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Overlærer Albert Thomsen
Da morgenklokkerne lød d. 1. maj, udåndede vor højtelskede
formand for ,,Holbæk Amts historiske Samfund", overlærer Al
bert Thomsen. — Bestyrelsen bad mig om at skrive et par ord

til årbogen i den anledning.

Vort samfund har ved dette dødsfald lidt et overmåde smerte-

ligt tab; thi han var en afgjort primus motor, ikke alene for årbø-

gerne, men for al granskning af det historiske stof i Holbæk amt.
T. var født i Kolding 24. juni 1889, så han blev kun 62 år. Hans
fader, urmager Ludvig Thomsen, død 1935, og moder Maria, født
Holst, død 1916.

Hans historiske interesse blev vakt i barndommens by, hvor
han daglig så Koldinghus’ ruin, og hvor han kom under påvirk
ning af et par stedlige lokalhistorikere. Efter at have taget lærer
eksamen fra Jelling seminarium var han 1911—18 lærer i Avnslev ved Nyborg. Her begyndte han med at studere og skrive om
egnens historie. 1918 kom han som lærer til Holbæk. Snart op
dagede man den unge lærers interesse for de gamle tider, så han
hurtigt — i 1920 — kom ind i bestyrelsen for Holbæk museum
og i bestyrelsen for historisk samfund og blev redaktør af årbø
gerne. Det ville også have været umuligt at finde en bedre og mere
velegnet. T. havde en sjælden evne til at vurdere, redigere og
placere stoffet, der blev sendt ind til årbøgerne. Selv har han be

riget dem med mange ypperlige artikler. Uden at sige for meget
kan det siges, at han har en stor del af æren for, at vore årbøger

anses for nogle af de bedste her i landet.
Da kredslæge J. S. Møller, Kalundborg, i 1946 trak sig tilbage
som formand, var bestyrelsen da også fuldt enige om, at han

skulle bestride stillingen både som formand og redaktør. Vi min
des ham også som den gode fører på foreningens årlige medlems
tur — altid godt tilrettelagt, altid fik man et rigt udbytte af turene,
både landskabsmæssigt og i form af øget historisk viden om egnen,
man besøgte.
Ofte fik han besøg af folk, der ønskede hans råd og vejledning
angående egnshistoriske ting. Han var altid parat og altid inspi

rerende. Jeg mindes hans hyggelige hjem med de tætpakkede bog
reoler med historisk stof og med gedigen malerkunst på væggene.
På bordet lå oftest stabler af bøger. Så kom man til sæde, og mens
cigarrøgen bølgede i stuen, fik man en interessant samtale.
Sidste gang, jeg besøgte ham — for en måneds tid siden — var
han svag; men hans lune, lyse smil var i behold. Han fortalte om
den årbog, der nu kommer, og som han inden sin død fik bragt

så vidt, at korrektur var læst — hans sidste arbejde. Vi talte om
stof til næste årgang, hvor han gav mig forskellige gode tips og

oplysninger til en artikel, han bad mig skrive næste år.
Da jeg tog afsked med ham, havde jeg følelsen af, at det var
sidste gang, vi sås herneden.
Albert Thomsen var den inspirerende skolemester, den store
og største historiograf i amtet, den uforlignelige formand og re
daktør for „Holbæk Amts historiske Samfund". Han har her ud
ført et overordentligt stort og for tjens tfuld t arbejde, og han gjorde
det med glæde ud fra sin store danskhed, sin interesse for histo

rie og fortid. Umådelig vidt spændte hans arbejdsfelt uden for
skolen. Holbæk museum står som et storslået minde om ham og

hans gerning. Ofte skulle vi en smut over paa museet med dets
fine, gamle bygninger og interiører, som var hans værk.

T.s interesser var alsidige. Han sad i bestyrelsen for kunstfor
eningen, musikforeningen, turistforeningen m. m. Hans navn var
kendt af alle museumsfolk og historikere i hele landet. Han var
således i bestyrelsen for Dansk historisk fællesforening, formand
for Dansk kultur-historisk museumsforening og medlem af under

visningsministeriets provinsmuseumsnævn.
Ja, T.s interesser spændte vidt, og han arbejdede energisk, hvor
han blev sat; men vi vil her særlig takke for hans store indsats
inden for Historisk Samfund for Holbæk Amt. Hans navn vil leve;

og vi, der har kendt ham, vil altid mindes ham og hans gerning
med taknemlighed. Han var i sandhed en i bedste forstand fin
natur, et nobelt menneske, som alle, der kom i berøring med,
matte komme til at respektere og holde af.

Ære være hans minde!

Bent Rasmussen.

Et bidrag til Indre Missions ældste
historie
Af professor, dr. theol. P. G. Lindhardt, Aarhus

De her fremlagte papirer1) angår et meget begrænset, men me
get vigtigt afsnit af den første Indre Missions tidligste historie. Fra
17. sept. 1853 til 13. sept. 1861 var Indre Mission et demokratisk
lægmandsforetagende, ganske i junigrundlovens ånd og i samklang
med tidens voldsomme sociale brydninger, og den lille sjælland
ske forenings første kraft og betydeligste personlighed var lands
bysmeden Jens Larsen fra Kirke Værløse. Det var så at sige for
at sætte ham istand til at foretage sine missionsrejser, at forenin
gen blev stiftet2) — for at „vække liv hos dem som sove i Syn
den", men gøre det på kirkens grund og i samvirke med præste
embedet. Blandt de mange slags vækkelsesretninger, som i 1850erne
gennemkrydsede landet for at hverve proselytter, tilhørte Jens
Larsen og hans venner i første omgang, hvad man dengang kaldte
de „kirketroende".
1) De findes i Rigsarkivet, Cultusministeriets 1. Departement, nr. H. 240,
1856.
2) Hovedkilderne (trykte) til Indre Missions ældste historie og dens stiftelse
er: Den indre Missions Tidende (IMT), et religiøst Maaneds-Blad, udgivet
af Jens Larsen, redigeret af Peder Sørensen (væver i Ordrup, Tostrup
sogn), l/l-54ff. Indbydelsesskrivt til en Missionsforening for hele Norden,
af Niels Johansen (gartner i Kirke Værløse), 1853, og sammes tidsskrift:
Brevbærer mellem Kristne, l/4-55ff. Det rummer meget værdifulde op
lysninger og overgår som kilde langt den mere officielle IMT. Peder Sø
rensens selvbiografi: Nød og Hjælp, 1860, 107ff. giver også adskilligt af
interesse.
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I datiden var dette ensbetydende med grundtvigianere, og for
eningen var da også i de første år støttet af adskillige grundtvig
ske præster og kunde regne med bevågenhed i bevægelsens organ:
Dansk Kirke-Tidende; fra grundtvigske folk kom også de første
økonomiske bidrag3). Jens Larsen, som aldrig forsømte en lejlighed
til at fremlægge sin trosbekendelse4), førte en udpræget grundt
vigsk forkyndelse i datidens betydning af ordet, og det er i virke
ligheden også typisk, at ønsket om at få ham ordineret til præst
opstod under grundtvigsk påvirkning. Forstået udfra en senere tids
grundtvigianisme kan dette forekomme urimeligt, men dengang
faldt det særdeles selvfølgeligt. Grundtvig havde allerede i 1820rne
under sin kamp mod den herskende rationalisme udtalt sig efter
trykkeligt for ordinationens afgørende kirkelige betydning og om
værdien af at have retteligt ordinerede bisper (og dermed præ
ster), og han havde i den forbindelse henvist til den engelske
kirke som den, der kunde etablere den rette ordination5). Denne
tankegang havde han vel igen for en stor del forladt — bl. a.
under det personlige indtryk af umuligheden af at komme i kon
takt med engelske højkirkemænd6), men endnu havde han dog
ikke for alvor vendt sig mod bispeordinationens store betydning7),
3) se f. x. IMT nr. 5, maj 55, p. 40. Blandt de første personlige bidragydere
nævnes Magister (J. C.) Lindberg, Student (C. J.) Brandt og Handskema
ger N. F. Larsen — et de mest fremtrædende medlemmer af menigheden
i Vartov.
4) f. x. IMT nr. 1, jan. 54, p. 3, nr. 5, maj 54, p. 35f., jfr. hans lille skrift: Et
Par Ord til mine Trosvenner i Danmark, 1853, 1 Iff. og ikke mindst: Guds
Ord og Kirken, 1854, jfr. IMT nr. 2, febr. 56, p. 17ff. Om Jens Larsens ar
bejde, før han kom i forbindelse med folkene fra Ordrup og før dannelsen
af missionsforeningen, se især: Et Ord til mine Trosvenner, 3ff, og Dansk
Missionsblad nr. 1, jan. 52, p. 5 og nr. 1, jan. 54, p. 3, hvor man bl. a. får
indtryk af i hvor høj grad indre missionssagen lå J. C. Lindberg på hjerte.
5) Se J. P. Bang: Grundtvig og England, 1932, 21ff. P. G. Lindhardt: Grundt
vig. An Introduction, 1951, 50ff.
G) Bang, 119ff. Lindhardt, 64ff.
7) Dette skete først efter 1855, da Grundtvig skrev Den kristelige Børnelær
dom (forøvrigt for en stor del som svar på Kierkegaards angreb på kirken),
se f. x. Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Udvalgte Skrifter (ved Holger Begtrup)
IX, 1909, 402ff. Endnu i 1867 spøgte den forestilling i grundtvigske hove
der, at man burde lade en dansk biskop ordinere i England, se Sofus Høgs
bro: Brevveksling og Dagbøger I, 1923, 204.
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og hans oprindelige anskuelser var helt og holdent gået i de grundt
vigske præster af den ældre generation. Enkelte som L. D. Hass
(se videre p. 22) havde netop på denne tid søgt at blive ordineret
om i England8), og da Martensen i forsommeren 1854 skulde
bispevies, henvendte to ansete grundtvigske præster sig til ham
og bad ham lade sig ordinere under svensk medvirken — for der
ved at få genindført den rette bispevielse i Danmark og det for
mentlige brud fra 1537 helet9).
Indre Missions første tid — og i grunden langt op i dens histo
rie som kirkelig forening — kendetegnes af en række kriser, som
med visse mellemrum kommer til udbrud. Den første, som blev
akut omkring nytår 1855—56, hænger på det nøjeste sammen
med striden indenfor foreningen om Jens Larsens ordination. Sik
kert opstod ønsket først hos ham selv, men det var de grundtvig
ske præster, især Peter Rørdam i Mern10), som indgav ham en
overdreven tro på muligheden af at føre det igennem hos myn
dighederne. Store dele af de vakte kredse på Sjælland (og Born
holm) sluttede sig til ønsket; det var ikke urimeligt: Jens Larsen
gjorde på sine utroligt flittige missionsrejser hurtigt den erfaring,
at folk krævede ham til regnskab for hans autoritet: Hvem har
sendt dig? Er du ordineret? Tager præsterne sig noget af det? Hvad
er hensigten med et sådant samfund? — det var de stadig spørgs
mål11); og desuden havde han overalt kamp med sektererne, især
baptister og mormoner, og navnlig de sidste kunde fremvise me
get imponerende skrivelser, som dokumenterede, at de var lov
ligt kaldet og indviet til deres gerning12). Det kunde Jens Larsen
ikke hamle op med, og det pinte ham. Men som god grundtvigia
ner måtte det naturligvis også være ham et dybt savn, at han
vel kunde prædike, men ikke „meddele Betingelserne for det ånde,s) Dansk Kirke-Tidende, 16/5 52, 333f., 13/6 52, 385ff., jfr. Hass’ redegørelse
på Indre Missions forårsmøde, 16/3 55, for sine forbindelser med den episkopale kirke i Skotland, som man håbede ville ordinere Jens Larsen, hvis
forsøget i Danmark slog fejl, se Brevbærer nr. 2, påske 55, p. 15.
9) H. L. Martensen: Af mit Levned III, 1883, 6ff.
10) IMT nr. 2 febr. 54, p. 15, jfr. p. 13, Brevbærer nr. 3, 16/5 55, p. 23.
n) IMT. nr. 2, febr. 54, p. 15f.
r2) sst. nr. 11, nov. 55, p. 84.
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lige Liv ved Sakramenternes Forvaltning" (jfr. p. 12), og dertil
svarede det, at de vakte, han fik kontakt med, følte det som en
meningsløshed, at ikke han, hvem de skyldte deres vækkelse, og
som de havde tillid til, kunde give dem sakramenterne og derved
sikre dem det, som i disse år mere end noget andet lå dem på
sinde (og hvori de styrkedes eftertrykkeligt af datidens grundtvig
ske forkyndelse): at kunne holde altergang i en kreds af sande
troende og oprigtige kristne med udelukkelse af alle ugudelige og
vantro, som vanemæssigt indfandt sig til den offentlige alter
gang13). Allerede før Kierkegaards angreb 1854—55 satte ind mod
folkekirkens præster, var vækkelsen, til dels under indflydelse fra
sekterne og deres rigoristiske hellighedskrav, inde på, at præster,
som tog vantro til alters, var levebrødsmænd uden kristelig alvor.
En bonde som Peder Pedersen i Uggerløse-Nyrup, Indre Missions
formand 1853—58, havde sikret sig tilladelse til, at præsten tog
ham og hans vennekreds til separat altergang i hans hjem14), og
umiddelbart før Indre Missions stiftelse havde en lille husmands
kreds på Midtsjælland (Ondløse) opnået en tilsvarende begun
stigelse15).
33) jfr. Brevbærer, nr. 17—18, dec. 55, p. 190f., hvor ægteparret Kristen og
Karen Jensen fra Arnakke pr. Holbæk (18/11 55) beretter til Jens Larsen
om efterårsaltergangen: „Vi har i Dag været til Herrens Nadverbord og er
bleven bespiist med hans hellige Legeme og Blod, med det var dog saa
sørgeligt for mig, at see den store vantro Skare at handle saa ligegyldigt
med Herrens helligste og dyrebareste Gaver, og jeg sukkede dybt og bad
inderlig til Herren at han vilde aabne en Vej for os at vi kunde nyde det i
Samfund med hverandre". Jfr. en af de af Jens Larsen 1857 udgivne: Sange
til Brug ved Halvaarsmøderne (nr. 3 vers 3): „Ja det er tungt at se/ hvor
Herrens Daab og Nadvere/ som kun hans Kirkeflok tilhøre/ misbruges af
Vantroende./ Guds Kirkes Naademidler slænges/ letsindigt for hans Fjen
der hen/ derfor Guds Børn af Sorgen trænges/ og vente paa Adskillelsen".
Disse to citater giver præcist de vaktes holdning.
14) Brevbærer nr. 20, 1857, 213ff. Da den gamle sognepræst fik kapellan, og
denne ikke vilde fortsætte, fik man pastor Spuhr fra Holbæk til at komme
i hans sted; men dette var under daværende sognebåndsløsningslov ikke
tilladt, og på kapellanens klage forbød Martensen det. P. Pedersen dannede
så en regulær frimenighed og blev „ordineret" til dens præst (sst. nr. 3,
1858, p. 35f., og nr. 5, s. å. p. 58f.).
lo) Kongelige Rescripter og Resolutioner, Love og Expeditioner Geistligheden
i Danmark vedkommende, udg. af C. F. Schwartzkopf, IV, 1858, p. llf.
(16/1 52). jfr. Peter Rørdam. Blade af hans Levnedsbog og Brevvexling II,
1892, 216.
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Allerede på Indre Missions forårsmøde, 16. marts 54, blev mulighederne for Jens Larsens ordination drøftet med stor grundig
hed; der var mange, som talte for, bl. a. præster som J. C. Lind
berg, men den betydeligste modstand kom fra redaktøren, Peder
Sørensen, og fra en af de vaktes tillidsmænd blandt præsterne,
C. F. Rønne i Høve16)» Sagen diskuteredes heftigt det næste år,
og den blandedes op med to andre sager, som bidrog til at fremme
splittelsen og hidføre den første krises kulmination: 1) en fløj,
ledet af den grundtvigske bager, C. Knudsen i Taarnborg, for
mand for Foreningen for kirkelig frihed (i Sorø amt), der søgte
at gøre IMT til organ for grundtvigsk kirkepolitik17); men derimod
protesterede redaktøren, som vilde holde en rent opbyggelig
linie1 s). Resultatet var, at han blev voldsomt kritiseret af nogle
politisk og religiøst radikale vakte fra det grundtvigske Sydvestsjælland19), og selv om det lykkedes ham at besværge stormen,
J6) IMT nr. 5, maj 54, p. 33f., nr. 4, apr. 55, p. 25ff., nr. 4, apr. 54, p. 29f., og nr.
8, aug. 55, p. 57ff., jfr. Nød og Hjælp, lllf. Den sydvestsjællandske vækkel
sesleder, Peder Larsen Møller, gik imod (IMT nr. 4, apr. 54, p. 27f., og nr.
12, dec. 55, p. 94ff.) udfra det almindelige præstedømmes princip, mens
Jens Dyrholm, foreningens anden missionær, som ivrig grundtvigianer
sluttede sig til ønsket om ordination (sst. nr. 4, apr. 54, p. 28f., og nr. 11,
nov. 55, p. 85ff.).
17) Nød og Hjælp, 113ff., jfr. IMT. nr. 8, aug. 54, p. 62ff., nr. 9, sept. 54, p. 69ff.,
nr. 10, okt. 54, p. 74ff., nr. 11, nov. 54, p. 81ff., nr. 12, dec. 54, p. 89ff., og nr.
3, marts 55, p. 17ff. Da IMT blev lukket for Knudsens artikler, begyndte
han et eget blad, Vore Ordførere, hvori han, som Niels Johansen (Brev
bærer, nr. 10, 31/5 56, p. 115) bemærkede, „aftrykker vore Geistliges tid
ligere Kraftyttringer, for at se, om de nu, da vi have Religionsfrihed, ville
staae ved deres Ord“ — nemlig om at træde ud af folkekirken.
18) IMT nr. 12, dec. 54, p. 96, jfr. nr. 2, febr. 55, p. 15f., og nr. 3, marts 55,
p. 24.
19) IMT nr. 1, jan. 55, p. 3ff.: „at det er stridende mod Missionssagen at prøve
hvad saadanne Mænd som Luther, Rudelbach, Grundtvig, Fenger og Flere
have talt og skrevet om vore forviklede Kirkeforhold, deri kunne vi ikke
være enige med Redaktøren", thi så „fraskrive vi os jo som Lægfolk al ret
til at have nogen Mening; derved gjøre vi os selv umyndige og paa den
Maade maa vi jo paa pavelig Maneer erkjende Geistligheden for at være
Kirken og os at være Geistlighedens Trælle ... Naar vi ikke skal hykle,
men staa som ærlige Folk, saa kan vi ikke slutte os til andre Præster end
dem vi dele Tro med. Guds Kirkes Selvstændighed, Syn derfor, Raad og
Vejledning med Hensyn til Ordningen er dog af større Vigtighed end de
øvrige Smaafortællinger som Bladet ellers indeholder". En udtalelse som
denne viser klart den syd (vest) sjællandske vækkelses grundtvigske ka-
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rokkedes hans stilling alvorligt. Men 2) indtrådte der 1854 på
Fyen en tydelig adskillelse indenfor den gamle gudelige vækkelse
i en grundtvigsk og en pietistisk fløj: de „kirketroende“ eller „syrnboltroende" kom til at stå meget skarpt overfor de „lutherske",
d. v. s. pietistiske, og „bibeltroende". Også denne strid kom klart
til orde i IMT, og da redaktøren igen her indtog det ikke-grundfvigske standpunkt og vistnok begunstigede antigrundtvigske artik
ler i bladet, blev dette anledning til ny klage over ham20).
På forårsmødet i Kbhvn., 16. marts 55, blev ordinationssagen
igen indgående behandlet21). Redaktør og formand kom i heftig
strid22), men fra den tid begyndte Jens Larsen at skaffe sig atte
ster fra præsterne (se nedenfor p. 22ff) og at samle underskrifter
på den adresse, der skulde støtte hans ansøgning23). Dette arbejde
må nødvendigvis have varet en stor del af 1855, og imens fik
virkningerne af Kierkegaards angreb tid til at gøre sig gældende.
På Sydvestsjælland slog hans Øjeblikke „ned som Lyn" og førte
endnu i 1855 en af vækkelsens mest agtede folk, Lars Pedersen
Møller i Skørpinge (1857—58 bestyrelsesmedlem i Indre Mission),
til at blive præst og forstander for en fri kreds24), og i Jens Lar-

20)
21)
22)

23)

24)

rakter, mens man nord for en linie Korsør-Køge ikke træffer sådanne ud
talelser på dette tidspunkt. Som vi skal se (p. 20f) svarer dette til en social
delingslinie. Det var formentlig de samme sydvestsjællandske kredse, som
i 1854 truede med at gå ud af folkekirken, hvis Grundtvig eller andre kri
stelige præster afskedigedes for politisk opposition mod regeringen Ørsted,
jfr. Peter Rørdam II, 279, 286.
IMT nr. 1, jan. 55, p. 7, og nr. 8, aug. 55, p. 49ff., jfr. Anders Nørgaard:
Vejstrup Valgmenighed og dens Forhistorie, 1925, 89.
IMT nr. 4, apr. 55, p. 25ff. Brevbærer nr. 2, påske 1855, p. 15.
IMT nr. 4, apr. 55, p. 27. Peder Sørensen: „Det er aldrig saa vanskelig for
et Menneske at bekomme den hellige Nadvere som at blive forberedt paa
at nyde den værdig“. Jfr. sst. juni 55, p. 41ff. P. Pedersen: „Saa ere og en
Deel besværede ved at nyde Nadveren i Forening med Kristi Korses Fjen
der", og derfor må Jens Larsen ordineres, så „han paa sine Reiser iblandt
Folket ikke alene kunde tale til Dem om Herrens hellige Sakramenter,
men ogsaa kunne uddele dem til de Naadehungrige og vansmægtende
Sjæle“. Dette lange og bitre „Inserat“ maatte P. Sørensen (der var P. Pe
dersens svoger) „afskrive Ord til anden inden jeg kunde sende det som
Manuskript i Trykken", Nød og Hjælp, 112. De to svogres udtalelser giver
et klart billede af motiveringerne for det standpunkt, de tog i ordinations
sagen.
IMT nr. 6, juni 55, p. 44. Jens Larsen rådførte sig med Grundtvig og Lind
berg, som var positive. Om hans henvendelse til Martensen, se p. 24.
Brevbærer nr. 16, 1. sønd. i adv. 55, p. 168, jfr. nr. 15, 1856, p. 193.
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sens tone kan man også spore den kierkegaardske ånd, når han
f. ex. i efteråret 1855 retter et voldsomt angreb på præsternes mod
stand mod at få ham ordineret og spørger, hvad der i grunden
— udover embedslønnen — holder dem tilbage i folkekirken25).
Samtidig kom den første krise til udløsning: modstanderne af
det grundtvigske ordinationsparti trængtes helt tilbage; redaktøren
fjernedes ved et af disse pludselige kup, som er så karakteristiske
for Indre Missions første historie26), og med bortsprængningen
af den pietistiske fløj lå vejen åben for en samling om ordinations
ansøgningen; muligt har man også ved indsendelsen af den —
i februar 1856 — ment, at selve vækkelsens radikalisering efter
Kierkegaards optræden vilde lægge pres på myndighederne.
Fra nytår 1856 overtog Jens Larsen selv IMT og redigerede den i
klart grundtvigsk ånd! han afslog endog at optage en artikel af
pastor C. F. Rønne, fordi den gik imod hans ordination27). Det
var det første åbne sammenstød mellem de to.
De aktstykker, som belyser ordinationssagen, er følgende:
*25) IMT nr. 11, nov. 55, 81ff. Niels Johansen (Brevbærer nr. 1—2, 1856, p. 28)
mente dog, at Jens Larsen selv var i tvivl i lang tid, før han bestemte sig
til at indsende ansøgningen.
26) IMT nr. 12, dec. 55, p. 96, jfr. P. Sørensens nye tidsskrift Sendebuddet nr.
1, 1856, p. 5ff. Formentlig er P. Sørensens afskedigelse blevet drøftet og
måske vedtaget på efterårsmødet, 28/11 55 i Gandløse; den meddeltes P.
Sørensen i et brev fra Jens Larsen, 8/12 55, med den begrundelse, at han
(J. L.) ikke „var tjent med at lønne mig for et Arbeide, der stred mod
hans Formaal“ (Sendebuddet, a. s.), men spørgsmålet om den nye kurs
er også blevet grundigt drøftet ved mødet på Holsteinsminde, 17/12 55 (for
Foreningen for kirkelig frihed), hvor Jens Larsen og C. F. Rønne tørnede
sammen, se Brevbærer nr. 17—18, 1855, p. 189, og nr. 1—2, 1856, p. 7ff.,
jfr. IMT, nr. 1, jan. 56, p. 16. Modsætningen mellem P. Sørensen og Jens
Larsen var til dels personlig; det fremgår af P. S.s omtale af sagen (Nød
og Hjælp, 111), men den fandt naturligvis også teologisk udtryk. P. S.
klagede over, at J. L. næsten udelukkende talte om dåb og nadver som de
eneste veje, ad hvilke Kristus kan søges og findes: „Derimod savnede jeg
stædse i J. Larsens Stykker Læren om det rette Korses Samfund med Frel
seren, om den levende Troes Kampe og haarde Træfninger mod Salig
heds-Fjenderne, om Saliggjørelsens rette Forarbeidelse igjennem Frygt og
Bæven og om Freden og Trøsten i det Korses Blod, som flød paa Golgatha“.
En sådan udtalelse er aldeles typisk for modsætningen mellem den „kirketroende“ og den „bibeltroende“ vækkelse, den grundtvigske og den pieti
stiske, i de første år af 1850erne, jfr. P. G. Lindhardt: Præsten Dines Pontoppidan, 1948, 40ff. 45ff.
27) IMT nr. 1, jan. 56, p. 16, åbenbart en eftervirkning af Holsteinsmindemodet.
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Til Kongen
Da Herren i sin Naade vakte
mig til en levende Erkjendelse, og
aabnede mit Øje for den store
Brøst i den danske Folkekirke,
følte jeg mig tilskyndet, ja dre
vet af Guds Aand til at aflægge
Vidnesbyrdet om den Naade, som var mig vederfaren, og opmun
tre mine Nærmeste til at søge Herren og lade sig finde af ham,
og jeg tilskyndtes til at advare og formane imod forskjellige vild
farende Aander, som rundt omkring bringe Forvirring, hvor de
udsaae Kjætteriets fordærvelige Seed. Da jeg erfarede, at Herren
virkede med mig, da jeg saae, at Folk trindt om i Landet gjerne
samledes for at høre det Guds Ord, jeg forkyndte, og jeg modtog
flere og flere Opfordringer til at komme saa mange Steder, at jeg
ikke kunde opfylde saadanne Kaldelser under Fortsættelse af mit
borgerlige Kald som Landsbysmed, maatte jeg opgive det sidste»
for at følge de første, og jeg blev ved troende Venners Deeltagelse
sat istand til at følge det Kald at forkynde Livets Ord for dem,
som vare aandeligt døde.
Jeg har nu saaledes i 2V1 Aar vandret om og forkyndt Evange
liet paa mange Steder i Landet og til Velsignelse for Mange, men
paa disse Vandringer har jeg ofte følt, og Mange har følt det med
mig, at der var et Savn, det nemlig, at jeg vel kunne forkynde
Livets Ord, men savnede Fuldmagten til at meddele Betingelserne
for det aandelige Liv ved Sakramenternes Forvaltning, og følt blev
Savnet ret levende, naar jeg traf Syge og Svage blandt Fattig-Folk,
som, naar deres Hjerte var bevæget ved Ordets Hørelse, ikke
kunde blive styrkede ved Deelagtiggjørelse i den hellige Nadver.
Under Følelse af dette Savn vendte min Tanke sig til at søge
at blive ordineret, og skjøndt det vel en Tid forekom mig selv
som noget uopnaaeligt, har jeg dog ikke kunnet opgive denne
Tanke, som langtfra at blive svagere, er blevet styrket ved mine
gjentagne Erfaringer om, at det samme Ønske ogsaa næres stærkt
Kirkeværløse, d. 1ste Februar 1856.
Indenrigs-Missionær Jens Larsen af
Kirkeværløse ansøger allerunderda
nigst om, at den præstelige Ordina
tion maa blive ham meddelt af en
Biskop i den danske Folkekirke.
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af Mange, som ved min Prædiken ere bievne vakte til Erkjendelse
af deres Synder og Tro paa Naaden i Christo, og jeg vover derfor
allerunderdanigst at bede Deres Maiestæt om, at det allernaadigst
maatte tillades mig at modtage den præstelige Ordination af en
Biskop i Folkekirken, som maatte være villig til at meddele mig
den.
Da det ikke er uden Exempel, at Ordinationen i Danmark er
bleven meddelt Lægfolk, som ikke have studeret eller taget Examen ved noget Universitet, nemlig Missionærer, som under Kong
Frederik den Sjette bleve sendte herfra til Guinea, og det er mig
bekjendt, at flere Præster i Landet finde det naturligt, ja ønske"
ligt, at jeg blev ordineret, som hoslagte Attester fra Præsterne Doet,
phi. F. Hammerik i Kjøbenhavn, P. Rørdam i Lyngbye og L. D.
Hass i Hals, som jeg aller underdanigst forelægger, udviser,
Saa haaber jeg allerunderdanigst, at Deres Maiestæt aller naadigst ville høre min Bøn, hvorved ikke allene mit Ønske vilde
blive opfyldt, men, som det af hoslagte Erklæringer vil sees, Mange
blive tilfredsstillede; thi skjøndt jeg vel seer en Udvei, som er
aabnet mig til at modtage Ordinationen af den skotske biskoppC"
lige Kirke, vilde dog saa vel jeg, som de Troende i den danske
Folkekirke ikke kunde ønske, at dette skulle skee uden en saa
paatrængende Nødvendighed var tilstæde, og jeg befrygter selv,
at hvis jeg modtog Ordinationen derfra og dermed en kirkelig
gyldig Fuldmagt til at forvalte Sakramenterne, vilde denne Om,"
stændighed muligt kunde bevirke, at min fremtidige Virksomhed
vilde af Folkekirkens Præster blive betraktet som skismatisk og
mit Forhold til Præsterne, som jeg ønskede at samvirke med, der"
ved muligt vilde blive forstyrret, hvad Gud i Naade forbyde!
Allerunderdanigst
Jens Larsen
Indenrigs Missionær.

Jens Larsens ansøgning er skrevet med hans egen hånd28), og
det samme gælder listen over dem, der støttede den:
28) men den skal være forfattet „af en kristen Præst, som vel kan kaldes af de
ældste i Menigheden11 (Brevbærer nr. 3, 11/5 55, p. 23); der tænkes på J.
C. Lindberg.

P. G. LINDHARDT

14

Vi undertegnede Medlemmer af den danske Folke Kirke, ønske
inderlig og bede hjertelig om, at Indenrigs Missionær Jens Larsen
forhenværende Smed i Kirkeværløse, hvis Prædikener vi have hørt
til Opvækkelse og Opbyggelse, maa blive meddelt Kirkens Fuld
magt ved Ordinationen til at forvalte Herrens hellige Sacramenter
for os, naar vi begjer e det af ham.

De undertegnedes Navne og Bopæl:
Huusmand Christian Olsen, Kirkeværløse
hans Hustru Birthe Petersen.
Smed Peter Petersen med Hustru.
Hmd Frederik Olsen med Hustru.
— Jens Erlandsen med Hustru.
— Niels Jensen med Hustru.
Inds(idder) Niels Johansen med Hu
stru.
Hmd Niels Larsen med Hustru i Fa
rum.
Gmd Niels Jensen med Hustru i Kaierød.
— Ludvig Jensen med Hustru ibid*).
Tjenestepige Marie Petersen ibid.
Hmd Jørgen Petersen med Hustru,
Staunsholt.
Pigen Marie Jørgensen ibid.
Hmd Chr. Hansen med Hustru, Kaierød.
Ungkarl Johan Jensen i Bidstrup.
Blegemd. Christen Hansen, Birkerød.
Ungkarl Jørgen Jensen, Bidstrup.
Hmd Niels Pedersen, Kaierød.
Blegemd. Jens Nielsen, Birkerød.
Ungkarl Lars Nielsen, Farum.
Pigen Ane Svendsen, Kirkeværløse.
Niels Olsens Enke i Staunsholt.
Smedesvend Carl Ludvig Jensen,
K. Værl.
Kirstine Larsen ibid.
) ibid. — sammesteds.

Niels Jakobsen, Høvelsvang.
Træskomand Chr. Sørensen og Kone,
Kirkeværl.
Pigen Johanne Andersen ibid.
Seminarist M. Chr. Nielsen, Joenstrup.
— J. Hansen ibid.
— H. J. Jacobsen ibid.
— Th. Jensen Hansen ibid.
— Wilhelm Paulsen ibid.
Slagter Jørgen Pedersen, Kirkeværløse.
Ungkarl Peder Olsen, Bidstrup.
— Jørgen Jørgensen ibid.
Væver W. Hansen, Birkerød.
Huusmd. Peder Hansen, Jyderup.
— Lars Hansen, Hvedsinge.
— Niels Nielsen, Jyderup.
Hmd Johan Nielsen, Hansinge (Hønsinge?).
Ane Madsdatter, Jyderup.
Ungkarl Peder Rasmussen ibid.
Pigen Inger Kirstine Jensen, Hønsinge.
— Ane Kirstine Clausdatter ibid.
— Katharine Olsdatter, Jyderup.
— Kirsten Andersdatter ibid.
Hmd Niels Larsen med Hustru, Sandbyøster.
Skrædersv. Joh. Manneke ibid.
Gmd Crilles Jansen, Raagaard.
Bødker Svend Aagesen med Hustru,
Sb.øst.
Skomager J. Peder Aagesen ibid.
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Tømrersvend Joh. Johansen med Hu
stru ibid.
Frederik Wilhelm Wendt ibid.
Jørgen Nielsen ibid.
Pigen Margen ibid.
Pigen Marie Susanne Nielsen ibid.
Ungkarl Ole Pedrus Larsen ibid.
— Joh. Christian Nielsen bid.
Jomfru Lovise Augusta Paulsen ibid.
Parfumer B. Ording med Hustru ibid.
Smed Joh. Svendsen Klein ibid.
Pige Ane Nielsen ibid.
— Ane Cathrine Klein ibid.
Skolebestyrerinde Hendriette Jensen
ibid.
Pige Dorothea Pedersen, Asnæs.
Peder Sørensen ibid.
Skomager C. Thorsen, Gandløse.
Hans Hustru C. Thorsen.
Lars Pedersen ibid.
Hmd Paul Eriksen, Karlebo Overdrev.
— Jørgen Sørensen med Kone ibid.
— Lars Christensen med Hustru ihid.
Pigen Ane Margrethe Larsen ibid.
— Hanne Jensen ibid.
Hmd Peder Jensens Hustru ibid.
Enken Sophie Jacobsen ibid.
Hmd Hans Nielsens Hustru ibid.
Pigen Ane Nielsen ibid.
— Caroline Nielsen ibid.
Enken Amalia Hansen, ibid.
Hmd Ole Nielsen med Hustru ibid.
Hmd Niels Pedersen med Hustru ibid.
Enke Johanne Andersen ibid.
Hmd Ludvig Jensens Hustru ibid.
Ungkarl Peter Jørgensen, Tikjøb Skov
huse.
Pigen Trine Jørgensen ibid.
Hmd Jens Pedersen i Tikjøb.
Murer Andersen, Rørtang Overdr.
Hmd Hans Pedersen med Hustru, Jon
strup.
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Hjulmager Harald Barnholt i Tikjøb.
Urmager M. Wolffenberg i Tikjøb
Skovh(use).
Hans Hustru Peternille Wolffenberg.
Skræder Peder Pedersen med Kone i
Jonstrup.
Smed J. Gottschalck med Hustru ibid.
Malersv. W. Gottschalck ibid.
Pigen Ane Cathrine Olsen, Tikjøb.
Skomgr. G. Svendsen med Hustru, Tinkerup.
Smed Jacob Mogensen i Gurre.
Rebslagermester H. O. Krogh med Hu
stru.
Ane Birgitte Olsen, Helsingørs Over(drev).
Smed J. P. Larsen i Tipperup.
Hmd Jørgen Jørgensen i Mørdrup.
Hmd Niels Hansen, Nyerup Overdrev.
Væver Trøndt med Hustru i Ømosen.
Hmd Ludvig Antonii og Hustru, Hel
singørs O.
Smed J. Hansen med Hustru ibid.
Skovløber Niels Rasmussen med Hustru
ibid.
Hmd Anders Bendsen med Hustru,
Rørtang.
Ungkarl Peder Andersen ibid.
Pigen Peternille Andersen ibid.
Smed Peter Frandsen, Borsholm.
Hmd Niels Larsen med Hustru, Helsingøer. Ov.
Jomfru Lovise Haagensen ibid.
Smed J. A. Bjørk i Gurre.
Hmd Hans Sørensen, Gurre Overdrev.
Jordb. H. H. Mogensen, Helsingøers
Ovd.
Hmd Anders Olsen med Hustru, Hosserød Ovd.
Hmd Anders Hansen, Mørdrup.
Inds. Lars Nielsen i Tipperup.
Jomfr. Lydia E. Olsen ibid.
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J. F. Hannemann ibid.
Niels Andersen, Mørdrup.
Gmd Børge Nielsen, Tipperup.
Birthe Kirstine Børgesen ibid.
Gmd J. Beck ibid.
Hmd Jens Svendsen ibid.
Carl Hannemann ibid.
Tømrer Lars Jørgensen ibid.
Hmd Jens Olsen med Hustru ibid.
Skomgr. Hannemann med Hustru ibid.
Hmd Jens Christensen med Hustru
ibid.
Pigen Ellen Cathrine ibid.
Ungkarl Svend Pedersen ibid.
Hmd Jørgen Olsen, Mørdrup.
Johanne Kirstine Jørgensen ibid.
Hmd Jens Olsen med Kone i Tippe
rup.
Jomfr. Marie Hannemann ibid.
Gmd Jens Nielsen i Tipperup.
Hans Nielsen ibid.
Sophie Cornilliussen ibid.
Pigen Lovise Petersen, Rørtang. O.
Kirsten Christensen i Kathøigaard.
Hmd Christian Hansen med Hustru,
Tikjøb.
Ungkarl Lars Christiansen ibid.
Gmd Jens Christiansen, Hosserød.
Pigen Kirsten Sørensen, Tikjøb.
Ole Christians Enke Oline, Kathøi
Overdr.
Pige Mine Svendsen, Tinkerup.
Ungkarl Hans Gundersen ibid.
Pigen Trine Wolffenberg, Kathøi O.
Gmd Peder Pedersen, Uggerløse Nyerup.
Boelsmd Peder Jørgensen, Mørkjøb.
Hans Pedersen, Gerild.
Hmd Peter Larsen, Brofælle.
— Christian Jensen ibid.
— Søren Bertelsen, Assentorp.
— Christian Nielsen ibid.
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Hmd Christian Frederiksen ibid.
— Bertel Nielsen ibid.
— Nikolai Larsen, Nykkentved.
— Andreas Jacobsen ibid.
— Jens Nielsen, Syvendekjøb.
— Niels Larsen, Kollak.
— Christian Jacobsen, Simlefeldt.
— Jens Jensen, Nørre Jernløse.
— Hans Peter Poulsen, Vented.
— Niels Rasmussen, Syvendekjøb.
— Hans Larsen, Kundbye.
Ungkarl Jens Lorentzen i Mørkjøb.
Hjulmager Anders Jensen med Hustru,
Trønninge.
Væver Lorentz Christiansen i Nykkenved.
Ingeborg Andersen ibid.
Bodil Hansdatter, Gislinge.
Pigen Ane Margrethe Jensen, Mørkjøb.
Hmd Jacob Hendriksens Hustru, Ha
gested.
Hmd Niels Christens Enke ibid.
Boelsmd Lars Nielsen med Hustru,
Gislinge.
Hmd Mads Larsen med Hustru i Hage
sted.
Ungkarl Jørgen Christiansen ibid.
Skræder J. Jensen i Faareveile.
Skrædersv. Jens Pedersen ibid.
Pigen Alita Sophia Hansen, Hagested.
Hmd Jacob Hendriksen ibid.
Pigen Ellen Kirstine Nielsen, Vendet
(Vented?).
Margrethe Larsen, Nye Hagested.
Gmd Mads Hansen med Hustru i
Kundby.
Hans Knudsen, Gislinge.
Hmd Christen Knudsen ibid.
Ane Sørensen ibid.
Pigen Johanne Rasmussen ibid.
Hmd Ole Pedersen ibid.
Ungkarl Jens Jensen ibid.
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Hmd Christian Christiansen ibid.
Hustru Karen Nielsen ibid.
Skræder Jens Peter Carlmann ibid.
Hjulmager Ole Pedersen med Hustru
ibid.
Hmd Jens Christensen med Hustru
ibid.
Smed Frederik Carlmand ibid.
Dannebrogsmd J. Rasmussen og Hustru
ibid.
Hmd Lars Nielsen med Hustru ibid.
Hmd Jens Christians Enke ibid.
Pigen Magdalene Caroline Marie Carlmand.
Pigen Ane Margrethe Carlmann ibid.
Hmd Jens Sørensens Hustru ibid.
Pigen Birthe Kirstine Hansen ibid.
Hmd Johan Frederiks Enke ibid.
Ungkarl Niels Larsen ibid.
Hans Jørgensen med Hustru, Vinde
kilde.
Pigen Elisabeth Nielsen, Væddinge.
Lars Larsen, Vindekilde Mølle.
Hmd Anders Pedersen, Veddinge.
Hmd Jens Pedersen, Faareveile.
Inds. Knud Olsen, Bjergene.
Pigen Ane Marie Jensen ibid.
Hmd Niels Pedersen ibid.
Pigen Maren Andersen, Kaaerup.
Karen Sophie Christensen ibid.
Hmd Jens Nielsen, Bjergene.
Hmd Christoffer Mikkelsen, Ordrup.
Pigen Sidse Marie Jensen ibid.
Kirsten Jensdatter ibid.
Pigen Ane Larsen i Stubberup.
Karen Sophie Jucumsen, Bjærgene.
Kirsten Larsen, Veddinge.
LJngkarl Jens Nielsen, Faareveile.
— Ole Olsen, Kaaerup.
— Niels Jensen, Stubberup.
— Peter Jensen ibid.
Hmd Peter Larsen Faareveile.
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Madamme Eilertsen ibid.
Boelsmand Jens Jørgensen, Kaaerup.
Sigfred Christensdatter, Faareveile.
Hans Jørgensen ibid.
Ungkarl Jens Frederik Nielsen, Kaastrup.
— Anders Pedersen, Riis.
— Rasmus Pedersen i Bjergene.
— Christen Hansen ibid.
— Jens Jensen ibid.
— Niels Larsen ibid.
— Christen Petersen ibid.
— Johan Pedersen, Vindekilde.
— Niels Larsen ibid.
— Anders Rasmussen, Bjergene.
Gmd Jens Carlsen, Hørve.
Ungkarl Niels Sørensen, Adlersborg.
G. Møller, Vindekilde.
Pigen Johanne Marie Andersen ibid.
— Elisabeth Margrethe Willumsen,
Bjergene.
Gmd Niels Rasmussen, Asnæs.
Dreier Hans Christiansen ibid.
Hmd Niels Clausen, Tolsager.
— Jens Nielsen, Asnæs.
Jørgen Jensen ibid.
— Jens Madsen ibid.
— Mads Rasmussen ibid.
Gmd Hans Rasmussen ibid.
Pigen Lise Rasmussen, Asnæs.
— Karen Jensen ibid.
— Ane Olsen ibid.
Hmd Hendrik Nielsen, Høve.
Ungkarl Mads Jensen i Asnæs.
Hmd Lars Andersen, Sneglerup.
Gmd Anders Larsen, Asnæs.
Pigen Marie Andersen ibid.
Ungkarl Jørgen Rasmussen ibid.
— Peter Jensen ibid.
Hmd Lars Jensen ibid.
— Anders Larsen, Aastofte.
Pige Dorothea Nielsen i Høve.
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Pige Dorothea Hansen, Asnæs.
— Sidse Marie Nielsen, Asnæs.
— Kirsten Nielsen i Høve.
— Ane Jensen ibid.
— Karen Poulsen ibid.
— Sophie Hendriksen, Jyderup.
— Maren Larsen, Hønsinge.
— Abelone Johansen, Jyderup.
— Marie Jensen, ibid.
Hmd Lars Larsen, Sneilerup.
— Niels Hansen ibid.
Inds. Hermand Jørgensen, Herrestrup.
Gmd Anders Nielsen, Sneglerup.
Gaardbestyrer Peder Clausen ibid.
Hmd Jens Nielsen, Grevinge.
Pigen Karen Nielsen, Bjergene.
— Ane Marie Nielsen ibid.
Gmd Nicolaii Petersen, Hørve.
— Jens Hansen ibid.
— Rasmus Jensen ibid.
— Hans Pedersen ibid.
Boelsmand Anders Andersen ibid.
Gmd Jens Pedersen ibid.
Hmd Søren Christensen med Kone,
Ulstrup.
Hmd Hans Jensen, Rye.
Gmd Jens Larsen og Hustru i Gjerløv.
Sophie Bergstrøm, Rye.
Væver Lars Jensen med Kone ibid.
Skolet Frederik Bergstrøm ibid.
E. H. A. Bergstrøm, Maler ibid.
L. C. Bergstrøm ibid.
Hjulmd Lars P. Hansen, Kirkehelsinge.
Træskomand Hans Andersen ibid.
Boelsmd Christen Sørensen og Hustru
ibid.
Hmd Jens Olsen med Hustru ibid.
Hmd Jørgen Jensen, Uldstrup.
Pigen Ane Marie Clausen, Hallensløv.
Hmd Peder Johansen med Hustru, Hal*
lensløv.
Gmd Jens Olsen med Hustru ibid.
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Hmd Morten Svendsen med Hustru
ibid.
Hmd Christian Jørgensen med Hustru,
Høng.
Gmd Christian Pedersen med Hustru,
ibid.
Pigen Ane Marie Christiansen ibid.
Pigen Maren Sophia Christiansen ibid.
Ungkarl Hans Christiansen ibid.
Hmd Mads Jørgensen i Dysted.
— Lars Jørgensen, Dueland.
— Niels Nielsen, Graverehuset.
Væversv. Jørgen Pedersen, Everdrup.
Væver Hans Pedersen ibid.
Hmd Hans Ivertsen i Toxværd.
— Hans Christian Hemmingsen,
Dysted.
Bødker Peter Rasmussen, Holme OL
strup.
Jens Hansen i Gjøstrup.
Hjulmager Hans Chr. Jørgensen, Rønne*
bek.
Væver Peter Jensen i Holme Olstrup.
Anders Christensen ibid.
Niels Hansen ibid.
Hans Christian Jensen, Gjøstrup.
Lars Hendriksen, Dysted.
Peter Christoffersen, Svinnerup.
Smed Johan Duelund Larsen.
Hans Chr. Sørensen, Ravnsbjerre.
Niels Hansen i Boserup.
Jens Jørgensen i Vester Egede.
Peder Rasmussen i Søerup.
Væv. Samuel Diesel og Hustru, Karre*
bek.
Gmd Christian Thygesen og Hustru
ibid.
Skræderm. Leidersdorff og Hustru ibid.
Sypige Trine Hansen ibid.
Væver Dittløv Christiansen ibid.
Gmd Anders Pedersen og Hustru ibid.
Gmd Lars Pedersen og Hustru ibid.
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Hmd Niels Larsen i Spjellerup.
— Hendrik Hansen ibid.
— Villads Jespersen og Hustru i Hyl
linge.
Væver Frederik Christiansen ibid.
— Hans Christiansen ibid.
Skræder Hans Danielsen, Bisserup.
Hjulmager Lars Christiansen i Orup.
— Christen Larsen ibid.
Ungk. Christen Pedersen ibid.
Smed Jørgen Jørgensen ibid.
Hmd Christen Hansen ibid.
— Jørgen Larsen, Pulvergaard.
— Lars Nielsen, Hørbye.
— Niels Nielsen ibid.
— Niels Nielsen ibid.
Hmd Hans Nielsen, Eskilstrup.
Ungkarl Hans Frederiksen, lille Elmue.
Gmd Lars Nielsen, Thydstrup.
Smed Jørgen Isaksen ibid.
Gmd Lars Rasmussen, Tystrup.
Gmd Jacob Larsen, Viverup.
Snedkermst. Beck i Rønne paa Born
holm.
Møller C. H. Lund paa Stampen.
Uhrmagermester H. P. Ibsen i Rønne.
Snedkermst. Lund i Rønne.
Katarine Lund i Rønne.
Lars P. Kofod ibid.
Ane Kirstine Hum ibid.
Nicolai Petersen ibid.
Enke Elisabeth Jacobsen ibid.
Mogens Peter Jespersen ibid.
C. Rømer ibid.
Hans Hustru A. F. Rømer ibid.
Margrethe F. Rømer ibid.
C. F. Rømer ibid.
Kirstine Hansen ibid.
Karen Elisabeth Bidstrup ibid.
Karen Ipsen ibid.
Pigen Ane Kirstine Katharine Hansen
ibid.
Snedker Bidstrups Hustru ibid.
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Uhrmager Ipsens Hustru ibid.
Safiansfabricør J. Jeppesen i Kjøbenhavn.
Margrethe Jeppesen ibid.
Guldsmed Theodor Jeppesen ibid.
Skomagermst. J. G. Prytz ibid.
Murer Ølund ibid.
Væver P. Pedersen ibid.
Maler Alexandersen ibid.
Skomager A. Kælsen ibid.
Sæbesyder J. Hendriksen ibid.
Skomagermst. Christen Ersgaard ibid.
Konstner Scheuermann ibid.
Øltapper L. C. Andersen ibid.
Høker C. Nielsen ibid.
Olie Maler Nicolai Andersen ibid.
Nicolai Andersens Hustru ibid.
Madamme Ersgaard ibid.
Skolebestyrerinde Jomfrue Engler ibid.
Jomfrue Willesen ibid.
Bogbinder C. Widriksen ibid.
Ane Christensen ibid.
Skomager Bærentzen ibid.
Skomager J. Carlsen, Christianshavn.
Bud N. P. Widriksen, Kjøbenhavn.
Madam Jacobsen og Søster Johanne
Ockerblom.
Madam Andersen, Kjøbenhavn.
Madam Messmann ibid.
Jomfrue Line Missmann ibid.
Jomfrue M. Signe Missmann ibid.
Skomagermst. G. W. N. Weise ibid.
Landmaaler Chr. Larsen ibid.
Madam M. H. Weise ibid.
Jomfrue Abelone Hansen ibid.
Jomfr. C. Hagen ibid.
Ungkarl Hans Nielsen ibid.
Skomagersv. C. P. Friese ibid.
Skrædersv. M. Engholm og Hustru ibid.
Comissionær E. B. Friese og Hustru
ibid.
Madamme Bentsen ibid.
H. H. Ivertzen ibid.
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Skomagersv. S. T. L. Petersen ibid.
Kurvemager G. Biilow ibid.
G. Bulows Hustru ibid.
Jomfrue Holberg ibid.
Karetmager O. Hansen ibid.
Jomf. Caroline Olsen ibid.
Snedkersvend Lund ibid.
Emilie Keiser ibid.
William Kaiser ibid.
Amalia Köhn ibid.
Hanne Engler ibid.
Madamme Jensen ibid.
W. A. Bærentzen ibid.
Skomagermst. M. Nicolaisen ibid.
Karetmager Julius Preisler ibid.
Metaldreier J. Christian Madsen ibid.
Skomagermester H. Jørgensen ibid.
J. L. Hendriksen med Hustru ibid.
Skomagersv. J. O. Møller ibid.
Stolemager Onvendt ibid.
Skomagermester W. Weiss ibid.
Madam Møller J. Ovner ibid.
D. Olsen ibid.
P. Lina Snidker ibid.
O. Hansen ibid.
H. J. U. Heu ibid.
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Skrædermester F. Lorenzen ibid.
Andrea Lorenzen ibid.
Jfr. Creutzburg ibid.
Jfr. Selig ibid.
Jens Hemmingsen ibid.
Frederikke Hemmingsen ibid.
Emilie Anthonette Møller ibid.
Enke Kirstine Antoni ibid.
J. Chr. Wendt, Stolemagermester ibid.
Magdalene Wendt ibid.
Anders Holmberg ibid.
P. C. Trandberg, stud, theol., Nylars,
Bornholm.
Hans Olsen, Udbygger ibid.
A. F. Espersen, Selveiergaard ibid.
Martin Møller med Hustru i Arnager.
Gmd Anders Hansen, Nylarsker.
Gmd Jens Kofod ibid.
Peder Christiansen i Arnager.
Hmd Jens Kofod ibid.
J. P. Holm i Aaker.
W’alerius Hansen, Nylars.
Stine Bistrup i Arnager.
Marthe C. Holm i Arnager.
Jens Møller i Arnager.

Listen indeholder — når mand og hustru regnes for to under
skrifter — 588 navne; af disse er 99 hjemmehørende i byer (19
i Rønne og 80 i København), resten (83,2 pct.) stammer fra rene
landdistrikter på Sjælland og Bornholm; købstederne synes Jens
Larsen ellers, trods enkelte forsamlinger, ikke at have haft kon
takt med. Bortset fra Bornholm falder de sjællandske underskrifter
i 3 ret skarpt afgrænsede områder: 1 ( Det egentlige Nordsjælland,
hvor Jens Larsen hørte hjemme, 2) Nordvestsjælland, som han på
den tid, da underskrifterne samledes, netop var begyndt ivrigt at
berejse, og 3) Sydøstsjælland, som dog er noget mindre fremtræ
dende. Ejendommelig nok er der meget få underskrifter fra det
vakte Sydvestsjælland; det skyldes antagelig, at her virkede de
præster, som var imod hans ordination, og til dem sluttede bøn
derne, det vil her sige gårdmændene, sig. Også fra den egn mel-
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lem Ringsted og Holbæk, hvor missionsforeningen var stiftet, er
der påfaldende få underskrifter; muligvis kan det skyldes, at her
øvede Jens Larsens skarpeste modstander, Peder Sørensen, sin ind
flydelse, til nytår 1856 gennem IMT og siden gennem Sendebuddet.
Men hvad der yderligere gør denne liste så værdifuld som kilde
til den ældste Indre Missions historie og udbredelse i de første
år, er den tydelige sociale delingslinie, som den afspejler. Af den
egentlige landbefolkning tilhører kun 7,8 pct. gårdmandsklassen,
resten husmands-, håndværker- og tjenestefolkklassen. Og i de to
byer er det så afgjort håndværkerklassen og småkårsfolk, der er
repræsenteret. De vakte gårdmænd på Syd- og Sydvestsjælland
mangler så godt som ganske. Da Jens Larsen i sin forkyndelse og
sit kirkesyn, så vel som i sit ordinationsønske, var god grundtvi
gianer, kan årsagen til de vakte gårdmænds megen ringe repræ
sentation ikke godt ligge på det kirkeligt-teologiske område; den er
at finde i det sociale. Det er husmands- og håndværkerklassen,
der slutter op om landsbyhåndværkeren Jens Larsen. Men selve
dette sociale skel blev til et kirkeligt, efterhånden som tiden gik,
og ved den tid, da Indre Mission i 1861 blev en kirkelig forening,
var det stort set gennemført, også kirkeligt29).
Ansøgningen og adressen var ledsaget af tre gejstlige anbefalin
ger:
2!)) Noget anderledes ligger tallene, når man gennemgår stederne for afholdel
sen af Jens Larsens forsamlinger (hvorom der findes summariske oplys
ninger i IMT). I det egentlige Nordsjælland holdtes 12 % hos gårdmænd,
8 % i skoler, 50 % hos småkårsfolk; for restens vedkommende er værtens
stilling ikke opgivet, hvilket sikkert bør tolkes som, at han ialtfald ikke til
hører gårdmandsklassen. Kun 6 præster nævnes som deltagere fra dette
område. I Syd- og Vestsjælland holdes derimod 46 % af forsamlingerne
hos gårdmænd, 14 % i skoler, 22 % hos småkårsfolk, resten er ikke an
givet. Fra dette distrikt nævnes det hyppigt, at præsten er deltager i for
samlingerne, hvilket viser noget om den siden 1830rne oprettede kontakt
mellem præster og gårdmandsklasse på den egn. Fra Nordvestsjælland op
lyses, at 33 % af forsamlingerne holdtes hos gårdmænd, 11 % i skoler, 26
% hos småkårsfolk, ved de resterende 30 % er erhverv ikke angivet. Om
præsters deltagelse høres intet fra denne egn. Efter gårdmændenes relativt
store gæstfrihed overfor forsamlingerne burde de have været langt rige
ligere repræsenteret på listen over dem, der ønskede Jens Larsen til præst.
Misforholdet kan naturligvis hænge sammen med det rent praktiske, at det
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Den af selskabet for den Indre Mission her i Landet udsendte
Evangeliske Forkynder (Evangelist), Jens Larsen, har jeg person
lig kjendt i et Par Aar, samt tillige søgt igjennem Andre at faae
nøie Underretning om hans Virksomhed. Denne har det Vidnes
byrd, at den er saare glædelig og velsignelsesrig, og om Manden
selv kan jeg vidne at han staaer paa Troens og Kirkens rette Grund.
Da han nu føler Trang til igjennem Ordinationen at kunne
modtage den rette kirkelige Fuldmagt, navnlig for ved enkelte her
ligheder, paa indstændig Opfordring at kunne meddele Folk, hvis
aandelige Tilstand er ham bekjendt, den hellige Nadveres Sakra
mente: saa anbefaler jeg ham herved til Folkekirkens Foresatte,
for at han, om muligt, kan faae sit Ønske opfyldt og sin Trang
afhjulpen.
Jeg skal i den Anledning kun bemærke, at fra det rette christelige Standpunkt af har der aldrig været indvendt noget i mod, at
en Lægmand, der ansaaes udrustet og begavet og som i alle Hen
seender havde Menighedens Vidnesbyrd for sig og dens Ønsker
med sig, ei skulde kunne erholde den reen kirkelige Indvielse eller
Ordination.
Kjøbenhavn, den 3die April 1855.

L. D. Hass30)
Sognepræst i Hals og Folkethingsmand.

var svært at få egnede forsamlingslokaler, og at gårdmændene havde bedst
plads. Det kan også skyldes, at frimenighedsdannelsen på Sydvestsjælland
allerede var igang, som en virkning af såvel Kierkegaard som sekterismen;
Lars Pedersen Møller (se p. 10) var jo allerede trådt ud, og i sådanne
kredse regnedes ordination ved kirkens bisper ikke for noget; det problem
klarede de på egen hånd (jfr. L. P. Møller: „Valg og Ordination hør ene og
alene Menigheden til og ikke nogen særskilt Stand, langt mindre at den
fra Apostlernes Dage skulde nedarves eller forplantes over og igjennem
en vantroe Lærestand, at de ved Bønnen kunne forhjælpe Andre til den
Helligaand, som selv ei har en eneste Fjer af denne Due“ (Brevbærer, nr.
17—18, 1855, p. 175f.) — senere blev hans ord betydelig skarpere). Men
først og fremmest bør man dog vist tilskrive det gamle og af Kierkegaardkrisen og sektbevægelsen endnu stort set urokkede tillidsforhold mellem
præsterne og gårdmændene på Syd- og Vestsjælland, at gårdmændene
netop der nok var gæstfrie mod hans forsamlinger, men aldeles ikke følte
trang til at indlade sig med en landsbyhåndværker som præst. Det var
just fra de egne, at en gruppe erklærede at ville afbryde forbindelsen med
Indre Mission, hvis Jens Larsen ordineredes (IMT nr. 9, sept. 55, p. 68f.).
30) Om Hass, se Dansk biografisk Leksikon IX, 415f.
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Jens Larsen forkynder Evangeliet puurt og reent; og han gaaer
ikke udenom Naademidlerne, men holder sig fast til dem. Han
har gode Talegaver, og gjør Indtryk baade paa Bønder og paa Bor
gere. Hans Virksomhed her i Menigheden var mig saa kjær og
vigtig, at jeg indbød ham til, for en Tid, at boe hos mig, at vi kunde
arbeide tilsammen.
Naar jeg sætter mig i Jens Larsens Sted, vilde jeg begjære at blive
ordineret, for at have ei blot det indre, men ogsaa det ydre Kald
at støtte mig til; og jeg maa tilføje, at jeg ikke seer, hvad der kan
være til hinder for, at en ustuderet Mand bliver indviet til Præst,
forsaavidt Biskoppen dertil finder ham dygtig duelig baade i Lev
ned og Lærdom.
Mehrn Præstegaard, 22de April 1855.

Rørdam31).

Begge disse anbefalinger fra foråret 1855 forudsætter endnu for
holdsvis rolige forhold og udtaler sig derfor kun i almindelighed,
men bag den følgende, som er dateret 9 måneder senere, mærker
man tydeligt, at vækkelsesrøret, bl. a. gennem Kierkegaards op
træden, er blevet betydeligt radikaliseret. Hammerich tilråder ikke
blot i almindelighed ordinationen, fordi der ikke med rette, kri
steligt set, kan rettes indvendinger imod den, men fordi han an
ser den for at være en „sikkerhedsventil", en fornuftig foranstalt
ning til bevarelse af den truede folkekirke:
Indenrigs-Missionær J. Larsen er mig gjennem flere Aar bekjendt som en prøvet og erfaren Kristen, der besidder Kundskab
til Saligheds Vei og den Begavelse, som udfordres til den Virke
kreds, han efter et indre Kald har udvalgt sig. Han ønsker nu at
maatte faae Ordinationen, for som en indviet Guds Tjener at
kunne fortsætte sit Arbeide. Jeg er ingenlunde blind for de mange
haande Betænkeligheder, der fra Folkekirkens Side ville kunne
vise sig mod dette hans Ønske; imidlertid forekommer det mig
dog ogsaa, at der lader sig meget anføre til Anbefaling af det. Be
vægelsen ude paa Landet er ikke ringe og snarere i Tiltagende end
31) Om P. Rørdam, se Dansk biogr. Leksikon XX, 443ff.
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Aftagende, og Spørgsmaalet er dog, om Folkekirken ikke ved at
ordinere f. Larsen vilde virke til Beroligelse for mange og bevare
Mennesker for den herskende Kirke, der ellers sikkerlig i andre
Kirkesamfund vilde søge det, de ikke kunne faae i vort eget, skjønt
de troe at trænge dertil. Det er mig bekjendt, at Lægfolk paa Landet allerede opkaste sig selv det Spørgsmaal, om de ikke ere be
rettigede til selv at ordinere. Fristelsen er der altsaa for disse Men
nesker til at begaae hvad jeg vilde kalde Helligbrøde, mon under
saadanne Omstændigheder kirkelig Viisdom ikke kunde tilraade
Folkekirken at gjøre, hvad den under andre Omstændigheder ikke
vilde gjøre: ordinere en ustuderet Mand, som har vundet manges
Tillid i den Kreds, han bevæger sig i.
Kjøbenhavrt, d. 17. Januar 1856.

Fr. Hammerich'32).
Sagen indsendtes gennem Københavns amt (hvor Jens Larsen
jo boede), og muligvis gik man den vej i det naturligvis forfænge
lige håb på den måde at komme udenom de kirkelige autorite
ter33). I begyndelsen af marts 1856 nåede ansøgningen til kultus
ministeriet, som 7. marts forelagde den for biskop Martensen. Hans
erklæring fulgte omgående og savnede ikke tydelighed:
Over hermed tilbagefølgende Andragende med Bilag, hvori saakaldet Indenrigsmissionair Jens Larsen af Kirkeværløse anholder
om at den præstelige Ordination maa blive ham meddelt af en
Biskop i den danske Folkekirke, har det under 7de Marts d. A.
behaget Ministeriet at forlange mine Yttringer.
Dette Andragende bør efter min fulde Overbeviisning ubetinget
afslaas, da det formeentligen vil være indlysende, at en saadan
Ordination er uforenelig med den danske Folkekirkes Ordninger.
32) Om Hammerich, se Dansk biogr. Leksikon IX, 31ff. Om hans syn på folke
kirke, vækkelser, Kierkegaard-røre etc. se hans: Kirkehistoriske Foredrag til
Belysning af vore Kirkespørgsmaal (1856), 174ff.
33) Ifl. formanden, Peder Pedersens, oplysninger havde Jens Larsen efter mis
sionens halvårsmøde 16/2 55 (p. 10) rådført sig med ,,Grundtvig, Lindberg,
Biskoppen Martensen og flere Mænd som have Lys i Sagen og som have
samtykket i at det var rigtigt at indgive en Ansøgning", IMT nr. 6, juni 55,
p. 44. Det er dog vist utænkeligt, at Martensen skulde have givet det råd.
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At meddele Ordinationen i den danske Folkekirke under andre
og lettere Betingelser end de almindeligt anordnede, hvortil navn
ligt hører Aflæggelsen af den af Staten anordnede theologiske Em
bedseksamen, vil være det Samme som at erklære denne Prøve
saavelsom hele den Universitets dannelse, hvilken den forudsætter,
som unødvendig. Og dersom man først vilde begynde paa saadan
Praksis, sees det ikke, hvor man vilde ende, da sikkert saare mange
med samme Ret som Jens Larsen vilde begjære Ordination med Fri
tagelse for theologisk Embedseksamen. Vel begjærer Jens Larsen,
der i sin Ansøgning ikke engang tilbyder nogensomhelst Prøve, og
uden videre fremstiller sig selv som qualificeret, ikke, idetmindste
ikke med udtrykkelige Ord, Ret til i Fremtiden, at søge Præstekald i
Folkekirken, og vil kun have Fuldmagt til som frit omreisende
Præst at prædike som den, der er udsendt af Kirken og at forvalte Sacramenterne. Men det vilde aabenbart være modsigende,
dersom Folkekirken med den samme Ordination, — og vor luther
ske Kirke har kun een Ordination, ved hvilken Intet kan foran dr es, — vilde ordinere to Class er af Præster, een Classe, som efter
aflagt theologisk Embedseksamen kan erholde fast Ansættelse, og
een Classe, som uden at have opfyldt hiin Betingelse og for stedse
udelukket fra de ordentlige Præstekald, var bestemt til at flakke
omkring i Landet som „Indenrigsmissionairer “. Da Ordinationen
er en Overdragelse af det præstelige Embede som saadant i. dets
hele fuldstændige Omfang, hvorfor den heller ikke ved Forflyttelse
gjentages, indsees ikke, med hvilken kirkelig Ret man vilde
kunne nægte disse ,,Indenrigsmissionairer“, naar de først vare
bievne ordinerede, Adgang til at søge faste Præstekald, naar de om
nogen Tid enten selv vare bievne kjede af deres Omflakken, eller
Befolkningen kjede af dem. Thi i reent kirkelig og geistlig Hen
seende vilde de ved Ordinationen stilles paa lige Fod med andre
Præster i Folkekirken. Naar Jens Larsen paaberaaber sig, at Ordi
nationen tidligere under Kong Frederik VI er blevet meddeelt
Lægfolk, nemlig nogle Missionairer, der blev sendte til Guinea,
da er dette Tilfælde aldeles ikke analogt. Thi disse Mænd (4 i
Tallet) som i Aaret 1827 bleve ordinerede af Biskop Munter, og
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ingenlunde kunne betegnes som Lægfolk i den her omhandlede
Bemærkelse, vare dannede og forberedte til deres Gjerning ved
Missionsanstalten i Basel og bleve efter det Baselske Missionsselskabs Begjæring udsendte til de danske Etablissementer paa Ky
sten Guinea, hvor de i Analogie med de grønlandske Missionairer
medførte ingen forstyrrende Consequentser for den kirkelige Or
den i Danmark, da der for dem, som manglende Indfødsret, ikke
skulde være Sjællands Biskop underordnede. Deres Ordination
kunde være Tale om nogen fremtidig Ansættelse i Danmark eller
i Hertugdømmerne. Men ogsaa naar jeg seer bort fra den danske
Folkekirkes specielle Forhold og fra de Collisioner mod bestaaende
Institutioner, som ved saadan Ordination vilde fremkomme, maa
jeg fra et almeenkirkeligt Standpunct finde Lægfolks Ordination
utilraadelig. Fra gammel Tid af har Kirken, skjønt under forskjellige Former, krævet en videnskabelig Forberedelse og Dannelse
af dem, hvilke Læreembedet skulde betroes, og den evangeliske
Kirke, der begrunder sine Lærdomme ved den hellige Skrift, kan
ikke opgive denne Fordring, og maa navnlig af sine Lærere kræve
Kjendskab til de Grundsprog, i hvilke de hellige Skrifter ere af
fattede, idetmindste et saadant Kjendskab, at de ere i Stand til at
bruge og raadføre sig med de videnskabelige Hjælpemidler, der ere
givne til Skrifternes Fortolkning. Naar Sværmerne til Fordeel for
Lægfolks Ordination pleie at paaberaabe sig den apostoliske Tids
alder, da oversees blandt meget andet ogsaa dette, at det Grund
sprog, hvori det Nye Testamentes Skrifter ere affattede, for de før
ste Christne havde Modersmaalets Fortrolighed, hvad ogsaa for
en stor Deel gjælder om det Gamle Testamente. Lægprædikanter
som Jens Larsen ere derimod, — hvad Erfaringer ved mange Eks
empler stadfæster, — ideligt udsatte for at bygge dogmatiske Opfat
telser og Lærdomme paa Ord og Udtryk i den danske Oversæt
telse, der sammenlignede med Grundteksten aldeles ikke tilstede
en saadan Opfatning, og de ere allerede af denne Grund kun lidet
skikkede til at gjendrive dem, som sige imod, og til at bekjæmpe „de
vildfarende Aander (. Jeg troer, at denne ene Antydning vil være
tilstrækkelig til at vise, hvorfor man i bevægede og gjærende Tider
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ikke af Lægprædikanter tør vente den rette Veiledning. Reforma
tionstiden har tilstrækkeligt viist, at just i bevægede Tider er det
i høi Grad fornødent, at de, som ville være Lærere, ikke blot be
sidde virkelig Skriftkundskab, men ogsaa et grundigt Kjendskab
til Kirkens Historie og sammenhængende Indsigt i de kirkelige
Dogmer, hvad Altsammen ikke kan findes hos Mennesker, som
uden forberedende Dannelse kun følge Aandens Drift, og i deres
Uvidenhed og falske Sikkerhed alt for let bidrage til at forøge For
virringen og selv ere udsatte for at blive et Bytte for Hovmodets
og Sværmeriets Aand,
Sjællands Stifts Bispecontoir i Kiøbenhavn,
den Ilte Marts 1856.

Allerærbødigst

H. L. Martensen.
I overensstemmelse med Martensens erklæring tilskrev Kultusministeriet 22. marts 56 amtmanden over Københavns amt:
I Anledning af et til Ministeriet indkommet Andragende, hvori
saa kaldet Indenrigsmissionair Jens Larsen af Kirkeværløse har
anholdt om, at den præstlige Ordination maa blive ham meddelt
af en Biskop i den danske Folkekirke, skulde Ministeriet tjenstlig
anmode Hr. Kammerherren om at ville lade ham tilkjendegive,
at det Ansøgte ikke kan bevilges34).
I Juni-nummeret af IMT meddeltes resultatet, derimod blev —
trods løfte derom — selve ansøgningen aldrig offentliggjort.
★

Indre Mission fortsatte derefter sin chance-sejlads; det var klart,
at det grundtvigske ordinationsparti havde lidt et lammende ne
derlag ved Ministeriets afgørelse, og Jens Larsen, som nu (jan. 56
til april 57) var så temmelig enerådende i foreningens ledelse,
tabte åbenbart anseelse derved. Både den økonomiske støtte og
IMT.s abonnenttal svigtede. Foretagendet regnedes i den grad for
34) jfr. Kongelige Rescripter og Resolutioner, Love og Expeditioner Geistligheden i Danmark vedkommende, Ny Rk. VI, 80f.
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hans private, at man i foråret 1857 skred til en rekonstruktion med
en regulær bestyrelse, hvorved Jens Larsen atter i nogen grad kom
under kontrol, men snart førte vækkelsens radikalisering et af
bestyrelsesmedlemmerne, Lars Pedersen Møller, til meget vold
somme angreb på barnedåben, og formanden, Peder Pedersen, kom
ud i det rene frimenighedsvæsen, samtidig med at han og Jens
Larsen kom i heftig strid om dåbspagten; et heldigt gennemført
forsøg fra Jens Larsens side på at bemægtige sig IMT bagom både
redaktørs og formands ryg, skulde ikke gøre tilstandene roligere,
og 1858 endte den næste store krise med, at Peder Pedersen trådte
tilbage for præsten C. F. Rønne. Dermed var der lagt op til det
sluttelige opgør mellem Jens Larsen, som nu havde fået sin gamle
modstander til formand, og den præstegruppe, som, med Rønne
som ordfører, men i virkeligheden med en række midtsjællandske
præster, blandt hvilke Johannes Clausen i Stenlille var den egent
lige drivkraft, var fast besluttet på at bemægtige sig Indre Mission
og gøre den til et kirkeligt bolværk mod al sekterisme. Målet nåe
des — efter et par etappevise kriser — ved den kaotiske general
forsamling 13. sept. 1861, og „Stenlille-kuppet“s hovedmand var
den energiske og målbevidste Vilhelm Beck.

Lidt om Holbæk Skolevæsen 1888
Af Borgmester Alfred Hansen, Holbæk.

Grunden til, at jeg skriver det følgende om Holbæk Skolevæsen
i 1888, er dels den, at jeg vistnok dette Aar 6 Aar gi. begyndte min
Skolegang, dels, at jeg i 1938 ved et Møde i de da her i Holbæk
eksisterende Forældreforeninger og Forældreraad holdt et Fore
drag om „Holbæk Skolevæsen før og nu — 1888 til 1938“, inde
holdende bl. a. de Oplysninger, som her skal meddeles, og dels,
at jeg finder disse Oplysninger af en vis historisk Interesse.
Endskønt jeg er født i Holbæk og har tilbragt saa godt som al
min Tid i min Fødeby, har jeg aldrig været Elev i nogen af de kom
munale Skoler her. Derimod har jeg frekventeret én af de tal
rige private Skoler, som da fandtes i Holbæk, og som havde tilhuse i Smedelundshusene, der dengang var Navnet paa den Del
af Smedelundsgade, der ligger Syd for Havnesporet, — først om
trent dér, hvor Holbæk Savværk er beliggende, senere i Bagbyg
ningen til én af de Ejendomme, der er nedrevet i Anledning af
Opførelsen af det nye Centralsygehus.
Min Faders Motivering for at indmelde min Broder og mig i
denne private Skole var, at Kommuneskolen i Holbæk (og her
med mente han den saakaldte Friskole, som jeg senere skal om
tale) efter hans Mening var saa daarlig, at han vilde skaane sine
to Sønner for at blive Elever i denne og med Glæde bragte det
Offer, som det efter hans økonomiske og sociale Stilling maatte
siges at være at betale Skolepenge i en privat Skole, selv om det
vel i det højeste kan have andraget 1 å 2 Kr. maanedlig.
Mit Kendskab til det kommunale Skolevæsen i Holbæk i 1888
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og deromkring bygger altsaa ikke paa personlige Erindringer eller
Minder udover det, jeg har nævnt om min Faders Motivering for
at sende min Broder og mig i en privat Skole. Desuden hørte jeg
naturligvis i mine Barneaar baade det ene og det andet om Kom
muneskolen, særlig „Friskolen", dens Lærere og Elever. Og mær
keligt nok staar det saaledes for mig, at der over Lærerne ved det
kommunale Skolevæsen var et vist komisk Skær, og at Eleverne
— i alt Fald Drengene i „Friskolen" — var nogle Utusker, som
man helst ikke skulde komme i Nærheden af, fordi de underti
den optraadte som Mishandlere af smaa Drenge og som Dyremis
handlere, hvorfor det ogsaa skete, at de maatte møde til Ris paa
Raadhuset.
Kendt af alle i Byen var dengang Overlærer N. Rasmussen og
Lærer Bojsen ved „Friskolen" samt Overlærer Mandix Schou ved
Borger- og Realskolen, der vel hver for sig maatte siges at være
originale Personligheder, og det baade i overført og virkelig Be
tydning. Kendt var endvidere de kommunale Skolers Gymnastik
lærer, Arrestforvarer Eggert, der var af holstensk Afstamning og
derfor talte et noget gebrokkent Dansk, havde været Befalings
mand ved Dragonerne og derfor havde en udpræget militærisk
Optræden, naar han udfoldede sig som Underviser i Gymnastik.
Hvem, der har oplevet det, husker i denne Forbindelse ikke den
militære Parademarch, hvormed han førte Eleverne fra de kom
munale Skoler gennem Byen til og fra den Gymnastiksal, der den
gang var en Del af Hotel Isefjords Teater?
★
Paa Grund af stigende Elevtal blev det kommunale Skolevæ
sen i 1888 udvidet med en ny Klasse med 2 Afdelinger, og Time
planen udvidedes, saaledes at Undervisning i Fagene Sang, Gym
nastik og Haandgerning lagdes som Ekstratimer udenfor de egent
lige normerede Skoletimer. Skolevæsenet var iøvrigt delt i tre Af
delinger: 1) Friskolen, 2) Real- og Borgerskolen, almindeligt kaldt
Borgerskolen eller Borger- og Realskolen, og 3) Borgerskolen for
Piger.
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I Friskolen var Undervisningen gratis, idet Eleverne dog skulde
betale de saakaldte Lærerpenge, der dog næppe har været ret
store selv efter den Tids Forhold. I Borgerskolen og Pigeborger
skolen betaltes Skolepenge efter et „Reglement af 20. Oktbr. 1882
over Skolepenge til Holbæk Kæmnerkasse for Børn, der søge Køb
stadens Real- og Borgerskole^, saaledes:
„1) For et enkelt Barn erlægges maanedlig: I begge Pigeklas
ser 2 Kr., i 1. Drengeklasse 2 Kr., i 2. Drengeklasse 3 Kr., i 3. og 4.
Drengeklasse og i 5. Drengeklasse 5 Kr.
2) Naar Forældre paa engang have flere Børn i Skolen, erlæg
ges der for det første Barn fulde Skolepenge, for det andet Barn
V.5 og for det tredie Barn 2/5 beregnet efter den Klasse, hvortil
hvert Barn hører, samt for det 4. Barn intet, indtil de efterhaanden udgaa af Skolen, da der for de efterfølgende Børn saa skal
betales Skolepenge stigende i det anførte Forhold.------5) Lærerne saavel ved Real- og Borgerskolen som ved Købsta
dens Friskole ere fritagne for at betale Skolepenge for deres skole
søgende Børn.
6) De i Holbæk hjemmehørende Børn, der med gode Evner
forene Flid og sædelig Opførsel, og hvis Forældre ere uformuende,
kunne tilstaaes Fripladser i Skolen, dog at disses Antal ikke bliver
flere end 710 af det fulde Børnetal, efter at Lærernes Børn ere
fraregnede. De Børn, der efter § 2 have fri Skolegang, blive ved
Bestemmelsen af Fripladser efter nærværende § at anse som beta
lingspligtige.“
★

Holbæk havde i 1888 et Indbyggerantal paa 3771, og ved Ud
gangen af Aaret 1888 fandtes der i Kommunen 509 skolepligtige
Børn. Af disse søgte 363 de kommunale Skoler. Friskolen havde
277 Elever, medens Real- og Borgerskolen søgtes af 85 Drenge,
hvoraf 19 var fra de omliggende Landkommuner, saaledes at der
altsaa fra selve Holbæk var 66. Borgerskolen for Piger frekven
teredes af 21 Elever. I de private Skoler, hvoraf der som allerede
nævnt paa dette Tidspunkt var adskillige i Holbæk, gik 146 skole-
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pligtige Børn fra Byen og desuden en Del Elever fra Omegnen.
I Friskolen var der det, man kaldte „udvidet Halvdagsundervisning“, og Eleverne var fordelt i følgende 8 Klasser med de
nævnte Timetal:
4. Drengeklasse (ældste) 24 Timer
3.
—
21 2.
—
21 1.
—
21 -

ugl. - 4. Pigeklasse
3.
—
2.
—
1.
—

25 Timer.
24 24 24 ~

Denne Skole blev som allerede nævnt i 1888 udvidet baade
med Hensyn til Lokaler og Skoleplan. Derved opnaaedes, at der
kunde bibringes Eleverne en noget fyldigere Undervisning end
tidligere. Haandgerning, hvori der ikke før havde været under
vist ved Skolen, blev saaledes optaget som obligatorisk Fag. Men
da der tidligere frivilligt og udenfor Skoletiden var undervist i
Haandgerning i den Borchske Haandgerningsskole, knyttedes den
obligatoriske Undervisning i Faget til denne Skole, og der ansattes
en Medhjælperinde for Haandgerningslærerinden med en aarlig
Løn af 200 Kr.
Ligeledes i 1888 fik Friskolens Førstelærer Titel eller Prædikat
af Overlærer, og ved en nyoprettet Klasse med to Afdelinger an
sattes en Lærerinde med 800 Kr. i aarlig Løn stigende med 50 Kr.
hvertandet Aar til 1000 Kr. Ved Skolen virkede iøvrigt i Aaret
1888 to Lærere og to Lærerinder.
I Real- og Borgerskolen undervistes med almindelig Forbere
delseseksamen som Maal, og Eleverne var fordelt i 5 Klasser med
følgende Timetal: 5. Klasse (ældste) 34 Timer ugl., 4. Kl. 35,
3. Kl. 35, 2. Kl. 34 og 1. Kl. 33 Timer. Ved Skolen virkede ialt
fem Lærere. Og i Borgerskolen for Piger var der en 2. og 1. Klasse
med hver 30 Timers ugentlig Undervisning, og ved denne Skole
virkede to Lærerinder. En Gymnastiklærer og en Pedel var fælles
for alle de kommunale Skoler. Men der var naturligvis ikke Tale
om at undervise de kvindelige Elever i Gymnastik.
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Overslaget for Holbæk kommunale Skolevæsen i 1888 viser en
Udgift paa 15,100 Kr. Men det maa tages i betragtning, at de?er efter, at Skolekontingent, der er budgetteret til 3500 Kr. og
findes andet Steds paa Kommunens Overslag, er fradraget, at
der i de 15,100 Kr. mangler Udgifter til Afdrag og Renter, og at
der ikke er taget Hensyn til, at Friskolen i det Aar blev udvidet
baade med Hensyn til Lokaler og Skoleplan.

Skolevæsenets Overslag ser saaledes ud:
1. Lønninger:

a. til Overlæreren ved Borgerskolen ..................
(kontant Løn 600 Kr., 50 Tdr. Byg 450 Kr.,
Huslejegodtgørelse 250 Kr., Godtgørelse for
Højtidsoffer 570 Kr.)
b. til Andenlæreren ved samme Skole ..............
(kontant Løn 600 Kr., 50 Tdr. Byg 450 Kr.,
denne Lærer, der tillige er Kordegn, har Fri
bolig)
c. til Tredielæreren ved samme Skole..................
d. til Fjerdelæreren ved samme Skole ..............
e. til Femtelæreren ved samme Skole ..................
f. til Førstelæreren ved Friskolen ......................
(kontant Løn 700 Kr., 50 Tdr. Byg 450 Kr.,
Huslejegodtgørelse 250 Kr.)
g. til Andenlæreren ved samme Skole ..............
kontant Løn 300 Kr., 50 Tdr. Byg 450 Kr.,
denne Lærer har Fribolig)
h. Lærerinden ved samme Skole .........................
kontant Løn 200 Kr., 331/s Tdr. Byg 300 Kr.,
denne Lærerinde har Fribolig)
i. til den ene Lærerinde ved Borgerskolen..........
k. til den anden Lærerinde ved samme Skole ...
l. til Religionslæreren ved Borgerskolens Pige
afdeling ...........................................................
m. til Gymnastiklæreren........................................
n. til Pedellen ........................................................
(herunder er indbefattet 8 Kr. for Budtjene
ste for Skolekommissionen. Pedellen har fri
Bolig og Brændsel af Skolens Beholdning)
o. Brændsel til Lærerne (18 Favne Bøgebrænde).
Heraf erholder Over- og Andenlæreren ved
Borgerskolen samt Førstelæreren ved Friskolen
hver 4 Favne, Tredielæreren ved Borgerskolen
og Andenlæreren samt Lærerinden ved Fri
skolen hver 2 Favne ........................................

1870,00

1050,00

1120,00
1600,00
1300,00
1400,00

750,00

500,00
400,00
400,00
144,00
350,00
300,00

425,00

11,609,00
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2. Skolebygninger, Inventarium og Undervisnings
rekvisiter:
a. Reparation ved Skolebygningerne......................
600,00
b. Skatter af samme................................................
90,00
c. Rengøring...........................................................
125,00
d. Brændsel til Skolerne........................................ 1000,00
e. Anskaffelse og Vedligeholdelse af Inventarium
og Rekvisiter til Undervisningen......................
400,00
f. Leje af Svømmebro............................................
90,00
g. Leje af Gymnastiklokale.....................................
200,00
-------------3. Andre Udgifter:
a. Skatter af Hørby Sogns Kongetiende ..............
146,00
b. Landemodsexpenser .....................................
6,00
c. Understøttelse af Jfr. Maaghs Legat..............
80,00
d. Fønss’ Syngeskole ............................................
120,00
e. Tilskud til det Borchske Legat for Holbæk
Fattigskole ........................................................
240,00
f. Godtgørelse til Skolelærer Kapel i Merløse
for den Indtægtsformindskelse, som er paaført
ham ved forskellige Ejendommes Indlemmelse
under Holbæk ....................................................
18,76
g. Forskellige Udgifter ........................................
375,24
(herunder eventuelt Tilskud til den for Over
læreren normerede Minimums-Lønning af
2400 Kr.)
-------------Ialt

2,505,00

986,00
15,100,00

I denne Forbindelse kan det oplyses, at hele Overslaget over
Holbæk Kommunes Indtægter og Udgifter for Aaret 1888 balan
cerede med 64,076 Kr. 10 Øre, og at den samlede Skatteudskriv
ning udgjorde 46,950 Kr., deraf Grundskat 1650 Kr., Husskat 3800
Kr. og Formue- og Lejlighedsskat 41,500 Kr. Overslag er imidlertid
ét og Regnskab noget andet. Regnskabet for Holbæk kommunale
Skolevæsen i 1888 viser, at den samlede Udgift blev paa 26,967
Kr. 43 Øre, hvoraf Kæmnerkassen maatte betale 19,586 Kr. 83
øre eller 4486 Kr. 83 øre mere, end der regnedes med, da Over
slaget blev vedtaget af Byraadet. Overskridelsen skyldtes bl. a.,
at der paa Reparation og Udvidelse af Skolebygninger blev ofret
8100 Kr. 21 Øre, og at Lønningsudgiften steg til 12,403 Kr. 12
Øre, hvad der maa antages at hidrøre fra den Udvidelse af Loka
ler og Skoleplan, der skete i dette Aar.
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En „Ekstrakt af Regnskabet for Aaret 1888 vedkommende Skole
væsenet i Holbæk Kjøbstad“, der findes trykt i „Udtog af Holbæk
Byraads Forhandlinger", der i det væsentligste har været Kilden
til de i denne Artikel meddelte Oplysninger, ser saaledes ud:
INDTÆGT:
Fønss Legat ..........................................................................
Maaghs Legat .......................................................................
Kapellanjord .......................................................................
Hørby Kongetiende...............................................................
Afgift af Arnakke Skole.......................................................
Bidrag fra Amtsskolefonden ................................................
Skolekontingent (fra Realskolens 85 Børn og fra Borger
skolen for Piger 21 Børn) ....................................................
8. Skolemulkter .......................................................................
Tilskud fra Kæmnerkanen .......................................................

3602,00
29,52
19586,83

Ialt

26967,83

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

120,00
80,00
671,24
2071,84
6,00
800,00

UDGIFT:
1. Lønninger (foruden 3 Friboliger til Lærere og
1 Fribolig til Pedel) ............................................ 12403,12
2. Skolebygninger, Inventar og Undervisningsre
kvisiter:
a. Reparation og Udvidelse afSkolebygninger... 8100,21
b. Skatter ...........................................................
75,50
c. Rengøring ...........
157,27
d. Brændsel til Skolerne .....................................
965,50
e. Inventariesager ................................................
709,98
f. Svømmebro og Gymnastiksal.........................
290,00
-------------2. Andre Udgifter:
a. Skatter af Hørby Tiende .................................
146,79
b. Landemodsexpenser .....................................
4,39
c. Understøttelse af Maaghs Legat (Konfirma
tionsklæder) ....................................................
80,00
d. Fønss Syngeskole ............................................
96,00
e. Tilskud til Borchske Legat (Haandgerningsskole) ...................................
240,00
f. Godtgørelse til Lærer i Merløse Sogn ..........
18,76
g. Forskellige Udgifter ........................................
54,68
-------------4. Bidrag til Amtsskolefond (for 1887).....................................
5. Rente til Borchske Legat (Friskolen) .................................
6. Afdrag og Rente til Sparekassen (Friskolen).......................
7. Afdrag og Rente til Livsforsikringsanstalt(Realskolen) ...
Ialt

10298,46

640,62
521,73
216,00
437,50
2450,00
26967,83
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Til Sammenligning kan det anføres, at Overslaget over Holbæk
Kommunes Indtægter og Udgifter for Aaret 1951—52 paa Kon
toen „Skolevæsen" for Kommunens Vedkommende udviser en
Udgift paa 693,000 Kr., og at Udgiften til Skolevæsenet i Regnskabsaaret 1950—51, det sidste Aar, der indtil nu, da dette skri
ves, er aflagt Regnskab for, har udgjort 711,934 Kr. 70 Øre, efter
at der er fratrukket meget betydelige Statstilskud, samt at Børne
tallet i de kommunale Skoler nu udgør 14—1500 eller ca. 4 Gange
saa mange som i 1888. Ligeledes til Sammenligning kan det anfø
res, at den samlede Skatteudskrivning i 1950—51 i Holbæk Kom 
mune androg et Beløb paa 3,691,870 Kr. 44 Øre.

Alfred Hansen.

Af Familien Borchs Saga
Af Fanny Fang.

Det eneste, Du kan tage med Dig,
er det, Du har givet bort.
Isak Dinesen: Babettes Gæstebud.

Den 3. Februar 1837 døde Købmanden Anders Borch i Hol
bæk. Hans Hustru, Inger Eleonore Kornerup, var død elleve Aar
forud, 1826. Naar begge Ægtefællers Navn endnu i Dag er i Live,
skyldes det uden Tvivl i Særdeleshed de Dispositioner, som de i
Forening havde taget angaaende Fordelingen af deres Efterladen
skaber. Bestemmelserne bestaar endnu i Form af et Familielegat
og i Legater til Gavn og Fremme af forskellige Formaal vedrø
rende Holbæk og denne Bys Beboere. Ved Holbæk Kirke er An
ders Borchs og Hustrus Gravsted med Mindesten med Inskrip
tion endnu bevaret, og i Kirkens Forhal findes en Marmortavle
med Indskrift, en Redegørelse for Legaternes Art. Over den i
1930 nyopførte Ejendom, paa samme Sted, hvor Borchs Hus laa
paa Hjørnet af Algade og Bysøstræde, har den nuværende Ejer
ladet den Kobberplade med Anders Borchs Navn opsætte, som
Borch selv i 1790 prydede sit dengang nyopførte, smukke Hus
med ud mod Byens Algade.
Det skulde saa være alt, hvad man med Rimelighed kunde vente
at finde efter de to Flolbækborgere. Men saadan er det ikke. End
nu i Dag, 115 Aar efter den sidstes Død, er det muligt baade at
staa overfor Ejendele, der har staaet i deres Hjem, og at tage en
Slægtsbibel i Hænde, hvori Købmanden Anders Borch selv har
nedskrevet personlige Oplysninger og ogsaa enkelte Ting af Inter
esse derud over.
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I „Fra det gamle Holbæk“ I, Side 111—24 har Albert Thom
sen givet en Skildring af Borchs Ejendom, dens Indretning og
Anvendelse og tillige meddelt en ret udførlig Opgørelse over
Borchs Dødsbo, hvoraf man kan danne sig et Billede af Køb
mandshjemmets Inventar og Ejendele. I Fortegnelsen nævnes
baade nogle af de Ting, der endnu eksisterer, og den Slægtsbibel,
af hvis Indhold der her skal fortælles. Men hvordan var de Men
nesker, der fattede Beslutningen om deres jordiske Gods For
deling, hvem var de, og hvor kom de fra? Det er umuligt at
nævne dem og deres Navne uden samtidig at klargøre Forbin
delsen med Roskilde, hvorfra de stammede, og lidt af Tidens til
svarende Forhold der.
I flere Aarhundreder, indtil c. 1870, havde hver større By sine
Købmandsdynastier, Familier, hvor Sønner gik i Fædres Spor gen
nem flere Generationer. Ved deres Magt over Handel og Van
del, ved Forpagtningen af den forhadte Konsumptionsskat, ved
deres store Landbrug, Fedestalde forbundet med Brændevins
brænderier m. m., kunde de efter Tidens Forhold blive velstaaende
Folk, der kom til at eje endnu mere, fordi de havde Evne til at
tilkøbe sig Byernes bedste Ejendomme. At saadanne Folk, naar
de økonomisk kom op, blev valgt, blandt de faa vælgelige til
Byens betroede Poster, som eligerede Borgere, Raadmænd, Over
formyndere og Stadsofficerer i Borgervæbningen, faldt af sig selv.
De var jo tillige som Regel Byernes største Skatteydere. Disse Stil
linger forlenede dem med Værdighed og skabte vel nok fra andre
Borgeres Side gennem en Aarrække Respekt om deres Personer
og deres Navne.
Indtil Midten af det 18. Aarhundrede var Navnet RasmussenLange dominerende i Roskildes Købmandsverden, men da ebbede
Navnet ud, og to unge Mænd, Anders Andersen Borch og Peder
Christensen Kornerup, rykkede frem. De havde begge henholds
vis i 8 og 10 Aar staaet i Lære hos Købmanden Johan Nielsen
Lange i Roskilde, men overtog nu med 7 Aars Mellemrum to af
Byens daværende største Købmandsgaarde og Forretninger. Der
til kom, at de begge dannede store Familier, der i c. 150 Aar kom
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til at dominere Byens Handelsliv. Særlig karakteristisk for disse
Familier og tillige for to andre Købmandsfamilier, Bruun og Brønniche, blev deres overmaade talrige indbyrdes Giftermaal, hvor
ved de dannede et helt lille Bysamfund for sig.
I 1742 købte „velagtede unge Kiøbmands Karl“, saadan beteg
nes han i Skødet, Anders Andersen Borch Gaarden, nu Nr. 12
paa Algade i Roskilde. Han var Søn af en Handelsmand og Kirke
værge i Frederiksborg, senere Kordegn og Klokker i Slangerup,
Anders Jensen Borch, der var født i Roskilde 1684. En til af hans
Sønner, Ebbe, nedsatte sig ogsaa i Roskilde som Købmand paa
Børsen ved Havnen, og fra disse to udgik den Borch’ske Familie,
af hvis Medlemmer nogle skal omtales her. Sønnen Ebbes Dat
ter, Inger Dorthe Borch, gav i sit Ægteskab med Købmanden
Søren Bruun sit Bidrag til Familieforøgelsen med sine femten
Børn, 11 Døtre og 4 Sønner. Af disse blev 6 Døtre kendte Borcher’s og Kornerupper’s Hustruer.
Anders Andersen Borch giftede sig, samme Aar han nedsatte
sig, med Anna Briinnich, Datter af en anden talrig RoskildeSlægt, Drejerfamilien Briinniche. Parterne var henholdsvis 21
og 20 Aar gamle. Efter alt at dømme er man begyndt i det min
dre, men baade Forretning, Familien og Omgangskredsen er for
bavsende hurtigt steget i Anseelse og Værdighed. Allerede 1753
tituleres Borch Seigneur, en Betegnelse kun for bedrestillede, for
Standspersoner. Men trods økonomisk Opkomst har almindelig
Dannelse, slet ikke boglig Dannelse, endsige Oplæring i almin
delig Retskrivning, øjensynlig ikke staaet videre højt. Anders Borch
giver selv det bedste Bevis herpaa, — selv om hans Retskrivning
sikkert ikke er særlig for ham, men hører hans samtidige til. I
1768 har han købt sig en stor, smukt trykt Bibel fra Christian den
Fjerdes Tid, og deri paa vedhæftede Blade gjort en Del Opteg
nelser. Den er endnu i Dag i tyk, velholdt Læderindbinding, for
synet med Malmhjørner og Beslag og lukkes af to tilsvarende
Spænder. Paa dens Titelblad staar: Prentet i Kiøbenhavn ved
Melchior Martzen Anno M. DC. XXXII. Om Bibelens Skæbne
fortælles ligeledes paa Titelbladet:
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Denne Bibel hører mig Hans Pedersen udi Jandrup Præstegaard thil, oc hauffuer met Materien og binden kostet mig X
daller R
Juleafften 1634
Aff denne S. Mands Arffvinger haffver jeg underskrevne mig
denne Bibell tillforhandlet, oc derfor nu mig Egentlig oc Referdeligen tilhøre,
Vardæ 15. Martii Anno 1658
Peder Pedersen Synderhoe, Gudz hellige Ordz
u- vær dig Thiener till S. Nicolai udi Varde med
egen Haand

BIBL1A
Paa Danske eller Himmelbog.
Denne Bibel till Hører Peder Lauridsen Raad Mand i Ribe ock
Er arfvet Effter SI Peder Nielsen paa Lunderop.

Den sidste Ejer er Anders Borch. Han har selv skrevet:
— 1768 Til Kiøbte ieg mig denne Bibel for 7de Rdr Gud lad
mig og mine børn bruge den Gud til ære dem og deres børn til
evig Sallighed det ønsker ieg, med,
— Jesus ieg mig ingiver
med Hiertte Siæel og Aand
ieg mig til ham inskriver
see hær min ægen haand.
A Borch.

Paa et følgende Blad læser man:
I Jesu Christi Velsignede Naun:
O give det Gud Vii efter dine Bud kunde os saa skicke til
Sammen at Vi med dig i Vindelig i Himerig kunde leve i Salig
hed ammen. Paa min Fødsels Dag d: 13 July 1769, da ieg ved
Guds Naade hafde naaet den Alder 48 Aar.
A. Borch.

Anders Borch har altsaa benyttet sin Fødselsdag 13. Juli 1769
til at skrive første Gang i sin Bibel. Derefter kommer saa hans
Bestemmelse om, hvem der skal have Biblen efter ham:
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— Denne Bibel eller Himel Bog tilkiøbt ieg mig 1768, hvilcket
ieg efter min Død har Distineret, min ældste Søn, som paa den
tiid lever, og er dette min Villie at den uden Betaling og paa
ancke af de andre Søskende skal arves efter Søn til Søn, af den
længst levende, og Siden efter Sønnerne til den ældste Datter og
Saa fremdeles, for icke at korne af Familien, hvilcket ieg haaber
af mine Børn, at efter leves, lige som ieg og her vil have dem om
bedet at de fligtig læser her i og Ransager Skriften og Guds or,
hvortil ieg hiertelig ønsker den gode Barmhiertige Gud vil af
Naade imod sine Henders Gierninger give dem lyst og hiertelig
Kærlighed, fligtig at læse og betragte den hellige skrift Gud til
ære dem selv til Salligheds beste. Gud gif dem det i Sinde at love
deres frelser goed hvad heller de er ude eller inde hand lædske
deres anger fuld moed.
Borch.

Det første og iøvrigt følgende Indtryk, man faar af Anders
Borch’s Skrivemaade og tilsyneladende dybt religiøse Formulering
af sine Tanker, har svært ved at virke naturlige eller overbevisende
for en Nutids Læser. Snarere virker denne bibelsk prægede Form
tillært eller som en Besværgelse, man ikke turde undlade overfor
højere Magter. Tanken falder iøvrigt paa den Aandsføde, der har
været almindelig paa hans Tid, hvilket f. Eks. Bogbestanden i et
Købmandsdødsbo fra hans Tid udviser. Der nævnes Bøger som
Johan Arends: Sande Christendom, Salmebøger, Dr. Lassenii bi
belske Mirakler og bibelsk Kjerne, Lassenii Trøstetale og Otto
Weyses Gudelige Opmuntring.
Ved sin 50 Aars Dag fortæller han i samme Sprog om sin Fa
ders kærlige Opsigt og Omsorg for ham til hans Kristendoms
Forfremmelse til hans 14. Aar, hvorefter „den goede Guds aans
Styrelse lesagede mig i Tieneste til Kiøbmandskab i Roeskilde“.
Da han blev Karl, 21 Aar gammel, lærte han først at erkende
sin Ufuldkommenhed og mærkede atter „den goede Guds Aans
ledsagelse paa den rette Vey at nedsætte mig paa æegen Haan
at hanle hvor til den Barmhiertige og goede Gud gaf Löke og
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Velsignelse i mit faaretagende“. Samme Guds Aands Styrelse
ledte ham samme Aar til Ægtestanden: „1742 d. 7. Nobr. hafde
ieg Brøl up med min første Koene, vedhende Herren velsignede
os, i 20 aar vi var sammen med 10 Børn, hvor af de 6 leever efter
deres si Moder Som døde 1762 d: 4 May“.
Anders Borch glemmer aldeles at nævne baade sin første Kones
og sin anden Kones Navn, vel ogsaa typisk for hans Tid. Der
imod har han optegnet alle ti Børns Fødsels- og Daabsdag, og
hvem der har baaret dem til Daaben. Fadderne har været af
samme jævne Borgerlag som Familien selv, i Begyndelsen mest
Naboer. Den ældste, levende af Sønnerne var Anders Borch, der
blev født den 23. Nov. 1753. Derefter følger Sønnen Jacob, født
1757.
Efter Hustruens Død i Maj 1762 giftede den nu ansete og vel
havende Købmand sig atter samme Efteraar med Amtsforvalter
Fugls Datter, Karen Margrethe. To Aar efter fik Ægteparret deres
første Barn, en Datter, der indtil 1774 efterfølges af 7 Søskende.
— Mens det hidtil i Optegnelserne har heddet „min Koenes Mo
der eller Lars Hansens Koene“, der har holdt over Daaben, mø
der man nu Navne paa højerestaaende Faddere, der kaldes Madame’r, og min Koenes Moder betegnes med Sviger Mama. An
ders Borch har forlængst besteget Rangstigen.
Anders Borch maa senere have gjort disse Optegnelser eller
ogsaa har han paa et senere Tidspunkt i Marginen gjort nogle
Tilføjelser, for ogsaa Børnenes Død, Giftermaal og desl. er note
ret. Ud for det sidste Barns Fødsel d. 19. Dec. 1774 har Borch
skrevet:
han døde 1777 d. 3 July, da han var paa tredie Aar samme
dag som ieg og min koene, fra Holbek, da vi hafde følget de unge
Brudepar hiem saa vi slap Glæde og tog imod Sorgen.
Hvert Aar paa sin Fødselsdag har Anders Borch i Roskilde
gennem 22 Aar skrevet og nedbedt Velsignelse, Barmhjertighed,
Naade og Tak over sit Liv. Det sidste Aar er 1793.
Paa de følgende Blade er det Sønnen, Købmand Anders Borch
i Holbæk, der med sin noget mere regelmæssige Skrift fortsætter
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Optegnelserne. Han begynder med en Skildring af Faderens Be
gravelse fra Roskilde Domkirke, har afskrevet Pladeindskriften
paa Kisten og Salmerne, der er sunget ved Højtideligheden d.
30. Dec. 1793. Først den 23. Nov. 1803, da Borch fylder 50 Aar,
begynder han at tale om sig selv.
Efter Faderens Ønske er Bibelen gaaet i Arv til ham som æld
ste Søn. Ikke uden Virkning har Faderen Gang paa Gang ønsket,
at hans Børn vilde gaa i hans gudfrygtige Fodspor. Tonen og Spro
get i Optegnelserne er i hvert Fald den samme hos den holbækske Anders Borch som hos den roskildensiske. Kun er Holbækkøbmanden noget mere meddelsom og indfletter nu og da
nogle autentiske, aktuelle Oplysninger, som det i Dag ikke er
uden Interesse at læse. Sproget og Bogstaveringen lader meget til
bage at ønske, men er dog i Overensstemmelse med Sproget i an
den samtidig privat Dagbogsoptegnelse fra Personer af samme
Lag.
Sandsynligt er det, at det er Anders Borch’s Fader i Roskilde,
der har købt Købmandsgaard og Forretning i Holbæk til sin 24aarige Søn. Det skete i Februar 1777. Samme Aar, den 3. Juli,
giftede han sig i Roskilde med Inger Eleonore Kornerup. Hun var
ældste Datter af den nævnte anden unge Købmand, Peder Kor
nerup, der fra 1740’erne slog sig op i Roskilde. Inger Eleonore
var født 1759 og saaledes kun 18 Aar gammel ved Giftermaalets
Indgaaelse.
Den 23. Nov. 1803 kunde Anders Borch derfor skrive i Bibe
len:
1803 slutter jeg mit 50 aar, og har nu været gift med min Kone
Inger Eleonore Borch, født Kornerop, i 26 Aar 19 uger 1 dag.
Men hvorledes har jeg tacket min store Gud for saa megen God
hed, og Naade, han har beviist mig til denne dag, og giort for
mig. O store og Barmhiertige Gud og Himmelske Fader. Jeg Maae
Nedkaste mig for dine Föder og bede om Naade, O Gud giv mig
forstand, og oplysning, nemme og Huekommelse at bevare det
hellige ord, jeg hører af din Tienere, og jeg maae bevare det i
mit hierte. Store og gode Gud forsøg mit Hierte, Prøv mig og
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forsøg hvorledes jeg bevarer det, og See om jeg er paa den Rette
Vey. Herre Bevar mig fra unde Mennisker, Som agter at nedstøde mig, og giøre mig fortred, men vad kand de giøre mig, naar
min Gud er med mig, ja de kand ey Røre et haar paa mit hoved,
det har jeg ofte Set prover paa. Tacker Herren for saa megen
Godhed imod din Ringe tiennere. Jeg har ofte haft store prøver,
paa at min Gud har hiulpet mig i. farer, ja mange gange, ja utalige
gange.
-----------O allerkiereste Gud og himmelske Fader, Tack være
dit Naun for saa meget Got, du til denne Dag, har beviis, og vad
bliver at giøre for mit usle Menniske. Ja hav Tack for du har ladet
mig komme til Verden af Christelige og gode Forældre. Og der
til undt mig i mit Ægteskab en god Egte Fælle at leve med, Som
er en Lycksalighed her paa Jorden. O Gud bevare os begge fra alt
undt, og lad hinde leve med mig i mange aar, O Tack for al din
Velsinnelse du har lagt i hvor handel og Vandel, at vi ey har haft
nødig at trænge til hvores Venner. Vem har jeg da at Tacke for
saa mange Velgierninger, uden min Gud, hav da Tack store og
Barmhiertige Gud og himmelske Fader, med Sønnen Jesu for alt
den Megen Velsinnelse, Naade og Godhed, som mig er beviist
til denne Dag.
------- Han beder om at „blive mere fyrig i Bonnen“ og citerer
„Davigs Salmen 27, Capitel 9 Wers, O Herre skiul ikke dit An
sigt for mig“ — og ender med en lille Variation af det samme Vers,
som hans Fader indledte sin Bibelskrivning med: Dig Jesu jeg mig
giver med hierte Siel og aand, jeg mig til dig inskriver med æegen
haand og Mund.
Efter 10 Aars Forløb, d. 23. Nov. 1813, skrev Borch atter i Bibe
len. Han havde ikke formøblet Tiden, men stadig befæstet sin
Virksomhed, og alt var gaaet fremad. Gennem de forløbne Aar
havde han fornyet sine Bygninger og opført sit smukke Beboelses
hus ud mod Algade, men Tiderne var nu daarlige. 7 Aars Krig
havde hærget Landet, „og Gud har dog sparet os“. Han skriver
om de sørgelige Begivenheder, om „Engelsmanden“, som kom
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„med en Mægtig FJaade, og der ved borttog halve hvor Flaade,
med mere som han bort tog fra Toyhuset“, om de spanske Trop
per, som blev Uvenner med de franske og derfor blev ført bort
„som var löcke for Dannemark, da de haft koestet for meget for
landet at Føde saa mange. Imilertid har vi haft den meest fortred
af vores ægen Tropper, da armeen som blev holdt i de mange
aar var alt for stoer for dette lidet land, der ved blev formeret
saa mange skatter, som Tryckede heele landet.“
Han fortæller dernæst om Pengenedskrivningen, om den tryk
kende Skat af 8 pCt. af alt, hvad man ejede, „derefter at alle
Gaarde, huuse, med Iiorder atter Maatte udbetale som heftelse
til Rigsbanken, vem der ey kunde betale da at svare 6 pro C. til
Rigsbanken. Med saa mange andre skatter, som blev paalagt, hveit
Aar, Som vilde blive all for vidt löftig at opregne.“ Han takker
nu Gud for Krigens Ophør, og for at han har sparet Byen „for
Ildens Vaade“, hvor „der to gange i disse aaringer har seet far
ligt ud for denne bye, i faldt du ey holdt din haand over os“
Han føler, han maa takke Gud alle sine Dage, „som har været
mig saa naadig, og bevaret mig fra saa Mange udlöcker. O Gud
gaae icke i Rette med et skrøbeligt udsel orm, som har syndet alt
for meget, men giv mig Forstand til at frygte og ære dit Naun,
og fortryde af mit hierte de mange synder jeg har begaaet.“ Han
fortsætter atter med Citater af Davids Salmer og takker for de
Aar, Gud har ladet ham opleve sammen med sin Kone. — I dag
paa min Fødselsdag. Holbeck d. 23 Nobr 1813.
Borch

De følgende Blade i Bibelen er helliget Familieoptegnelser. An
ders Borch og hans Hustru forblev barnløse, men som sin Faders
Efterfølger har han troligt opnoteret en stor Del Dødsfald, Bryl
lupper og Fødsler hørende til Familien. Og Familien blev talrig.
I hans Faders to Ægteskaber var der ialt født 18 Børn, i hans Svi
gerfaders ligeledes to Ægteskabér ialt 21 Børn, hvoraf de 14 blev
gift og atter fik Flokke af Børn. — Hans eneste Helbroder, Jacob
Borch, f. 1757, der var blevet Faderens Arvtager af Gaard og
Forretning i Roskilde, døde 20. August 1821. Til hans Begravelse
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fulgte Anders Borch, der imponeret noterer i Bibelen, at Følge
skabet var 40 St. „der var en Biskob, en Amts Provst og 6 Præster“. Jacob Borch, gift med Else Cathrine Bruun, efterlod sig to
Sønner og tre Døtre. Datteren Inger Bolette var netop den 9. Aug.
blevet viet til Pastor Hans Peter Boye Hertz af Svigerfaderen,
Biskop Hertz fra Ribe. Amtsprovsten, det har været Eiler Ham
mond, var blevet hans Efterfølger som Domprovst i Roskilde, —
rimeligvis derved det fornemme Præstefølge.
Den Notits, der har mest Interesse for nærværende Udredning,
er følgende:
1821 d. 24. Nobr.
— Løverdagen hafte Jacob Kornerup junior Bryllop med Jomfr
Grete Moller, og Söndagen et lille Bal, hun kom ind med Jacob
d 27 Nobr formedag Klocken 10 Slet, og Torvedagen der paa den
1 Decbr. kom den udlyckelige Ildebrandt Kloecken 6 om aftenen.
— Det var dette unge Par, som Anders Borch og hans Hustru,
i Mangel af Arvinger, havde udset til at være deres Efterfølgere
i Holbæk.
Den 23. Nov. 1823 er der atter gaaet et Tiaar, og Anders Borch
fylder 70 Aar. Atter skriver han og atter takker han Gud for de
Aar, „som er for os gaaet saa lyckelig og frem for mange andre
Mennesker". Atter har Gud ogsaa synlig holdt sin „velsinede
haan" over ham, ikke mindst den 1. December 1821, da han og
hans Kone nær var indebrændt. Han skriver:
„Jeg hafte soel min Gaard til Jacob Kornerup d. 5. Marti 1820
og efter Contraqten skulde han have den 11 July 1821 men for at
vise ham den artighed, saa lod jeg ham faae den 24 April 1821
med Kiöbmands Vahre efter indkiöbs pris dog Noget udav mit
æget kiøb, og uden at opholde med hanlingen, stod jeg op Klo
cken 5 om Morgenen, og over lod ham den alt ved Bodens Op
lukning, da det var en af de største gaarde her i byen, saa forbe
hold jeg mig, en længe til beboelse for min Kone og mig, saa
længe det er Guds behagelige Vilje at vi skal leve, med den halve
have. Men ved Jacob Kornerups udforsigtighed kom der Ild i den
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længe op til hvores, i et Kammer op til hvores Senge, eller mug
lig i Kiøkken, dog var det formodentlig i Kamret. Vi gamle Folk
vidste icke af Ilden føren den Brende ud af Taget, og Folk kom
til Porten for at ville op brække samme, føren hvores Karl kunde
faae den saa hastig op lucket.“ — Netop den Aften var det en
skrækkelig Storm med Regnvejr, og alle var af den Mening, at
Ilden vilde brede sig til mange Huse, da den „Rasede og flöye
langt op ad Gaden“, men til alt Held var „Vinden ey nær saa
stærk paa min lenge Som paa Apotheket“. Nogle hundrede Tagspaaner maatte kastes af Borchs Tag for at faa Sprøyten derop,
men da Morgenen kom, var Ilden standset „Ved den gode Brand
anstalt og til med kom Strax fra Landet, en 6 Spröyter for uden
Byens 2de gode Spröyter. Saa maatte Mange tilstaae, at det var
et Merackel, og en Godhed af Gud som holt sin haand over os
alle.“ Dagen efter kunde man hverken se eller lugte Branden.
„Det forstaar sig“, fortsætter han, „jeg tabte meget som blev
staalet bort, og maatte op føre en Gauvl for min lenge, Som ko
stede mig 120 Rbd., men saa skule Jacob Kornerup igen betale
mig, Som ey skete. Jeg gav ham dog 4000 Rbd. for uden adskillige
andre ting som han fick i Kiöbet om trent for 1400 Rbd., men
ingen Tack af ham for noget. Til Brandfolkene gauv jeg 200 Rbd.
for de skulle giöre deres bedste, som de og giorte. Til den tiid jeg
over lod mit sted nemlig 3 Paaskedag, den 23 April 1821 var
den sidste dag, jeg hanlede, den 8 July 1777. den første dag, jeg
begynte min hanling i Holbeck, altsaa som Kiöbmand har hanlet
i 43 aar mindre 10 uger 5 dage. O Tack store aid gode Gud for
den tiid, du har været mig saa god, at give mig din Velsignelse,
imin Hanling, uden din Velsignelse kand al hvor Stræbning ey
hilpe.“
Anders Borch fortæller derefter om sine testamentariske Be
stemmelser:
„Da nu den gode Gud har betroet mig det jeg har saa er det
min skyldighed at tenke paa den Fattige imen Mand lever. Min
Kone og jeg har derfor mellem os op Rettet et Testamente af 2
July 1823 der i til staaet til de Fattige i Holbeck, efter bemeldte

48

FANNY FANG

Testamente = 50 000 Rbd., og til Holbeck kiercke for uden 2000
Rbd., Foruden til hvores Brodere og Söstere etc., Begge en Capitail
for los ud af boet = 114 900 Rbdal i Sölv og Sedeler, efter be
meldte Testamente, for uden videre, vad det inde holder, alt
efter Begges hvores død. Hvem har vi nu at tacke for dette, at
vi kand giöre den Fattige got, efter hvores død, uden allene den
Gode Gud i Himmelen, som har lagt sin Velsinelse i hvor handel,
at vi kand giöre dette, som er og Got for en deel af Familien, Som
kand behøve Samme. Ja mange Ting er og skeet i disse 10 Aar,“ Anders Borch omtaler en slem Pest-Byld, han har haft i 1814,
som nær havde kostet ham Livet, og at han i 1815 maatte lade
„tre Gevester“ tage af i Hovedet, „der var en stoer pine derved
Atter gentager han sine nærmestes Død og sin Kones Sygdom,
„saa jeg hafte ikke tengt at hun hafte levet“. Han ender sin Op
tegnelse med at erkende sin bestandige Skyldfølelse, men ogsaa
Taknemmelighed over sine Kaar, overfor Gud. Endnu i tre Aar
efter det 70de har Borch hvert Aar skrevet i Bibelen, bestandig
ikke glemt at takke og lovprise for de „mange godheder“, som
Ægteparret „har nyt, ja Frem for mange andre Mennisker“. I
1824 nævner han dog, at han har lidt store Tab paa Eriksholm,
paa Nyvang og hos en Mand i København, ialt „57,300 Rbd. Syl“
„Men naar jeg nu kan være saa lyckelig at have Guds Naade og
Venskab, saa er jeg mere lyckelig“. Atter gentager han Tak og
Lov for, „at vi inu kand leve, uden at trenge til hvore Venner,
det er jo en stor lycke. Herre frels mig fra mine fiender, og beskiærm mig fra dem som sætte sig imod mig------I Jesue Naun ammen
Borch.

Man ved ikke noget om de gamle og de unges indbyrdes Færd
i Købmandsgaarden i Holbæk. Efter de Smaabemærkninger, der
er faldet i det skrevne, synes Forbindelsen at have været noget
kølig.
Unge Jacob Kornerup var Fru Borchs Brodersøn, en Sønnesøn
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af Købmanden Peder Kornerup. Hans Fader var Købmanden
Jacob Kornerup i Roskilde, og hans Moder hed Marie Elisabeth
Bruun. Disse Forældre havde ialt 16 Børn. Unge Jacob Kornerup
var 24 Aar, da han kom til Holbæk, hans Kone, Margrethe Mul
ler, Datter af Forpagter Muller og Hustru, født Mellerup, kun
19 Aar. De fik tre Børn. En Datter, der maaske kunne tænkes at
have været en Opmuntring for de gamle barnløse Borchs, fødtes
og døde 1825. To Sønner fødtes senere efter Fru Borchs Død,
maaske har de to Smaadrenge livet lidt op i Anders Borchs stille
Enkemandsstand. Han sad til sin Død i sit gamle Domæne, men
havde de sidste 16 Aar maattet overgive Styrelsen til de unge.
Gennem Boopgør og Skifte ved man derimod lidt mere om
det Borchh’ske Hjems Indretning og Ejendele, derimod meget lidt
om Personerne og Leveforholdet. Men mon man ikke, uden at
tage meget fejl, kunde anvende en Omtale og Bedømmelse, ser
udefra, af Livet i Købmandsfamilierne i Roskilde og overføre det
paa Hjemmet i Holbæk?
I Domprovstedatteren Fru Elise Fich’s f. Hertz’ Memoirer fra
samme Tid: Domprovsten i Roskilde, skildrer hun de Borch’ske
og Kornerup’ske Personer og Hjem i Roskilde. Hun, der selv kom
fra et Embedsmandshjem, hvor de timelige Goder ikke var til
Stede i slet saa rigeligt Mäal som i Købmandsfamilierne, omtaler
dem som grundmurede, velstaaende, velhavende Folk. Mange
Aar efter hendes Ungdomstid, som Memoirerne omfatter, gen
kalder hun sig i Erindringen unge Jacob Kornerups Forældre
hjem, hvorfra hendes Broder, Præsten H. P. B. Hertz, hentede
sin første Kone, Maria Elisa, der døde efter et Aars Ægteskab.
Hun fortæller dernæst om Købmanden Jacob Borch’s Hjem, hvor
fra Broderen hentede sin anden Kone, Datteren Inger Bolette, og
om sin Broders, cand. jur. Christian Ehlers Hertz’s Giftermaal
med en Sønnedatter af Peder Kornerup, Inger Sophie.
Fru Fich skriver bl. a.:
„Det bedste ved disse rige, ærlige noget gammeldags, Købmands-Familier var dog for dem selv, men ogsaa for deres Sogne
præst og Sjælesørger, at de havde bevaret den ogsaa gammel-
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dags Ærbødighed og Ærefrygt for Gud og Guds Hus og hans
Tjenere, og denne Tænkemaade viste sig ikke alene i Ord, men
i Gerning. De hædrede ved alle Lejligheder deres Provst, kom
flittig i Kirke og var altid rundhaandede med Offer og Acciden
ser og ikke karrige med andre Lejlighedsgaver.
Kunde nu alle disse Handelsmænd, som trolig passede deres
jordiske Gerning, som foruden Handelen, der mest bestod i, at de
hentede deres Varer paa Axlen fra Hovedstaden og afsatte dem
til Bønderne med taalelig Avance, men dernæst ogsaa i stor Land
bedrift — de havde alle mange udmærkede Jorder og Staldene
velbesatte med prægtige Heste og stort, stolt Hornkvæg — kunde,
som sagt, dette Folkefærd just ej tjene til Aandsopvækkelse, saa
befandt man sig dog altid vel i Omgang med dem og var altid
hædrede Gæster i deres rigelig forsynede Huse —“
Hun fortæller, at Jakob Kornerups førte et rigt og sirligt Hus, at
der hos den ligeledes velhavende Jacob Borch førtes et behage
ligt Hus, da baade Mand og Kone her var livligere end Korne
rups, og her var fem Børn. —
Alt dette kan sikkert overføres paa Anders Borch’s og Hu
strus Hjem i Holbæk med Undtagelse af Livligheden gennem en
Børneflok. Gennem Folketællingen 1787 ses det dog, at Borch’s
har haft to Smaapiger af Familien i Huset, en Pige paa 9 Aar
og Fru Borch’s 12-aarige Søster, Marie Elisabeth. Hun var Peder
Kornerup’s 17de Barn.

Fru Inger Eleonore Borch døde den 20. Decbr. 1826, 67 Aar
gammel. Om Dødsfaldet skriver Anders Borch kun nogle Linjer
i Slægtsbibelen i Forbindelse med de andre Familiebegivenhe
der:
1826 d. 20 Decb. behage den Gode Gud, at bort kalde min
gode Kone, Inger Elnora Borch født Kornerup herfra til et bedre
Liv d. 28 Debr var Begravelsen. —
Den 3. Februar 1837 kom Døden til Holbæk-Købmanden An
ders Borch selv; han var fyldt 84 Aar. Skifteretten og Ekseku
torerne overtog derefter Ledelsen af Boets Ordning og førte det
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Borch’ske Ægtepars Vilje og Bestemmelser ud i Livet. Opgøret
viser Hjemmets næsten selvfølgelige Righoldighed af Møbler,
Sølvtøj, Gangklæder, og, som Tidens Sædvane var, en meget stor
Linnedbeholdning baade af færdigt Tøj og endnu ubenyttet Tøj
til Forarbejdning. Over Dele af det store Indbo var der testa
mentarisk taget Bestemmelse; saaledes kom Borch’s Guldur til at
tilhøre hans dengang 35-aarige Nevø, Jacob Borch’s Søn, Køb
manden Anders Borch i Roskilde, og en Broderdatter af Fru
Borch, Inger Eleonora, f. 1811, fik indlagte Møbler foruden meget
andet. Fru Borch havde særskilt stiftet et Familielegat for Slæg
ten Kornerup. Om den store „Stambibel“ lød Bestemmelsen: Den
skal „efter min Faders Ønske“ overgaa til Rasmus Borch. — Fa
derens Ønske var jo, at Bibelen skulde „arves efter Søn til Søn,
af den længst levende, og Siden efter Sønnerne til den ældste
Datter og Saa fremdeles, for icke at korne af Familien". —

Rasmus Borch var Stamfaderen Anders Andersen Borch’s ene
ste tilbageværende Søn. Han var af hans andet Ægteskab med
Karen Margrethe Fugl og saaledes Anders Borch’s Halvbroder.
Rasmus Borch var ugift og Forstander for Det kgl. Opfostrings
hus. Da han ikke har noteret noget i Bibelen, maa man formode,
at den efter hans Død 1846 er arvet videre efter Bestemmelsen.
Den maa derefter være overtaget af Jacob Borch’s ældste Søn,
den eneste af den Borch’ske Familie, der af samtidige betegnes
som den livsglade, den prægtige, den brave og joviale Købmand,
Agent Søren Borch. Søren Borch forstod at leve og nyde Livet
paa sin Vis. Han bedste Aar faldt sammen med hans Stands og
hans Families Højdepunkt. Købmandsgaarden og Hjemmet paa
Torvet i Roskilde var han kommet ind i ved Giftermaal med Køb
manden Ebbe Kornerup’s 27-aarige Enke, Inger Caroline f. Brønniche. Hun havde Aaret forud mistet sin Mand og sad tilbage med
en 2-aarig Søn, den senere bekendte Professor Jacob Kornerup i
Roskilde. Søren Borch og Inger Caroline fik fire Børn, hvoraf
kun Sønnen, Anders Jacob Borch, levede. Han blev født 1834.
I deres gæstfrie Hjem udfoldedes en stor Selskabelighed. Særlig
Søren Borch’s Fødselsdag skal have været betragtet som en Art
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offentlig.Festdag, som en stor Del af Byen tog Del i. Festen be
gyndte om Formiddagen og vedvarede til næste Morgen. — Hel
ler ikke denne Ejer har skrevet noget i Bibelen.
Søren Borch døde 1862, 64 Aar gammel, og Sønnen, der da
var 28 Aar, fortsatte Forretningen og Gaardens Drift, og forblev
i Hjemmet. Denne Købmand blev den sidste Anders Borch i Ros
kilde og i Slægten. Han havde ikke sin Faders lyse Sind, og havde
desuden en betydelig sværere Tid at leve i end sine Forgæn
gere. Han oplevede den store Ændring i Forholdet til Kunderne,
Tidens Omskiftelser og Nedgangen for de gammeldags førte Køb
mandsforretninger. Med Fornemhed i sit Væsen og i sit Ydre
mødte han den nye Tid, men trak sig tilbage fra al Virksomhed
og Forretning først i 1890’erne. I Ægteskab med Skovfoged Wil lumsens Datter Martha, der som ung for sin Skønhed kaldtes
Skovens Lilje, havde han tre Døtre og en Søn. Denne mandlige
Arving døde som spæd.
Anders Borch og hans Familie forlod Roskilde kort før Aarhundredskiftet og flyttede til København, hvor Købmanden An
ders Borch endte sine Dage 1904. Først efter hans Død kom Tip
oldefaderens Bestemmelse om Bibelens Vej gennem Familien til
at gælde „den ældste Datter ‘. Det blev Billedhuggerinden Frk.
Elna Borch. Af de tre Døtre var Frk. Sophie Borch blevet gift
med Marinedirektør J. Falkman og var bosiddende i Sverige, me
dens den ældste, Frk. Elna Borch, og den yngste, Frk. Agnes
Borch, havde fælles Hjem med deres Moder i København.
I dette Hjem er det, at Minderne om Anders Borch i Holbæk
endnu findes. Der har Slægtsbibelen gennem Tiden været op
bevaret. Af Møbler findes tillige et sjældent fintbygget og stil
rent Mahogni-Chatol med Opsats, som engang har staaet i An
ders Borch’s Dagligstue i Holbæk. Det nævnes i Boopgørelsen
efter hans Død. Samme Steds nævnes ogsaa en grøn Safians Ka
sket. Vel nærmest ved et Tilfælde eller som et Kuriosum er den
ogsaa endnu til Stede. Den er tidstypisk, en af dem, Købmændene
paa de Tider har kunnet bære Dagen lang, baade i „Boden“, i
Gaarden og paa Markture. Efter Borch-Familiens Ønske er den
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Chatol fra Anders Borchs Købmandsgaard i Holbæk
Nationalmus. fot.

nu sammen med Stamfaderen Anders Andersen Borch’s Brude
dragt fra 1762 givet til Roskilde Museum.
I det Borch’ske Hjem findes endnu et Minde om Borch’erne i
Holbæk. Det er en nydelig udført lille Bog, haandskrevet med
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grønt, gult og sott Blæk, hvori endnu det tørrende Glimmersand
flimrer. Paa Læderbindets Forside staar Anno 1775, og paa Ryg
gen staar paatrykt et: carte cisario ved Hrr. Holst. Bogen bærer
Indskriften: Denne Bog tilhører Inger Eleonore Kornerup. Paa
Titelbladet læses:
En kort Forklaring
over
CATHECHISMEN
forfattet
af
Velædle & velærværdige og
vellærde Hr. Holst
Diaconus til St. Lucii Kirke
udi Roeskilde
Aar 1773.

Maaske har Bogen været en Gave ved den 16-aarige Piges
Konfirmation 1775. Som attenaarig kom hun til Holbæk som Anders Borch’s Hustru. Tanken falder, ved disse synlige Erindringer
om dem, paa deres Gaard, som vedblev at være i Slægtens Eje
til 1865, paa deres store Indbo og værdifulde Ejendele. Spredt for
alle Vinde, fordelt til Slægten, solgt maaske, og hvis mere er at
finde, som saa mange lignende Værdier, paa fremmede Hæn
der. Og dog har det altsaa været muligt at møde disse faa En
keltminder, fordi senere tilkommende i Slægten viste dem Ær
bødighed og Pietet.
Den 3die Oktober 1950 afgik Billedhuggerinden Elna Borch
ved Døden nærved 81 Aar gammel. I Hjemmet bor nu Frk. Agnes
Borch ene tilbage. Hun er den sidste Bærer af det gamle Navn.
Selv om der i Familien Falkman er Fornyelse i Sønner, der bærer
Navnet Borch Falkman, er den Borch’ske Mandslinje fra Ros
kilde dog nu totalt ophørt at eksistere. Selv Navnet vil udgaa.
Bibelen, som nu er ført op til Dato med Slægtsregister, — ingen
havde fortsat den holbækske Anders Borchs Optegnelser — vil
efter Stamfaderens Bestemmelse om dens Arvegang, herefter
overgaa til den svenske Slægt som næste Led.
Tilbage er ellers kun Minderne om tidligere Generationers Vel-
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stand i deres testamentariske Bestemmelser. Ikke alene Anders
Borch og hans Hustru i Holbæk dannede Legater, men ogsaa hans
Brodersøn i Roskilde, den sidste egentlige Storkøbmand af Navnet
Borch, Anders Borch, f. 1802, død 1882, og hans Hustru Ane
Kirstine Brønniche, f. 1807, død 1878, har betænkt Slægten og
andre med deres Midler. Begge Ægtepar var barnløse. Saalænge
disse Midler eksisterer, vil Borch-Navnet stadig blive husket, og
Mindet leve om de Mænd og Kvinder, som efter deres Død gav
alt det bort, de ejede, til gode Formaal. Det var det eneste, de
kunde tage med sig.

Ole Jensens Optegnelser om hans
Spillemandsvirksomhed
Af Christian Olsen.

Ole Jensen blev født i et mindre Sted ved Mørkøv Skov den 9. Marts 1840.
Lige fra Dreng interesserede han sig for Musik. Det skal saaledes nævnes, at
han allerede som. Dreng skrev Noder. Fik han fat i en af de ældre Spille-'
mænds Noder, helmede han ikke, førend han fik skrevet saa mange af Melo
dierne af, som han kunne overkomme. Nodepapir havde han ikke; han hjalp
sig da ved at slaa Streger paa et almindeligt Ark Papir og derpaa skrive No
derne — ja undertiden brugte han Indpakningspapir. Senere fik han rigtig
Nodepapir og saa kan det nok være, at den lille Fyr skrev løs. Paa denne
Maade reddede han en Mængde gamle, højst interessante og karakteristiske
Melodier fra Forglemmelse.
Ole Jensen var en saare flittig Mand, og det hvadenten det gjaldt hans
Landbrugsarbejde eller hans S pillemands virksomhed. Da han tillige var en i
alle Maader nøjsom og afholdende Mand, naaede han tilsidst at faa en Gaard
i Bakkerup ved Knabstrup, hvor han i Sønnen Jens havde en god og trofast
Hjælper, og det baade ved Landbrug, Nodeskrivningen og Spillemand s virk
somheden.
Da Ole Jensen var ca. 75 Aar, skrev han sin Slægts Historie, sit eget Lev
nedsløb, samt efterfølgende Stykke om Spillemandsvirksomheden.
I Sommeren 1927 skrev Ole Jensen til mig og bad mig om at komme over til
Bakkerup og af hans store Nodesamling udvælge de af hans Dansemelodier,
som jeg syntes var værd at skrive af, og derved lade dem gaa videre til kom
mende Slægter. Jeg tog saa derover. Da Ole Jensen saa, hvor mange Node
hefter, jeg drog af med, sagde han glad: „Saa har mit Arbejde da ikke været
helt omsonst11. Og det havde det ikke. Ole Jensen har ved Nodeskrivnings
arbejdet reddet en Mængde højst interessante Spillemandsdanse og Spille
mandskompositioner, som nu, sammen med hans Levnedsløb (i min Afskrift),
findes paa Det kgl. Bibliotek i København.
Kun et Par Maaneder efter, at Ole Jensen havde overladt mig alle sine Op
tegnelser, sov han hen den 14. November 1927, 87 Aar gammel.
Christian Olsen, Torpelund.
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Januar 1915.

Naar jeg nu efter Opfordring skal fortælle lidt om mine Op
levelser og de Skikke, som var almindelig her paa Egnen, hvor
jeg som Musiker kom ud at spille til Bryllupper, Barselgilder,
Høstgilder, Fester og Ungdomsgilder, saa kan det være vanske
ligt at danne sig et klart Billede deraf, thi mange Enkeltheder
husker jeg ikke. Men lad mig prøve:
Ved Bryllupper, særlig paa Skamstrupegnen, blev der i min
Ungdom altid holdt to Dages Gilde. Vi var i Reglen fire Musikantere, en, der blæste Klarinet (det var mig), og tre, der spillede
Violin. Den Gang var Hornmusik ikke almindelig paa Landet.
Vi skulde møde tidligt i Gildesgaarden, for vi skulde spille baade
naar der kørtes til Kirken og naar de kom tilbage igen. — Dagen
før Gildet blev Maden skaaret og smurt af nogle af de Koner, der
skulde med til Gildet. De medbragte Smør, Ost, et Faarelaar eller
Rullepølse. Den smurte Mad opbevaredes i Kar. Naar Brudefol
kene i Spidsen for alle Gæsterne kørte til Kirke, spillede vi, ligesaa naar de kom tilbage. Naar Køretøjerne var ordnede, gik Folk
til Bords. Der stod Tallerkener med Smørrebrød, Brændevin i
Flasker; Glas brugtes ikke. Man drak af Flasken og rakte den til
Naboen. Der var 01 i store Tinkrus eller Trækander med en Tud,
som man drak af.
Medens der spistes, blev der spillet. Naar vi havde spillet noget,
blev en Mand sendt rundt med en Tallerken, hvorpaa Gæsterne
lagde Spillemandspengene.
Senere blev der drukket Kaffe med brunt Sukker til. Efter at
der var spist, begyndte Dansen, som i Reglen aabnedes af Brud
og Brudgom samt begge Forlovelsesmændene og Brudepigerne.
Derefter var Dansen fri for alle. Da Pladsen ikke var stor, i For
hold til Gæsternes Antal, dansedes der i to Hold. Naar første
Hold havde danset, blev der „klappet af“; saa skulde de holde
op, og saa begyndte andet Hold. Saadan skiftedes Holdene til at
danse, indtil Musikken holdt op. Det var i Reglen kun en Tre
fagsstue, der dansedes i, og naar saa de gamle ogsaa havde Lyst
til en Svingom, var der jo ikke Plads nok i Stuen; man maatte
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da ty til en Lo, der var lavet i Stand. Ganske vist var der kun
Lergulv, men for de unge gik det jo alligevel muntert med Dan
sen. Der hængte et Par Lygter med Tællelys; det var al den Be
lysning, der var, og det var jo ikke meget; men de dansende kunde
da se at finde hinanden, og det var jo nok. Musikerne skiftedes
to og to til at spille i Loen og i Stuen. Om Vinteren var det meget
koldt at sidde og spille i Loen.
Af dem, jeg den Gang spillede sammen med, lever endnu
(1915) Kristen Spillemand (Kristen Nielsen, Bennebo). Han er
nu over 90 Aar, men er rask og aandsfrisk.
Senere ud paa Aftenen gik et Par af de fornemmeste Karle
atter rundt med Tallerkenen og samlede Penge ind til Musik
ken.
Ud paa Aftenen, naar Folk begyndte at køre hjem, drak de
en sidste Dram af Flasken; vi maatte saa ud i Gaarden og blæse
Afsked — for dette vankede der i Reglen 8 Skilling til Musikken.
Ved Barselgilder den Gang var der som Regel kun een Musi
ker. Naar Folk kom fra Kirke, fik de Risengrød og Klipfisk. Grø
den blev sat frem i store Fade med et Smørhul midt i Grøden,
godt med Sukker og Kanel paa, dertil sødt 01 i en Skaal, som
vi alle langede til med Skeen, ofte en klodset Træske. Da der tidt
var mange til eet Fad, svandt det jo dygtigt i Indholdet. Pigerne
kom saa med et nyt Fad Grød.
Efter Grøden fik vi Klipfisk; vi brugte ikke Kniv og Gaffel,
men hjalp os med Skeen. Brændevinen blev drukket af Flasken,
der gik fra Haand til Haand.
Der var den Gang en Del Overtro blandt Folk. Saaledes hørte
jeg om en Mand, der straks holdt op med at spise, naar der kom
et nyt Fad Grød, eller naar blot det Fad, han spiste af, blev drejet.
Ved et Gilde var der en Skælm, der passede at komme til at sidde
ved Siden af ham. Da Grødfadet kom, begyndte han at fortælle en
Historie om en Mand, der havde væddet om, at han kunne løfte
en stor Sten. „Ingen vilde tro det; men saa løftede han Stenen
med samme Lethed, som jeg kan dreje dette Grødfad“. Dermed
drejede han Fadet. Skønt den overtroiske Mand kun havde faaet
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et Par Skefulde, holdt han straks op med at spise. Der blev al
mindelig Latter over det Paafund.
I min Ungdom kendtes ikke til disse Baller, som er blevet saa
almindelig i senere Tider. Karlene bestilte Dans omkring i Gaardene, og saa kom Byens Ungdom, Karle og Piger, og dansede hele
Natten. Der blev opvartet med skaaret Mad, Kaffe og Punsch.
Undertiden kom der Karle fra andre Byer, eller Familie af de
Folk, hvor Gildet blev holdt. Og som man morede sig!
I Almindelighed var Betalingen en Rigsdaler for hver Karl til
Gildet og en Mark til Musikken. Pigerne gav 4 Mark til Musikken;
men saa til Gengæld gjorde Pigerne et Gilde om Aaret, som de
selv betalte.
Der var den Gang knapt med Musikere, saa jeg kom i flere
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Byer og spillede. Til Højtiderne kneb det særlig, for saa skulde der
være Gilde samme Aften flere Steder; jeg maatte saa se, om jeg
kunde sætte en anden i mit Sted — eller se at faa udsat et af Gil
derne til en anden Aften.
I Fastelavnen var der særlig travlt. Jeg spillede i flere Aar i
Bjergby og Mørkøv. I Bjergby blev Fastelavnsgildet i mange Aar
holdt hos Gmd. Jens Madsen (nuværende Hans Larsens Gaard).
Dér dansedes Søndag Nat. Mandag Formiddag skulde jeg møde
i Mørkøv og blæse, medens Karlene slog Katten af Tønden. Bag
efter red jeg med dem rundt i Bøndergaardene for derefter at
spille til deres Dans hele Natten. Tirsdag Formiddag skulde jeg
atter være i Bjergby og blæse, medens Katten blev slaaet af Tøn
den. Ogsaa dér maatte jeg ride med Karlene rundt til alle Bøndergaardene og spille om Natten. Det var anstrengende Dage, for,
som man kan se, der blev næsten ingen Tid til at sove; men hvad,
i de unge Aar gaar det jo.
Et Aar red Bjergby Karle over og besøgte Mørkøv Karle, som
havde haft Gilde Natten forud, men endnu var samlet Dagen
efter. Jeg var med at spille for Karlene. Jeg blæste Klarinet, og da
jeg skulde bruge begge Hænder til Instrumentet, maatte en anden
Karl føre min Hest. Den Gang var jeg ikke vant til at ride, saa
jeg sad kun daarligt fast, og tilmed manglede jeg jo Tøjlen til at
styre mig ved. Ligesom vi red ud af en Gaard i Mørkøv, var der
een, der affyrede et Skud. Hesten gjorde et Spring og jeg faldt
paa Ryggen ned i Pladderet; heldigvis kom jeg ikke noget til, men
mit Tøj blev tilsølet. Da vi naaede mit Hjem, maatte jeg ind og
tage et andet Sæt Tøj paa. Derefter gik det til Bjergby, hvor vi
straks spillede op til »Dansen.
Det var dog ikke alene Ungdommen, der dansede, ogsaa gifte
Folk og ældre dansede i Fastelavnen, saa jeg maatte tidt ud og
spille hver eneste Nat i Ugen. Det var strengt, men der tjentes
godt.
Undløse er vel nok den By, hvor jeg oftest spillede, thi der
var megen Lystighed. I mange Aar spillede min Broder og jeg
der stadig. Foruden i Undløse, Bjergby og Mørkøv spillede jeg i
mange andre Byer til Gilder og Ungdomsdans.
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Den Gang var det almindeligt med Høstgilder paa Herregaardene, og jeg kom mange Steder. Paa Toftholm spillede jeg i mange
Aar, og det var ubetinget det kønneste Sted. Der dansedes i Her
skabsvognporten, hvor der var Bræddegulv og Gibsloft, smukt
pyntet og godt oplyst. Vi var fire Musikere. Jægermester Hoppe
og Frue var den Gang unge og tog Del i Dansen. Om Natten ved
Punschen var Niels Jacobsen Forsanger, naar der blev drukket
Skaaler for Herskabet m. fl., og saa skulde Musikken blæse Fan
farer.
Naar Gildet var forbi, fik vi ös en gemytlig Frokost sammen
med Gartner Rasmussen og Forvalter Bødtker; det gik livligt,
men honnet til.
Jeg spillede til Høstgilderne paa alle Omegnens Herregaarde.
For at nævne nogle af dem, var der: Frydendal, Orelund, Dønnerup, Kongsdal, Bjergbygaard, Dragsholm, Svinningegaarden,
Kathrinedal, Vognserup, Knabstrup, Dyrehavegaard og et Par
Gange Nidløsegaard.
Den første Skovfest, jeg spillede til, var en Fest, som daværende
Kammerherre Bornemann, Bjergbygaard, gav for sine Godsbe
boere som Tak, fordi de havde rejst en Mindestøtte for ham.
Festen blev holdt i Bjergby Skov, „Friheden", d. 6. Juni 1861. Om
Aftenen blev der ophængt kulørte Lamper; det havde hverken jeg
eller de fleste af Deltagerne set før. Senere blev det jo almindelig
med kulørte Lamper og Fyrværkeri ved Skovfester.
Fra min første Tid var det almindeligt med aabne Dansegulve,
og det havde jo den store Fordel, at der var frisk Luft; men ind
traf det med Regn, var det jo mindre heldigt. Folk kunne staa
udenfor og more sig ved at se paa de dansende. Senere blev det
almindeligt med de lukkede Dansetelte; saa kunde Folk jo ikke
se ind. Det hændte mangen Gang, at der med et Knivsblad blev
lavet et Kighul i Teltet.
20. August 1916.

Blandt de Fornøjelser, jeg husker fra min Barndomstid og
Ungdom, vil jeg særlig fremhæve Hjembæk Kildemarked, som
blev holdt ved Kildegaarden, hvor der paa Siden af en Banke var
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en Kilde. Der kom Folk fra en stor Omkreds; helt inde fra Odsherred og ude fra Kalundborgegnen. Unge og gamle fra hele den
nærmeste Egn kom selvfølgelig ogsaa for at se og blive set. Tel
tene var opstillede ved Siden af hinanden, saa de ligefrem dan
nede hele Gader. Der var Skomagere, Hattemagere, Pottemagere,
Isenkræmmere, Bødkere med Kar, Baljer og Træspande, der var
Høstredskaber som River, Mejereder, Leeskafter o. m. a. Der var
fine Butikker med Silkebaand, som brugtes meget i de Tider, og
med Klædevarer af alle Slags.
Selvfølgelig var der en Mængde Beværtningstelte, Kageboder,
Menagerier og andre Seværdigheder. Ja og saa var der Søren
sens Dampvogn (en Slags Karrusel) fra Holbæk. Jeg skal lige
love for, at den var besøgt. Naar Pigerne med deres flagrende
Silkebaand kørte rundt, medens to Klarinetblæsere blæste „Hol
mens faste Stok“, „Dengang jeg drog afsted“ og andre af vore
Krigsmelodier (som var meget paa Mode dengang), tænkte jeg:
Ak, hvem der dog kunne være med at køre dér.
Min Søster, Sofie, og jeg fulgtes ad. Paa Vejen traf vi Skolekam
merater, som vi slog Følge med. Tidt var vore Sko saa smaa, at
de klemte, men saa trak vi bare Sko og Strømper af og gik paa
de bare Fødder til vi naaede Hjembæk; dér skulde de jo paa igen,
selvom de klemte lidt.
Hele vor Kapital var i Reglen 8 Skilling til hver, saa der skulde
jo spares. Vort første Indkøb var gerne en Honningkage til 2 Skil
ling, senere Brystsukker og forskelligt, saa det svandt jo hurtigt
i Pengene. Der kunde slet ikke blive Raad til at komme ind og se
noget; vi maatte nøjes med at staa udenfor Teltene og se paa
de Billeder, der reklamerede for det, der var inde i Teltet. Og
det var maaske bedre —.
Dans var der ikke meget af. Det første, jeg kan huske, blev der
danset i en lille trefags Stue i en Gaard. Det var for „de bedre“.
Der var ogsaa et Sted, hvor der blev danset i en Lo; dér var det
i Reglen „Galopskrædderen“, der spillede.
Naar Folk blev trætte af at vandre om mellem Boderne, satte
de sig paa Bakkeskraaningen, hvorfra de havde en glimrende Ud-
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sigt over hele Markedslivet. Mange havde Mad med, og der blev
saa spist dér.
Hjembæk Kildemarked blev holdt ved Set. Hansdagstider. Det
blev senere flyttet ned til Hjembæk By, men da gik Glansen af
det. Pladsen dernede var en flad Mark. Var det Regnvejr, blev
der en farlig Søle, var det Tørvejr, støvede det. De finere Hand
lende kom ikke, da de undertiden fik deres Varer snavsede. Han
delen gik ikke saa godt som før.
Der kom flere Karruseller (Sørensens gik af Mode), og Dans
blev mere almindelig. Der blev danset i Ebberups store Danse
telt fra Slagelse, paa Drejerens Dansegulv fra Hjembæk ude paa
Markedspladsen og i en stor Stue i Jens Pedersens Gaard. Omsi
der hævedes Markedet helt.
Ole Jensen,
Bakkerup.

De to Mindestene for Freden og Friheden
5. Maj 1945 i Nr. Asmindrup Sogn
Af Viggo Akselbo.

Nr. Asmindrup Sogn er et af de faa Sogne, der kom helt uskadt
ud af Besættelsens haarde Favntag gennem fem lange Aar. Der
var Bud efter os; Tyskerne var her og beslaglagde Skole og For
samlingshus. Hos en Gaardmand tog de en Del af hans Lejlig
hed til Brug for et Par Kontorfolk; men han var saa stærkt natio
nalt sindet, at han turde optræde fast og korrekt overfor Ty
skerne, og da de forlangte, at han skulle lade dem faa sin Tele
fon, nægtede han det. Chefen gav ham Besked om, at saa blev
den eksproprieret. „Det maa I selv om“, var Svaret. Tyskerne
flyttede pludselig deres Teltpæle til Nykøbing, og der blev givet
Besked om, at Skoler og Forsamlingshus ikke var brugbare til
Formaalet. Den ene Skole var ellers ryddet, og i Forsamlings
huset havde man saa smaat begyndt at rydde til Side, og glade
blev Sognets Beboere, da man saa let blev fri for Besættelsesmag
ten.
Vi havde ingen Nazister; i hvert Fald holdt de sig godt skjult,
og ingen optraadte unationalt. Derimod var her mange Friheds
kæmpere; dem saa vi dog først noget til ved Kapitulationen, skønt
de havde arbejdet godt, saa godt, at der kunde være vaabenlager
uden for ens egne Døre, uden at man anede det. Forræddere
havde vi ingen af.
Da vi saa oplevede Fredsslutningens lykkelige Dage, var Be
gejstringen over, at vort Sogn var sluppet saa naadigt gennem de
fem trange Aar, saa levende og hjertelig, at vi fik Lyst til at rejse
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Mindesten ved Nr. Asmindrup Kirke. „I Fortid satte frie Slægter — Denne Sten i Kirkens
Hegn. Da Fjendeaaget brast, blev den vor nye Friheds Mindetegn. 5. Maj 1945. Min Sjæl
lov Herren og glem ikke alle hans Velgerninger.

Sten til Minde om denne lykkelige Oplevelse, og det blev endda
ril hele to Mindestene.
Dagen efter Kapitulationen blev om Mogenen afholdt en Takkegudstjeneste. Efter Gudstjenesten samledes Bestyrelsen for de
samvirkende Foreninger ved Kirkens Østside for at tage Bestem
melse om en Mindesten. Der sad nemlig en meget stor Sten i
selve Kirkegaardsdiget, og i længere Tid var der Mand og Mand
imellem talt om, at her var Mindestenen, der passede. Det var
forøvrigt ogsaa paa Tale efter første Verdenskrig at sætte Ind
skrift paa den Sten for at mindes Nordslesvigs Indlemmelse i
Danmark; men det blev ikke til noget.
De samvirkende Foreninger med Pastor Aarup som Formand
paabegyndte nu en Indsamling, og det varede ikke saa længe,
før den var tilendebragt; men det varede dog et Aar, før Afslø
ringen fandt Sted. Inskriptionen blev udført af Stenhugger Chr.
Nielsen, Holbæk, og kostede ca. 600 Kr.
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Den 5. Maj 1946 afholdtes en Festgudstjeneste i Kirken, og
umiddelbart efter samledes Kirkegængerne ved Kirkens Østside
for at overvære Afsløringen af Mindestenen, Der blev sunget
„Det haver saa nyligen regnet“, og Pastor Aarup holdt derefter
følgende Tale:
,,Denne Sang minder os om Sammenhængen mellem Slægterne. „For de
gamle, som faldt, er der ny overalt!" Det lyder saa naturligt, lige naar vi kom
mer ud fra Sognets Kirke med dens Minder om Slægtens Arbejde, Bøn og
Lovsang igennem 800 Aar; hvert Aarhundrede har sat sit Præg paa Kirke
huset. Medens det er os, der gaar som de gamles Afløsere paa dette Sted, er
det vor Pligt at værne og værge om vor Arv. Ogsaa vi sætter vort Præg paa
det gamle Kirkehus. Men naar en særlig stor og rig Begivenhed er oplevet,
som vi føler har lagt Livslinien om for os og hele vort Folk, saa sætter vi
derom et særligt Minde, ikke for at vi skal erindres til sene Tider; men for at
det skal huskes, at Folket i Fællesskab har set Bladet vende sig i Historiens
Bog. Underligt nok har de gamle ligesom lagt det tilrette for os. De satte en
gang dette Kirkegaardsdige og anbragte ved Laagen den store Sten med en
Flade, der var som beregnet til en Inskription. Nu kom Anledningen. Under
Besættelsen talte denne Sten sit stille Sprog for de forbipasserende: Der kom
mer en Dag, hvor I faar Brug for mig! Og der kom en Dag.
Efter Gudstjenesten den 6. Maj i Fjor var vi nogle, der blev enige om, at
Danmarks Frihedstime skulde mindes her, hvor Fædrene havde lagt det til
rette. Det faldt saa naturligt, for det var jo her i Kirken, at Friheden var ble
ven fejret af næsten hele Sognet, baade 5. og 6. Maj, uforglemmelige Timer
for os alle. Nu var Timen inde til at mejsle et Minde i Sten, om den største
Oplevelse i vort Liv, ja i hele Folkets. Naar vi samles i Dag til Mindefest,
gaar Tankerne ikke blot til de Slægter, der svandt hen, men til dem, der ikke
fik Lov at opleve Frihedstimen sammen med os, fordi de gav deres Liv i
Kampen for os alle. Vi tænker ogsaa paa de Enker og Faderløse, for hvem
denne Dags Glæde er blandet med Sorg og Savn. Vi tænker paa dem, der i
Besættelsens Dage for kortere eller længere Tid fandt et Skjulested i dette
Sogn. Nogle har vi siden set, andre vidste vi end ikke Navnene paa, og
deres Spor forsvandt. Dette Sogn gik saa let og ubesværet gennem Besættel
sestiden, at man somme Tider tænker, at vi hyggede os i Smug, medens hele
Verden brændte om vor Vugge. Men jeg véd, at der er mange, som har lært
noget og som var rede til at sætte Liv og Gerning ind for at bevare vort Folks
Frihed, dets Kultur og dets Land, at Danmark maa være et Hjem, som kom
mende Slægter trygt kan bebo. 5. Maj i Fjor oplevede vi vor nye Frihed, dob
belt kær, fordi den var tabt og blev vundet igen. Maatte denne Sten til sene
Tider minde om, hvad vor Frihed er værd, og at vi i Ord og Gerning takker
Gud for hans Velgerninger.
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Saa afslører jeg denne Sten og overdrager den paa de samvirkende For
eningers Vegne til Sognets Menighedsraad, hvis Opgave det er at værne og
værge om Kirkens gamle Hus.
Jeg takker alle, der har ydet Bidrag til Stenen, og dem, der har arbejdet med
paa forskellig Maade. Lad os udbringe et Leve for Danmark!*'

— Derefter sang man „Kongernes Konge“, og Mindefesten
sluttede.

Det var den ene Mindesten; og naar vi nu i det følgende skal
fortælle, hvorledes det gik til, at vi fik rejst endnu en Mindesten
i vort Sogn, vil vi som Kilde benytte den Beretning, der findes i
Nørre Asmindrup Stationsbys Bylaugs Protokol.
Det hedder heri:
„I Sommeren 1945 fremsatte Gdjr. Andreas Olsen, Svinninge, Asmindrup
Sogn, Tanken om at rejse en Sten paa „Byens Bakke“. Der henlaa en saadan
Sten paa Marken Øst for Gaarden paa Mtr. Nr. 11a, Svinninge, tidligere
Ejer Jakob Hansen, der solgte den til Plantageejerne Hans og Laurits Jakobsen,
Nykøbing Sj., i 1945. De nye Ejere var villige til at overlade Bylauget Stenen,
og man begyndte da i Juli Maaned at rydde Træer og Buske for at udgrave
den. Det viste sig imidlertid, at den laa betydeligt dybere end først antaget,
ca. l!/2 Meter.“
Den 3. August 1945 holdtes Generalforsamling paa Bakken, og her ved
toges Bestyrelsens Forslag enstemmig, at man vilde forsøge paa at rejse denne
store Sten paa Bakken som et for Eftertiden synligt Minde om vor store Tak
nemlighed for, at vi blev skaanet for saa meget ondt og mange Ulykker.
Nu fortsattes Arbejdet med at løfte Stenen ved Hjælp af en Dunkraft, laant
fra Odsherreds Jernbane. Det viste sig, at man kunde hæve den 16 å 18 cm
ad Gangen, fra den ene Side til den anden, ved at pakke Sten under den.
I Løbet af Sommeren blev den hævet
Meter. I Oktober Maaned var Vejret
blevet saa fugtigt og Bunden saa blød, at den ikke kunne bære Dunkraften.
Arbejdet blev nu indstillet for dette Aar.
Der blev rettet Henvendelse til Falcks Redningskorps i København, om de
kunne paatage sig Stenens Flytning til den fremtidige Plads. En Ingeniør kom
herud og anslog Stenens Vægt til cirka 20 Tons; men paa Grund af Materiale
mangel kunne man ikke medvirke til Arbejdets Udførelse. Et andet køben
havnsk Selskab blev forespurgt; men de turde heller ikke medvirke.
Der arbejdedes dog videre med at løfte Stenen, og i Slutningen af Maj 1946
var Stenen løftet op paa Sveller og Ruller, efter at der var fyldt 10 Læs Sten
i Hullet. Dunkraften var ved dette Arbejde gaaet i Stykker, Banens Værksted
i Holbæk var brændt og syv af dens Dunkrafte brændt; men ved Velvilje fra
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Blokvognen er her 100 m fra Opgravningsstedet. Fra venstre ses Stationsmester N. Larsen,
Husejer Vilh. Hansen og Postbud Viggo Akselbo

Værkmester Nielsen og fra Stationsforstander Windeløvs Side lykkedes det at
faa en anden til at fuldføre Arbejdet med.
Den 3. Juni rejste fhv. Stationsmester N. Larsen ind til København for at
tale med folk om Leje af Materiale til Læsning og Transport af Stenen. Der
blev truffet Aftale om, at de lejede os en Blokvogn, Vindebukke og Traverser
til Paa- og Aflæsning, samt en Arbejdsformand til at lede Arbejdet til en
Betaling af 125 Kr. pr. Dag, men at vi selv skulde hente Materialerne i Kø
benhavn.
Den 8. Juli 1946 hentede Vognmand Valdemar Johansens Chaufför, Anton
Andersen, Blokvogn og Materialer, og Dagen efter løftedes Stenen, saa Blok
vognen kunne skydes ind under den. Sagkyndige havde udtalt, at som Træk
kraft var det bedst at benytte en Traktor eller Vejtromle; men disse kunne
ikke flytte den af Stedet. Valdemar Johansen satte derefter sin store Lastbil
for og læssede den med Sten og Børn; der var mange Voksne og Børn for at
overvære denne Transport, cirka 200 Mennesker ialt. Det viste sig, at Bilen
kunne trække Læsset; men det gik kun smaat, for der kunne kun køres 5—6
Meter ad Gangen, da der maatte lægges Sveller og Panserplader under for at
bære Vægten. Det kneb med at komme omkring Gaardens Nordlænge, da
Vejen var saa smal; men her trak den store Folkemængde Blokvognen med
Stenen forbi Gaarden. Der var en Mængde Tovværk, som blev bundet til at
trække i, og der var Humør og Arbejdslyst; dette foregik efter Fyraften, da
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Efter Fyrafren strømmer Folk til fra hele Sognet for at trække Blokvognen med Stenen.
Den er her paa Vej forbi Jak. Hansens Gaard, paa hvis Mark den var opgravet

der saa var mange Tilskuere, der hellere end gerne gav et Nap med, og Hurraraabene lød hver Gang, man kom over en Vanskelighed.
Det var dog paa det sidste Stykke Vej, for Udkørslen til Landevejen, nær
gaaet galt. Vejen er her smal, og Terrænet skraaner stærkt nedad, og Bilen
kunne ikke holde det stærke Tryk, selv om Menneskemængden holdt igen
ved at hale tilbage i Tovværket. Blokvognen gled ud paa Rabatten; men en
modig Mand smed en Planke for Hjulene, der derved standsede, og i en Fart
blev Dunkraften sat under og Vognen skruet tilbage. Det var meget spæn
dende og faretruende Øjeblikke; men Vejen naaedes, og nu gik det stærkt
ned igennem Byen. Det sidste Stykke Vej op til Bakken kneb det for Bilen,
den var paa Kogepunktet; men Kl. 11 Aften var man naaet ind paa Pladsen
foran Bakken. Store Menneskemængder var fremmødt for at tage mod den
store Sten, og der jubledes. Endnu var der dog et stort Arbejde med at faa
den sat paa Plads; men her var ogsaa hver Aften rigeligt med Hjælp, og alt
gik uden nogen Ulykke af nogen Art. Man henvendte sig til Entreprenør Jens
Nielsen, Nykøbing, for at faa udført den fornødne Inskription, der kom til at
lyde saaledes:
Danske Folk i Borg og Hytte
Tak din store Gud;
Landet vilde han beskytte,
Skønt det mørkt saa ud.
Rejst til Minde om Freden
og Friheden 5te Maj 1945.

VIGGO AKSELBO
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Udgiften ved Rejsningen af Mindestenen androg godt 3000 Kr., der var teg'
net Garantibeløb paa 2439 Kr. Resten dækkedes ved Overskudet fra Minde'
festen. Bylauget havde givet 500 Kr. som Garantibeløb. Falck skulde have
1250 Kr. for Transporten.‘‘

Protokollen slutter med følgende:
„Saa staar da denne Sten for ud i Fremtiden at minde om en ond Tid i
lange Aar, men ogsaa for at tolke vor Tak til ham, som styrer alt, og for, at
vort dejlige Land og særlig dette Sogn ikke blev lagt øde. Og saa beder vi om,
at der i Fremtiden maa blive værnet om den og dens Omgivelser, til Gavn
for kommende Slægter.
Paa Bylaugets Vegne

Niels Larsen,
Formand. “

Efter at Mindestenen var sat paa Plads, hvilket var et meget
besværligt Arbejde, der ligesom Flytningen ogsaa blev udført af
Beboerne efter Fyraften, blev det vedtaget at afholde en Minde
stensafsløring Søndag den 18. August 1946. Det blev en stor Fest.
Bakken var illumineret og flagsmykket; der var til selve Afslørin
gen mødt 500 Deltagere, om Aftenen til Festen ca. 1000 Menne
sker. Den 80-aarige Stationsmester Niels Larsen blev ved Festen
hyldet for sin enestaaende Præstation: Ved kun en enkelt Mands
Hjælp at udgrave den 20 Tons store Sten, saa Falcks Rednings
korps kun behøvede at hæve den op paa Blokvognen. Det havde
ikke været uden Livsfare, idet den store Sten flere Gange var
ved at vippe.
Denne usædvanlige Begivenhed havde kaldt Statsradiofoniens
Optagelsesvogn til Stedet for at optage en Reportage. Der var
anbragt Højttaleranlæg paa Bakken, og fhv. Stationsmester N.
Larsen aabnede selv Festen med at byde velkommen til den store
Forsamling og redegjorde for Arbejdet med at faa Stenen anbragt
paa sin nuværende Plads og takkede alle, der havde bidraget til
at faa Arbejdet udført.
N. Larsen udtalte: Denne Sten er rejst som et Minde om, at
Danmarks smukke Have ikke blev ødelagt af Krigen og Besæt-
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Frihedsstenen paa „Byens Bakke“

teisen. — Derefter talte Højskoleforstander Nissen, Antvorskov,
om, hvad vi lærte af Besættelsen.
Efter en Sang fandt selve Afsløringshøjtideligheden Sted. Fhv.
Amtmand, Kammerherre Saxild, København, hilstes med Haandklap. Han talte ganske kort og mindede om, at Stenen var rejst
som Erindring om den Glæde, der var den største i mange Tider
i Danmarks Historie. Den skal staa som et Tegn paa Taknemme
ligheden mod de mange, som satte Livet paa Spil for at slaas
med Voldsherredømmet. Den skal ogsaa minde om, at vi har til
bage at kæmpe for den endelige Fred, og hertil maa alle Kræfter
forenes. Kammerherren afdækkede derefter Stenen, der var skjult
af et Dannebrog.
Festudvalgets Formand, Mejeribestyrer Bæk, udtalte, at det
ikke var tilfældigt eller en Modesag, at vi havde anbragt Kongens
Navnetræk øverst paa Stenen, men fordi man gerne vilde hylde
vor gamle Konge for hans Trofasthed mod det danske Folk. Han
sluttede med at udbringe et: „Leve Kong Christian!"
Sogneraadsformand Sofus Simonsen rettede en varm Tak til
den gamle Stationsmester, der alene havde Æren for, at Stenen
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var rejst. Han hyldede ham ogsaa for hans Fremsyn, da han for
20 Aar siden sammen med andre fik omdannet en forsømt Grus
grav til „Byens Bakke“, i Fremtiden et Samlingssted for Sognets
Beboere. Til sidst talte Gdjr. Frede Andersen, Svinninge Møllegaard, kort for Danmark, og der blev sunget „Der er et yndigt
Land“. — Den smukke Festlighed var til Ende.

Trofast venskab mellem husmand
og gårdmand
Af Vilh. Z. Larsen, Ballebjerggaard.

I august måned 1872 gik min moder, gårdejer Ole Larsens kone,
til Føllenslev for at besøge jordemoderen, som i daglig tale kaldtes
„Madame la France", og min moder havde megen brug for hende,
eftersom hun fødte ialt 18 børn. På vejen mødte hun en ung karl,
Kristian Sørensen, som spurgte, hvor Ole Larsen boede, og om han
var hjemme; det fik han at vide, og hver gik til sit. Under moders
besøg hos jordemoderen kom Kristian Sørensen tilbage, og jorde
moderen gik ud og spurgte, om han havde fået „solgt skindet", og
det bekræftede han. Da jordemoderen kom ind igen, siger moder,
at hun så ikke, han havde noget skind med, men fik så at vide, at
det var hans eget skind. Det udtryk for at søge plads havde moder
aldrig hørt før.
Kristian Sørensen havde sikkert ikke tænkt, at han skulle blive
så længe i den plads. Fader byggede i det år en ny lade, og Kristian
Sørensen var med til at fylde den første gang og mange, mange
gange senere.
Et par år efter fik mine forældre en pige fra Sejerø. Hun kom fra
Alleshave, og da Kristians forældre boede i Eskebjerg Enghave, så
har de nok fulgtes ad mange gange, og omsider blev de forlovet.
Kr. Sørensen var en stabil arbejder, som fader satte megen pris
på, hans plovfure var altid lige, og han brugte endda en plov, som
kaldtes „Frederik Jørgensen", den lærte jeg aldrig at bruge, men
Kristian kunne styre den.
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Med det humør, han var i besiddelse af, var han naturligvis godt
lidt af de unge piger. Men en aften gik det galt. Om morgenen
spurgte moder, hvad han dog var kommet til, sådan som han så
ud. Jo, foderlodøren stod åben, og han var rendt imod den i mør
ket. Men fader lo og sagde: „Tror du på den? Nej, han har nok
været på kærestesjov og fået sig et blåt øje“.
Efter 5 års forløb blev Kristian og Anna gift. Fader og moder
holdt deres bryllup, og de flyttede ind i et lille hus i Rumperup,
den som nu hedder Højsted. Da moder tit havde brug for Annas
hjælp, og Kristian nu var fast husmand, så byggede fader et par
år efter et lille hjem til dem. Det kostede 1200 kr. at bygge, og der
blev de boende i over 50 år, og da de tilsidst ikke kunne klare sig
selv længere, flyttede de ind på „De gamles hjem“ i Særslev.
Anna fældede mange tårer, da hun gik ud ad døren sidste gang,
thi ingen har sikkert været mere glad for sit lille hjem end hun.
En lille pige døde for dem, da hun var omtrent 11 år, og da
hun blev begravet, havde de en dreng til barnedåb samme dag.
Anna havde lært at væve, og det blev hun meget dygtig til.
Kristian fik sjældent penge uden den 1. maj og den 1. november.
Til at begynde med fik han i dagløn 1 krone om sommeren og 66
øre om vinteren, men Anna tjente jo også lidt ved siden af, for
hun var med, når grisen skulle slagtes og fårene klippes, og ved
mange andre lejligheder, og Kristian havde tit middagsmaden med
hjem til aften.
Den 24. september 1902 holdt de sølvbryllup. Min fader var
død året før, men moder holdt deres sølvbryllup, og der var mange
med af deres og vor familie, og jeg husker, at min morbroder, Lars
Zachariassen i Gudmandstrup, som havde ordet i sin magt, holdt
en køn tale for dem. Da der nu skulle ansættes en vejmand i kom
munen, udgjorde moder, at han fik vejmandsarbejdet i tiden ja
nuar til april, det gav da altid lidt mere fortjeneste.
Imidlertid blev sønnen konfirmeret og senere gift og fik et sted
på 7—8 tdr. land i Faurbo, ude bag Lindebjergbakken. Det var
de gamles største glæde, når sønnen om sommeren hentede dem
med sit eget køretøj, en begivenhed, som særlig Anna var meget
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stolt af» Tiden gik. I maj 1926 døde min moder, knap 80 år gi. Jeg
var ungkarl endnu et par år, og i den tid fejrede Anna og Kristian
deres guldbryllup hos os på Ballebjerggård. Dette tredie bryllup
fejrede de under stor opmærksomhed, thi alle ville være med at
hædre dem, fordi de stadig havde klaret sig selv, skønt de snart
var 80 år gamle.
I 1890 var der blevet anskaffet et damptærskeværk hertil egnen,
og det gav Kristian anledning til at tjene en ekstra skilling. Han
var sækkemand, fyrbøderen var den tykke Per Nielsen i Føllenslev
Englodder, og en lille skruttet sadelmager var ilægger. De rejste
langt omkring, og efter fyraften, kl. 7, havde de ofte en hel mil
hjem, så det blev ingen lang nattesøvn, for de skulle begynde på
arbejdspladsen igen kl. 6 om morgenen.
I maj 1928 var jeg blevet gift, og det var mig en stor glæde, at:
min kone så godt kunne omgås de gamle. De var her på alle hellig
aftener. Vi havde den tradition, at Mortensaften, Juleaften, Nyt
årsaften og Helligtrekongersaften havde vi et trearmet lys på bor
det, og en sådan aften fik vi altid klipfisk. I de sidste år måtte vi
hente dem i vogn, thi Anna blev dårligt gående på sine gamle dage,
det stammede nok fra at sidde og træde væven.
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Deres fjerde bryllup, diamantbrylluppet, fejrede de den 24. sep
tember 1937. Sognerådet havde indbudt alle de gamle på „Hjemmet“, mig og min familie samt deres familie til frokost, og her blev
der talt af sognerådsformand Ulrik Olsen og flere andre. Om ef
termiddagen kom forskellige til kaffe. Kl. 6 om aftenen holdt vi et
stort gilde for dem herhjemme på Ballebjerggård. Vi spiste omtrent
over hele huset. Det blev deres 4. og sidste bryllupsfest i det samme
hjem. Jeg siger så tit, at det er så stort med et sølvbryllup, men min
kone og jeg har holdt diamantbryllup, jo, for vi holdt da gildet!
Som tak for festen forærede Kristian Sørensen os et dejligt fad med
indskrift. Jeg sagde til de gamle den aften: „I skulle nu alligevel
have giftet jer lidt før, så kunne I have nået det femte bryllups
gilde".
Da Kristian fyldte 90 år, fik jeg Aksel Dahlerup fra Statsradio
fonien ud at tale med ham, og i samtalens løb spurgte Dahlerup
ham, om han aldrig havde været ude at flyve. „Nej", sagde Kri
stian, „det har jeg nu alligevel ikke rigtig mod på, for de siger, at
så går det galt i bukserne".
Da luftfartsdirektøren hørte det, kom der omgående en indby
delse til en flyvetur, for at den skrøne om bukserne kunne blive af
livet.
Jeg havde ikke selv bil dengang, så uddeleren kørte for os, imod
at han fik en flyvetur med. Da vi kom på den anden side Holbæk,
mødte vi 3 lastbiler med soldater, og Kristian Sørensen udbrød:
„Det er vel nok en anden trafik i dag, end som sidst jeg gik her i
1872, for da jeg lå soldat i Roskilde, plejede jeg altid at spadsere
hjem til Eskebjerg om aftenen og tilbage til Roskilde næste dag".
Inden vi tog afsted hjemmefra, havde jeg fået læge Tulinius til
at undersøge Kristian, og han erklærede, at skønt han var om
trent 91 år, var han alligevel så rask, at en flyvetur ingen skade
kunne gøre ham. Kun synet var ikke så godt mere.
Noget så han alligevel, thi ude over Øresund sagde han pludse
lig til mig: „Du Vilhelm, der ser ikke ud til at være mere vand her,
end at vi godt kan gå hjem". Da vi kom tilbage fra Malmø og stod
ud af maskinen, følte han bag på bukserne og erklærede, at der var
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ingenting sket! „Ja, nu har jeg prøvet det“, sagde han. „Kan du nu
ikke ringe ind til Krigsministeriet og spørge, om de ikke kan give
mig en tur med en undervandsbåd". Men det blev der nu ikke no
get af. To måneder efter døde han, og dermed var et virksomt liv
afsluttet. Han var en rask og dygtig mand, altid glad og fornøjet og
altid interesseret i gårdens drift, som om det var hans egen bedrift.
Anna levede et helt år efter og sad troligt med sin strikke
strømpe, men hun savnede altid Kristian, og når hun kom til at
tale om ham, så græd hun.

Kirketyverierne på Samsø 1851
Ved provst C. E. Møller, Tranebjerg.

Den 16. oktober 1851 opskræmtes hele Samsøs befolkning ved
rygtet om en tredobbelt skændselsgerning, som var forøvet den
foregående nat: tre af øens kirker, Tranebjerg, Onsbjerg og Besser,
havde været genstand for indbrud af en usædvanlig grov og brutal
art. Virkeligheden viste sig snart at overgå de dristigste rygter. I
alle tre kirker var gerningsmændene — for man måtte antage, at
det drejede sig om flere — steget ind gennem ituslåede vinduer,
hvorefter de havde molesteret prædikestolene og altrene, iturevet
eller fjernet alterduge, alterklæde og alterbøger. Værst var det gået
ud over Tranebjerg og Besser kirker, hvor man havde opbrudt de
skabe, hvori messetøjet opbevaredes, og stjålet ikke alene dette,
men tillige kirkernes hellige kar.
Aarhuus Stiftstidende giver i en notits den 22. oktober følgende
korte meddelelse om tyverierne:
„Man fortæller, at der i flere kirker på Samsø samtidig er sket
indbrud, hvorved adskillige kostbare gjenstande skulle være bortstjaalne. Red. A“.

Lignende eller lidt udførligere meddelelser forekommer i de
sjællandske aviser, men den udførligste beretning om det skete
kan man læse i følgende brev, som opbevares i Brattingsborg gods
arkiv, fra godsinspektør Kruse til kirkeejeren, lensgreve Danneskiold-Samsøe, som opholdt sig på Gissenfeld:

KIRKETYVERIERNE PÅ SAMSØ

79

,,Natten mellem sidstafvigte Onsdag og Torsdag er der sket Indbrud i Trane
bjerg, Onsbjerg og Besser Kirker, fra hvilke følgende Gjenstande ere bievne
bortstjaalne:

Tranebjerg Kirke: Sølv Kalken
Sølvdisken
Messeskjorten
Alterdugen og Alterklædet
Alterkanden
Fløjlet og Frynserne paa Prædikestolen
en gammel Bibel
Alterbogen og en Psalmebog.

Onsbjerg Kirke:

Alterbogen og
en Psalmebog.

Besser Kirke:

Sølvkalken
Sølvdisken
en ciceleret Sølvdaase med Laag til Alterbrød
Alterdugen
Messeskjorten
Perlepungen af Fløjl med 2 Sølvbjeller
Alterbogen og
en Psalmebog.

Indbrudene var i alle 3 Kirker skete igjennem ituslagne Vinduer og udførte
med en høi Grad af Brutalitet, især i Tranebjerg og Besser Kirker, hvor Prækestolene, Læsepultene paa samme og Skabene, hvori vasa sacra og Messetøiet
opbevares, var sønderbrudte. — Den gamle Billedbibel fra Tranebjerg Kirke
fandtes om Morgenen i aldeles sønderreven Stand paa Gmd. Jens Gyllings
Mark. — Alterkanden af Procellain laa ituslagen udenfor Kirkemuren, som
Gjerningsmanden var steget over. — Pastor Bang lader efter Afbetjening Kir
kens Kar bringe til Præstegaarden, hvilken efterlignelsesværdige Foranstalt
ning reddede vasa sacra til Onsbjerg Kirke.
Da Kirkeværge Peder Knudsen om Morgenen, da han gik op for at ringe til
Ottesang, opdagede Indbruddet, red han strax til Birkedommeren for at
gjøre Anmeldelse, og Pastor Hansteen sendte mig Bud. — Om Onsdagen havde
her været Marked i Onsbjerg, og i Formodning om, at Gjerningsmanden maaske var en Fremmed, gav jeg paa Veien Forpagter Beissenherz Tilhold om, paa
mit Ansvar, at standse Afseilingen af noget som helst Fartøi fra Havnen.
Birkedommer Feddersen havde allerede været ved Traneberg Kirke, da jeg
ankom dertil; jeg red derfor til Thorup, og medens jeg der oppebiede Birke
dommerens Hjemkomst, kom Pastor Bang for at melde Indbruddet i Onsberg
Kirke, og lidt efter indløb en lignende efterretning fra Besser Kirke. De Un-
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dersøgelser, der strax bleve anstillede, have ikke ledet paa mindste Spor af
Udaadsmanden, men jeg veed, at Birkedommeren vil med yderste Flid tage
sig af Sagen.
Idet jeg beklager at maatte meddele Deres høigrevelige Excellence denne
liøist ubehagelige Efterretning, tilføies, at jeg ufortøvet traf Foranstaltning til
de sønderbrudte Gjenstandes Istandsættelse og til Anskaffelsen af Messeskjorter
og Alterduge. — Kirkebøgerne (d. v. s. alterbøgerne) ville maaske et eller
andet Sted blive fundne, og da Haabet om at opdage Forbryderen ikke bør
opgives, kan Anskaffelsen af vasa sacra, hvilken desværre vil medføre en stor
Udgift, vel for det første stilles i Bero.
Ørnslund, den 17. October 1851.

Underdanigst
Deres høigrevelige Excellence,
Greve af Danneskjold Samsø,
Overdirecteur for Gisselfeld Kloster, Storkors af Dannebrogen".

Kruse.

I et brev nogle dage senere skriver godsinspektør Kruse til lens
greven:
„Naar undtages, at den Fløjls Messehagel til Traneberg Kirke er bleven fun
den henlagt under en Stenkiste paa Veien til Onsberg, er der ikke senere end
min underdanigste Skrivelse af 17. d. M. passeret noget til Oplysning angaaende Kirketyverierne. — Birkedommer Feddersen, der er utrættelig i sine
Undersøgelser, bad mig i Gaar udvirke Deres høigrevelige Excellences gun
stige Tilladelse til, at der maatte udloves en Duceur af 50 Rb til den, der for
ham kunne give saadanne Efterretninger, at de kunne lede til Opdagelse af
Gjerningsmanden eller Gjerningsmændene.
Uagtet det synes ubetinget rigtigt at udlove en saadan Douceur saavel med
Hensyn til det Bortstjaalnes Værdi som til Tyveriets forargelige Natur, dristede
jeg mig dog ikke til paa egen Haand at udlove Belønningen, omendskjønt
Bekjendtgjørelsen i den Anledning burde udgaa strax. Jeg tør derimod haabe,
at Deres Excellence vil give mig Ordre til ufortøvet at bemyndige Birkedom
meren til at udlove hin Douceur, hvilken iøvrigt og desværre næppe vil blive
udbetalt. — Længden af Alterklædet i Traneberg Kirke er 6 3A Alen, i Høiden
1 Alen 7 Tommer, hvilket jeg i Anledning af Deres Excellences gunstige
Skrivelse af 22. August dette Aar giver mig den underdanigste Fryd at ind
berette".

Efter nogen tids forløb, henvender pastor Hansteen i Tranebjerg
sig til godsinspektøren: „Da det vel er at formode, omend og det i
Traneberg Kirke begaaede Tyveri tilfældigvis skulde blive opdaget,
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at de bortstjaalne vasa sacra da vilde være forvanskede og gjorte
ubrugelige, og da der føles betydeligt Afsavn af dem paa denne
Tid, da Altergangen er saa hyppig, tillader jeg mig ærbødigst at
andrage om, at Deres Velædelhed ville snarest muligt lade en ny
Kalk og Disk anskaffe til Kirken af en passende Størrelse".
Kruse anmoder i tilsutning til pastor Hansteen om kalke og
diske til Tranebjerg og Besser kirker af middelstørrelse. Samtidig
anmoder han Excellencen om at ville bemyndige ham til paa
dennes vegne at henstille til præsterne for fremtiden at tage vasa
sacra i forvaring i præstegårdene, dog uden ansvar i tilfælde af
ildsvåde eller tyveri. „Thi rigtignok bliver Risikoen med Hensyn
til Ildebrand større, men forsaavidt angaar Tyveri mindre, end
naar de hellige Kar henstaar i Kirken".
Imidlertid havde som anført den utrættelige birkedommer Fed
dersen taget sagen i sin hånd. Feddersen var næppe nogen Sher
lock Holmes, og de undersøgelser, som han med yderste flid an
stillede, gav kun ringe resultat med hensyn til sagens opklaring.
Som nævnt havde der dagen før indbruddene være holdt marked
i Onsbjerg, det årlige såkaldte „Høns-Føns" marked, til hvilket dér
plejede at komme mange tilrejsende handlende, særlig fra Kerte
minde og Horsens, med kobbertøj, fodtøj, træsko, tøjvarer, kniplin
ger m. m. Der havde dette år været særlig mange tilrejsende, og til
at begynde med regnede man det for utvivlsomt, at gerningsmændene måtte være at finde blandt de fremmede, da ingen kunde til
tænke nogen af øens egne en sådan skændselsgerning. Snart rette
des mistanken dog mod en tidligere straffet person, hjemmehø
rende i Onsbjerg, som havde noget svært ved at gøre rede for, hvor
han havde opholdt sig markedsnatten. Om forhørene over ham
beretter Samsø birks politiprotokol. Han vækker ikke udelt sym
pati, når han i det første forhør den 12. november på Samsø birks
contoir præsenteres således:
„Da der var fremkommen Formodning om, at den tidligere for under Fore
givende af at ville paatage sig at afbrænde en en anden tilhørende Mølle at
have forsøgt paa at fraliste denne Mand Penge med Fængsel paa Vand og
Brød ansete Husmand og Maler K kunde være en af de skyldige, var Dags
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Eftermiddag fornævnte Person bragt tilstede paa Birkets Contoir, efter at der i
Formiddag med hans Samtykke var anstillet Randsagning i hans i Onsberg
beliggende Hus, uden at noget Mistænkeligt derved var forefundet.
Fornævnte Husmand og Maler K af Onsberg fremstod og næst at angive
sig som anført forklarer han at være 39 Aar gammel, født i Onsberg, hvor han
er døbt og confirmeret. — Med Undtagelse af, at han for Hor en anset med
2 Gange 4 Dages Fængsel paa Vand og Brød samt for Bedrageri med 4 Dages
Fængsel paa Vand og Brød, nægter han at være criminaliter tiltalt eller dømt.
— Paa Tilspørgsel med hvem han Markedsdagen den 15. f. M. har været sam
men, opgiver han, at han om Dagen var sammen med sin Broder Arbejds
mand Johannes Mathias Jensen i tjeneste hos Gaardmand Michel Jørgen paa
Endelave, idet nemlig Kpt’s [Komparentens] Broder var kommen herover for
at søge Skilsmisse med sin herværende Kone. — Om Eftermiddagen og om
Aftenen var Kpt paa Markedet i Onsberg, men fulgtes ei eller var i Selskab
med Nogen, da Kpt, som han forsikrer, ikke var Eier af en eneste Skilling og
saaledes ei saa sig i Stand til at gjøre Gjengjæld for, hvad Andre muligen
maatte vilde tractere Kpt. med. Dog bemærker Kpt, at han i Mørkningen, da
bager M fra Kolby, der var paa Markedet med Hvedebrød og Brændevin, luk
kede, af Husmand Jens Molbo fra Thorup var bleven tracteret med en Snaps
og en Bid Brød. — Om Aftenen var Kpt inde hos Husmand Lars Nielsen i
Onsberg for at skaffe sin Broder Logi og herefter muligen inde hos Handels
mand Faxholm og hos Handelsmand Morten Søren Petersen, men uden at
være i Selskab med Nogen. — Kl. omtrent 9 eller snarere lidt før begav Kpt
sig til sin Bopæl, hvor han gik iseng og ei senere var oppe eller ude den Nat,
hvilket Kpt’s Kone vil kunne bevidne, men ei Kpt’s Børn, hvoraf det ældste
der er hjemme er 10 Aar, eftersom nemlig disse ved Kpt’s Hjemkomst sov. —
Kpt, der opgiver den omhandlede Dag at have været iført Sko, de samme han
i Dag er iført, nægter bestemt den omhandlede Nat at have foretaget sig no
get ulovligt, hverken alene eller i Forening med Andre“.

Da dommeren ikke på det foreliggende grundlag kunde enten
løslade eller arrestere den sigtede, blev denne indtil videre hensat
under bevogtning på arrestforsvarer Linds private bopæl. Dagen
efter blev retten sat igen, og der blev fremført et vidneudsagn,
som i betydelig grad var egnet til at svække troen på sigtedes
uskyld.
„For Retten var mødt Privatlærer Frederik Carl Christian Mortensen [senere
ansat som Lærer ved Brundby Skole] af Tranebjerg. Paa Anledning forklarer
Kpt., at Dagen efter at Kirketyverierne var forøvede, kom Maler K. i Mid
dagsstunden ind til Kpt. paa Kpt.’s Bopæl i det Ærinde nemlig, at han vilde
have Kpt. til at skrive et Andragende for Knudsens Broder, der var medfulgt,
angaaende en Skilsmissesag. Kpt. var, da Personerne kom tilstede, ikke hjemme,
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men kom strax efter, og da Talen som naturligt faldt paa det om Natten
forøvede Tyveri, bemærkede Kpt. en yderst besynderlig og paafaldende Ad
færd hos Knudsen, idet denne nemlig stedse søgte at undgaa at tale om det,
der var Gjenstand for enhver Samtale paa Øen, ligesom han endvidere saa
meget medtaget ud, hvortil han som Grund angav, at han om Natten havde
været paa Svireri, hvilket Opgivende Knudsen imidlertid ved senere Samtale
med Kpt. har rettet saavel derhen, at han var hjemkommen Kl. 9 om Afte
nen, snart derpaa, at han var hjemkommen om Eftermiddagen paa Grund af,
at han var syg. Efter den tid har K. under Samtaler, Kpt. har ført med ham,
nemlig een Gang paa K’s Bopæl den 30. Oktober og senest afvigte Løverdag
den 8. November omtalt og beskrevet Tyveriernes Udførelse paa en saadan
Maade, at forsaavidt dette maatte stemme med, hvad der under Sagen fak
tisk er oplyst, nærer Kpt. ingen Tvivl om, at oftenævnte Knudsen i et
hvert Tilfælde maa være Medvider i Tyveriet, forsaavidt han ei selv er en af
Gjerningsmændene. Han har nemlig fortalt Kpt., at Tyveriet først blev begaaet i Onsberg Kirke, hvor man ved Hjælp af en Øxe og et Koebeen bort
tog Kalkhusdøren, det er Døren til Materialhuset, og forefandtes der i Kalk
huset en Stige, hvilken afbenyttedes til derpaa at stige ud af Vinduet, hvorpaa man i Kirken ei forefandt andet end nogle Bøger og en Flaske med Viin
i. Derpaa begav man sig til Traneberg Kirke, hvor man steg ind af det Vin
due, der er i Nærheden af Godsinspektør Kruses Familiebegravelse, og satte
man sig saa i Besiddelse af Kirkens Sølvtøj, hvoriblandt dog ikke befandtes
Oblatæsken, ligesom man borttog Linnedtøjet samt en Porcellænskande. Knud
sen har endvidere ytret til Kpt., enten at han „blev vred“, hvad Kpt. dog ei
med Bestemthed tør paastaa, at han brugte Ordet „blev“, eller at han „var“
vred, fordi Bibelen var iturevet. Ved at springe ned fra den nordre Kirkegaardsmur, sagde Knudsen, var Porcellænskanden slaaet i Stykker mod en
Sten, hvorved man havde gjort den Opdagelse, at et Kors, der befandtes paa
Kanden, ei havde været indlagt Guld, men alene forgyldt Arbeide. — Fra
Traneberg var man gaaet til Besser Kirke, hvor Oblatæsken fandtes mellem
det øvrige Sølvtøj. Endvidere har K. ytret, at det tilvendte Linnedtøi var ble
vet delt imellem Gjerningsmændene, samt at den der havde erholdt Messe
hagelen var blevet bange, den Tosse, og senere havde lagt den fra sig i en
Stenkiste paa Veien fra Traneberg til Onsberg. Sølvtøiet har K. opgivet, at
en Hæler, nemlig Bager M. i Koldby, skal have erholdt, samt at det hele mere
maa være gjort for at drille Præsterne end for Fordelens Skyld. — Paa Spørgsmaal, om Kpt. havde set K. i Besiddelse af Penge kort, efter at Tyveriet var
begaaet, forklarer Kpt., at han Dagen efter, nemlig samme Dag da K. og hans
Broder havde været inde hos Kpt. om Middagen, om Aftenen bragte det af
Kpt. skrevne Andragende over til K. paa dennes Bopæl, og saae Kpt. ved denne
Leilighed, at K.. skjønt han klagede over intet Arbejde at have, af sin Lomme
fremtog Sølvpenge, hvoriblandt enten en Specie eller en Sølvdaler, i Anledning
af, at han vilde lade en af sine Sønner hente Brændeviin. Paa Kpt.’s Spørgsmaal
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til K., hvorledes man turde udføre en saadan Gjerning, har K. svaret, at selv
om Nogen hørte det, vilde det blive antaget for Spøgeri. Og paa Kpt.’s Spørgsmaal, hvem der kunde have Mod til at udøve Gjerningen, har han anført den
saakaldte Snor Søren, Simon W., og Væver J. K., alle af Onsberg, som Folk,
der, naar de havde faaet en Snaps, vel kunde være i Stand dertil, uden dog
ligefrem at udsige, at disse var Gjerningsmændene, ligesaa lidt som at han selv
var blandt disse. Videre kan Kpt. ikke oplyse, men han bemærker dog, at hans
Hustru afvigte Løverdag har hørt en Del af det af Kpt. opgivne, hvilket hun
saaledes vil kunne bevidne Rigtigheden af, om fornødent gjøres.“

Dommeren afsagde derefter følgende Arrestdekret:
„Paa Grund af de imod Anholdte Person K. fremkomne mistænkelige Om
stændigheder og navnligen den af ham for Kpt. Mortensen afgivne, med de
under Sagen oplyste faktiske Omstændigheder i alt væsentligt stemmende,
Forklaring om, hvorledes de Natten imellem den 15de og 16de f. M. begaaede
Kirketyverier er udøvede, hvilket Kjendskab til det passerede ei kan forudsæt
tes hos en udenfor Gjerningen staaende, decreteres: Husmand og Maler K. bør
indtil videre under nærværende Sags Behandling hensættes i Varetægtsfæng
sel i Samsø Birks Arresthus.“

Adskilligt tydede således på, at kirketyverierne var nær deres
opklaring. Birkedommer Feddersen havde fået blod på tanden og
afholdt mange forhør, hvor han gik arrestanten hårdt på klingen.
En lang række vidner blev afhørt. Disses udsagn bragte imidlertid
intet væsentligt nyt for dagen. Mortensen fastholdt på det bestem
teste sin forklaring, men denne blev ligeså hårdnakket benægtet
af K, der endog insinuerede, at Mortensen selv måtte være en af
gerningsmændene, siden han havde et så indgående kendskab til
sagen, og det var bekendt, at Mortensens pengeforhold var i en
sørgelig forfatning. Retsmødet den 8. december slutter således:
„Arrestanten, der paany blev formanet til Sandheds Følge, men paa det
bestemteste vedblev Paastanden om sin Uskyldighed, blev derefter, da han
tillige lider af Upasselighed paa Grund af stærk Forkølelse, indtil videre løs
ladt af Arresten".

Det sidste retsmøde holdtes den 5. februar 1852. Herefter blev
sagen udsat og blev aldrig senere genoptaget. Hvem der var mest
i konflikt med sandheden, Mortensen eller K, kunde retten ikke
opklare. Birkedommer Feddersen måtte give op.
Imidlertid skete hen på sommeren 1852 det opsigtsvækkende, at
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en del af tyvekosterne fra Besser kirke atter kom for dagens lys.
Herom kan man læse i et brev fra godsinspektør Kruse til Excel
lencen dateret den 28. august. Det lyder:
„Ved en Ekstraleilighed ser jeg mig i Dag i Staund til at kunne underrette
Deres hgr. Ex. om, at de i forrige Aars October Maaned fra Besser Kirke bort
stjaalne vasa sacra etc. tildels ere komne tilstede. En Dreng af Langemark op
dagede nemlig forleden i en gammel Jordvold et Stk. Linned, der stak ud af
en Fordybning, og ved nærmere Undersøgelse fandtes Messehagel, Messe
skjorte, Alter- og Psalmebøger, men Alt i forraadnet Stand. En Sølv cicelleret
Daase til Opbevaring af Kirkebrød og den gamle Kalk ere i uskadt Stand,
hvorimod Alterdisken manglede. Sølvdaasen har jeg sendt Provst Fasting og
paaført den Inventariefortegnelsen. Kalken, der er et smukt gammelt Sølvarbeide, har jeg taget i Forvaring, til nærmere Ordre fra Deres Ex. indløber.
Fundet af de bortstjaalne Sager har ikke ledet til noget Spor paa Gjerningsmændene, uden forsaavidt at det synes indlysende, at ikke Fremmede, men her
paa Øen boende Kjæltringe have forøvet Tyverierne, men af Frygt for Opda
gelse senere ikke har turdet enten benytte eller afhænde Kosterne. Deres Ex
cellence ville maaske finde Anledning til at tillade mig at udbetale Finderen,
en fattig Tjenestedreng, en Douceur."

Greven spørger i et brev, om finderen er en skikkelig dreng, og
hvem hans forældre er, hvorpå godsinspektøren svarer:
„Den i min underdanigste Skrivelse af 25.8. d. A .ommeldte Finder af vasa
sacra til Besser Kirke er en Søn, 9—10 Aar gi., af en Gaardbestyrer Jørgen
Jensen, Glarmester i Langemark, en Mand af det ulasteligste Rygte, hvilket
jeg i Anledning af Deres hgr. Ex. gunstige Skrivelse af 14. ds. herved giver
mig den Ære af indberette."

Da Besser kirke allerede var blevet forsynet med nye vasa sacra
til erstatning for de bortstjaalne, blev den gamle kalk opbevaret
paa Brattingsborg, da den, som Kruse udtrykte sig, „var et antikt
arbeide, der vilde tage sig godt ud paa en af Deres Excellences
Etagerer‘.
Som årene gik, tabte erindringen sig naturligvis om den begiven
hed, som i sin tid så stærkt havde opskræmt sindene. Men i 1893
blev Besser kirkes gamle sølvdisk fundet under forårspløjningen
omtrent samme sted, hvor kalken var kommet til syne mere end
40 år tidligere.
Således var efterhånden alle de stjålne genstande bragt til veje
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med undtagelse af kalk og disk fra Tranebjerg kirke. Og atter be
gyndte glemselens slør at lægge sig over den ugerning, som nu
alene de gamle kunde berette om og kun delvis rekonstruere efter
hukommelsen. Men den 25. maj 1905 oppløjedes paa Bisgård
mark, Onsbjerg sogn, de mere end et halvt århundrede tidligere fra
Tranebjerg kirke røvede vasa sacra, den ene del om formiddagen,
den anden om eftermiddagen. Alterkalken var helt uskadt, me
dens disken endnu bærer mærke af plovjernet.
De to smukke sæt alterkar af antikt sølv, på hvis fod Griffenfeldt i sin tid som ejer af Samsø har ladet indgravere sit våben
skjold, har derefter været opbevaret på Brattingsborg slot, indtil
de for få år siden af grevskabet er givet tilbage til de respektive
kirker, Besser og Tranebjerg, hvor de efter omtrent 100 års forløb
atter kunde tages i brug.
Gerningsmanden eller gerningsmændene blev aldrig opdager,
og har nogen haft vidende om, hvem de var, har de forlængst ta
get deres viden med sig i graven.
For så vidt er der ikke mere at berette om de mærkelige kirke
tyverier. Man kan gætte på, hvad motivet har været. Var det beri
gelsesøjemed, hvorfor var det da nødvendigt i den grad at®ve hær
værk? Var det for at,,drille præsterne", som K antydede, eventuelt
greven eller godsinspektøren? Næppe. Var det slet og ret drukken
skab? Det er rimeligt at tænke, at brændevinen har en stor andel
i forbrydelserne, men det er dog næsten utænkeligt, at de samme
gerningsmænd i fuldskab samme nat har kunnet øve indbrud i 3
kirker, som ligger med en indbyrdes afstand af 3—4 km. Sagen vil
aldrig blive opklaret.
Nu er det kun enkelte gamle, der kan mindes overhovedet at
have hørt tale om disse tyverier. Mindet rækker ikke så langt, og
den mundtlige overlevering bliver ret hurtigt usikker og upålidelig.
Da de sidst fundne alterkar var bragt til veje i 1905, kunde næppe
nogen afgøre, hvilken kirke de tilhørte, efter 54 års forløb. Man
regnede med, at de tilhørte Onsbjerg kirke, siden de var fundet i
Onsbjerg sogn, og greven lod dem fornyne med inscription om, at
de var bortstjaalne fra Onsbjerg kirke. Siden har godsinspektørens
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indberetning, som ovenfor er citeret, med tilstrækkelig tydelighed
vist, at de var stjålet fra Tranebjerg kirke, og at Onsbjerg kirkes
alterkar ved at opbevares i præstegården netop undgik at dele
skæbne med de øvrige kirkers vasa sacra. Dengang i alt fald.
Få år efter at kirketyverierne havde fundet sted, led nemlig
Onsbjerg kirkes vasa sacra en endnu hårdere skæbne. I 1858 ned
brændte Onsbjerg præstegård, ved hvilken lejlighed kirkens gamle
hellige kar, uagtet pastor Bangs „efterlignelsesværdige foranstalt
ning", blev totalt ødelagte. Greven lod straks nye alterkar anskaffe
til Onsbjerg kirke i stedet for de ved branden ødelagte. Men i 1905,
da de Tranebjerg kirke tilhørende alterkar blev fundne, og greven
lod dem forsyne med den fejlagtige inscription om, at de var
stjaalne fra Onsbjerg kirke, da havde åbenbart overleveringen
allerede glemt den virkelige årsag til, at de gamle alterkar også en
gang var forsvundne fra Onsbjerg kirke, og erstattet med nye. Man
havde forvekslet ildebranden med kirketyverierne. Eller rettere,
man havde glemt præstegårdsbranden, og hvad der var sket ved
den lejlighed, men endnu bevaret erindringen om en højst usæd
vanlig begivenhed, indbrud, hærværk og tyveri i tre af øens kir
ker på en og samme nat.
C
Møller.

FEA HOLBÆK AMT
Mindre Meddelelser
Afskrift af et Brev fra Herredsfoged Ad. Meinert,
Holbæk, af 18. Oktober 1879 til Justitsraad
Kolbye, Stenhus
(Meddelt af fhv. Bestyrer V. Kolbye, Maribo)
,,Min gamle Principal, Birkedommeren paa Amager, Etatsraad v. Osten, be
stemte sig engang til at give et Orgel til Storemagleby Kirke, hvilket jo var en
meget uinteresseret Gave, da Manden, som bekjendt, var stokdøv, item til i
Dagens Anledning at give en Frokost i sit Hjem, hvilket jo for en Enkemand,
der, naar det kom høit, gav en Kop Chokolade; var en uvant Sag. Etatsraad
Holmblad, den rige Fabrikant af Kort, Stearinlys og Olie, opholdt sig i mit
Paahør over de mange Ophævelser, Birkedommeren gjorde over sin Frokost;
,,han løber omkring og spørger Enhver om sin Frokost, først havde han tænkt
at give den varm, men nu skal den nok være kold o. s. v.“ Jeg maa tilstaae, at
jeg strax fandt, at Holmblad havde Uret, men jeg er jo ogsaa en værdig Efter
følger af v. Osten, lever tilbageholdent som han og maa ofte renunciere paa
Tilfredsstillelsen af mine gjæstevenlige Hensigter. Seer De min kjære Hr Justits
raad, det var dog Holmblad, der bevægede mig til ikke nærmere at gaae ind
paa det paatænkte lille Selskab paa Tirsdag, men han havde jo Uret, og det var
v. Osten, som fik mig til at spørge Deres elskværdige Frue om Fisken, hvad
jeg ogsaa gjorde med god Villie i Forvisning om et godt Raad, som jeg ogsaa
vil benytte. Men ydermere er det v. Osten, som faaer mig til at tilføie, at det
kun er et lille Selskab i Anledn. af min Fødselsdag og at min Broder har meldt
sig fra Tostrup Præstegaard med sine Damer i Anledning af Dagen, at jeg
ellers kun har inviteret Pastor Petersen og hjemmeværende Datter og saa Dem,
Deres Frue og Datter, paa hvis Nærværelse, jeg derfor sætter megen Pris, at det
derfor kun bliver et godt dagligdags Maaltid og at en Frakke vist vil være tjen
ligere end en Kjole, paa Landet helst og naar Selskabet ikke er større.

Holbæk, den 18. October 1879.
Venskabeligst
Velbaarne Hr. Justitsraad Kolbye

Ad. Mejnert
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Brevskriveren, A. P. Th. Meinert, tidl. Borgm. og Byfoged i Ribe, beskikkedes
1868 til Herredsfoged i Merløse og Tuse Herreder og havde som saadan sit
Kontor i Holbæk, men han boede, i hvert Fald en Tid, i Dragerup og spadse
rede daglig Turen til Holbæk. Jeg har ikke kunnet faa fat paa en „juridisk Stat“,
fra den Tid, der vel kunde give Oplysninger. Han har formentlig (efter private
Kilder) haft Hustru og mindst 1 voksen Datter.
Om hans Forældre se nedenfor.
Om de nævnte Gæster kan jeg efter „Elvius“: Præster oplyse: Pastor Petersen
maa være fra Asmindrup, Præst dér fra 1873—? født 8.-5. 1820 gift 1854 med
Karen Motzfeld f. 2.-7. 1822 død 27.-9. 1878. Det er Forklaringen paa, at Dat
teren inviterer og ikke Fruen.
Broderen Andreas Evald Meinert, født i Kbhvn. 23. 12. 1821.
Fader: Nicolai Jonathan Meinert, 1791—1877. Grosserer, Raadmand, R. af
Db., Moder: Mette Christine Tang.
Præst i Tostrup og Uggerløse, Merløse Herred, fra 31. 12. 1877, gift 17. 3. 1859
med Agathe Bøggild, født 5.-10. 1830. Han var en lærd Mand. En Broder, Al
fred, var ogsaa Præst, og to Søstre var gift med Præster.
Justitsraad Kolbye, 1820—84, boede paa Stenhus ved Holbæk, som han havde
bygget 1868 (senere Hovedbygning i den nuværende Kostskole). Han var, hvad
man nu vil kalde Sparekassedirektør for Holbæk Amts Sparekasse.

En mærkelig Præst i Føllenslev
(Ved J. P. Pedersen, Faarevejle)

Efter S. V. Wibergs „Alm. dansk Præstehistorie“ meddeles nedenstaaende
angaaende Følleslev-Særslev Sognekald.
Sognepræsten til Følleslev-Særslev VIII Ludvig Hansen Heerjordt (Herfurt),
ordineret 24. 12. 1650 — afsat 1670 — formedelst Hidsighed og Forløbelse i
en Sag mod Consumtionsforvalteren i Kalundborg. Sagen rejste sig af en Baga
tel, 3 a 4 Mark, hvilke H. havde betalt; men som han ikke havde forsynet sig
med Kvittering, blev paastaaet ny Betaling. Ved Højesteret, da hans Dom var
falden, udbrød han i disse Ord: „Nu Herren som veed alting og kender min
retfærdige Sag, som seer den store Uret, mig vederfares, han vise dog sin Ret
færdighed før vi slipper hjem; han tegne mig, om jeg har Uret; men er jeg
uskyldig, saa lade han Ulykken træffe min Contrapart“.
Som nu Consumtionsforpagteren faldt ved Nedgangen fra Retten paa Trap
pen og brød sit Been, gjorde denne Omstændighed megen Opsigt, og blev
Straks bekendt for Kongen, der lod H. forkynde sin Naade, og ham blev for
sikret en hastig Forflyttelse til et andet Sted; men han vilde ej tage mod andet
Kald end det, han var skilt ved; han sled sin Tid hen i et Gadehus i Følleslev
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med en Understøttelse af 40 Rdlr. af Præsteenkernes Kasse. I Krigens Tid skød
han uformærkt Fjender og lod Kroppene nedsiunke i en Park ved Præstegaarden.“
— Heerfordt var Søn af den indvandrede tyske Berider Hans Heerffurtt (t
1646). Han boede efter sin Afgang i 16 Aar i Følleslev; han var gift, men hen
des Navn kendes vist ikke. (Ehrencron-Mullers Forfatterlexikon III 470).

Medaillefest paa Røsnæs
Ved Fru Anna Rasmussen, Ulstrup Skole.

I Kallundborg Avis for 12. Marts 1877 læser man følgende:
„I Anledning af Erindringsmedaillens Uddeling afholdtes Fredagen d. 9. ds.
en festlig Sammenkomst hos Gaardmand Mads Nielsen i Ulstrup. Deeltagerne
omtrent 50 — af hvilke noget over Halvdelen havde taget Deel i Krigen 1848
—50 — de øvrige i sidste Krig — samledes Kl. 2 og gik med Musik og Fane
i Spidsen gjennem Byen til Præstegaarden, hvor Pastor Piper bød dem velkom
men og bad dem om hos ham at tømme et Bæger Viin paa Held og Lykke for
deres Familier. Deeltagerne udbragte derefter et Leve for Pastor Piper og droge
nu atter gjennem Byen tilbage til Gildehuset. Her traadte nu Pastor Piper frem
paa Trappen i Gaarden og talede i et bevæget Foredrag om Minderne fra de to
sidste Krige. Han fremdrog flere Billeder fra hine Dage, nogle sørgelige, mange
glædelige, men alle løftende Sjælene højt over det daglige Livs Interesser. Han
mindede ogsaa om de mange, som ikke vendte tilbage fra Kamppladsen, og
sendte dem en Tak, fordi de gav deres Liv for Fædrelandet. Taleren sluttede
med at udbringe et Leve for gamle Danmark, og ni rungende Hurra svarede
paa denne Opfordring. Man gik nu tilbords, hvor der herskede en munter Stem
ning, idet Sang og Tale afvekslede. — Pastor Piper udbragte en Skaal for Hans
Majestæt Kongen og for den kongelige Familie. — Lærer Erslev talte om Erin
dringstegnet som et Minde om Kampen for Fædrelandet. Det bar Kongens Bil
lede og mindede os derved om Fædrelandets Enhed, deri laa en Opfordring
til eendrægtig Samvirken. Men Tanken om Fædrelandet bragte os ogsaa til at
tænke paa vore Hjem. De vare de enkelte Muursteen i den store Folkebygning,
derfor var Hjemmets Gjerning i Sandhed en stor Gjerning. Han udbragte der
efter et Leve for Fædrelandets Forsvarere, idet han ønskede Held og Lykke
over dem, deres Hustruer og deres Børn. — Lærer Rasmussen talte for Dan
mark. Han fortalte Sagnet om Kong Skjold. Derefter nævnede han Talleyrands
mærkelige Ord om Danmark, at Vor Herre synes at have et Mirakel i Baghaand for at frelse det lille Land, hver Gang det synes Undergangen nær. Af
Historien fremdrog han flere Eksempler herpaa. Derefter udbragte han et Leve
for vort Fædreland. — Endelig udbragte Pastor Piper en Skaal for Quinden.
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Efter Maaltidet begyndte Dansen og varede uden Afbrydelse til langt ud paa
Natten. Længe ville Deeltagerne i denne Sammenkomst bevare det smukke
Minde derom.
Under Festen afsendtes ved ridende Bud (til Telegrafstationen i Kalundborg)
følgende Telegram.
Til Kongen!
En Samling forhenværende Krigere i Refsnæs Sogn, som have modtaget
Erindringsmedaillen holde i Dag en festlig Sammenkomst for at fejre Mindet
om Kampene for Fædrelandet. Vi føle en hjertelig Trang til at udtale vor Tak
til Deres Majestæt for det smukke Erindringstegn, De har skjænket os. Vi be
vidne Deres Majestæt vor oprigtige Troskab og Kærlighed og udtale et inder
ligt Ønske om Held og Lykke for Deres Majestæt, Deres Familie og Deres
Hjem, det gamle Danmark.

Paa samtlige Deeltageres Vegne:
Allerunderdanigst

Mads Nielsen,
Gaardmand i Ulstrup ved Kallundborg.
Faa Timer efter modtog Forsamlingen følgende Svar:
Hr. Mads Nielsen,
Ulstrup ved Kallundborg.

„Hans Majestæt Kongen sender Deeltagerne i Festen sin varmeste Tak og
Hilsen for Deres Troskab og Hengivenhed, som har fundet et saa hjerteligt
Udtryk i det modtagne Telegram.
Efter allerhøjeste Befaling
van der Maase,
Adjudant du jour.“

Inden de marcherede op i Præstegaarden, sagde Jens Larsen, Aagerup, der
var blevet døv under Krigen, til Friskolelærer Søren Rasmussen: Du skal gaa
i Spidsen som vor Anfører, for du var jo Officer i Krigen; men det vilde han
naturligvis ikke, idet han sagde: Nej, her er vi alle lige.

Erslev, Lærer i Ulstrup, senere Kordegn i Kalundborg.
Rasmussen, S. R., Friskolelærer i Ulstrup.

Litteratur-Oversigt
Som sædvanlig skal jeg nedenfor bringe en ganske kortfattet Oversigt over,
hvad jeg husker af Bøger og Afhandlinger med Artikler eller Detailler af lokal
historiske Emner, offentliggjorte i 1951.
Først vil jeg nævne de to Julehefter. Jul i Kalundborg og Omegn (14. Aarg.)
har nogle korte historiske Artikler som f. Eks. H. H. Schiøtts: Præsterne ved
Frue Kirke gennem 600 Aar, Erik Plaugmanns: Jens Baggesen og „Kalundborgs
Krønike“, Rasmus Nielsens: Vejlekroen og Viskingekroen. Bedste Bidrag er
Sigrid Undsets: Min Tante og Præsten hennes.
Jul i Holbæk (6. Aarg.) har en overvældende stor, biografisk Artikel af
Fritz Heide: Bjørn Sevaldsen, hans Liv og Slægt. Den giver 9 store Sider om
Holbækforhold omkring 1900, alt for bred og snakkelysten en Historie. Telefon
mester Thomle fortæller om Telefoncentralens første Aar fra 1883 og til vor
Tid, Arkivar Gunnar Olsen om Slægten Løvenskiold paa Løvenborg, Lektor
Færing om „Kunstlivet i Holbæk“, og Albert Thomsen om „Den første Fly
ver over Holbæk“, Robert Thelens Flyvninger over vort Amt i 1911 og Ulrich
Birchs i 1912.
Vores egen „Dansk historisk Fællesforening" har i sin store, smukke Aarbog, Fortid og Nutid, som vore Medlemmer faar til billig Pris, 6 Kr., ved Hen
vendelse til bestyrelsen, en køn Nekrolog over Dr. Poul Nørlund, og derefter
en Artikel af Andr. Holmsen om lokalhistorisk Arbejdes Organisation i Norge,
en Oversigt af Ark. Gunnar Olsen om landbrugshistorisk Litteratur 1945—51
og derefter ca. 50 Sider Anmeldelser af allehaande nyttige og gode Bøger ved
rørende dansk Historie, Topografi, Kunst m. m. Sidst i Bogen er der store
Referater af de Aarsmøder, som er holdt af D. hist. Fællesforening og af Dansk
kulturhistorisk Museumsforening.
' Denne „Fællesforening" har nu udsendt 2. Hefte af et meget værdifuldt
Værk: Haandbog for danske Lokalhistorikere. Her begynder et historisk Leksi
kons første 125 Sider fra A til Gen., og det giver et Utal af meget nyttige og
ofte vanskeligt tilgængelige Oplysninger om de tusinde gammeldags Ord, som
Lokalhistorikeren ofte ønsker Oplysninger om, og som er vanskelige eller umu
lige at finde i andre Haandbøger. De andre Hefter kommer senere, og alle
vi, der i vor sparsommelige Fritid arbejder flittigt med Lokalhistorien, vil være
glade for denne Bog.
Mange af os er jo Medlemmer af „Danmarks Folkeminder" og er glade for
de 50—60 Bøger, vi har faaet i Aarenes Løb, og nu er der kommet et nydeligt
Værk ud til os, „Danske Gravminder af Smedejern1, Tegninger af Aage Jør
gensen med en Indledning af Museumskonsulent cand. mag. Poul Halkjær
Kristensen. Her er over 100 nydelige Pennetegninger, kun 5 fra Holbæk Amt,
de to staar i Holbæk Museum, den ene i Kalundborgs; trist er det, at disse
ejendommelige og meget personlige Arbejder ude fra Landsbysmedene nu er
næsten forsvundne fra Kirkegaardene; de var jo dog mere originale end de
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Monumenter, Folk nu køber i de store Gravmonumentforretninger. Nu er
det galt med Støbejernsgitre og Kors, skønt mange af dem er langt mere per
sonlige og værdifulde end alt det nye, Folk nu pynter Gravstederne med.
Af Aarbogen „Danske Museer", udgivet af Dansk kulturhist. Museumsfor
ening, er II Bd. kommet til Jul, og her er adskilligt Stof, som Folk vil være
glade for at læse, f. Eks. Dr. Axel Steensbergs „Jersie-Stolen“, Kai Uldalls
„Et Par Fajanceornamenter“, Peter Riismøller „Arkiv eller Kontor", Albert
Thomsen „Nøglen til Soph. Schacks Billede" til hans Maleri af Christian den
Ottendes Kroning 1840, en stor Tegning, som findes paa Holbæk Museum.
Af de andre Artikler bør ogsaa nævnes Holger Rasmussens „En politisk Nat
potte", en sjov Historie om den Potte, man fik lavet i 1848 i England med de
to Augustenborgprinser nede paa Bunden og med det uartige Vers under:
„I To! Forrædere ere tilvisse. Derfor alle Danske paa jer maa pisse!!". —
„Fra Nationalmuseets Arbejdsmark" 1951 indeholder 13 udmærkede Artikler
fra vidt spredte Omraader. Her skal kun nævnes den ene Artikel, hvis Em
ne stammer fra vort Omraade, Knud Andersens: Hytter fra Maglemosetid,
fundne i Aamosen tæt ved Ulkestrup Lyng, her hvor Stenalderfolkene havde
Sommerophold.
I det tykke Bind af Aarbøger for nord. Oldkyndighed og Historie, for 1950
(uds. 1951) er Johs. Brøndsteds store Afhandling om Nordboerne i Nordame
rika før Columbus og en ligesaa stor af C. I. Becker om „Den grubekeramiske
Kultur i Danmark", hvori omtales flere Stenalderfund herude fra vort Amt. I
Bogen findes ogsaa et kort Stykke om „Gørlevrunestenens sidste Linie".
„Danmarks Historie" udg. af Historikergruppen ved Johan Hvidtfeldt, Ib
Koch-Olsen og Axel Steensberg, har nu afsluttet sit første Bind, og i 7. Hefte
begynder II Bind med „Storhandelens Gennembrud og de store Landborefor
mer 1750—1814". I 8. Hefte hører vi om Englændernes første Angreb paa Kø
benhavn 1801 og om Syvaarskrigen, der indledtes med deres Overfald paa Ho
vedstad og Flaade 1807 og endte med den sørgelige Fred 1814. Og saa skildrer
9. Hefte de mærkelige Aartier, da de bevægede Begivenheder medførte den
frie Forfatning, først de raadgivende Stænderforsamlinger og derefter Grund
loven af 1849. Desuden hører man om den vældige Fremgangsperiode for
Litteratur, Kunst og Videnskab. Heftet slutter med at indlede de store Begi
venheder, som udviklede sig i Hertugdømmerne, og i 10. Hefte begynder Treaarskrigen 1848—50. Derefter følger vort sørgelige Nederlag i 1864, de politi
ske Kampe i 70—80’erne og det store Gennembrud for Industrien. — Naar
de sidste 3 Hefter nu snart er kommet, er Værket fuldendt; det er en stor
Fornøjelse at læse de unge Historikeres klare og kloge Fremstilling; hvis vore
historisk interesserede Medlemmer savner en rigtig Danmarkshistorie, bør De
købe den nu! De vil ikke fortryde det. („Det Danske Forlag", 2 Bind a 32 Kr).
August F. Schmidt har sendt mig til Anmeldeis hans „Studier i Vider og
Vedtægter", hvis 1. Bind kom 1937 og II i 1951. Det er en Vrimmel af smaa
Artikler af vidt forskellig Art og Tid; nogle er ganske korte og lette, andre gi
ver en Masse nyt Stof. I I Bd. læser man f. Eks. om „Gadekær og Branddam",
„Lergrave", „Slagelse Marklov" o. s. v., men i II Bd. findes mere værdifuldt
Stof, en Række Artikler om det mere tekniske og saglige i Viderne, om deres
Afhængighed af Danske Lov, om Detailler som Igang (f. Eks. i Vallekilde,
Hørve, Vejleby, Høve, Faarevejle, om Videkæppen, om Bettelpinden (f. Eks.
i Kvarmløse Bylav), om Plantebede (f. Eks. i Nordby), og en værdifuld Sam
ling „Kommentarer og Rettelser til „Vider og Vedtægter". Forf. omtaler og
saa i Indledningen med Respekt Poul Meyers meget betydningsfulde Doktor
disputats „Danske Bylag" (1949); jeg har desværre endnu ikke faaet Tid at
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læse den; den kom jo først et Par Aar, efter at jeg møjsommeligt havde gennemgaaet i Arkiverne, hvad der fandtes bevaTet om de Bylag, der hørte under
Holbæk, og skildret Emnet i min store Holbækhistorie.
Til sidst vil jeg kun nævne det vældige store Værk, der nu er under Ud
givelse fra Nationalmuseet, „Danske Oldsager", hvis I Bind om ældre Stenal
der jeg længe har haft stor Nytte af paa mit Museum, og hvis II Bind om
yngre Stenalder jeg glæder mig til snart at faa. Det bliver i Løbet af en Række
Aar et Værk paa 8 Bind, stort og kostbart, men til uvurderlig Afløsning af de
gamle Bøger af Soph. Muller, som vi hidtil har maattet klare os med.

Historisk Samfund i 1951
Aarsmødet afholdtes i Holbæk Søndag den 25. Februar paa Hotel „Postgaarden". — Paa Styrelsesmødet meddeltes, at den skriftlige Afstemning var re
sulteret i Genvalg af Hofjægermester J. Estrup, Gaardejer Jakob Madsen og
Postassistent A. Tilly. Styrelsen konstituerede sig derefter med Overlærer Al
bert Thomsen som Formand, Postmester Paludan-Miiller som Næstformand
og Postass. A. Tilly som Kasserer. Overlærer Thomsen fungerer indtil videre
som Sekretær. Til Redaktionsudvalget valgtes Postmester Paludan-Miiller,
Overlærer Albert Thomsen og Maleren Troels Trier, til Foredragsudvalget
Gaardejer Jakob Madsen, Forstander Eskild Nylev og Tandlæge Thorkil Ses
toft.
Vedrørende Forslaget om et Minde for Esbern Snare, der var forelagt paa
Mødet i 1950, vedtoges det at arbejde for Rejsningen af en Søjle i Ruinerne af
hans Borg Vest for Lindegaarden.
Paa Generalforsamlingen udtalte Formanden Mindeord over Foreningens
Æresmedlem og tidligere Formand, Kredslæge J. S. Møller, og aflagde deref
ter Aarsberetningen. Formanden nævnte Aarets Begivenheder i kronologisk
Orden: Aarsmødet i Jyderup med Dr. Terkel Mathiasens Foredrag, bl. a. om
Aamosen og om Oldtidsbopladsernes Kortlægning i Holbæk Amt, et Arbejde,
der stadig staar paa. Aarbogen og 3. Hæfte af H. V. Clausens Værk om Hol
bæk Amt er tilgaaet Medlemmerne. Sommerudflugten til Samsø var meget
vellykket. Den fundne Boplads paa Idrætspladsen ved Vommevad er blevet
markeret ved Fritlægning af et gammelt Ildsted og rejsningen af to sten, hvorpaa der staar: 2000 Aar før Kristus og: 1950 Aar efter Kristus.
Kassereren, Postass. Tilly fremlagde Regnskabet, der ligesom Beretningen
godkendtes. Styrelsens Forslag om en Kontingentforhøjelse paa 1 Kr. vedto
ges enstemmigt. De tre i 1951 efter tur afgaaende Styrelsesmedlemmer, Tand
læge Thorkil Sestoft, Overlærer Albert Thomsen og Maleren Troels Trier ind
stilledes til Genvalg. Revisorerne, viceskoleinspektør Nysted Christophersen
og postpakm. V. Olsen genvalgtes. Til Slut gav Formanden Meddelelse om
Aarbogen for 1951 og foreslog en Sommertur til Stevns.
Ved det følgende Foredragsmøde talte Overlærer Albert Thomsen om „Det
underjordiske Holbæk", Udgravninger og Undersøgelser gennem 30 Aar.
Sommerudflugten, der havde samlet stor tilslutning, fandt Sted Lørdag d.
30. Juni. Turen gik til Stevns med Besøg paa Vallø og Gjorslev samt i Storeheddinge og Højerup Kirker. Adjunkt Niels A. Christiansen talte paa de to
Herregaarde.
Med Aarbogen 1951 fulgte 4. Hæfte af den nye Udgave af H. V. Clausens
„Fra Holbæk Amt", der omhandler Odsherred.
Medlemstallet var pr. 1. Januar 1951: 1016; ved Nytaar 1951 er det ca. 1050,
samt 25 subskribenter.

Sammendrag af Historisk Samfunds Regnskab
for 1951
Indtægt:
Kassebeholdning............................................................................... Kr. 1120,02
Tilskud: Staten 700, Holbæk Amt 200, Holbæk Byraad
100, Kalundborg Byraad 50, Holbæk Amts Sparekasse
200, Spare- og Laanekassen,Holbæk, 100.......................
„
1350,00
Kontingenter ...................................................................................
„
5671,20
Salg af Aarbøger ..........................................................................
„
475,79
Betaling for Deltagelse i Møder ............................................ „
726,00
Renteindtægter ......................................................
„
16,48

Kr. 9359,49

Udgift:
Aarbogens Trykning o. 1.:
Restudgifter vedr. Aarbog 1950................ Kr. 1767,53
Udgifter (å Conto) Aarbog 1951 ............ „ 2490,70 Kr. 4258,23
419,00
Forfatterhonorarer ............................................. ...................... „
Udsendelsesudgifter ......................................................................
899,00
Administration (Sekretærhonorar)
300,00
Udgifter ved Afholdelse af Møder ....................................... „
825,30
Porto, Telefon m. m..................................................................... „
175,15
Repræsentationsudgifter............................................................. „
76,00
Diverse Udgifter ..........................................................................
„
218,05
Kassebeholdning ..........................................................................
„ 2188,76

Kr. 9359,49
Esrum, den 12. Marts 1952.

A. Tilly.

HISTORISK SAMFUNDS

STYRELSE

Godsejer, Hofjægermester I. Estrup, Kongsdal, Næstformand, fg.
Formand; Maleren Troels Trier, Vallekilde; Tandlæge Thorkil Ses
toft, Kalundborg; Forstander Eskild Nylev, Ubby, Redaktør Bent
Rasmussen, Tranebjerg; Gaardejer Jakob Madsen, Kundby; Land
inspektør S. Rud-Petersen, Nykøbing, og Sparekassedirektør O. Blinkenberg Nielsen, Holbæk, Kasserer.
Redaktionsudvalg: Troels Trier, O. Blinkenberg Nielsen
og..................................
Foredrags- og Mødeudvalg: E. Nylev, Th. Sestoft og
Jakob Madsen.
Ekspedition: Frk. Ingrid Wiggers-Hansen, Bjelkes Hus,
Holbæk, Tlf. 557.

T ILLIDS MÆND
som godhedsfuldt har lovet hver i sin Kreds at varetage Historisk
Samfunds Interesser:
Jyderup: Postpakm. N. Jensen.
Gislinge: Gartner Grodal.
Kundby: Gaardejer Jakob Madsen.
Føllenslev: Gaardejer Vilh. Larsen.
Værslev: Murermester Thorvald Jacobsen.
Eskebjærg: Proprietær Thorning.
Tømmerup: Tømrermester Hans Olsen.
Aarby: Lærer J. Nielsen.
Sæby: Købmand Justesen.
Gørlev: Førstelærer Hegelund, Ulstrup.
Reerslev: Lærer C. R. Hansen.
Kallerup: Frk. Bodil M. Jørgensen.
Tranebjerg: Lærer, Red. Bent Rasmussen.
Buerup: Chr. Birch-Larsen.
Faarevejle: Plantør Aasklint.
Ruds Vedby: Fru Amtsskolekonsulent Ch. Lauri tzen.
Forsinge: Tømrermester Kristiansen.
Rørby: Gdr. Jens Pedersen, Uggerløse.
Svinninge: Førstelærer V. Ougaard.
Uggerløse: Gartner Christiansen.
Høng: Fabr. Frede Jensen.
Orø: Gdr. Henrik Larsen.
Mørkøv: Malerm. Johs. Nielsen.
Højby: Amtsraadsmedlem Vm. Nybjerg.

