, blev han og hele hans
Familie spottet i en forfærdelig Grad. Han skulde i Ho
vedsagen leve af at arbejde i sit Fag for Bønderne i Om
egnen, men hver Gang han traf sammen med disse Bøn
der, regnede der Haan og Stikpiller ned over ham. Ikke
bedre gik det hans Børn, der gik i Skole, skønt Læreren
gjorde alt for at værne om Hjulmandens Børn. De bar
det med Taalmodighed og fornægtede ikke deres Foræl
dre. Naar Hjulmanden skulde til Forsamling paa Hesselbjerggaard, gik han med sine Træsko, som han satte
udenfor Døren. Naar det saa traf sig, han skulde tale,
maatte han, der kun var lille, staa op paa et Bord. Men
at se ham staa der i sine hvide Hoser syntes de uvillige
Tilhørere var et særdeles kosteligt Syn, og turde de end
ikke le i Forsamlingen, saa lo de saa meget mere, naar
de kom udenfor, og Mødet var forbi. Hjulmanden fik Spot
tenavnet »den hosesokkede Præst«.
En Gang vilde en Mand gøre sig lystig over ham ved
at spørge: »Hør, Johan! Kan jeg ikke faa Lov til at hænge
ved dine hellige Hosesokker, naar du skal fare til Him
mels?« Men Hjulmanden svarede: »Er Du vis paa, Du
skal den Vej?« Og saa havde Spottefuglen ikke mere at
skulle have sagt.
1847 flyttede Th. Hasle fra »Hesselbjerggaard« til
»Løvegaard« i Gierslev Sogn; den var paa 53 Td. Hart
korn. Og her fortsattes saa de gudelige Forsamlinger.
Naar Pastor P. A. Fenger kom og holdt Møder, var der
gerne Folk til Stede fra forskellige Egne i Løve Herred,
flest dog fra Kirke Helsinge og Gørlev Sogne. Af Læg
prædikanter kom især Bager Knudsen fra Tornemark og
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JENS PETER JENSEN

Jens Larsen fra Kirke Værløse i Nordsjælland. Da Pastor
F. E. Bojsens Svigersøn, cand. theol. N. J. Jensen var Læ
rer paa Hindholm Højskole, gæstede han undertiden Løvegaard for at være sammen med Familien Hasle. En Gang,
han var der i Sommerferien, vilde han en Søndag hen i en
af de omliggende Kirker for at høre Høstprædiken, der,
som Hasle havde sagt om, gerne var forfærdelig tør.
»Først giver Præsten en Oversigt over, hvordan Vejret
har været hele Sommen, og saa slutter han med en Tak
til Vorherre, fordi det dog er gaaet saa godt, som det
gjorde.« N. J. Jensen fik heller ikke i Kirken meget ud af
Høstprædikenen, han hørte. Men da Lægprædikanten
Jens Larsen om Eftermiddagen kom og talte ved en For
samling i Løvegaards Have, sagde N. J. Jensen, da Jens
Larsen havde sluttet af: »Ja, det kan man da kalde en
Høstprædiken!« Den Varme, hvormed Jens Larsen havde
talt, greb Sindene stærkt hos de mange, der var mødt op
paa Løvegaard denne Sommerdag.
Paa den Maade, som her er skildret, var det, at Th.
Hasle kunde kaldes Vært for det gudelige Forsamlings
folk. Han sluttede sig mere og mere til den grundtvigske
Retning og var en fuldtro Ven af kirkelig Frihed. Paa
Løvegaard blev han i 12 Aar indtil 1859, og meget blev
ham betroet i disse Aar. Han viste sig hurtig paa sine
Gaarde som en meget dygtig Landmand og en god dansk
Mand, der ved sit Ophold i Holsten i sine unge Aar hav
de lært at kende den slesvigholstenske Bevægelse, saa
hans danske Følelser fik i hans Sind Strenge til at klinge
og Toner til at lyde, der paa en Maade blev ret bestem
mende for hans Livsvirke. Det var ikke alene Krigens
Udfald, men ogsaa Erindringer og Oplevelser fra Holsten,
der bevirkede, at han i 1865 blev Medstifter af »Nordisk
Samfund« og dets Næstformand til 1871. Og hans elsk
værdige Form og vindende Fremtræden tilligemed hans
Begavelse og solide Dygtighed skaffede ham i Aarenes
Løb en Mængde Tillidshverv. Han blev Landvæsenskom-
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missær i 1848, og kort efter Sogneraadsformand. I 50’erne
var han Amtsraadsmedlem og fra 1854—58 Folketings
mand for Slagelsekredsen og 1860—61 for Frederikssundkredsen. I sine sidste Aar 1863—1889 var han Medlem af
Landstinget. Han var frisindet og hævdede dette Syns
punkt med Klogskab og Vægt.
Men sit største og betydeligste Arbejde udførte Hasle
udenfor Rigsdagen. Han havde i 1852 været en af de iv
rigste for Oprettelsen af Hindholm Højskole — den før
ste Højskole paa Sjælland. Og i 1856 var han med at
stifte »Den sjællandske Bondestands Sparekasse«, i hvis
Bestyrelse han sad i 19 Aar. Og ved J. A. Hansens Død
1877 blev Hasle valgt til Formand for den store Brand
kasse, som de sjællandske Bønder havde oprettet 1846.
Th. Hasle var en Mand, som alle Partier og Retnin
ger fik stor Agtelse og Respekt for. Naar Hasle tog Or
det i Landstinget, blev der Stilhed. Hans Frisind var ægte,
hans Skjold rent og blankt. I hele sin Optræden var han
en stilfærdig Mand, der ikke albuede sig frem til sine be
troede Pladser. Han blev hentet frem og sat paa Tillids
posterne.
Men gjaldt det Kravet om kirkelig og borgerlig Fri
hed, da holdt Hasle sig ikke tilbage. Da gjorde han, lige
som i 1838, fælles Sag med Bønder og Smaakaarsfolk.
Det Lovord fik han ved sin Død, at han sveg dem aldrig.
De sidste 30 Aar af sit Liv boede Hasle i København,
hvor han i kirkelig Henseende sluttede sig til Vartov Me
nighed, der da havde Grundtvig og senere Brandt til Præ
ster. Hasle døde den 16. Februar 1889 i sit 73. Aar efter
længere Tids Sygeleje og blev den 22. Februar begravet
fra Vartov Kirke, hvor Pastor Brandt vidnede om den
Afdødes Retsindighed, hans store Alvor, hans fromme
Sind, Ærligheden i hans Arbejde og hans Kærlighed til
det danske Folk.

BØGER
J. S. Møller: Moder og Barn i dansk Folkeoverlevering. Fra
Svangerskab til Daab og Kirkegang. 1. Levering. Udsendtes 1939
til Medlemmer af „Danmarks Folkeminder". Sidste Halvbind kom
mer i Aar. Forfatteren er Historisk Samfunds gamle Formand,
der her føjer et tredie Storværk til de to tidligere: Pragtværket
„Folkedragter i Nordvestsjælland" og „Fester og Højtider" I—II.
En Bedrift er udført; ud fra meget omfattende Studier har Dr. Møl
ler givet en saare interessant Skildring af gammel Skik og gammel
Tro, knyttet til Livets største Under, det nyfødte Barn. I sin dob
belte Egenskab: Læge med rig Erfaring især fra en stor Landprak
sis og tillige Videnskabsmand med Overblik over Stoffet og en le
vende Fremstillingsevne, har Dr. Møller haft bedre Betingelser end
nogen anden herhjemme til at skrive denne Bog. Læs den! Melder
De Dem ind i Foreningen Danmarks Folkeminder (Adr.: Det kgl.
Bibliotek), faar De den gratis. Kontingentet er 4,50 aarligt.
„Midt- og Østsjælland" hedder Turistforeningens Aarbog for 1939, og den indeholder adskillige interessante Bidrag især
til Kirkers, Herregaardes og Bøndergaardes Historie i den sydøstre
Del af vort Amt. Af vore tre Købstæder er Holbæk medtaget; de
andre er, paa Grund af en temmelig forvirret Inddeling af Sjælland,
omtalt i tidligere Bind. Mange nye Billeder pryder den smukke Bog,
som tilsendes alle Turistforeningens Medlemmer.

„Kirken med de seks Præstegaarde", Af Nørre-Asmindrup Sogns Historie, af Knud Aarup, er udgivet af Sognets Menighedsraad 1939, en nydelig Bog, der kan læses med Udbytte ikke
blot af Egnens Beboere, men af enhver, der har Forstaaelse af de
rige Minder, der knytter sig til vore gamle Præstegaarde. Det er
vist temmelig enestaaende, at en Præst kan skabe en saadan In
teresse om sin lokalhistoriske Granskning, at Menigheden ved Sub
skription muliggør Publikationen, og begge Parter maa i høj Grad
roses derfor. Der er jo rundt om i Landet en voksende Kærlighed
til de gamle Kirker, og der ofres beredvilligt meget paa at give
dem den smukkeste Vedligeholdelse og Udsmykning; derimod kni-
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ber det mere med Forstaaelsen af, at ogsaa de gamle Præstegaarde
fortjener Sognets varme Interesse. De var gennem Aarhundreder
Kulturcentrer, som Befolkningen staar i dyb Gæld til. Der gik
meget tabt, da man tog Jorden fra Præsterne, og Menighedsraadene
bør betænke sig grundigt, før de river en gammel Gaard ned og
erstatter den med en lille fersk Villa.
FortidogNutid, udg. af Dansk hist. Fællesforening (Abon
nement til
Pris v. Henv. til vort Samfunds Sekretær) har ud
sendt 13. Bd. 1. og 2. Hæfte, der bl. a. indeholder Gunnar Olsen:
Klima og Historie; Fridlev Skrubbeltrang: Bondeskifter og Fold
udbytte; Joh. Hvidtfeld: Stavnsbaandslitteratur; Knud Jessen: Na
turforholdene og Mennesket i Danmarks Oldtid.

I „Danske kulturhistoriske Musee r“, en Oversigt,
udarbejdet af Chr. Ax. Jensen og J. S. Møller, findes vort Amts
Museer omtalt: Holbæk, Kalundborg, Nykøbing, Stenstrup, Høve,
Faarevejle, Reersø og Tranebjerg.
A. T.

Historisk Samfund i 1939
Aarsmødet blev, vistnok for første Gang, holdt i Odsher
red, i Asnæs. Det indlededes med et Styrelsesmøde, hvor man bl. a.
vedtog at vente med Udsendelsen af „Danmarks Riges Breve" i
Særtryk, til Værket er afsluttet, saa hvert Medlem til den Tid kan
faa det Bind, hvori de gamle Middelalderbreve om vort Amt findes.
En ny Udgave af Dr. Møllers lille Vejleder i Kalundborg Kirke skal
udarbejdes i 1940 til Salg til Kirkens besøgende. Til Sprogforenin
gen sendtes Eksemplarer af nogle af vore Bøger til Brug for søn
derjyske Biblioteker.
Ved Generalforsamlingen udtalte Formanden Mindeord om vore
Styrelsesmedlemmer, Forst J. Nylev og Politifuldm. Dan Lund, og
Revisoren, Tilsynsofficiant Koch, og gjorde derefter Rede for Ar
bejdet med at tilvejebringe Midler til en Mindesten for Etatsr.
Vilh. Aug. Hansen til Frydendal; en Tegning forelaa udarbejdet af
Ark. Marius Pedersen, Myndighedernes Tilladelse skulde nu ind
hentes. Sekretæren aflagde Beretning og Regnskab, begge Dele
godkendtes uden Diskussion. Til Medlemmer af Styrelsen indstille
des Troels Trier, Albert Thomsen og Th. Sestoft, til Revisorer valg
tes Postassistent Tilly og Kommunelærer E. Christophersen, Hol
bæk. Sekretæren fortalte lidt om Aarbogen og om Sommerudflug
ten, der antagelig skulde gaa til Skaane. — Ved et offentligt Fore
dragsmøde talte Højskolelærer Jens Peter Jensen om „Et
Hundredaarsminde i Odsherreds Historie".
Paa et Styrelsesmøde den 11. Maj valgtes J. P. Jensen
til Næstformand. Formanden meddelte, at Holbæk Amts Spare
kasse havde ydet et Tilskud paa 100 Kr. til Mindestenen i Kundby
Kirke.
Søndag den 18. Juni afholdtes Udflugt til Skaane. Der
var ca. 120 Deltagere. Turen foregik i Turistbiler fra Malmø til
Lund og videre til Dalby og Herregaardene Bjømstorp, Häckeberga,
Børringekloster og Skabersjö. Om Aftenen en Spisning i Malmø
inden Tilbagerejsen. Der blev givet orienterende Oplysninger i
Lunds Domkirke og ved Dalby Kirke af Albert Thomsen og paa
Herregaardene af F. Lunn.
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Foreningen repræsenteredes ved „Historisk Forening“s 100-Aars
Jubilæum af Formanden og ved „Dansk hist. Fællesforening"s
Aarsmøde i Sønderjylland af J. P. Jensen.
Paa et Styrelsesmøde den 6. December valgtes Troels
Trier til Medlem af Redaktionsudvalget og Th. Sestoft til Medlem
af Foredragsudvalget. Som supplerende Medlem af Styrelsen valg
tes Forst. Eskild Nylev, Ubby. Det vedtoges ikke at udsende Re
gisterhæfte 1940. En Optælling af de indsendte Stemmekort viste,
at Trier og Thomsen hver havde faaet 28 St. og Sestoft 24. Efter
at Myndighedernes Tilladelse til Anbringelse af Mindestenen i
Kundby nu forelaa, vedtoges det efter Anbefaling af Arkitekten at
modtage et Tilbud fra Stenhugger Nielsen, Holbæk, paa Arbejdets
Udførelse.
Historisk Samfunds Medlemstal var
1. Jan. 1938:866 Medl., 2 livsvar. Medl., 26 Subskribenter.
1. Jan. 1939:835 Medl., 2 livsvar. Medl., 29 Subskribenter.
1. Jan. 1940:832 Medl., 2 livsvar. Medl., 29 Subskribenter.

Aarsmødet 1940, der var fastsat til 17. Februar, maatte paa
Grund af den lange, strenge Vinter udsættes til 10. Marts.
Albert Thomsen.
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Af Historisk Samfunds Regnskab
for 1939
Indtægter:
Kassebeholdning fra 1938 ................................................
Tilskrevne Renter ...........................................................
Tilskud fra Staten ...........................................................
„
„ Holbæk Amt .................................................
„
„ Holbæk Byraad ..............................................
„
„ Kalundborg Byraad ...................................
„
„ Holbæk Amts Sparekasse ...........................
„
„ Spare- og Laanekassen ...............................
Til Kundby-Stenen: Holbæk Amts Landboforening ...
Holbæk Amts Sparekasse ..........
Aarsbidrag fra Medlemmer (incl. Porto) ..................
Indtægter ved Salg af Skrifter ...............................
Indtægter ved Møder ........................................................

Kr. 119,41
„ 21,06
„ 155,00
„ 200,00
„
25,00
„
25,00
„ 200,00
„
100,00
„
50,00
100,00
„ 2735,95
„ 240,63
„ 313,00
Kr. 4285,05

Udgifter:
Aarbogens Fremstilling ...................................................... Kr. 1767,90
Forfatterhonorarer ..............................................................
„ 622,00
Aarbogens Udsendelse ogUddeling ...................................
„ 367,31
Aarsmødet .............................................................................
„ 112,68
Styrelsesmøderne ..................................................................
„ 24,30
Sommerudflugten til Skaane ..............................................
„ 425,85
Sekretærens Honorar ...........................................................
„ 300,00
Honorar til Aarbogsekspeditionen .................................
150,00
Korrespondancer, Telefon, Repræsentation m. m.........
142,87
Kontingent til Historisk Fællesforening .........................
„ 50,00
Leje af Lagerlokale .............................................................
„ 60,00
Kundby-Stenen a conto .......................................................
„ 100,00
Diverse ...................................................................................
„ 17,40

Kassebeholdning ................................................................

Kr. 4150,41
„ 134,64

Balance ...

Kr. 4285,05

Paategning:
„Det attesteres herved, at ovenstaaende Regnskab er i Over
ensstemmelse med Bilag og Kassebog. Kassebeholdning og Spare
kassebøger er forevist os.
Holbæk, den 7. Marts 1940.
E. Christophersen.“
Tilly.

AARBØGER OG ANDRE SKRIFTER
„Fra Holbæk Amtu 1907—08—09—10—11—12 ......................
»Fra Holbæk Amt« 1913—14 og 19 ........................................
„Fra Holbæk Amt“ 1915—16—17—18—20—21 er udsolgt.
»Fra Holbæk Amt« 1922—23—24—25—27—30—31—32—33
—34—35—36—37 og 38 .......................................................
»Fra Holbæk Amt« 1926 (Schmidt: Helligkilder) ..............
»Fra Holbæk Amt« 1928 (J. S. Møller: Fester og Højtider
1. Halvbind + Aarbogen 1928) .........................................
»Fra Holbæk Amt« 1929 (Møller: Fester og Højtider 2.
Halvbind + Aarbogen 1929) ............................................
»Fra Holbæk Amt« 1931 (»Fester og Højtider« 3. Halvbind
+ Aarbogen 1931) ...........................................................
»Fra Holbæk Amt« 1933 (»Fester og Højtider« 4. Halvbind
+ Aarbogen 1933) ...........................................................
J. S. Møller: Fester og Højtider I Bind og II Bind ..........
J. S. Møller: Folkedragter i Nordvestsjælland .......................
J. S. Møller: Kalundborg Kirke .......................
Chr. Olsen: Fra Nordvestsjælland, Slægtsminder og Folke
minder; 245 Sider m. Billeder og Musikprøver ..............
R. Nielsen: Sejerø Sogns Historie .........................................
Otto Smith: En dansk Købstadhavns Historie (Holbæk Havn
og Skibbro), 130 S...............................................................
Povl Hansen: Lammefjorden (Særtryk af Aarbogen 1930),
96 Sider illustr..........................................
Albert Thomsen: Stamtavle, Anetavle og Slægtsbog, en
kort Vejledning ...................................................................
Jens Peter Jensen: Holbæk Amts Valgkredse og deres valgte
Mænd 1848—1918, I Ruds Vedbykredsen og Svinningekredsen, 236 Sider ...............................................................

a 0,50
a 1,00

a 1,50
1,00

2,50

2,50
2,50
2,50
a 4,00
a 7,00
0,60
1,00
2,00

1,00
1,50
0,60
1,50

Disse Priser gælder kun for Medlemmer og Subskribenter.

Gave til nye Medlemmer.
For at opmuntre til ny Tilgang tilbyder vi enhver, som
inden 15. Juni indmelder sig, et Eksemplar af Dr. J. S. Møl
lers Værk Fester og Højtider i gamle Dage, Skil
dringer fra Nordvestsjælland, I Bind (Fødsel — Bryllup —
Død), II Bind (Aarets Fester), i alt 1055 Sider med mange
Illustrationer. Dette meget interessante Værk, der i Bog
laden koster 10 Kr., tilsendes nye Medlemmer gratis sammen
med Aarbogen 1940, naar Kontingentet, 3 Kr., opkræves.
Henvendelse til Sekretæren.
Bøgerne faas ved Henvendelse til Sekretæren, Kommunelærer
Albert Thomsen, Bjelkes Hus, Holbæk.

