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A. G. Moltkes Forbedring
af

Agerdyrkningen paa Bregentved.
Af Magister Hans Jensen.

Det 18. Aarhundredes sidste Halvdel er den 
store Reform tid ikke blot i den danske Rondestands, 
men ogsaa i det danske Landbrugs Historie. Særlig 
gennem Ophævelsen af Bondestandens Stavnsbaand 
1788 sker Brudet med det sociale System, der 
under vekslende Former var blevet fulgt gennem 
Aarhundreder, det System, der bestod i Tvang og 
Undertrykkelse overfor Landets talrigste Samfunds
klasse. Men samtidig med og i nøje Sammenhæng 
med, at man brod med dette nedarvede sociale Sy
stem, fandt Brudet Sted med det helt forældede 
Agerdyrkningssystem, med de fra Middelalderen 
stammende Driftsformer for Danmarks Jord. Det var 
fremforalt Jordfællesskabet og Trevangsdriften, man 
brod med. Skulde man den sidste tillivs, var Op
hævelse af det forste en Nødvendighed; Jordfælles
skab lagde uovervindelige Hindringer i Vejen for 
Udviklingen af den enkelte Bondes fri Handlekraft
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og dermed for enhver Forbedring af Bondejordens 
Drift.

De sociale Landboreformer, der skulde skænke 
Bondestanden større Frihed og sikre den dens Ret 
overfor Herremændene, maatte have deres Udspring 
direkte fra Regeringen, maatte komme i Form 
af Paabud fra oven. Langt mere betydningsfuldt 
maatte Enkeltmands private Initiativ blive, naar det 
drejede sig om den anden Side af Sagen, den, der 
angik en bedre og mere rationel Drift af Jorden. 
Fra Aarhundredets Midte indlagde en Række Gods
ejere sig da ogsaa stor Fortjeneste ved Forsøg og 
Reformer i denne Retning. Skønt adskillige af dem 
var Modstandere af de Reformer — navnlig Stavns- 
baandets Ophævelse —, der i egentlig Forstand tog 
Sigte paa Bondestandens Frihed, virkede de dog 
med Iver for at føre Regeringens forskellige For
ordninger om Fællesskabets Ophævelse ud i Livet, 
for Tre vangsdriftens Afskaffelse og i det hele for 
at faa Jorden bedre dyrket.

En saadan Godsejers Virksomhed er det, der 
skal omtales i det følgende, den Virksomhed, A. G. 
Moltke, Frederik V’s almægtige Yndling, den første 
Greve paa Brogentved, fik sat i Gang til Forbedring 
af Agerbruget paa sine sjællandske Godser.

Adam Gotlob Moltke tør ved Livsskæbne og 
Livsbane siges at staa som rot typisk for sin Tids
alder. Han var født (1712) paa et Gods i Meklen- 
borg, men en Slægtning, der havde svunget sig op 
som Embedsmand i Danmark, hjalp ham til en An
sættelse ved det danske Hof allerede i Drengealde
ren. Han begyndte som Page, men naaede i en ung 
Alder højere op, og da han havde Held til i en
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bjælden Gnid at vinde Frederik V’s Yndest, medens 
denne endnu var Kronprins, blev han ved hans 
Tronbestigelse hurtig forfremmet til de højeste Po
ster og opnaaede i Virkeligheden som den karakter
svage Konges betroede Raadgiver den mest ind
flydelsesrige politiske Magtstilling i Landet.

Et Udtryk for Frederik V’s store Bevaagenhed 
•overfor Moltke var det, at han allerede i sit Tron- 
bestigelsesaar (1746) forærede ham Bregentved Gods, 
som Kronen 1740 havde købt af Fr. Lowenørn, en 
Søn af den historisk bekendte Poul Løwenørn. I de 
følgende Aar erhvervede Moltke sig ved Køb for
skellige omliggende Gaarde: Sophiendal, Thuroby- 
holm, Juellinge, Alslevgaard og Tryggevælde. Og 31. 
Marts 1750 ophøjedes Bregentved til et Grevskab, 
•der tillige kom til at omfatte de tre første af de fem 
nævnte Gaarde — senere iovrigt ogsaa de to sidste.

Det var ikke noget lyst Tidspunkt for Land
bruget, hvorpaa Moltke indtraadte i Klassen af 
danske Landejendomsbesiddere. Kristian VI’s Tid 
havde været den vel nok ulykkeligste, som dette 
.kendt, i de sidste hundrede Aar havde man ikke havde 
set saa lave Priser paa dets Produkter. Kristian VI’s 
senere Aar bringer dog afgjort opadgaaende Kon
junkturer, forøgede Priser paa saa vel Korn som 
paa de animalske Produkter. Og selv om Tidspunktet 
for Landbruget ingenlunde kan kaldes lyst, og selv 
om en Ulykke som Kvægpesten kom til i Moltkes 
første Godsejeraar, var han dog blevet Ejer af dansk 
Jord paa en Tid, der atter tillod en saadan at se 
fremad med nogen Fortrøstning. Det var det, der 
blev Baggrunden for hans Virksomhed som Fore
gangsmand i det danske Landbrug: naaede dette



ÖS Hans Jensen:

ikke til bedre Dyrkningsformer, vilde det ikke paa 
tilfredsstillende Maade kunne udnytte selv de bedste 
Konjunkturer.

Hvad A. G. Moltke naaede i Retning af at for
bedre Landbruget paa sine Godser, har han selv 
givet en Fremstilling af i en Indberetning, der paa 
Opfordring er udsendt til den guldbergske Regering 
1776, flere Aar efter at Moltke selv havde mistet 
enhver Andel i Landets Regering*). Indberetningem 
opbevares endnu i Rigsarkivet, og dens Hovedind
hold kan derfor gengives i det folgende. Det tor 
vist siges, at man gennem denne Skildring af et 
enkelt Gods’ Omdannelse faar et særdeles inter
essant Indblik i det store ryddende og grundlæg
gende Arbejde, der maatte nedlægges i den danske 
Jord, for denne blev tjenlig til den nyere Tids 
Landbrug.

Ilovedgaarden ved Moltkes Godser befandt sig 
— siger Beretningen — i 1746 „i den sædvanlige 
Forfatning i Sjadland“. De var kun inddelt i 3 til 4 
Sædemarker, en Inddelingsmaade, der gjorde Skif
terne for store at behandle og for faa til at skaffe 
Jorden den nodvendige Hvije og endnu mindre „den 
ved Erfarenhed stadfæstede nyttige Omvexling med 
Sædekornet“. Paa Sædemarkerne fandtes overalt 
'Præer, Kratskov og Sten, der lagde Hindringer i 
Vejen for Plöjningen og gjorde store Strækninger 
af Land ubrugelige. Marker og Enge var fulde af

*) A. G. Molkte bevarede sin høje Magtstilling gen
nem hele Frederik V's Regeringstid (1746—1766). 
Men ved Kristian VIP s Tronbestigelse blev der 
stærkt rokket ved den, og 1770 — ved Struensees 
Fremtræden — fjærnedes Moltke helt fra sine officielle 
Stillinger. Han dode først 1792.
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Sumpe og Moser, der gjorde Jorden sur og ufrugt
bar. Man forstod sig dengang ikke paa at fremelske 
Græsvækst i Engene, hvorved Høavlingen og Krea
turholdet led stort Afbræk, skønt dog „Sædelandets 
Frugtbarhed skal vedligeholdes og fon »ges ved den 
af de underholdende (d. v. s. underholdte) Kreaturer 
tilvirkede Gødning“. „Sidst“ — hedder det — „var 
Landmanden bekymret over rent Sædekorn, og det 
var næsten ganske ubekendt, at Korn fra andre 
Provinser eller fraliggende Gaarde bærer en ringere 
Frugt end eget avlet Sæd.“

Om disse forskellige „Fejl i Agerdyrkningen“ 
kan Beretningen vistnok med god Grund sige, at 
de var „for en stor Del lette at indse og dog al
ligevel ikke mindre vanskelig at forandre formedelst 
Mangel paa kyndige Avlsmænd, som med Vished 
kunde forestaa og bestyre de redte og tjenligste 
Forbedringer“. Man vilde paa den Tid sikkert van
skeligt have kunnet finde en dansk Mand, der var 
skikket til at anstille vidtgaaende Forsøg paa Land
brugets Omraade. Foregangsmænd i denne Hen
seende maatte vi dengang forskrive fra Udlandet, 
særlig fra Nordtyskland, og for Moltke var det efter 
hans Oprindelse dobbelt naturligt at anstille sine 
første landbrugsreformerende Forsøg ved Hjælp af 
„en i Landvæsenet erfaren Meklenborger“. Denne 
fik ogsaa begyndt paa en bedre Inddeling af Mar
kerne og paa at tilvejebringe rent og fuldmodent 
Sædekorn. Men de ved saadanne Nyforsøg uund- 
gaaelige Vanskeligheder havde Meklenborgeren ikke 
Rygrad til at bære. Han tabte Modet og „forlangte 
snart at tage hjem og gjorde dette med Bekostning 
anstillede Forsøg til intet“.
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Men derefter fandt Moltke den rette Mand i 
en fra Holsten stammende „Landøkonomiinspektør“ 
Johan Volkers*), der begyndte med at indføre „den 
holstenske Agerdyrkningsmetode“ paa Hovedgaarden 
Sophiendal, og da den her havde vist sig formants- 
tjenlig, derpaa forestod Indførelsen af den paa 
Moltkes andre Godser.

Enkelthederne ved de ny „Indretninger“ skildres 
med følgende Hovedtræk:

Efter foregaaende Opmaaling er Hovedgaarden 
blevet inddelt i 11 Sædekaabler, som er angivet 
med dobbelte Grøfter og med levende Gærder af 
ung Hassel og hvid Tjørn. Af disse Kaabler bliver 
5 aarlig besaaet, saaledes at det ene bærer Hvede, 
det andet Byg, det tredje Rug, det fjerde og femte 
Havre, det sjette ligger derimod brak, og de fem 
øvrige hviler, idet de bruges til Græsgang. Paa 
denne Maade kan det enkelte Kaable gennemgaa 
en Haarig Omveksling.

Sædemarkerne er alle blevet jævnet gennem 
Udryddelse af Træer og Buske og ved, at Sten er 
blevet fjærnet for at anvendes til Stengærder, Grund
volde under nye Bygninger og andet. Ogsaa i Engene 
er der foretaget Rydningsarbejder, der er rejst 
Ga?rder, og ved Grøfteanlæg har man sørget for 
Vandets Afledning, hvorigennem Jordsmonnet hin
dres i at blive surt. Moser er ved at blive gennem-

*) Denne Volkers bliver iovrigt efter heldigt at 
have tilendebragt sit Arbejde paa Bregentved knyt
tet som Inspektør til de Reformforsøg, der fra 176S 
af Regeringen bliver anstillet paa Antvorskov og 
Vordingborg Krongodser (jfr. Axel LiQwald i „Fra 
Arkiv og Musæiiro* III, S. 245 ff.).
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gravet og udtørret blevet forvandlet til de frugt- 
bareste Enge, og andre er blevet forvandlet til 
Fiskedainme.

Sædekorn af Hvede og Rug anskaffes navnlig 
fra Holsten og Sædehavre undertiden fra England. 
Findes der i den aarlige Brakmark sandede „Bræk
ninger“, bliver der her saaet Boghvede, der som 
oftest giver en fordelagtig Høst; i det sidste Aar er 
der saaledes med 5 Tønders Udsæd blevet indavlet 
85 Tdr. Boghvede.

Om de nye Indretningers Formaalstjenlighed 
kan der ikke herske nogen Tvivl. Thi skønt Ud
sæden paa den Tid, da Beretningen skrives, kun er 
200 Tdr. større end tidligere, saa er dog Afgrøden 
tiltaget med 4000 Tdr., derimellem 2000 Tdr. Hvede, 
hvoraf saa godt som intet blev avlet under den gamle 
Driftstilstand. Høavlingen er ligeledes blevet forøget 
med mere end 1200 Læs aarlig, og Græsset er i sig 
selv finere og højere end tidligere. Desuagtet gaar 
det baade hurtigere og lettere for Bonden at ind
høste den større Mængde nu end det ringere Kvan
tum tidligere, fordi han nu ikke mere paa Engene 
opholdes i Arbejdet ved Buske, Sten, Sumpe og 
Moser, som forhen overalt stod ham i Vejen.

Men dels gennem den forøgede Høavling, dels 
ved den rigere Græsning, som de 5 hvilende Kaab- 
ler om Sommeren frembyder, opnaas den vigtige 
Fordel, at der nu kan holdes et langt større Antal 
Kreaturer end tidligere.

Det viser sig, at Moltke er ægte og alsidig 
Godsejer nok til ikke at lade Korn- og Græsmar
kernes Udvidelse finde Sted paa Skovenes Bekost
ning. Mange spredte Træer og Buske, der vanske-



102 Hans Jensen:

liggjorde Jordens Drift, var jo blevet ryddet. Men 
til Gengæld herfor var der ved hver Ilovedgaard 
blevet udlagt og indhegnet visse Strækninger, hvor 
der med fornoden Omhu blev opelsket ung Skov.

— „Men den Jordegodsherre i Danmark, som 
dertil vilde indskrænke alle sine Foretagender, 
havde endnu kun udrettet lidet til sin sande Fordel, 
formedelst den nøje Forbindelse, hvorudi han er 
stedt med sine underordnede Bonder, og mindre 
havde han gjort for Landet og Menneskeheden?*' 
Dette ordret anførte Citat af Beretningen viser, at 
Moltkes Blik for Reformers Betydning og Nødven
dighed gik videre end til Hovedgaardsmarkerne. 
Man maa dog ingenlunde heraf slutte, at Moltke 
var Tilhænger af en Ændring fra Grunden af i 
Bondestandens hele sociale og retslige Stilling i 
Samfundet. En egentlig Bondefrigørelse merede han 
i Virkeligheden stor Frygt for, og denne Frygt for
lod ham aldrig, men kom til Orde saa sent som i 
1788, da Stavnsbaandet endelig blev ophævet. Men 
som adskillige andre Standsfæller nærede han til
trods for denne Konservatisme virkelig Interesse 
for sine Bønders Fremgang i økonomisk og anden 
Henseende. Baggrunden herfor har sikkert nok været 
den dobbelte, han selv åndig paapeger. For det 
første var det naturligvis Moltkes egen „sande For
del“, der var et vigtigt Motiv. Fik Bønderne gen
nem mere hensigtsmæssige Driftsmetoder et forøget 
Udbytte af deres Jordbrug, maatte det efter Sagens 
Natur mærkes paa en økonomisk fordelagtig Maade 
af Herremanden, hvis økonomiske Tilstand jo for 
en saa stor Del afhang af Bøndernes Evne til at 
svare deres Landgilde og andre Afgifter. Men naar
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henses til Karakteren af adskillige af de Foranstalt
ninger, som Moltke traf med sine Bonders Vel for 
Øje, for det vistnok ikke benægtes, at det var Hen
synet til „Landet og Menneskeligheden“, der dernæst 
har spillet sin Rolle.

Baade Humanitet og Hensynet til, hvilken Slags 
Arbejdskraft der var den mest praktisk anvende
lige, kan søges til Forklaring, naar det i Beretnin
gen hedder, at det forogede Arbejde ved de nye 
Indretninger ikke var blevet forrettet vod Hoveri- 
arbejde af Bønder. Arbejdet var blevet udført af 
Daglejere, hvorhos man endog i Begyndelsen var 
tvungen til at indkalde en Del holstenske Karle, 
som skulde vejlede den hjemlige Arbejdskraft. Det 
bliver jo Daglejerv<esenet, der i Modsakning til 
tidligere Tiders- Bondehoveri kommer til at præge 
den nyere Herregaardsdrift.

Om Bondestandens Vilkaar, som den var ved 
Moltkes Tiltræden paa Bregentved og de andre 
Godser, siger vor Beretning, at de „var maaske 
endnu siettere og deres eget Landbrug endog i 
Forhold til Bondens sædvanlige Kræfter endnu 
ufuldkomnere end Avlsdriften paa Hovedgaarden“.

Kvægsygen havde siden 1745 og 49 overmaade 
forarmet Bønderne*). Store Restancer af Skatter 
og Afgifter, Mangel paa Sædekorn maatte betage 
dem ethvert Fremtidshaab. Deres Jorder var paa 
Grund af Fællesskabet saa adspredte, at de ikke 
kunde dyrkes tilstrækkeligt. Overdrevene, söm ud
gjorde næsten Fjerdedelløn af al deres Jord, var

*) Om Kvægpestens Rasen paa Sjælland findes en in
teressant Afhandling af H. P. Kristensen i „Fra Ar
kiv til Musæura“ IV S. 254 ff.
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Udørkener lig, og endelig fandtes i do fleste Byer 
en total Ulighed mellem Bøndernes Hartkorn. Det 
først, fornødne var da at gøre Bøndergaardene lige 
store i Hartkorn og dernivst at opmuntre deres 
Stræbsomlied ved at understøtte dem med Crea- 
turer og Sædekorn.

Foranstaltningerne indskrænkede sig dog ikke 
hertil. „Til Folkemængdens Formerelse“ — dette 
Citat giver os et Fortidsbillede af ganske storlig 
Virkning — „blev det ogsaa fastsat til Grundsætning, 
at de ledige Fæstegaarde alene skulde tilstaas unge, 
duelige Karle, hvilke ikke maatte gifte sig med 
Enker, som var over den Alder, at de kunde avle 
Børn*.

De tyngende Restancer blev eftergivet ved to 
højtidelige Lejligheder, 1760, da Danmark fejrede 
Hundredaarsfesten for Enevældens Indførelse, 1762, 
da det var lykkedes at undgaa den truende Krigs
fare fra Kejser Poter den Tredje af Rusland. Fra 
de samme „for Danmark mærkværdige Aar“ stam
mer humane Stiftelser til Gavn for Bønderne. Paa 
en bestemt Dag aarlig skulde uddeles gudelige Bø
ger til Skoledrenge, og to Skoleholdere skulde have 
et Tilskud; der blev fremdeles sorget for Lon til 
en Kirurg og en Jordemoder og for Pensioner til 
12 gamle Gaardniænd og 6 Gaardmandsenker, lige
som heller ikke et Formaal blev glemt som „Ud
styr til nogle Piger, som i visse Aar ærlig og 
tro har tjent hos en Bonde14. Omsorg for Bønder
nes „Vindskibelighed“ blev direkte lagt for Dagen 
ved Præmier, „saasom for de fleste Bistaders An
læg, for Frugttræers Plantning, for gravede Grøfter 
og anden udmærket Flid“.
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I det hele vaages der patriarkalsk over det 
Arbejde, Bønderne udretter paa deres Gaarde. Der 
holdes opmærksomt Øje med, i hvilket Omfang de 
graver Grofter, rejser Stengærder og planter Frugt
træer. Det noteres med Tilfredshed i Moltkes Be
retning, hvorledes Byerne Tjæreby og Hessclbjerg 
udmøTker sig i disse Henseender.

Bøndernes Jorder henlaa naturligvis paa Molt
kes Godser som andre Steder i Fællesskab, og 
Fællesskabet gik her som andre Steder saa vidt, 
at ikke blot Bønder i samme By, men endogsaa 
flere Byer havde deres Jord liggende i Fællesskab, 
særlig for Overdrevenes Vedkommende. Regerings- 
foranstaltningerne til Fællesskabets Ophævelse blev 
netop indledet med en Forordning af 1754, der tog 
Sigte paa at fjærne dette Fællesskab mellem flere 
Landsbyer og dermvst Fællesskabet mellem Jorder 
i samme By, der tilhørte forskellige Ejere (men 
derimod endnu ikke Fællesskabet mellem de enkelte 
Feestebonders Marker). Den Forordning har man 
været ivrig for at føre ud i Livet paa Bregentved 
og tilhørende Godser. Fra 1759 til 1762 er 5 Over
drev paa Moltkes Bekostning bleven opmaalt og 
inddelt, hvorved ikke mindre end 29 Byer blev sat 
ud af Fællesskab. Og et saakaldt „brændt Over
drev“, der var mere end 11/« Mil lang og V4 Mil 
bred, hvori 25 Byer og desuden Enkeltmænd havde 
Del, blev i Aaret 1765 delt mellem samtlige Lods
ejere. Vanskeligheden ved at faa ophævet Fælles
skabet mellem de 9 Byer i Dalby Sogn siges at 
have overtruffet alle andre, men Aaret umiddelbart 
før Beretningens Udfærdigelse er dog ogsaa denne-
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Reform blevet fuldfort, „ikke uden store Udgifter 
for Godsets Ejer“.

Men ganske særlig blev det dog anset for 
magtpaaliggende at skaffe den samme holstenske 
Kaabledrift, der var blevet indfort paa Hovedgaar- 
dene, Indpas ogsaa paa Bøndergodset.

Allerede da Reformen var gennemfort paa 
Sophiendal Ilovedgaard, var der en Bonde, Niels 
Larsen paa Sprettinge under Thurebyholm, der an
drog om Tilladelse til at anstille et lignende For
søg. Han opnaaede ikke blot Tilladelsen, men til 
Lon for saaledes at være kommet sit Herskabs 
Ønske i Forkøbet fik han af Moltke overladt sin 
Gaard til Arv og Ejendom. Niels Larsen fik der
efter sine Marker inddelt i 11 Sædekaabler, som 
dyrkedes ganske paa samme Maade som Hoved- 
gaardens. Hans Udbytte heraf blev, at han, skønt 
han aarlig anvendte Udgifter paa sin Gaards For
bedring, dog „efter egen Tilstaaelse“ regnede med 
et rent Overskud af 200 Rdlr.

Samme Reform lykkedes det at gennemføre 
paa andre enkelte Bøndergaarde. Da saaledes to 
Gaarde var brændt i Frersbv By, blev de, da de 
igen skulde opføres, flyttet ud paa Byens Over
drev, hvor der blev tildelt dem det til deres Hart
korn svarende Areal, der derefter blev inddelt i de 
sædvanlige 11 Kaabler og saaledes dyrket med 
det Resultat, at denne hidtil uopdyrkede Overdrévs- 
jord gav lige saa meget Korn som ellers gammelt 
og veldyrket Land.

Den første hele By, hvor man gjorde Forsøget 
med Kaabledriften, var Hastrup By under Sophien
dal. Fremdeles blev „Høsten By“ (Høstentorp) ind-
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rettet efter det ny System. Denne By, der bestod 
af 12 Bøndergaarde, havde hidtil været i den slet
teste Forfatning af alle paa Grevskabet, ja i en saa 
slet Forfatnings at enhver Bonde va'grede sig ved 
at overtage en af dens Gaarde. Men heri skete der 
en afgørende Forandring, da Byens Marker var ble
vet inddelt i 9 Kaabler, og det ved den ny Drifts
metode viste sig muligt at gøre en Host paa 10 
Fold; nu blev der Rift om de ledige Fæstergaarde 
i Hastrup.

Særlig vanskelig og nødvendig var Omdannel
sen af en hel Bondebys Drift paa Moltkes private 
— ikke til Grevskabet horende — Gods Alslev. 
Hovedgaardsmarkerne laa her midt i Byen og Hoved- 
gaardsjorderne ta*t omkring Byen, hvorimod Bønder
markerne laa yderst ude omkring Hovedgaardsmar
kerne og altsaa hengst fra Brugerne til største 
Hinder for deres Jorders Drift. For at skaffe Bønderne 
Lettelse heri, blev Ilovedgaardsbygningerne flyttet 
ud til de yderste Marker, og de inderste veldyr
kede Hovedgaardsmarker blev mageskiftet til Bøn
derne, saaledes at de i Udkanten liggende Bonderjorder 
nu kom til at hore til Hovedgaarden. Saavel gennem 
dette Mageskifte som gennem Indførelse af den ny 
bedre Driftsmetode blev Alslev By, som før havde 
været en af de daarligste, nu sat i Stand til — 
som det betegnede hedder — „uden nogen Re
stance til rette Tid at udrede al Skat og Skyld“.

I flere andre Byer har man gjort Begyndelse 
til Markernes Inddeling efter det ny System, og 
mange enkelte Bonder er blevet opmuntret til at 
indføre det gennem de gode Resultater, Kobbel
driften overalt, hvor den er blevet indfort, har vist



108 Hans Jensen:

at have i sit Følge. Til gratis Hjælp herved bliver 
der af Moltke underholdt en Landmaaler.

Det betones ogsaa, hvorledes adskillige af 
Moltkes Naboer allerede „med største Lykke“ har 
efterlignet den beskrevne Dyrkningsmaade, og det 
udmales, hvorledes der, hvis den blev indfort i hele 
Danmark vilde kunne avles 1200,000 Tdr. Korn mere 
end hidtil, idet det aarlige Merudbytte paa Moltkes 
Godser beløber sig til 12000 Tdr.

— A. G. Moltke kan sikkert med god Grund 
undskylde sin Beretnings Vidtløftighed ved „de 
derudi forklarede Sætningers bevislige Nytte for 
det almindelige“. Landbrugsreformerne paa Bre- 
gentved var sikkert af den allerstørste Betydning, 
og der var ingen Tvivl om, at hele det danske 
Landbrug maatte frem ad den Vej, paa hvilken 
Moltke havde været en Foregangsmand. Det var 
derfor ikke saa helt hen i Vejret, naar den økono
miske Forfatter C. W. Morgenstjerne i en Bog om 
„det danske Landbrugs Forfatning“ fra 1783 priser 
Moltke som den, „hvis Minde blandt Danmarks 
Jorddrotter bor være helligt, da han ved sit Exempel 
lærte dem at dyrke deres Jorder til deres Fordel“.

Ellers var Taknemmelighed ikke just det, der 
særlig prægede Samtidens Stemning overfor A. G. 
Moltke. Han blev i den Tid, han var Landets mest 
indflydelsesrige Mand, stærkt lagt for Had, ogsaa 
siden smædet for at have udnyttet sin Stilling til 
egen Fordel. Helt frikendes herfor kan han ikke, 
hans Omhu for at omgærde sin økonomiske Existens 
er lovlig stærkt fremtrædende, og han døde da 
ogsaa som en meget rig Mand. Men herfra er dog 
Afstanden stor til at være et saa skændigt Individ,
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som en udbredt Opfattelse i Datiden vilde gøre 
ham til. Det rigtige Synspunkt er sikkert, at han, 
skønt han langtfra var en betydelig eller fremra
gende Statsmand, i det hele var sin Konge en god 
og fornuftig Raadgiver med hæderlige Hensigter.

Det er egnet til at støde vor Tid, at en ret til
fældig Udlænding alene gennem Hofgunst kom i 
Besiddelse af et saa anseligt Stykke af Danmarks 
Jord, men det maa paa den anden Side erkendes, 
at havde alle Jorddrotter paa den Tid udrettet saa 
meget som denne Udlænding til Fremgang for deres 
Andele af Fa^drelandet og for Menneskene, der 
boede derpaa, vilde Danmark nok kunne have væ
ret tjent dermed.

A. G. Moltke havde som fremskridtsvenlig Gods- 
•ejer sin Begrænsning i sin Konservatisme overfor 
Spørgsmaalet om Bondestandens sociale Frigørelse. 
Adskillige af de Reformer, Moltke lod det være 
magtpaaliggende at gennemføre paa sine Godser, 
betød dog ikke ubetydelige Skridt frem mod større 
Frihed og Uafhængighed for Bønderne — faktisk 
er disse Forpligtelser overfor Hovedgaardens Drift, 
Hoveriet, meget blevet indskrænket ved den større 
Anvendelse af Daglejere, der stærkt prægede Hoved- 
gaardsdriften paa Bregentved i Moltkes Tid. Og 
hvad der ikke blev set af A. G. Moltke, blev heldig
vis set af andre: at skulde de af ham og de andre 
praktiske Foregangsmænd forfægtede Reformer i 
Landbrugets Drift for Alvor vinde almindelig Frem
gang og skabe Velstand og Lykke for Landet, 
maatte der nødvendigvis skabes en ny Bondestand, 
•befriet ikke blot fra Hoveriet, men ogsaa fra Stavns- 
•baandets Tryk.



Carl Grove og hans Venner 
i Lynge-Broby.

Meddelt efter Breve fra Grove til Pastor Spleis 
af yl. Gotuniesen.

Den 4. Juli 1854 kom Carl Grove til Lynge 
Præstegaard ved Soro for at overtage Pladsen som 
Huslærer hos Lie. theol. J. F. Fenger. „Forst var 
Albrekt Sorensen mesten antaget“, fortadler Grove 
i et Brev af 28/i0 1856 til C. Spleis, „og Fenger 
ansaa det i det mindste for vist, at han kom. Da 
jeg horte det, ønskede jeg, at det var min Lod at 
faa den Plads, men det var der jo ingen Tanke om 
den Gang, og du ved nok, at jeg ikke misundte 
Albrekt, jeg var desuden den Gang ikke fjer dig 
med min Eksamen; men saa gik det saa underligt, 
at Albrekt ikke kom, og at Pladsen stod ubesat, 
indtil Fenger efter Algreens Anvisning tilbod mig 
den, saa at Pladsen virkelig havde staaet ledig og 
ventet paa mig, der havde ønsket den, visselig fordi 
det var hos en kristelig Præst; derfor har jeg den 
Overbevisning, at jeg er sat her af Vorherre, og det
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er og har været min Trøst.“ Groves Ophold i Lynge 
blev imidlertid kun kortvarigt, idet Fenger den S. 
Juli s. A. blev kaldet til Præst i IIøje-Taastrup, 
hvortil han kort efter flyttede med en af sine Døtre, 
medens Fru Fenger med Børnene og Grove blev i 
Lynge i Naadensaaret. Dette korte Ophold fik imid
lertid sin store Betydning for Grove og den lille 
Kreds af opvakte, som havde sluttet sig tæt om 
Fenger; der blev mellem dem knyttet Hjertebaand, 
der holdt gennem Aaringer, og efter at Grove var 
flyttet til IIøje-Taastrup og senere til Marielyst Høj
skole, stod han stadig i Forbindelse med Vennerne 
og kom stadig til dem mindst en Gang om Aaret. 
Blandt Vennerne i Lynge-Broby satte Grove særlig 
Pris paa den for kort Tid siden afdøde gamle Fri
skolelærer Jens Hansen, om hvem han i 1882 skriver 
til Spleis: „Jens Hansens Friskole i Broby er af 
bedste Slags, saa selv Provst Andersen i Ringsted 
efter en Visitats sagde til Pastor Tryde, da do korte 
derfra: „Dersom jeg boede i Broby, skulde mine 
Børn gaa hos Jens Hansen.“ I det Hele er Jens 
Hansen til stor Velsignelse. Foruden Gerningen 
blandt Børnene har han ogsaa en anden, han kan 
vidne om Guds Kærlighed. Der bliver vist sjældent 
et Menneske alvorligt sygt, uden der gaar Bud efter 
ham, og kærlig og utradtelig, som han er, sparer 
han sig ikke under slige Omstændigheder hverken 
Nat eller Dag. Mange forknytte Hjerter har han 
trøstet i Dødens Stund, og han er visselig en af 
dem, til hvem der vil blive sagt paa den store Dag: 
,Jeg var syg, I besøgte mig, jeg var i Fængsel, og 

I kom til mig“ . . . Naar jeg en Gang om Aaret 
taler hos Jens Hansen, da er det altid en af de

8
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Dage, jeg glæder mig til, for vi plejer at have det 
dejligt sammen.“*)

En Kvinde, som Grove satte stor Pris paa, og med 
hvem han stod i stadig Brevveksling, var Betty Nye
gaard (en Søster til Cora Nyegaard**), hvis Fader, 
Justitsraad Pet. Nie. Nyegaard, ejede det gamle idyl
liske Frederikskilde. Iler var Ingemann en jævnlig 
Gæst; ogsaa Grundtvig kom der tilligemed Præsterne 
Ferdinand Fenger, Peter Rørdam, Nissen samt Brød
rene Hammerich o. a.

Carl Grove har i en Række Breve til Pastor 
Spleis fortalt temmelig udførligt om sine Møder i 
Lynge-Broby og Sorøegnen; de meddeles her, fordi 
de giver et godt Indblik i de Dages gudelige og 
folkelige Forsamlinger og kristelige Livsrøre.

Den 7. Febr. 1857, medens Spleis, der nylig 
var bleven theologisk Kandidat, opholdt sig i Kø
benhavn som Lærer ved Bredegadens Skole, skriver 
Grove til ham: „ . . . Jeg har en Hilsen til Thura***), 
som jeg ved vil glæde ham, saa du maa ikke glemme 
at bringe ham den; det er fra den gamle Kone i 
Broby, som han og jeg besøgte i Pinsen; det er en 
Moder til Væveren, som var med mig oppe hos dig 
et Øjeblik. Han er jo nu paa Højskolen, og hun er 
alene, i hvilken Anledning jeg har skrevet hende 
til, og nu fik jeg forleden Brev, ikke fra hende 
selv, men fra Frøken Nyegaard, med hendes Svar 
og Hilsen specielt til Thura, hvis Vers til hende

•) Om Jens Hansen fortælles udforligere i Højskolebladet
1904 S. 20.

•**) Om Cora Nyegaard er fortalt i Hist. Aarbog fra forrige Aar. 
***) Paa den Tid Lærer ved Enkedronning Caroline Amalies

Asylskole.
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hun citerer. Hun har det rigtig godt, og jeg 
kommer ved hende ofte til at tænke paa Verset om 
Kirken:

Hun spejled sig tit paa Jorden saa 
i alderstegne Kvinder 
med Øjnene klare, lyseblaa, 
med store Ungdomsminder, 
med Hjerte varmt og Hoved lyst, 
med prøvet Tre, med Væsen tyst, 
med Mildheds-Majestæten.

Hvis jeg var Digter, skulde jeg synge en Sang 
til min kære gamle Venindes Ære, nu maa jeg nøjes 
-med at anvende andres Vers paa hende.“

18. Juli 1857. „ . . . Du har naturligvis talt 
imed Schørring*) og saaledes hørt om den prægtige 
Tur, vi gjorde sammen i Sorø-Egnen, og jeg vil 
derfor her ikke indlade mig paa nogen Beskrivelse. 
Mine kristelige Venner i Broby saa jeg og var samlet 
med og var glad over, Jens Hansen ikke at for
glemme.“

18. August 1857. „ . . . Fra Sorø Banegaard 
log jeg til Lynge for at se til gode Venner, forinden 
jeg tog hjem (fra en Jyllandsrejse). Foruden den 
Glæde, jeg havde af det smukke Sted i det dejlige 
Vejr, saa havde jeg den Glæde at være sammen 
med Vennerne Søndag Aften i Broby og havde den 
Glæde at komme til at aflægge et Vidnosbyrd for 
det Troens Ord, at naar vi har dot i vor Mund og 
i vort Hjerte, saa har vi ogsaa Vorherre med os, 
som vi nok skal fornemme paa Freden og Glæden 
i vort Hjerte. Jeg holdt nemlig ikke den Forsamling, 
men derimod en Lægmand, som hedder Jens Cor-
*) Daværende Hjælpepræst hos Vilh. Birkedal.
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nelius, og han talte ikke daarligt, men jeg havde 
dog ingen ret Glæde deraf, og jeg tvivler meget 
paa, at de andre havde det. For Resten er det en 
alvorlig og erfaren Kristen. Til Slutning opfordrede 
han mig til at sigo et Par Ord, og dertil var jeg 
meget villig, og det gik Gud ske Lov godt for mig, 
saa vidt jeg ved, i det mindste var det da levende 
hos mig selv. Derpaa begyndte vi at synge vore 
gamle kære Salmer, og saa var jeg glad, og de 
andre med, ja jeg var saa glad, som jeg længe ikke 
har været, det var ret en velsignet Aften for mig.“

29. Januar 185S. „Jeg har lovet dig et længere 
Brev end dem, du i Almindelighed faar fra mig og 
navnlig lovet dig en lille Beskrivelse af mit Jule- 
besøg hos mine kære Venner i Lynge. Jeg er nu 
for mit eget vedkommende ret glad over dette Lofte, 
da der er et og andet fra dette Besøg, som jeg 
nødig vil have glemt, men som jeg dog næppe 
havde skrevet op til at gemmes i min Bordskuffe,, 
men som jeg derimod gerne skriver til dig, og det 
er nu min Begæring til dig, at du ikke putter dette 
Brev i din Kakkelovn eller paa anden Maade øde
lægger det, men derimod gemmer det i alt Fald til 
vi tales ved.

Det var 3. Juledag, altsaa Søndagen efter Jul, 
at jeg med Morgentoget rejste fra København til 
Sorø. Det var et dejligt Vejr, og jeg glædede mig 
ret til min Tur, da det var saa længe siden, jeg 
havde set mine Venner dernede. Vejen gik ogsaa 
godt for mig, og da jeg kom til Stationen, blev jeg 
glad ved at se Vognen fra Frederikskilde, som var 
der for at hente mig, saa at jeg snart sad lunt og 
hyggeligt hos Kammerraad Nyegaard, hvor du jo
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nok ved, at Datteren (Betty) er en af vore Venner 
og en af dem, jeg holder allermest af. Der fik jeg 
da at vide, at Beckers Verdenshistorie, som var 
bleven sendt op til mig Juleaften, var en Gave fra 
mine fattige Venner i Lynge og Broby, som alle 
havde givet deres Skærv for at glæde mig med 
denne kostbare Foræring. Jeg følte og føler endnu, 
hvor stort et Bevis det er paa deres Kærlighed, og 
er bedrovet over, at min er saa ringe i Sammen
ligning med «leres. Der fik jeg ogsaa at vide, at en 
af mine Venner, som var meget syg, levede endnu 
•og glædede sig til at se mig. Det var en Kone ved 
Navn Marie, gift med en Skræder i Broby. Ilun var 
den, jeg forst lærte at kende af alle mine Venner 
dernede, og vi holdt meget af hinanden, rigtig meget; 
hun var saadant et hjerteligt Menneske og glædede 
sig rigtig ved Ordet om vor Frelser og ved Sang, 
og gik den Vinter, jeg var i Lynge (1854—55), 
mangen en lang Vej i Frost og Sne for at høre en 
Prædiken og synge Salmer. Hun var fattig og boedo 
i et lille Hus lige overfor Byens Fattighus, og derfra 
kom en Fristelse for hende den Vinter. I dette Fattig
hus boede nemlig en Mormon, der hed Jørgen Væver, 
et frygteligt Menneske, men med et skrapt Snakke
tøj, og nu ved du nok, at der er mange af de op
vakte, som ikke har ret Øje for Kirken, men for 
hvem et Ord med gudeligt Præg altid har en god 
Klang, og derved faar Sekterere meget lettere Ge
hør hos dem, end man skulde tro var muligt. Saa- 
ledes formoder jeg, det maa være gaaet Marie; thi 
pludselig hørte jeg, at Jørgen Væver var hos hende 
tidlig og sildig, og at hun med ham havde været 
.henne til en Mormonforsamling i et andet Sogn.
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Da jeg saa en Gang kom ned til Jens Hansen, bad 
han mig gaa hen til hende og tale med hende. Det 
gjorde jeg naturligvis ogsaa, og jeg kan endnu godt 
huske Situationen: hun var syg og var meget i 
Tvivl, om Mormonismen ikke var det rette. Jeg talte 
saa noget med hende, men det var kun maadeligt, 
og jeg var meget misfornøjet med mig selv, da jeg 
gik derfra, hvilket jeg ogsaa ytrede til Jens Hansen, 
da han fulgte mig paa Vej, men han mente, at der
for kunde det endda have virket og huskede mig 
paa, at ogsaa saaledes fuldkommes Guds Kraft i vor 
Skrøbelighed. Og det skete Gud ske Lov ogsaa, 
Marie kom over sin Tvivl og har stadig siden holdt 
sig til ..den lille Flok“. Jeg har ikke, det jeg kan 
mindes, talt med Marie om den Anfægtelse, men 
jeg ved, at hun tilskrev den Samtale med mig, at 
hun kom over den, og det er vel ikke urimeligt 
men tvertimod sikkert, at det bidrog til at knytte 
os nærmere sammen. Hun var altid saa glad, naar 
jeg kunde komme derned, og saaledes ogsaa sidste 
Sommer, men det var ellers forunderligt, at hun 
den Gang sagde til mig, at hun var syg og kom 
sig ikke. Nu var hun stor og sta>rk og rødmusset, 
saa jeg troede, det var en Ytring af Utaalmodighed, 
som jeg skammede hende ud for, men nu tror jeg 
nok, der var noget mere deri, thi i Efteraaret fik 
hun en Kræftknude under Brystet og laa, som sagt, 
meget syg, da jeg kom derhen i Julen. — Efter min 
Bestemmelse skulde vi samles om Aftenen i Broby 
hos Jens Hansen, og derhen kørte saa om Efter
middagen Frøken Nyegaard og jeg. Der var en Del 
samlede, men jeg vilde gerne se til Marie først, saa 
jeg gik straks til hende og traf hende meget for-
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andret, ganske bleg og indfalden. Det er en rædsom 
Sygdom, den Kræft, der bringer saa gruelige Lidel
ser og den visse Dod. Marie saa, som sagt, meget 
forpint og udtæret ud, men blev oplivet ved, at jeg 
kom, og at hun fik mig at so endnu en Gang, og jeg 
blev siddende lidt lios hende og trøstede hende saa 
godt, jeg kunde, og det samme gjorde ogsaa et Par 
Mænd, der gik med derhen, og hun var temmelig 
rolig og trostede sig ved, at Kristi Blod udsletter 
al vor Skyld, saa jeg gik ret glad fra hende og hen 
til Forsamlingen, som ventede paa mig. Den vil jeg 
nu forbigaa, da det jo er noget, du kender, og der 
ikke forefaldt noget usædvanligt. Vi sang „Glæden 
hun er fodt i Dag", og derved kom jeg til at for
tælle dem om Ambrosius, og det interesserede dem, 
hvilket ret fornøjede mig. Ellers gik det ganske 
som sædvanligt, men det bedste var, at vi var glade 
baade ved igen at være samlede og ved Julebud
skabet, og efter saaledes at have talt sammen og 
sunget sammen, kørte vi hjem i det yndigste Maane- 
skin og sang paa Vejen „Velkommen igen Guds 
Engle smaa“ og var rigtig glade.

Jeg havde imidlertid begyndt at tænke paa at 
komme ned til Marie en Gang endnu, men det kunde 
ikke ske den næste Dag, som var bestemt til en 
Fodtur hen til Stephansens, altsaa maatte det op
sættes til om Tirsdagen. Den omtalte Fodtur kom i 
Stand, jeg havde Jens Hansen med, og vi var begge 
glade ved Turen, som baade var smuk og inter
essant . . .

Tirsdag Formiddag spadserede jeg ad Broby til 
men ikke lige til Byen, fordi jeg først vilde besøge 
en anden Kone, der laa syg, som hedder Ane. Hun
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er gift med en fattig Husmand, men det er begge 
troende Folk, og skønt de er bievne provede paa 
mange Maader i de Aar, jeg har kendt dem. saa 
har de dog været meget taalmodige og holdt fast 
ved Herren. Konen her havde ligget syg i 5 Uger; 
de bor noget afsides, saa hun havde ikke ventet at 
se mig, men blev meget glad ved mit Komme. Naar 
jeg saa tit har omtalt, hvor glade de var for mig, 
saa maa du ikke tro, kære Spleis, at det er for at 
fremhæve mig selv, men naar jeg tænker paa mine 
Besøg hos dem, saa staar deres Kærlighed saa klar 
og dejlig for mig, og det er denne, jeg vil, du skal 
se paa og ikke paa mig, i det mindste er jeg mig 
det ikke bevidst.

Hvor har jeg dog tit i den kære Vennekreds 
dernede förnummet, hvilket lifligt Baand det er, der 
knytter os sammen denne indbyrdes Kærlighed, der 
er stærkere end alle andre, og som ophæver de Skran
ker, der ellers skiller Menneske ad, Stand og Dan
nelse, og hvad det altsammen hedder. Og Gud ske 
Lov for den Trost, der ligger i denne Kærlighed, 
deraf ved vi jo, at vi er Herrens Disciple, og at vi 
er overgangno fra Døden til Livet. Og hvad er Lier- 
dom, Rigdom og Dannelse imod en ret enfoldig Tro 
paa Vorherre, det er Noden og Døden, der ret viser 
det. Vi, kæro Spleis, som er Theologer og vel ogsaa 
mener af Guds Naade at have lidt Forstand baade 
paa Menighedens og den enkeltes Liv, hvor er vi 
dog sin aa lige overfor saadan en simpel enfoldig 
Kristen? Det fik jeg ret et levende Indtryk af her 
i det fattige Hus hos Ane. Hun saa ikke som Marie 
forpint og udtæret ud, tvertimod var hun rødmusset 
og fyldig i Ansigtet, skønt hun led en Del og, som
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sagt, havde ligget i 5 Uger. Ilun troede dog ikke, 
at hun kom sig og vilde ogsaa gerne do. Det var 
yndigt at hore hende sige med Taarer paa Kinden, 
at hun trostede sig til, at Kristus ogsaa var dod for 
hende, og at hun for hans Skyld havde en Fader i 
Himlen. „Der er slet ingen Ting, der holder mig 
tilbage,“ sagde hun, „hverken Mand eller Born eller 
Venner, jeg vil gerne dø." Hun havde haft en Drom, 
som havde været hende til saa megen Trøst. Det 
forekom hende nemlig, at der var en Trappe som 
en Tallerkenrække, hun skulde opad; den stod paa 
skraa, og hun skulde gaa op ad den nederste Side. 
Det var meget besværligt, og hun havde ikke andet 
at tage fat i med Hænderne end Kirkebrød (Oblater), 
som der var for hvert Trin. Hun var ogsaa ganske 
forknyt og vidste aldrig, hvordan hun skulde komme 
derop, og naar hun saa tilbage, saa hun ned i en 
gabende Afgrund og gruede for at falde derned. 
Hun sukkede da til Gud om Hjælp og krøb med 
megen Besvær videre, og endelig naaede hun op til 
det øverste Trin, hvor hendes Mand stod og gav 
hende Haanden til Hjælp ved det sidste Skridt. Da 
hun kom derop, var hun meget glad og let om 
Hjertet. Derfra kunde hun se en aaben Dør, hvor
igennem der skinnede Lys, og den gik hun hen til 
for at titte ind ad den, og den gik ind til et Værelse, 
hvor der var stærkt oplyst, og hvor Ferdinand Fen
ger stod i Midten saa „mandig“ og sang, og hvor 
hun saa de Venner, med hvem hun saa tit havde 
været samlet om Guds Ord. „Den Drøm har dog 
været mig til saa megen Trøst,“ tilføjede hun efter 
at have fortalt den, og det kunde jeg saa godt for- 
staa, og det kan du vist med, kære Spleis, det er
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baadc en dejlig og en imvrkelig Drøm. Jeg blev 
siddende og talede en Stund med Ane, og er glad. 
over hende, men jeg havde dog ikke det Indtryk, 
at vi saaes sidste Gang. — Fra Ane skiltes jeg 
glad over hendes Tro, men fattig ved Fornemmelsen 
af min egen Kulde og Ligegyldighed, og det er i 
det Hele taget ofte. at jeg maa benke paa Kingos: 
„Kolde Hjerte, Isekule, bundefrosne Synderso !“ Men 
Gud ske Lov, „det staar ikke til den, som vil eller 
den som lober, men til Gud, som forbarmer sig;u 
det har, fra jeg begyndte at faa Øjnene op, været 
et af mine kæreste Sprog og er det endnu; det har 
gjort mig glad, og jeg haaber, det skal gore det 
mangen Gang endnu, og kunde jeg sove ind med 
det og med dets Trøst i mit Hjerte, saa vil jeg 
takke Gud derfor.

Jeg gav mig nu paa Vej til Broby, og efter at 
jeg havde været et Øjeblik inde hos Jens Hansen,, 
gik jeg til Marie. Hun havde slet ikke ventet at se 
mig mere og blev derfor rigtig glad ved mit Komme, 
og du kan tro, jeg er ikke mindre glad ved, at jeg 
kom derhen, thi et yndigere Billede af hende kunde 
jeg aldrig have faaet, end det, jeg tog med mig den 
Dag. Om Søndagen syntes jeg, hun havde det godt,, 
og kom til at tænke paa, hvilken Forskel der dog 
er imelhun at staa ved et Kristenmenneskes Døds
seng og en andens, men rigtig glad var hun dog 
ikke Derimod denne Gang straalede Glæden ud af 
hendes Øjne, og jeg ghrdede mig ret over hende 
den korte Tid, jeg var hos hende. Vi sang en Salme 
sammen, og da jeg vilde gaa og ønskede hende og 
opfordrede hende til at holde fast, tog hun mig i 
Haanden og sagde: „Ja, og det vil De jo ogsaa?“-
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Jeg er glad ved dette Ord fra hende og haaber, at. 
Vorherre vil holde fast paa mig og give mig Viljen 
til altid at holde fast paa ham. Med et glad Ansigt 
saa hun efter mig, da jeg gik fra hende hjertens-- 
glad over hende. — Nu er hun dod, og da jeg nu 
har skrevet saa meget til dig om hende, vil jeg til
føje Jens Hansens Ord i det Brev, jeg i den Anled
ning fik: „Hensigten med, at jeg i denne Morgen
stund skriver, er at lade Dem vide, at Marie i Nat,, 
jeg tror nok jeg tor sige, saligen hensov. Det varede 
lamger, end vi troede, da vi sidst var samlede hos 
hende, men skønt hendes Lidelser var store til det 
sidste, bar hun dem med en sjælden Taalmodighed 
og havde sin gode Forstand til sidste Aandedræt. 
Det var vel et Smertens Leje for hende, men jeg 
mener dog et godt Leje. De husker nok, hvad vi 
især var bedrøvet over, nemlig det daarlige For
hold mellem hende og Manden, men det udjævnedes 
ganske. Det var vistnok den sidste Dag i det gamle 
Aar, at der tidlig om Morgenen kom Bud efter mig, 
for at jeg skulde varne Vidne til det glædelige; hun 
bad ham om Forladelse for alt, hvad hun havde 
gjort ham imod, hvilket han og tilsagde hende, 
hvorpaa hun tog ham om Halsen og kyssede ham. 
Siden var Forholdet mellem dem meget godt, og de 
sidste Dage var hendes Suk kun efter Forløsning.“ 
(Den omtalte Uenighed mellem hende og Manden 
var i Anledning af hendes Børn af første Ægteskab, 
som hun nok holdt med imod ham.)

1858 den 22. Marts. . . . „Min Rejse til Frede- 
rikskilde gik godt for mig; Vejret var jo ikke saa 
heldigt, men da det var et Sygebesøg, laa der heller 
ikke saa megen Magt derpaa. Frøken Nyegaard var
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•oppe, da jeg kom, og er nu lidt oppe om Dagen, 
men er dog endnu meget svag, saa der vil vist hen- 
gaa længere Tid, inden hun rigtig kommer sig. Jeg 
blev dernede baade Mandag og Tirsdag og fik lige 
set Jens Hansen.

1858 den 26. Oktober. Jeg har igen gjort en af 
disse yndige Rejser til Soro, som du jo nok ved, 
jeg for det meste har Gavn Og Glæde af, og som 
jeg ogsaa af og til har fortalt dig lidt om, og me
dens Erindringen og Glæden endnu er frisk hos mig, 
vil jeg dele den med dig, forsaavidt det kan ske 
ved, at jeg meddeler dig en Fortælling om denne 
min sidste Rejse og mit to Dages Ophold paa Fre- 
•derikskilde.

I Lørdags gik jeg herfra Kl. 7 omtrent for at 
tage med Morgentoget til Soro, hvor en god Ven 
kom og tog imod mig, nemlig Ole .Nielsen*), en 
Gaardmand fra Fuldby (i Bjernede Sogn), der ligger 
lidt nord for Sorø. Han har en lille Dreng, som er 
i Huset hos Jens Hansen, og derhen fulgtes vi saa 
ad, en dejlig Tur gennem Skoven, som for Tiden 
staar i sin Efteraarsdragt, der er meget glimrende, 
men dog stadig minder om, at det er snart forbi 
med Herligheden og at

nu staar for Doren den Vinter saa kold 
med Js over Vove og Sne over Vold.

Imidlertid tænkte vi ikke synderligt derpaa, men 
gik under fornøjelig og livlig Samtale den halve 
Mil til Broby. Det er en ret mærkelig Mand, denne

'*) Ved den indre Missions Halvaarsmode 17. Septbr. 187)8 
valgtes Pastor Rønne, Hove, til Founand og Ole Nielsen 
fra Fuldby som Viceformand. (Dak. Kt. 1858, S. 686).
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Ole Nielsen, han er temmelig ung ogsaa i kristelig 
Henseende, han har sin Opvækkelse fra Jens Lar
sen*) og er rigtig fuld af Iver og Kærlighed, hvad 
der ogsaa spores i hans Hus, idet baade hans Kone 
og hans Tjenestefolk er kommen med, saa do har 
det godt i det Hus, hvad jeg selv har mærket, for 
jeg besøgte ham en Gang i Sommer. Noget pietistisk 
har han været, og det or sagtens ikke just forbi 
endnu, men han har Syn paa Kirken og Vorherres 
Nærværelse iblandt os i det levende Ord, derfor 
kan jeg ogsaa udmærket tale med ham, og derfor 
gik Tiden saa fornøjeligt for os til vi naaede Jens’s 
det lille Hus i Broby, hvor vi blev ventet baade af 
unge og gamle. Jeg havde nemlig lovet at synge 
og tale med Børnene i hans lille Skole, der dog 
indbefatter en 14 Børn. De var alle samlede paa en 
nier, og efter at vi havde hvilt os lidt, begyndte vi, 
og jeg syntes rigtig godt om Børnene, der baade 
svarede godt paa, hvad jeg spurgte dem om og 
havde Lyst til at hore paa, hvad jeg havde at for
tælle dem; thi det var jo egentlig Hovedsagen. Her 
at gengive dig, hvad jeg fortalte Børnene, vilde 
blive for vidtløftigt, og du maa nojes med at hen
vises til Boisens Visebog, hvoraf jeg gennemgik 
„Holger Danskes Mterke“, Bjarkemaal**, „Danmarks 
Herlighed" og „Guldharpen“. Naturligvis sang vi 
ogsaa disse Sange, og saaledes gik et Par Timer 
meget hurtigt. Jeg skulde imidlertid videre, og Ole 
Nielsen og Jens fulgte mig saa til Frederikskilde, 
hvor vi kom omtrent KL 5 og traf alt forholdsvis

*) Oprindelig Smed i Kirkeværlose siden Indre Missions. 
forste „Missionær“.
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vel; det vil sige Frøken Nyegaard var oppe og 
kunde selv besørge sit Hus, men hun led meget af 
Hovedpine, der imidlertid ikke hindrede hende i at 
tale og være livlig, saa jeg havde Glæde af hende. 
Aftenen gik med, at jeg sad og underholdt Kammer- 
raaden, der er en Mand med mange Interesser og 
megen Læsning. Ilan har ogsaa set sig meget om i 
Verden, og kan fortælle meget Interessant, som han 
selv har va?ret Vidne til, men os forstaar han ikke 
eller vil ikke, han betragter os naturligvis som 
Sværmere. Imidlertid er det et Kapitel, som vi 
begge undgaar ligesom efter en Aftale, skønt vi 

.godt kan tale om kirkelige Sager, men saa er det 
stadig som noget objektivt. Om Søndagen havde 
Kammerraaden arrangeret en Kirketur til Tjustrup, 
hvor Glahn er Præst, for sin Datter og mig, men 
da hun ikke befandt sig rigtig vel, blev den op
givet; derimod kørte vi en Formiddagstur til Broby, 
hvor vi traf gode Venner, som vi tilbragte en Times 
Tid sammen med. Jeg havde nogle Prædikener med 
af Grundtvig, af hvilke jeg læste den om Himmelens 
Fugle og Liljerne, og dertil sang vi nogle Salmer. 
En Mærkelighed var der ogsaa ved den Broby-Tur. 
Jens kunde nemlig ikke straks tage imod os, hvor
for vi maatte køre lidt videre omkring, end vi 
egentlig havde bestemt: men det var meget heldigt. 
Der er nemlig en meget rar Pige, som er af Ven
nerne, men hun er Datter af en stor Gaardmand, 
saa hun maa døje en Del for sin Kristendoms Skyld 
og faar just ikke ret ofte Tilladelse til at gaa til 
Forsamling, saa jeg har vist kun været 2 a 3 Gange 
samlet med hende dernede, men kender hende dog 

.godt fra et Par Besøg, hun har gjort herhen, og
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jeg sætter hende meget højt. Da vi nu skulde kore 
lidt omkring, lagde vi Vejen om ad hendes Faders 
Gaard, og Frøken Nyegaard udvirkede Tilladelse 
til, at hun maatte køre med os til Frederikskilde, 
hvorved vi fik talt meget sammen baade der og 
siden, da vi fulgtes ad til Broby om Eftermiddagen 
Det synes jo at være en ringe Ting, men for Folk, 
der, som hun, somme Tider længe maa leve af en 
slig Dag, er det meget, og jeg tror derfor, Jens 
havde Ret, der ved at høre det sagde: „Ja, saaledes 
er det, Gud skal al Ting mage;“ skønt jeg desværre 
maa bekende, at der er saa meget af den Verdens
visdom hos mig, der kalder sligt tilfældigt, at jeg 
har ondt ved at sige det med rigtig Frimodighed. 
Saaledos gik Formiddagen, og Vejret var stadig 
yndigt, saa vi kunde tilbringe en Timestid af Efter
middagen i fri Luft, dels med at spadsere og glæde 
os ved den mageløse Udsigt over Tjustrup Sø med 
sine yndige Bredder, dels med at ro en Tur paa 
Søen, der var klar som et Spejl. Vi sang baade 
paa Søen og ved Søen, og saaledes gled Tiden for
nøjeligt til Kl. 41/«, da jeg maatte af Sted, for at 
Vennerne ikke skulde vente alt for længe paa mig. 
Altsaa til Broby gik det igen, men ikke som før i 
Kammerraadens magelige Wienervogn, derimod til 
Fods gennem Skove og over Engene langs med 
Soen. Det er ikke saa kort en Vej, og det var der
for bleven mørkt, da vi kom der, og Folk var sam
lede i Jens’s lille Stue, der rigtignok ikke ser ud 
til at kunne rumme mange, men hvor vi dog fik 
Plads til ikke saa faa. Adskillige maatte rigtignok 
staa op, men de beklagede sig ikke, og vi havde 
det rart et Par Timers Tid. Jeg har vist før fortalt
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dig, hvorledes jeg plejer at holde Forsamlingen, nem
lig ved at læse en Prædiken og saa helst faa lidt 
Samtale i Gang. Det gjorde jeg ogsaa denne Gang, 
læste Birkedals Prædiken til den Søndag i den 
første Postil, der rigtig er udmærket, saa sang vi 
adskillige Salmer af Festsalmerne „Hører I Vorherre 
kalder“ og nogle Julesalmer, men nogen Samtale 
kunde der ikke komme i Stand, dertil var vi for 
mange, og der var nogle fremmede, som vel vilde 
have generet adskillige. Jeg havde tænkt saa mange 
Gange paa den velsignede Dag, jeg havde sidst i 
Byen og bestemte derfor, at hvis jeg blev opfordret 
til at tale, vilde jeg tale om Herrens levende Nær
værelse iblandt os i sit Ord til os ved Daaben og 
Nadveren og navnlig om den sidste, baade fordi 
den var mest levende for mig, og fordi en Del af 
de forsamlede vilde til Alters hos Fenger i næste 
Maaned, naar han kommer der paa Egnen. Jeg blev 
ogsaa opfordret og gik saa ud fra de Ord:

Af Guds Naade til Guds Ære 
evig glade vi skal være 
i Vorherres Jesu Navn.

Dem havde vi nemlig sunget, og dem havde de 
altsaa gjort til deres ved at synge dem. Hvorledes 
de kom til det, vidste jeg jo ikke med dem alle, 
men hvorledes jeg kunde synge dem, fortalte jeg 
dem, og det var netop fordi jeg om end svagt dog 
troede ,paa Herrens levende Nærværelse i Daaben 
og Nadveren, og saa ønskede jeg dem, der vilde 
til Alters, Naade og Velsignelse til at komme der 
med troende Hjerter, vis paa, at de saa skulde for
nemme, hvad Ordet vil sige: „Hvo, som æder mit 
Kød og drikker mit Blod, har et evigt Liv.“
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Dermed sluttede jeg Forsamlingen, og kort 
efter gik jeg. Det er rigtignok yndigt med den 
Vennekreds, der dog holder ret godt sammen og 
altid modtager mig med saa stor Kærlighed, og det 
maa vi jo ret være glade over paa begge Sider, at 
vi dog har lidt af den indbyrdes Kærlighed; og 
takke Vorherre Jesus for den og den Trost, der lig
ger i den, skulde vi jo ogsaa, saa tamker jeg ret 
den voksede. Marie, som jeg besøgte i Julen, sav
ner jeg jo dernede, men det er Trøsten, at hun er 
gaaet ind til noget bedre; derimod talte jeg med 
den anden Kone, Ane, som jeg ogsaa den Gang 
skrev til dig om, hende, som havde den dejlige 
Drøm, og det var rigtignok ganske nuvrkeligt. Hun 
kom nemlig efter Forsamlingen og fortalte mig, at 
hun havde noget at takke mig for, som havde gjort 
hende stor Nytte, og da jeg forundret spurgte, hvad 
det var, sagde hun: „Det var et Ord, De sagde tiL 
mig, da De var hos mig, og det kom mig rigtignok 
til Gavn paa en streng Dag for mig. Jeg skulde 
nemlig gore Barsel, og de havde kort 3 Gange for
gæves efter Jordemoder, og jeg led meget. Men 
saa faldt det mig ind, at De havde sagt: „Det er 
altid godt at være hos Herren,“ og mens de andre 
gik og var bedrøvede og elendige for min Skyld, 
maatte jeg trøste dem med, at det er altid godt at 
være hos Herren, og at han hjalp nok.“

Saaledes omtrent faldt hendes Ord, og er det 
dog ikke forunderligt: et Ord, som jeg ikke kan 
huske, at jeg har sagt, efter saa lang Tid kunde 
trøste hende? Og endnu mere forunderligt, naar jeg 
tænker paa, hvor ussel og ligegyldig jeg følte migr 
da jeg sad ved hendes Seng og sagde disse Ord,.

9.
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som jeg ikke en Gang kan huske, men som har 
trostet hende i hendes store Nod. Det er en rigtig 
god Lærdom, der ligger deri, om at det aldeles ikke 
er os, men kun Herren den levende Gud, der ud
retter Storværk paa Jorden. Ham være Ære i Evig
hed! Amen.

Og nu, kære Ven, er jeg færdig med hvad jeg 
havde at fortælle om Soro-Rcjsen, thi Mandag Mor
gen forlod jeg Egnen og ankom, velbeholden hertil 
om Formiddagen.

1859 den 12. September . . .  Da jeg nu lige er 
kommen hjem fra en af mine Soro-Rejser, vil jeg 
opfriske den i Erindringen og meddele dig af den, 
hvad der er levende for mig. Du ved nok, at jeg 
skulde rejst med 2 Nordmænd*), men de svigtede, 
da det kom til Stykket, og jeg maatte altsaa rejse 
ene. Jeg var rigtignok lidt ærgerlig paa Nordmæn- 
dene og ked af det i Begyndelsen, men det satte 
sig dog snart, og i Onsdags gav jeg mig paa Vej 
om Morgenen og rejste med Morgentoget til Sorø, 
hvor Ole Nielsen fra Fuld by skulde hente mig og 
Nordmændene. Ham kender du nok ikke, men han 
har lovet at besøge mig til Vinter paa Marielyst**), 
og saa skal du gøre hans Bekendtskab; det er en 
rigtig rar Mand, hvis Bekendtskab jeg gjorde paa 
en Soro-Tur for 2 Aar siden; den Gang var han 
lige bleven opvakt og var temmelig pietistisk, nu 
har han ved Guds Hjælp ret faaet Øjet op for Kir
ken og Vorherres levende Nærværelse i hans Munds 
Ord, og jeg har ikke truffet nogen, som i saa kort
*) O. Arvesen og Herman Anker (?)

**) I Vinteren 1859 overtog Grove Pladsen som Forstander 
for Grundtvigs Højskole.
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Tid har gjort saadanne Fremskridt i kristelig Op
lysning som han; det kommer vel af, at han er 
godt begavet og tager Sagen alvorligt. Han var paa 
Banegaarden tilligemed Jens Hansen fra Broby, og 
de blev jo begge lidt lange i Ansigterne, da de fik 
at vide, at Nordmændene ikke var med, men vi blev 
dog snart enige om, at vi nok kunde have det godt 
uden dem og korte saa af Sted gennem Soro til 
Fuldby. Det var min Hensigt at fore Nordmamdene 
op til Bjernede Kirke, som du nok ved er bygget 
efter en Bispehue*), men da jeg selv ikke havde 
set den, blev vi enige om alligevel at gaa derop, og 
vi tre spadserede saa derhen opad Dagen. Mens vi 
var paa Vejen, kom Ole Nielsen til at fortadle om 
en Kone der i Byen, som var død i de Dage, og 
som han havde besøgt, mens hun laa syg. Det var 
en troende Kone, og hun havde ved et af hans Be
søg spurgt ham, hvem det var, der havde holdt 
Forsamling hos ham sidste Fastelavn, for hun havde 
der faat saadan et godt Lys i hendes Saligheds Sag, 
og det havde hun haft godt af siden, ogsaa nu paa 
hendes sidste Leje. Det var mig, der holdt den For
samling, og jeg blev meget forundret og meget 
glad ved at høre det, for jeg var selv saa daarlig 
fornøjet med den Forsamling og følte mig selv saa 
fattig, og det var saa lidt, jeg havde at sige, og 
saa var her dog et Menneske, som jeg aldrig ved, 
jeg har set, der havde godt deraf og mærkede, at 
det var sandt, hvad jeg nok husker jeg talte om, 
Herrens Na»rværelse iblandt os. Ja Gud være lovet! 
hans Kraft fuldkommes ogsaa paa den Maade i vor 
*) En almindelig men fejlagtig Mening.
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Skrøbelighed, Hans er Riget og Magten og Æren i 
al Evighed.

Mens vi gik og talte om dette, horte vi Klok
kerne ringe i Kirken, og det faldt os da straks ind, 
at det maaske kunde være den samme Kone, der 
skulde begraves, og det var virkelig saaledes, vi 
kom og var med at folge hende til Jorden. Var det 
ikke forunderligt?

Kirken har jeg ikke stort at fortælle om, det 
forunderlige Sammentnef af vort Komme og Konens 
Begravelse optog os mest, og vi gik glade derover 
hjem til Ole Nielsens, hvor vi saa kun opholdt os 
kort, for at spadsere over til hans Nabo, ogsaa en 
god Ven, en Fynbo, som hedder Hans Christiansen, 
som vi traf med Hat paa og Stok i Haanden, for 
han skulde i Sogneforstandermode, men da vi kom, 
lod han Mode være Mode og blev hjemme. Vi sad 
saa og talte sammen og sang hele Aftenen og havde 
det rigtig godt, skønt jeg ikke kan i dette Øjeblik 
mindes noget af det, der var paa Tale. Det var vist 
heller ikke noget mærkeligt, men glade var vi, og 
Tiden gik udmærket, til vi henad Aften alle tre 
stod paa Vognen, som skulde kore mig til Frede- 
rikskilde, hvor jeg traf Frøken Nyegaard rask. Det 
var for saa vidt kedeligt, at en Søster af hende, 
som er gift i Holland, var der med sin Mand, som 
jeg paa Grund deraf ikke fik talt ret meget med 
hende. Noget var det dog. Der er, som du ved, 
ganske yndigt der ved Tjustrup So, og skønt Vejret 
i det Hele ikke begunstigede mig, saa var jeg dog 
saa heldig de to følgende Morgener at se Søen rig
tig spejlklar, først klædt i Tange, og saa se Solen 
jage denne bort. Om Torsdagen havde jeg lovet at
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busoge Jens Hansens Skole og spadserede følgelig 
derhen om Formiddagen. Jeg fortalte saa Børnene 
Historien om Uffe og anvendte den, saaledes som 
jeg synes, det mærkelig passer, paa det danske 
Folk, der ligesom lian til Hverdagsbrug gaar tavs 
omkring, saa mange Gange baade Venner og Fjender 
tror, det har hverken Mund eller Mæle, men som 
saa i Farens Stund baade kan tale djau’vt og handle 
smukt derefter, og jeg paaviste Ligheden ved de to 
store folkelige Bevægelser, der ligger os nærmest, 
den i 1658 og 1848. Derpaa gennemgik jeg den 
Salme „Vidunderligst af alt paa Jord“, og saa sang 
vi en Del. Det gik rart, og jeg fornøjede mig meget 
over Børnenes Livlighed og vil ønske, at vi maa 
faa mange saadanne Skoler i Landet. For i Vinter 
holder den imidlertid op, da Jens Hansen tager ind 
paa Skolen (Marielyst). Fra mit Skolebesøg spadse
rede jeg tilbage til Frederikskilde ved Middagstid 
og kom straks paa Vogn for at køre til Sorø, hvor 
vi vilde besøge Ingemann. Det gjorde vi og havde 
det meget rart; det var maaske i den Henseende 
god(, at jeg ikke kom alene, da jeg nu undgik Dis
put med Ingemann om kristelige Ting, for det er 
ikke behageligt. Denne Gang blev det ved, at han 
regnede mig til det 17’ Aarhundrede paa Grund af 
min Ortodoksi, og da jeg viste ham, hvor urimeligt 
det var, da det 17’ Aarhundrede var gruelig stats
kirkeligt, og jeg en Frihedsven, kom vi til at tale 
lidt om kirkelig Frihed, men det gik meget gemyt
ligt. Det var jo Grundtvigs Fødselsdag, og da Inge
mann lod til at have glemt det, udbragte jeg hans 
Skaal ved Aftensbordet. Guldhornet saa jeg, det er 
dejligt.
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Den næst© Dag, altsaa Fredagen, vilde jeg til 
Holsteinsminde og sejlede derfor ned ad Tjustrup 
og Bavelse So til et Sted, som hedder Tadse Molle 
lige ved Gunderslev Skov, hvor det mærkelige gamle 
Tingsted findes, som Grundtvig har omtalt i en af 
„Kvædlingerne“*). Da jeg var det saa nær, maatte 
jeg hen til det, og spadserede saa om et Par Timer 
i den dejlige Skov, hvor jeg næsten hele Tiden saa 
Søen mellem de hoje Træstammer. Det var nu meget 
fornøjeligt, men jeg kom paa en Maade til at betale 
den Fordøjelse, thi jeg fik nu Regnvejr at ga-a i til 
Hindholm, og var gennemblødt, da jeg kom der. 
Man bliver ikke i godt Humør ved at gaa en lang 
Vej alene i Regnvejr og saa ingen træffe hjemme 
der, hvor man vil hen. Saaledes gik det mig, for 
Jensen**) var i Stege til Solvbrylllup, og jeg maatte 
gaa videre, stadig i Regn, til Holsteinsminde, men 
der var da heldigvis Folk hjemme, og jeg blev 
meget kærligt modtaget af Stephansen, hos hvem 
jeg saa blev den Eftermiddag og det meste af Lør
dagen. Du kender nok ikke Stephansen, men det er 
en meget fornøjelig Mand og en meget aandrig Mand. 
Vi fik da meget at tale om i Anledning af Folke
højskolen og kunde prægtig enes, undtagen forsaa- 
vidt jeg, som St. sagde, vilde køre med 2, mens 
han havde 3 for (Historie, Modersmaalet, Natur
vidskab). Det er et Par Aar siden jeg har talt med 
ham, og jeg var meget glad ved at tale med ham 
om det folkelige, men kunde derimod slet ikke tale 
med ham om Kristendom, da han er ivrig Søren

*) Digtet „Gunderslev Skov“.
**) N. J. Jensen, Forstander for Hindholm Højskole, senere

Præst i Ebeltoft.
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Kierkegaardsk, og det er i mine Øjne baade et slet 
og farligt Standpunkt. Han sagde en hel Del drøje 
Ting om Grundtvig, saa jeg var slet ikke glad 
ved at tale med ham om kirkelige Ting. Paa det 
Gebet var vi komne betydelig længer fra hinanden, 
siden vi sidst taltes ved, men jeg var dog glad 
ved at være kommen derhen af mange Grunde, 
ogsaa fordi jeg fik talt med ham om nogle Bestem
melser, der blev taget i Dalby, som jeg blev meget 
forbavset over. Det vilde imidlertid blive for vidt
løftigt her at tage fat paa den Sag, saa den maa du 
have til Gode til vi ses. Foruden Steph, talte jeg 
lidt med hans Kone, som nu er meget bedre, og 
meget med en ung Mand, som er Lærer der. Ilan 
hedder Nielsen og er en Jyde fra Aalborg-Egnen. 
Det er en meget dygtig Fyr, og jeg glædede mig 
meget ved at gøre hans Bekendtskab. For Resten er 
han Seminarist fra Jonstrup og vist en af de faa, 
som derfra gik til København for at høre Grundtvig. 
Ilan fulgte mig til Frederikskilde den næste Dag 
(Lørdagen) og jeg kom der henad Aften. Du kan nok 
mærke, at jeg har min Frihed der til at gaa og komme, 
og saaledes har det nu været i disse 4 Aar. Det har 
jo været herligt for mig, og jeg var næppe kommen 
saa tit til Sorø-Egnen, havde jeg ikke haft saadant 
et venligt Hus at ty til, men det er ogsaa værd at 
takke for. Hvormegen Lejlighed, der i Fremtiden 
vil blive til at besøge Vennerne dernede, det ved 
jeg jo ikke, men jeg er glad for de Aar, der er 
gaaet. Søndag Middag skulde jeg til Broby, hvor
for jeg vilde hjem, saa det blev ikke grumme me
get jeg var hos Nyegaards, men den Søndag For
middag blev dog godt benyttet, for Hollænderne
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skulde i Lynge Kirke, og derved fik jeg Lejlighed 
til at tale med Frøken Nyegaard. Vi læste en Præ
diken og sang nogle Salmer og Kl. 2 gik jeg til 
Broby, hvor der skulde være Forsamling.

Nu maa du vide, at vore gode Venner derude 
ligger i Strid eller har i det mindste vieret i Strid 
med nogle eller maaske de fleste opvakte nede ved 
Karrebæk, som er pietistiske, om Troen paa Kirken, 
idet de andre nok vil tro Kirken, meii ikke paa 
Kirken. Derom var der kommet Strid i en Forsam
ling hos en Mand, der hedder Jens Cornelius og 
for Resten er en from Mand, saavidt jeg ved, og 
forrige Sondag, da Ole Nielsen havde været nede 
ved llolsteinborg, havde de taget fat paa ham i den 
Anledning, og en af dem havde endogsaa sagt, at 
dersom de ikke tilbagekaldte i den følgende Uge, 
kunde Jens Cornelius ikke komme til Broby som 
i Gaar, det vilde de blive underrettet om af ’ham 
selv. Naa, du kan jo nok tænke, vi lurede paa, om 
det virkelig skulde gaa saa vidt, men der kom in
gen Underretning, og da jeg kom til Broby i Gaar, 
var Jens Cornelius der og tillige den Mand, som 
havde truet forrige Søndag, saa vi tænkte, der 
skulde staa et Slag og var da heller ikke bange 
for at imodegaa saadan noget Vrøvl, men nwrkelig 
nok, do var ganske tamme. Ilan, som havde brugt 
de store Ord, var ganske tavs, og Jens Cornelius, 
som ellers talte om mange Ting, kom slet ikke ind 
paa det Gebet, uagtet jeg tog mig for at ger.nemgaa 
„Kirken den er et gammelt Hus“, saa det lob me
get fredelig af. For Resten var Forsamlingen ikke 
videre livlig, da Jens Cornelius er lidt kedelig at 
høre paa. Jeg sagde ogsaa til de to Naboer, som
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jeg havde gæstet om Onsdagen: „Vi har det dog 
meget bedre, naar vi sidder sammen i en mindre 
Kreds“, og de indrommede det.

Fra Forsamlingen korte jeg til Banegaarden 
og kom saa godt og v<4 herhjem i Aftes, opmuntret 
og forfrisket af den lille Tur, men dog ogsaa glad 
ved at komine hjem, glad ved at have et Hjem, 
som det gælder om: naar alt er tris«t er Hjemmet 
bedst.

— I I860 flyttede Spleis til Vendsyssel, hvor 
han blev Kapellan i Serridslev--Bronderslev, men 
Brevvekslingen fortsattes stadig mellem ham og 
Grove. Om Soro-Rejser foreligger imidlertid intet 
for i Brev fra Grove af 16. Februar 1861.

Det var et Par Dage efter Jul, at jeg tog ned til 
Soro for at se til Vennerne der, og navnlig til 
Betty Nyegaard. Hun er da igen syg i Vinter, 
Stakkel, og denne Gang er det begyndt tidligere 
end ellers og paa en lidt anden Maade, men hun 
er meget daarlig og var allerede i Julen meget af
kræftet. Imidlertid er det endnu som før en Glæde 
at komme til hende, og jeg er mer end een Gang 
kommen fattig og rejst rig bort, fordi det er saa- 
dan en (ilæde at se hendes storo Tillid. Hun har 
det rigtignok godt og jeg har ofte paa hende an
vendt Verset:

Med det der skabes gode Kaar 
for Barnekæmper lave, 
saa de kan le ad Banesaar 
og springe over Grave

og det har været mig en stor Glæde at hore af hen
des egen Mund, at jeg har været hende til Hjælp, 
navnlig ved at vise hende hen til det levende Ord
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og minde hende derom. Jens Hansen var herinde 
kort efter Jul og fortalte, at hun en Dag, som hun 
laa med lukkede Øjne, syntes hun saa Vorherre 
Jesus staa for sig. Han sagde til hende: Tror du 
— — o. s. v som Bekendelsen lyder, og hun havde 
svaret ja og var saa inderlig glad derved. Ellers 
fortalte hun mig i Julen, at hun havde haft det saa 
forunderlig godt en lang Tid, været saa let og glad 
i Vorherre. Saa var det en Aften, da hun skulde i 
Seng og stod og bøjede sig over Sengen, at de Ord 
.skulde vi alene modtage det gode af Gud og ikke 
det onde“ kom hende saa levende i Tanker, og 
næste Dag maatte hun gaa til Sengs, hvormed hen
des Sygdom begyndte. Var det ikke forunderligt og 
skønt, Spleis? — Jeg besøgte naturligvis ogsaa 
mine andre gode Venner paa den Rejse og holdt 
Forsamling i Fuldby hos Ole Nielsen, men derom 
har jeg ikke stort at fortælle. Jeg var noget død i 
det og ingenlunde selv fornøjet, enten jeg saa søgte 
min egen Ære. eller hvad det nu v a r .-----------

1861 den 2. Maj . . .  Ja Sorø, ja der har jeg 
da ogsaa været, siden jeg skrev til dig, og jeg haa
ber at komme derned Søndagen før Pinse, jeg har 
nemlig faaet en Indbydelse fra Ole Nielsen til at 
komme den Dag. Gud ske Lov, den kære Venne
kreds dernede har det godt. Betty N'yegaard er. nu 
bedre, saa jeg tænker, hun staar det over endnu 
denne Gang. Jens Hansen bygger i Sommer for at 
faa en ordentlig Lejlighed at holde Skole i. Det 
gaar nemlig godt med den lille Friskole, men han 
har haft alt for lidt Plads, navnlig fordi han har ad
skillige Børn i Huset, som er langvejs f r a ------

1861 den 16. Oktober . . . Dersom ikke mit
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forrige Brev havde faaet det Indhold, det fik, havde 
jeg egentlig haft noget at fortælle om en Sorø- 
Rejse, jeg gjorde sidst i forrige Maaned, soin nok 
kunde interessere dig, men nu er det blevet saa 
gammelt, og adskilligt er glemt, saa jeg vil rent 
springe den over. Kun det maa jeg ikke glemme at 
fortælle, at de har det godt dernede, baade Betty 
Nyegaard og de andre, og dot gaar meget godt med 
Jens Hansens Skole — — —

1861 den 29. November . . . Jeg havde alle
rede tidlig paa Sommeren lovet at komme til Soro 
i September, og det blev da bestemt mellem Jens 
og mig, at jeg skulde komme den 22de. Paa den 
Sondag var nemlig hans Moder bleven døbt for 70 
Aar siden, og hendes Daabsdag skulde nu højtide
ligholdes ved en Samling af gode Venner . . . Jeg 
tog da en Fredag Morgen til Sorø og spadserede 
fra Banegaarden ind til Ingemanns, hvor jeg blev 
modtaget udmærket og havde et Par rare Timer 
med Ingemann, hvori vi talte om Literaturen og det 
folkelige Røre i vor Tid. Jeg lykønskede mig alle
rede til at være sluppen for en religiøs Samtale med 
ham, men da jeg vilde gaa, nødte han mig til at 
ryge en Pibe endnu, og saa kom han med sine sæd
vanlige luftige Spekulationer over Mellemtilstanden 
og Kødets Opstandelse, der altid er mig meget 
uhyggelige og tildels spolerede det yndige Indtryk^ 
jeg havde faaet af ham under vor første Samtale. 
Naa-, jeg spadserede da fra Sorø til Pedersborg og 
Fuldby. hvormed Eftermiddagen og Aftenen gik un
der gode Samtaler med mine Venner derude, om 
de just ikke var af et glædeligt Indhold hele Tiden. 
Sagen er nemlig den, at N. N., som i Slagelse-
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Egnen er den mest oplyste Kristen og en Mand 
der forte Ordet baade i Forsamlingen hjemme og 
ude, han er kommen galt af Sted med en Pige, der 
er bleven frugtsommelig ved ham. Den Historie har 
naturligvis vakt en magelos Opsigt deromkring, 
bragt Glæde i Verdens og Sorg i Vorherres Lejr, 
og paa mig gjorde den et grumme stærkt Indtryk, 
da jeg noget for min Soro-Tur horte den her i Byen, 
saa jeg var nier taget lige ned til X. N., da jeg 
horte, at han, som jeg kender noget til, var noget 
mer fortvivlet. Det blev imidlertid ikke til noget, 
men da jeg saa tog til Soro, var det min Bestem
melse at faa Ole Nielsen til at kore for mig derhen- 
Se om den Sag talte jeg meget med Hans Christian 
og Ole, men de Oplysninger, jeg fik hos dem, gjorde 
Sagen meget værre, saa jeg tabte aldeles Lysten 
til at tale med N. N. Det blev mig nemlig klart, 
at det ikke var saadan et Fald, som jeg havde fore
stillet mig, men at det var et Forhold, der havde 
varet et Par Aar, og saa kan du vel omtrent regne 
dig til min Stemning og forstaa, at jeg ikke skot
tede om at tale med vedkommende. Jeg tog derfor 
til Frederikskilde Fredag Aften og blev der til Søn
dag Middag, da Betty Nyegaard og jeg korte til 
Broby. Hun har det Gud ske Lov godt, og det gaar 
nogenlunde med Helbredet, men nu kommer det jo 
an paa, hvordan Vinteren vil blive. Da vi kom til Broby, 
var der allerede kommen nogle Folk fra Slagelse, 
og siden kom der mange baade nær og fjærn fra, 
iblandt dem XT. N. med sin Kone og Jens Dyrholm. 
Jeg kan ikke sige dig, hvor uhyggelig jeg blev til 
Mode, da jeg saa dem komme Jeg talte med Hans 
Christian og Ole Nielson, og vi blev enige om, at
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dersom N. N. ikke selv vilde begynde at tale om 
Sagen, saa vilde vi kalde ham ud og tale til ham 
om den, ligesom vi ogsaa var enige om, at han ikke 
skulde udenvidere have Lov til at tale, dersom han 
ellers bod sig til, som han plejede. [Han talte ikke 
til os om den Sag, hvorfor vi da kaldte ham ud og 
havde en lang Samtale med ham, hvori han da ær
lig nok fortalte os hele Historien, der var af det 
allerværste Slags. Forknyt var han jo en Del, men 
dog meget mindre, end jeg havde troet, og han 
spurgte os jo, om vi efter det vilde kendes ved ham. 
Se det vilde vi naturligvis, og jeg kan ikke sige 
andet end, at det lettede mit Hjerte meget, at vi 
fik talt med ham, ja, jeg kan sige, jeg blev glad 
ved det og ogsaa saa smaat glad ved ham, men for
underligt var det dog, at han kunde se Sagerne, 
som han gjorde. Jeg spurgte ham, hvordan han 
havde kunnet fore Ordet i disse Aar, som han sta
dig har gjort; jeg mente nemlig hans Samvittighed 
maatte have domt ham hver Gang, han lukkede 
Munden op, men det sagde han nej til, og da jeg 
spurgte ham, hvordan han i den Henseende vilde 
indrette sig i Fremtiden, spurgte han, om jeg mente, 
at han helst skulde tie stille, ja, det mente jeg na
turligvis, han skulde for det første. I)et lod til at 
forundre ham, men med alt det var jeg dog til Dels 
ret glad ved ham den Eftermiddag. Siden har jeg 
egentlig ikke kunnet være det, men kan dog tænke 
med anderledes Rolighed paa ham end for.

Forsamlingen gik godt; jeg læste en Prædiken 
af Grundtvig, og vi sang en Del Salmer, deriblandt 
den om Forklarelsen paa Bjerget, hvorover Jens 
Dyrholm talte lidt om de Ord „o her er godt at
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være i Herrens Kirkelyu. Der var ikke saadan stort 
ved det, men der er altid noget hjerteligt og rart 
ved Jens Dyrholms Ord, og jeg tror nok, Folk var 
glade ved ham. Siden talte jeg lidt over det Vers 
„Han som paa Jorden bejler“, som jeg forklarede 
ud af Vorherres Ord til os ved Daaben, og hvor
ved jeg navnlig søgte at fremhæve Kærligheden, 
der baade i Billedet og Virkeligheden er Hoved
sagen. — Det bedste var naturligvis at være sam
let med de kære Venner, og Eftermiddagen gik 
snart, men om Aftenen blev det et saa voldsomt 
Regnvejr, at der ikke kunde være Tale om at gaa 
hjem, som jeg skulde, hvorfor jeg blev hos Jens 
om Natten, og det var jeg meget godt fornøjet med, 
for saa tog jeg næste Formiddag med, og da han 
havde Murer, holdt jeg Skole for ham, og det gik 
nok saa fornøjeligt. Han har nu en Snes Børn i 
Skolen, hvoraf p, saavidt jeg husker, tillige er i 
Huset hos ham, saa det er da ikke saa ganske 
smaat, men det største er dog, at de Born faar en 
sund og sand Oplysning baade om deres himmelske 
og jordiske Fædreland, og Børnene er ogsaa glade 
ved Jens og Skolen. — Mandag Eftermiddag var 
jeg hos Betty Nyegaard, og Tirsdag Morgen tog jeg 
h jem -----------

1862 den 2. April . . .  I Julen gjorde jeg min 
sædvanlige Tur til Soro-Egnen, paa hvilken jeg 
havde Sophie*) med, og vi traf Gud ske Lov alt vel 
baade det ene og det andet Sted. Vi besøgte Inge
mann paa Henrejsen, og det er jeg saa glad ved, 
nu da han er borte, for jeg holdt meget af ham, og
4) Sophie Fenger, med hvem Grove var blevcn forlovet 

i I860.
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jeg ved ogsaa vort Besøg glædede ham. Det var jo 
saa underligt med Ingemann, som i sine Digte og 
Skrifter fremtræder saa barnlig og ydmyg, at han 
slet ikke kunde bøje sig for den historiske Kristen
dom, men lavede sig selv et luftigt System, grun
det paa Skriften, som lian saa søgte at faa til at 
rime sig med vor Trosbekendelse, og det var ofte 
ligefrem uhyggeligt at høre ham udtale sig, for han 
kunde ligesom gøre Nar ad Kødets Opstandelse, 
men paa den anden Side kunde han ikke lade være 
at tænke og tale derom, og jeg har vist ikke været 
en eneste (lang hos ham, uden det er bragt paa 
Bane. Saaledes gik det ogsaa i Julen, og jeg var 
ingenlunde glad ved hans Udtalelser, tværtimod, jeg 
synes de var vildere og ukristeligere end tidligere, 
men da er det jo rot en Trøst med de dødes Rige, 
som han ikke vilde vide af at sige; jeg haaber, han 
skal komme til at blues og velsigne Herren for det, 
skønt jeg vel skal vogte mig for med Birkedal at 
sige: „jeg er vis paa", (ja jeg tror endog, han sagde 
„saa vis paa som noget") „at Ingemann nok skal 
komme paa den rette Side“. Det sagde han oppe 
hos Handskemager Larsens, og jeg tog mig jo rig
tignok den Frihed lidt alvorlig at svare, at i det 
Stykke kunde vi kun være sikker paa, hvad vi 
havde hørt og knap det. Han taug jo til det, t men 
syntes vist ikke videre godt om Bemærkningen. 
Ved Ingemanns Begravelse var det nok ellers noget 
tørt. Der var ikke en, som med et Ord fremhævede 
hans folkelige Betydning, hvad ..den Gamle“ syntes 
meget ilde om og fortalte Rørdam og mig nogle 
Dage efter, at „det var en Skam for os allesammen“. 
Jeg var nu lovlig undskyldt, for jeg var paa Grund
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af min Sygdom slet ikke dernede, men jeg var ond
skabsfuld nok til at sporge Rordam, om det var 
Sandt, hvad jeg havde hert, at han dernede blev 
opfordret'til at tale, men ikke gjorde det. da, han 
kunde jo ikke megte det, saa ser du nok, han sad 
i det, men Grundtvig er jo aldrig slem ved Rordam, 
saa han sagde ingen Ting.

Fra Soro tog vi til Frederikskilde, hvor Gud ske 
Lov al Ting i Vinter er gaaet over Forventning, for 
Betty har ikke været saadan angrebet, som de for
rige Vintre, men har med Undtagelse af en 8 Dages 
Tid for nylig været oven Senge hele Tiden. Hun 
har det jo temmelig ensomt og mange Gange trist 
til daglig Brug, men Gud ske Lov for hende, hun 
har ham med sig og har det derfor godt, ja rigtig 
godt, og hun er et nøjsomt Menneske, som forstaar 
at glæde sig over, hvad hun har. Det var ogsaa 
nogle gode Dage, vi havde hos hende, og det eneste, 
der var i Vejen, var, at jeg ikke var meget hjemme, 
for de andre Venner vilde jo gerne ogsaa have godt 
af mig, saa jeg var baade i Broby en Aften til 
Juletræ hos Jens Hansen og en Aften i Pedersborg, 
hvor jeg holdt Forsamling. Se Hovedsagen ved begge 
Aftener var jo for mig, at jeg var samlet med de 
kære Venner, og at jeg saa1 dem glade. Navnlig ved 
Juletræet, som naturligvis var gjort for Dornene, 
var det meget muntert, og det var morsomt at se 
baade de gamles og de unges Glæde. Der var en 
svier Mængde Mennesker, og jeg ved ikke, hvor 
Jens kunde overkomme at bevivrte dem allesammen, 
men det er naturligvis, som han sagde bagefter: 
„Det slaar altid til for os, hvad vi køber, om der
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saa kommer dobbelt saa mange, som vi har gjort 
Regning paa'* — — —

1862 den 25. September . . . Ved en Forsam
ling i Karise, hvor Vennerne fra Soro ogsaa var 
modt, fik jeg blandt andet at hore, at nogle af de 
Koldske Friskoleherere havde været derhenne4 for 
at gore Ulykker paa den lille Friskole i Broby. 
Jens Hansen har nemlig blandt andre et Par af Ole 
Nielsens Born i Huset, og nu er det et Aar eller 
lidt mere siden, at der til Pedersborg Sogn tæt ved 
Ole Nielsen kom en Mand af den Koldske Skole, 
som strax raabte paa, at de inaatte se at faa en 
Friskole der i Byen, og som siden har haft meget 
at sige paa Jens Hansen og hans Skole, at sige 
naar han ikke horte det. Han er Murer og staar i 
Forbindelse med de andre Koldske Folk. Til ham 
kom der nogle af disse fynske Friskoleherere og 
fik fat i Ole Nielsen for at overtale ham til at tage 
sine Born fra Broby og bygge en Skole der i Nær
heden. Sagen er jo den, at Ole er en rig Mand, 
og. det var hans Penge, de skulde have at gore 
med, men han, som er Karl for sin Ilat, fortalte dem 
jo, at han var alt for godi fornøjet med Friskolen i 
Broby til, at han skulde trække sig tilbage derfra, 
og desuden vidste han ikke, om de havde en Mand 
til at begynde. Nej, det havde de ikke, men han 
var let at faa! Naa, de fik altsaa kort Besked og 
drev af . . . .  Med Vennerne tog jeg til Soro og 
spadserede derfra til Broby, hvor jeg laa hos Jens 
Hansen om Natten . . .  og tog saa hjem Tirsdag 
Aften efter at have tilbragt den Dag paa Frederiks- 
kilde hos Betty Nyegaard, som Gud ske Lov har 
det godt. naar blot ikke Kulden skal gore hende

lu
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Skade. Imidlertid, forrige Vinter kom hun dog over 
uden Sygdom, og med Guds Hjælp kan jo det samme 
ske i Aar. — — —

1863, den 14. April . . . Jeg kan huske, at jeg 
havde bestemt i Julen at skrive dig til, men jeg 
fik andet at tænke paa end at skrive Breve . . . . 
Det var \ist Juleaften jeg fik Brev fra Jens Hansen 
orn, at Justitsraad Nyegaard laa farlig syg og med 
Anmodning om at komme ned til Betty, der var 
ene og forknyt. Jeg havde nu i Forvejen bestemt 
at tage en Tur til Soro som sædvanlig og rejste da 
derned 3. Juledag Da jeg kom til Fredcrikskilde, 
laa Justitsraad Nyegaard og saa ud som doende. 
Han blev imidlertid glad over mit Komme og havde 
netop Dagen forud sagt: „Grove svigter os nok 
ikke“. Han kunde kun tale med Besvær, men var 
ellers som sædvanlig. Jeg sad noget lios ham og 
vilde jo saa gerne sige et godt Ord til ham om 
Frelsen i Vorherre Jesus, men jeg kunde slet ikke 
komme til, for begynde uden mindste Opfordring 
fra hans Side vilde og kunde jeg ikke . . . Jeg 
havde lovet at holde Forsamling den Aften i Bjer- 
nede Sogn, og lidt over Middag kom der Vogn 
efter mig. Jeg gik saa ind til ham og sagde, at jeg 
skulde bort og takkede ham for al den Kærlighed 
og Venskab, han havde vist mig. Han trykkede 
min Haand og sagde: „Ja Viljen er endnu den 
samme, men Evnen er der ikke mere“, og det var 
nok de sidste Ord han sagde, saa vidt jeg ved Han 
døde nemlig en limes Tid efter at jeg var kort. 
Betty havde det meget strængt i de 14 Dage han 
laa syg . . . Begravelsen skulde finde Sted den o. 
og den maatte jeg jo ud til. Aftenen i Forvejen
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•skulde Liget køres til Lynge Kirke, og nogle af 
Husets nærmeste Venner samledes saa paa Frede- 
rikskilde for at sige ham Farvel i Hjemmet. Vi sang 
nogle af Festsalmerne, og saa talte lians Son, som 
er Præst i det nordlige Sjælland . . . Jeg havde 
ogsaa bestemt at sige et Par Ord, og da vi havde 
sunget en Salme, talte jeg: Justitsraad Nyegaard 
var en meget mærkelig gammel Mand, fordi han 
var saa gammeldags i hele sit Væsen og dag
lige Liv, der endnu var som for 60 Aar siden. Ildn 
har derfor altid interesseret mig som Manden af den 
gamle Skole. Det talte jeg om og fremhævede den 
forunderlige Livlighed og Interesse for alt, hvad der 
rørte sig baåde i Kirke, Stat og Skole, som fandtes 
hos ham, saa han paa en vis Maade kunde forstaa, 
hvad vi unge gioder for, saa vi kunde omtrent 
tale med ham om alt. Jeg omtalte saa den ægte 
gammeldags Gæstfrihed og Venskab, man mødte hos 
ham, der havde gjort Frederikskilde saa yndig 
baade for mig og andre, og som ogsaa vilde gøre, 
at vi sent glemte baade det og ham. Og det var 
ogsaa derfor, at jeg baade paa mine egne og andres 
Vegne nu vilde takke ham, ligesom vi med voro 
gode Ønsker ledsagede hans Born, der nu skulde 
miste deres gamle Hjem og Samlingssted. — Det 
var omtrent Tankegangen i min lille Tale, og da 
den holdt sig ved Jorden, og kun udtalte, hvad alle 
der var komne paa Frederikskilde maatte føle, saa 
blev den meget vel optaget, ogsaa af Folk som just 
ikke er mine Venner, hvoraf der var en Del til 
S te d e ........... “
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— Halvandet Aar efter, den 22. Juli 1865, døde 
Frøken Betty Nyegaard. Om hendes Dødsfald meldes 
intet i Groves Breve, enten fordi inaaske et saa- 
dant er gaact tabt eller fordi han kort efter ved et 
Besøg hos Spleis i Vendsyssel har kunnet meddele 
ham det mundtligt. I Dansk Kirketidende 1865 Nr. 
37 har en Ven under Mærket S. S. sat hende føl
gende smukke Eftermæle:

Ydmyg og stille fremad du skred 
med Øjet vendt mod det Høje, 
skyede at vandre paa Vejen bred, 
hvis Maal kun er Pine og Møje.

Ofte du i din Ungdoms Lund 
lytted til rislende Kilde, 
følte da i saa mangen Stund 
de Længsler stivrke og milde.

Følte at denne skønne Jord . 
af Syndeskyld er beplettet, 
søgte efter det Livsens Ord, 
som al vor Synd har udslettet.

Søgte og fandt det i Hans Mund, 
som haver alt at raade, 
gemte det dybt i allen Stund, 
priste den store Naade.

Priste den Gud saa mild og s-tor, 
som sig forbarme vilde, 
sendte sin Søn til falden Jord 
Nøden og Klagen at stille.
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Aabned os atter den stængte Port 
til Floden i Paradishaven, 
gav os sit Xaadeinaaltid stort 
og sagde „Stat op af Graven“.

Fred du fandt i det Livsens Ord 
og Gheden, som ej haver Lige!
Bad: Lad mig vandre i Jesu Spor, 
til mig kommer hans Rige!-

Jesus, min Jesus, o tag mig an, 
hal mig paa Livets Veje, 
for mig af Xaade til det Land, 
du gav dine smaa i Eje!

Slumred saa ind i Vorherres Fred. 
som betalte vor Sold i Døden, 
hos ham skal vi modes paa Lysets Bred, 
favnes i Morgenroden.

Senere omtaler Grove hende i et Brev af 15. 
September 1866 . . . Jens Hansen og jeg talte me
get sammen om Friskolen og navnlig om en Side 
ved den, som var kommen til at liggt* Jens saa 
meget paa Hjerte, at der nemlig ogsaa fra Frisko
lerne maatte gores noget for de fattige Born, da vi 
’ellers risikerede at faa en oplyst Gaardmandsstand 
øg en uvidende Husmandsstand, hvad der ganske 
vist vilde va*re en stor Ulykke, og derfor havde 
han adskillige fattige Born i Skolen, som ikke be
talte noget, men han lod dem blive, fordi han var 
kommen til at se paa dette. Det var i Grunden en 
ny Betragtning for mig, men den er aabenbart ganske 
rigtig, og jeg er derfor dobbelt glad ved, at Jens
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Hansen faar Raad til at bortgive Fripladser, da Betty 
Nyegaard har testamenteret Renterne af 1000 Rdl. 
til hans Skole. — — -

— I de folgende Breve omtaler Grove kun korte
lig sine Soro-Rejser; mere udførligt udtaler han sig 
i et Brev af 14. Oktober 1869, hvor han meddeler 
om et Mode i Fuldby hos Ole Nielsen; for en talri 
Forsamling talte Grove her over Math. 16.. 13- 1/ 
og derefter om Polykarp. Dagen efter talte han i 
Broby ved et Skolemøde sammen med Pastor Frand
sen fra Haraldsted og Tryde i Lynge. Men hermed 
horer ogsaa hans Meddelelser op, skønt han frem
deles vedligeholdt Forbindelsen med Soro-Egnen; 
nu er det vrøsentlig oin hans Virksomhed i ..Dansk 
Samfund“ og Marielyst Højskole, samt hvad der for 
Resten var fremme i Tiden, at han udtaler sig til 
Vennen.

te r



En mærkelig Aabenbarelse 
a f et begaaet Mord.

(Af Sognepnest Joli. Batsler, Kvislemark.)

Don Bevaîgelse, soin brod from floro Steder i 
vort Land i Begyndelsen af forrige Aarhundrode 
med de y adelige forsamlinger^ forplantedes ogsaa til 
Holsteinborg egnen. Bo vægeisen kom hertil fra Fyn 
og begyndte, da Fynboen Rasmus Ottosen 4. Sondag 
i Advent 1829 fik en Tjenestekarl hos Pastor Ilolm 
i Holsteinborg og et Par alvorlige og kristelig sin
dede Mamd fra Bisserup med til Musandagt i sit 
Hjem i Venslev, hvor han havde faaet en Gaard i 
Fæste af Grev Holstein. Skolelæreren i Venslev, den 
kendte Rasmus Sorensen, sl uthale sig hurtig til 
Forsamlingsfolkene, noget senere ogsaa den unge 
Jakob Fisker fra Bisserup. Med disse Mænd i Spid
sen voxede Bevarelsen hurtig, og da Biskop Myn
ster midt i Trediverne holdt Visitats paa Egnen, 
benævnedi4 han den ..det hellige Land“ uden der
med at mene noget godt eller venligt.

Medens de gudelige Forsamlingers Venner ellers 
mest var Smaafolk, modte de her velvillig For-
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staaelse hos Grev Adolf Frederik Uolalein paa Hol- 
steinborg, hvem det var højlig imod, at, det skulde 
formenes troende Mennesker at samles til Samtale, 
Læsning i Bibelen og Salmesang. Naar .Øvrigheden 
mange Gange forsøgte en haardhændet Anvendelse 
af gamle F orordninger mod Forsamlingsfolkene, 
lnevdede han som Frihedsmand ufortrødent, at 
aåndelige Bevægelser kun inaatte modes med aande- 
lige Vaaben.

lindnu mere betegnende for Bevægelsen omkring 
Holsteinborg er det maaske dog, at mens Præ
sterne ellers næsten altid var imod Forsamlingerne, 
stottedes de her af mange af de Priester, der sam
ledes i det saakaldte „sydvestsjællandske Broder- 
konvent“, der holdt maanedlige Moder i 21 Aar 
(1833—1854). Der var ialt 12 Brødre, mellem hvem 
her skal nævnes Lic. theol. Holm i llolsteinborg 
samt Pnesterne Kønne og Mau. Rønne var Sogne
præst i llaarslev 1830—34 og derefter 1834—76 i 
Høve. Han er kendt som den første Formand for 
Indre-Mission. Mau var Bønnes Eftermand i llaars
lev ,1834—50.

De to sidste spillede en Hovedrolle i dem Hi
storie, som her skal fortielles, og som i hine Tider 
har sat mange Sind i Bevægelse paa Ilolsteinborg- 
egnen. Men hvad Forholdet mellem Priester og For- 
samlingsfolk angaar, visen* den rigtignok, at der 
ogsaa her kunde komme en Kurre paa Traaden. 
Mynster fortæller, at den delte alle de opvakte i 
„Præste-Christne“ og ..Degne-Christne“. De sidst- 
mevnte (nokker sig helt tilbage fra Pnesterne, 
samler sig især om Rasmus Sørensen i Venslev og 
fordømmer meget ivrigt Præsterne Mau og Rønne
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for deres Forhold i Sagen mod den Kone, der an
gav at liave dræbt sit Barn.

Disse Bemærkninger i Biskoppens’Yisitatsnotitser 
fra 1836 var de forste Spor, jeg fandt til Sagen, 
mens jeg syslede med Egnens Kirkehistorie. Semere 
fandt jeg dem omtalt af Lindberg i „Nordisk Kirke- 
tidende“, og endelig fandt jeg i linjesteret hele 
Sagens vidtløftige Akter.

Der var en Kone i Spjellerup — vest for IIol- 
steinborg —, som hed Ane Rasntusdatter, og som 
var gift med en ryggesløs Manel, Peder Nielsen, 
kablet „Doven-Per“, som satte alt overstyr, hvad 
de ejede, og intet tjente, saa den sorte Armod 
truede dem i Fremtiden. De havde en Dreng sam
men i deres Ægteskab og fik 1828 i Efteraaret en 
lille Pige. Moderen havde ligget i Sengen 9 Uger 
for Barnets Fodsel og laa der endnu 3 Uger efter 
Fødselen. I sin Fortvivlelse over Sygdommen og 
deres Armod formedelst Mandens Spil og Drik, fore
slog Konen ham at aflive det 3 Uger gamle Pige
barn. Ilan svarede: ..Du kan jo putte et Torklæde 
i Kaisern,“ og derpaa gik han bort. Saa tog hun 
Enden af et Torkhede, som hun havde om Halsen, 
og som hun beholdt paa, vred den sammen i en 
Klump, lagde sig over Barnet, som laa i hendes 
Arm, og stoppede det sammenrullede Torkhede i 
Barnets Mund, saa langt hun kunde faa det. Da hun 
tog det ud, gav Barnet et Skrig, men hun stoppede 
det ind igen og blev liggende over Barnet saa 
henge, til hun saa, det var dod. Da Manden kom 
hjem, sagde hun blot til ham: „Nu er Barnet forbi.“
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Ane mener senere i Forhoret, at Barnet, som 
var sygeligt og maatte nojes med hendes utilstrække
lige Bryst, vilde være dod alligevel. Og hvis ikke 
to Nabokoner — Karen Huggers og Ellen Jens 
Heinmingsen — havde rakt hende Mad, maatte hun 
have ligget og kreperet af Sult. Til Manden klagede 
hun, at det var en gruelig Misgerning, hun havde 
bedrevet. Men han svarede: ,.IIun skulde tie stille, 
— og at de havde Læs nok i Forvejen.“ Han be
kymrede sig ellers hverken om hende eller noget 
andet. Dog sørgede han for at faa Barnet begravet, 
hvilket skete uden at nogen mærkede noget mis
tænkeligt.

I Januar dode deres 3 Aar gamle Dreng og 
blev begravet Den Dag kom en Doktor i Iluset, 
uden at hun vidste, hvem der havde sendt ham, og 
under hele sin Sygdom fik hun ingen Medicin.

Nogen Tid efter døde Manden og i de folgende 
Aar alle de, der kunde tænkes at vidne i Sagen 
om det dnebte Barn.

Efter Mandens Dod drog Konen til Haarslev, 
nord for Ilolsteinborg. Her horte hun egentlig til. 
Her blev hun gift anden Gang og blev anden Gang 
Enke, men gift tredie Gang med en Husmand, O. B.

Ane kom ikk<̂  gerne i Kirke, da hun var bange 
for at faa noget at høre, som kunde amgste hende. 
Manden søgte heller ikke Livets Vej. Men lidt efter 
lidt kom de dog i Forbindelse med de opvakte paa 
Stedet, og Pastor Mau holdt en Dag en lille For
samling i deres Hj em. Men da slog Samvittigheden 
Ane. Hun begyndte at tale til Manden om, at hun 
snart maatte forlade ham og Børnene, og en Nat 
tog hun ham i sin Favn og bekendte Mordet. Man-
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den mente, at det burde dølges for det forste, 
men Konen svarede lieitil, at det kunde hun ikke, 
da hendes Samvittighed ikke kunde tillade hende 
saadant.

Den næste Dag — Fredag d. 12. Februar 1836 
- - gik Manden til Tinghuset i Rude angaaende nogle 
Restancer til lierskabet, og mens han var borte, 
gik Konen op til Pastor Mau. lian og hans Hustru 
sad netop og spiste til Middag, da hun kom, men 
da hun sagde, at hun havde noget at bekende, gav 
Mau sin Kone et Vink, saa hun gik ud, hvad Ane 
Rasmusdatter dog ikke lagde M<erke til. Da hun 
havde fortalt, hvad der laa hende paa H jau’te, trø
stede Mau hende saa godt, han kunde. „Som Ordets 
Tjener — siger han — søgte jeg at meddele den 
ulykkelige Synderinde den Trøst, hvormed vi selv 
er bleven trøstede i Kristus. Der blev ikke talt et 
Ord, som kunde have Hensyn til den timelige Straf 
eller andre borgerlige Følger af Misgerningen.“

Lidt senere kom O B., som var bleven meget 
ilde ved, at Præstekonen — som han mente — ogsaa 
havde hort Historien, og han gav sig straks til at 
tale om de borgerlige Følger af Forbrydelsen, hvor
for Mau erklærede, at han gerne først vilde tale 
med Rønne i Høve, som, mens han var i Haarslev, 
i -P/o Aar havde været Konens Sjælesørger. I Mørk
ningen kom de to Præster sammen til Folkene, hvor 
Manden brugte stærke Ord om, at han ved at fortie 
Sagen blev delagtig i Konens Forbrydelse baade 
overfor Gud og Mennesker, og at hun hellere inaatte 
bekende frivillig end tvinges dertil. Det fraraadede 
Præsterne ikke, men bestyrkede dem meget mere i 
dette Forsæt, og da Konen talte om sin Svaghed

Aabenbarel.se
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til at udholde, hvad der skulde mode hende, trostede 
de hende saa godt, de kunde. Da Manden erklærede, 
at hun var for svag til at gaa til Rude, sagde Mau, 
at de kunde laane Vogn og Heste hos ham.

Den følgende Morgen kom Mau igen, og Fol
kene fortalte, at de mvsten ikkĉ  havde sovet om 
Natten. Konen sagde dog, at hun gerne vilde have, 
de skulde vaage sammen en Nat endnu. Men Pastor 
Mau holdt paa, at de hellere inaatte tage afsted med 
det samme. Han frygtede, at Sagen ellers skulde 
blive robet ved den Spænding, de begge var i, og 
den Opmærksomhed, de begge havde vakt. Manden 
kom saa op paa Eftermiddagen, fik Præstens Heste 
spændt for og korte til Rude med sin Kone Mau 
havde givet ham et Brev med til Birkedommer Klü
ver til Anbefaling og havde foreslaaet Könne, som 
kendte Birkedommeren personlig, at han skulde selv 
folge med (burned og anbefale Konen til den mil
deste Behandling. Men Bonne sagde, at han ikke 
godt kunde tage en saadan Tur paa en Lørdag, saa 
han nojedes ogsaa med at skrive.

Pastor Maus Brev, som Konen altsaa medbragte 
ved den frivillige Anmeldelse, lod saaledes:

..En Sag af højeste Vigtighed for mig som 
Præst og Sjælesorger tillader jeg mig herved at 
bringe til Hr. Birkedommerens Kundskab. — Ved 
et Ilusbesog, som jeg i forrige Uge afholdt hos 
Husmand O. B. i Ilaarslev, har Herren ved sit Ords 
Forkyndelse opladt Øjnene paa dennes Kone Ane 
Rasmusdatter, saaledes at hendes Samvittighed, som 
til den Tid saa godt som har slumret, nu paa en 
Gang vaagnede og bragte hende til en levende Er
kendelse og dyb Følelse af en Misgerning, som hun
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for 6* à 7 Aar siden har begaaet, og som indtil den 
Stund har været begravet i Mørke, skjult for alle 
Mennesker og kun aabenbar for ham, som ransager 
Hjerter og prøver Nyrer. Skønt hun forhen slet ikke 
havde vist nogen Lyst til Guds Ord, da jeg aldrig 
har set hende i Kirken, var hun mig dog meget 
taknemmelig for dette Besøg, og fra den Stund 
skete der en mærkelig Forandring med hende. Før
ste Gang Manden nnrrkede noget hertil, var, da 
hun ytrede: .,I)et gø) mig ondt, naar jeg skal forlade 
dig og mine smaa Børn.'1 Dette forstod den stakkels 
0. B., uvidende om alt det forbigangne, naturligvis 
slet ikke og gav hende en laerlig Irettesættelse for 
saadan Tale. — Men Samvittigheden pinede hende 
bestandig, saa at hun i G aar Nat siger til Manden: 
..Jeg kan ikke andet, jeg har noget, jeg maa aaben
bare dig,“ og derefter fortalte hun ham den hele 
Tildragelse, øg i Gaar Middags kom hun hen til 
mig som hendes Sjælesørger' og gav sit beklemte 
Iljærte Luft ved at aabenbare mig hele Sagens 
Sammenhæng Efter hvad hun forklarede, har hen
des første Mand i Spjellerup, (hvor Ugerningen 
skete,) der maa have været et grueligt Menneskes 
forført hende til at dnvbe deres Barn, tre Uger 
gammelt, i Fortvivlelse over, hvad de skulde faa 
til Føde og Klæder for dem selv og Barnet. Forstø 
(Sang, han talede til hende derom, gysede hun der
ved og vikle ikke; men tilsidst sejrede hans Ond
skab over hendes Iljærte — At denne Bekendelse 
er overensstemmende med Sandheden, har man al 
Grund til at formode, thi den er jo aflagt aldeles 
frivillig, og hvad de borgerlige Følger angaar, be
høvede hun jo slet ikke at have aabenbaret Sagen.
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Men her ses det tydeligt, at det er Herrens Gerning, 
og hvor sørgeligt det end er i en Henseende og 
haardt for Kiød og Blod, maatte det dog i en an
den Henseende ghede mig, som et Vidnesbyrd om 
Ordets gjennemtrængende, guddommelige Kraft — 
Hun erklærede mig aabent, at hun vilde gerne lide 
den borgerlige Straf, naar hun blot kunde faa Fred 
med Gud og sin Sjæl frelst, og Gud være lovet, jeg 
har i den Henseende det bedste Haab for hende. 
Ved at gjore Hr. Birkedommeren bekjendt med Sa
gens Sammenhæng, indlægger jeg min Forbøn for 
hende, at Deres Velædelhed m.II.t. Forhor og Fængs
ling vil vise hende al den Humanitet og Velvilje, 
som Deres Embedspligt tillader Dem. De vil natur
ligvis ikke faa nogen Ulejlighed med hende, thi 
ligesom hun aldeles frivillig har tilstaaet sin Brøde 
baade for Gud og hendes Mand og begge hendes 
Sjælesørgere, Pastor Rønne og mig, saaledes vil 
hun naturligvis heller intet skjule ved Forhorene. 
Men som hendes Sjælesørger beder jeg af et inder
ligt Hjerte om den højest mulige Skaansomhed i 
hendes Behandling, thi hun er af en yderst svagelig 
Karakter, baade legemlig og aandelig, og alle ud
vortes Omstændigheder kan derfor i hendes Stilling 
have saare megen Indflydelse paa hendes Sjælstil
stand. Da det saaledes angaar ingen ubetydelig Sag, 
men hverken mer eller mindre end en Sjæls Frelse 
eller Fortabelse, saa vil Hr. Birkedommeren, fra 
hvilket Synspunkt De end bedømmer Sagen, dog 
indse, at den er af den højeste Vigtighed for mig, 
der som samvittighedsfuld Præst og Sjælesørger har 
aflagt Ed paa at ville gjøre, hvad der staar i min 
Magt for at ville fore de mig anbetrode Sjæle til
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Herren og hans Ord. — Ved samme Lejlighed til
lader jeg mig at forespørge Hr Birkedommeren, 
om der kan være nogen Hindring i Vejen for, at 
jeg maa besøge hende under hendes Fængsling. 
Jeg ved jo nok, at det egentlig paaligger Hr. Holm 
paa Holsteinborg som Stedets Præst, men naar Hr. 
Birkedommeren nærmere overvejer Sagen fra først 
af, vil De indse, at hun ikke let fatter Tillid eller 
Fortrolighed til andre end til Pastor Ronne og mig, 
for hvilke hun har udtomt sit hele lljærte og aaben- 
baret alt, hvad der tyngede paa hendes Samvittighed.

H aarslev , den 13de F eb ru a r 1836.

Ærbodigst
E. Man.

NB. Efter at jeg har skrevet ovenstaaende, 
har Konen af sig selv tilstaaet, at hun ved 
nøjere Overvejelse tror selv at have fattet den 
forste Tanke om sin Ugjerning, hvilket jeg be- 

* mærker til Berigtigelse.
S. T.

Hr. Birkedommer Kliiwer 
i Rude.“

Birkedommeren betragtede ikke Brevet som en 
privat, men som en officiel Skrivelse og lod det 
vedhæfte Forhoret. Pastor Rønnes Brev, der er en 
Anraabelse om mild Behandling af Konen, antog 
han derimod for en privat Skrivelse, „da Sagen 
egentlig ikke synes at vedkomme Pastor Rønne, 
som nu er Pnest i Høve “ —

Men mens O. B. fik spændt for i Haarslev 
Præstegaard, havde han fortalt Sagen til Præ-
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stons Karlo, og straks som han var kort, traf det 
sig, at Jakob Fisker fra Bisserup kom gennem 
Ilaarslev, og han fik da Historien af Karlene og 
gik straks til Venslev for at fortælle den til Ras
mus Sørensen. „Og sandt er det,“ — fortæller 
Rasmus Sørensen — „at saa dybt grebet var denne 
Hj<erte-Christen i sin inderste Følelse ved at hore 
denne Historie, at han næppe for Snuvrte kunde 
fortadle, hvad der var vederfaren dermed; og sa ad an 
gik det overalt her i Egnen hos alle de troende 
Christn<\ at saa saare de hørte Fortællingen om 
denne Tildragelse, det var som alle deres Iljærter 
var gennemstungne af et saarende Spyd, det lød fra 
Mund* til Mund iblandt dem: Nej! aldrig har vi hørt 
Mage dertil! Og det kunde Pastor Mau og Pastor 
Rønne, hvis Prædikener vi saa gerne hore, og hvem 
vi agte for saadanne gode christelige Pnester — 
det kunde de gøre."

Rasmus Sørensen skriver dette i et Flyveskrift, 
han udsendte i Anledning af en Fremstilling af 
Sagen, som J. d ir. Lindberg havde givet i „Nordisk 
Kirketidende", hvor han havde taget Præsterne i 
Forsvar. Og Grunden til hans og de opvaktes store 
Forargelse er denne, at de mener, Præsterne vil 
kere Konen, at hun ved Fængsling og Straf-Lidelse 
kan udsone sin hemmelige Misgerning hos Gud. 
Nej, de skulde have fort hende til hendes Frelser, 
at faa den Naade og Syndsforladelse, hun tramgte 
til og søgte efter. „Hvad er det for en Vej til Frelse 
og Salighed,“ — spørger R. S. — „at en stakkels 
arm Sjæl, der er kommen til Erkendelse af sine 
store hemmelige Synder for Gud og søger Raad og 
Trøst hos sin Sjælesørger, at han ikke ved andet
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Raad, end at hun maa arresteres og spænder for 
og kører hende til Arresten lige paa Timen? Men 
hvor jeg ser nogen spænde for til at afstedkomme 
Ulykke og Forstyrrelse, der spænder jeg for og 
korer lige imod!“

For bedre at forstaa dette hidsige og heftige 
Skrift, som forresten baade Grev Holstein og flere 
af hans Venner fraraadede ham at udgive, maa vi 
vide, at O. B. i de senere Forhor i Marts Maaned 
begyndte at hævde, at det var Præsterne, som først 
havde talt om, at Sagen maatte for den verdslige 
Øvrighed, at de havde sagt, at det ikke kunde være 
anderledes og havde befalet ham at bringe Konen 
til Birkedommeren. Mau og Rønne hævder bestemt 
og under Eds-Tilbud baade i Forhorene og i Bladene, 
at det var Ane og O., der selv havde den Tanke, 
mens Mau dog beklager, baade at lian talte med 
anden Mand om Sagen, og at hans Skrivelse til 
Birkedommeren havde faaet saa uheldig en Form, 
at den kunde lyde som en Anklage og en Angivelse, 
mens den alene var went, som en Anbefaling til mild 
Behandling. Præsterne forsvares kraftigt af. Lind
berg, der siger, at ingen Præst er berettiget til at 
fraraade nogen at. aabenbare Misgerninger for Øvrig
heden, selv om de ikke or forpligtede til selv at 
aabenbare, hvad en Synder betroer dem. I en An
meldelse af R. Sørensens Flyveskrift skriver lian, 
at man maa baade beklage og laste en saadan Paa- 
staaelighed, som mod Præsternes klare Fremstilling 
vedblivende hævder, at det er dem, der har tvunget 
Manden til at fore sin Kone i Arrest. „Vi maa 
lægge ham alvorlig paa Hjærte — hedder det — at 
se sig vel for, at han ikke henrives til at misbruge

11
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sine gode Evner og naturlige Dygtighed (il For
styrrelse og Forvirring i en- Kreds af troende Læg
folk.“

Men alle de, som Mynster kalder „Degno- 
Christne“, var altsaa stærkt oprørte over Præsterne. 
Og til de „Degne-Christne“s Parti synes baade Ak
tor og Defensor i Sagen at have hørt.

Aktor, Fuldmægtig Müller, begynder sit første 
Indlæg, der fremlægges d. lade Marts, saaledes: 
„Saa værdigt et Hverv, som det vist nok er at frem- 
staa som officiel Aktor mod den Forbryder, der ved 
sin forøvede Misgerning og Anledningen til samme 
aabenbart har røbet-sin onde Vilje og forbryderske 
Lyst til at udføre samme og saaledes stemplet sig 
som en farlig Forstyrrer af det borgerlige Samfunds 
Retssikkerhed — saa sørgelig en Pligt er det at 
maatte paastaa Straffedom anvendt der, hvor en 
Præsts utilgivelige Uvidenhed i hans Embedspligter 
har foranlediget, at en Forbrydelse, som efter det 
passerede burde have været holdt hemmelig, er 
fremstillet for Dagens Lys, og Forbryderen saaledes 
uretteligen overleveret i Rettens Hænder.“

D. 21de Marts fremlægges Indhvg fra Defensor, 
Prokurator Thuesen af Skelskør. Han hævder, at 
Prøsten har forsyndet sig mod Lov af 2.—5.—20, 
cfr. 2—9—26, som under Embeds Fortabelse for
byder Prøsterne at aabenbare, hvad nogen har be
troet dein i lønligt Skriftemaal, alene med Und
tagelse af de Tilfælde, hvor Bekendelsen angaar 
Forræderi eller en Forbrydelse, som ved Præstens 
Aabenbarelse kunde forekommes. Han mener, at 
det er Præstens Magt over Konens Gemyt, der førte 
til Anmeldelse. En Kone med Ane Rasmusdatters
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Evner „maa vel erholdes utilbøjelig til at antage, 
at Syndernes Forladelse alene er betinget af Syn
dernes verdslige Straf og Blods Udgydelse.“

Dommen faldt d 13de Maj 1836. Birkedomme
ren og Flertallet af de tiltagne Meddomsmænd dømte 
Konen til at miste sin Hals og liendes Hoved at sættes 
paa en Stage. Der nævnes intet som helst om Præ
sterne. Hvorimod Meddomsmand Ole Nielsen er
klærede, at han vel mente, at Konen havde begaaet 
Forbrydelsen, men da han mener, at hun ikke selv 
har meldt sig til Politiet, men Anmeldelsen efter 
hans Formening er udgaaet fra Tiltaltes Sjælesørger, 
som efter Loven burde have holdt Anmeldelsen 
hemmelig, saa dømmer han, at hun skal i Forbed
ringshuset 1 Aar.

Flertallets Kendelse blev appelleret til Højesteret, 
hvor Dommen faldt allerede 15de Juni samme Aar. 
Den lød paa — Frifindelse.

Der forelaa ikke skriftlige Indlæg fra Højeste
retssagførerne, hvis Foredrag ikke heller førtes til 
Protokols, saalidt som Højesteret den Gang gav 
Præmisser for Dommen, men af en Omtale af Dom
men i „Nordisk Kirketidende“ ses Defensor at have 
gjort gældende, at Konens egen Tilstaaelse eller 
Aabenbarelse er ingen Sikkerhed for, at Forbrydel
sen virkelig er begaaet. Et Menneske kan anklage 
sig selv for, hvad det ikke har gjort. Men her exi- 
sterede jo intet som helst andet Grundlag for en 
Dom end Ane RasmusdaPers egen Tilstaaelse. Dette 
samme er bemærket i en Skrivelse af 23de April 
fra Sundhedskollegiet. Hertil har vel Højesteret 
støttet sig, da den frifandt den ulykkelige Kone.

11*



Slagelse Kram-Markeder
for 50 Aar siden.

(Af P. Aniskor.)

At Slagelse har haft Markeder langt tilbage i 
Tiden, vides med Bestemthed, idet de 2 addste Mar
keder, vi kender, har Navn efter Helgene, nemlig: 
St. Olufs- og Alle Helgens-Marked, altsaa fra for 
Reformationen.

Hvorledes disse Markeder har formet sig, vides 
der ikke meget om; men at man har handlet fra 
Boder, som har været opbyggede for Markedets 
Skyld, vil fremgaa af folgende, som findes i Kan
celliets Brevboger: ..Til Prioren i Antvorskov, 9. 
Januar 1557. Disse Brevvisire, Henrich Villomsen 
og Hans Dreisler, Borgere i Slagelse, have paa 
deres Vegne, som bruge Kjøbmandsskab samme
steds, klaget over, at Kjobmænd, som komme med 
Khede eller andre Kramvarer, sælge dem i Klosteret, 
hvorved Byens Rettighed krænkes. Det forbydes 
derfor for Fremtiden at lade Kræmmere bygge 
Kramboder i Klosteret og sælge Varer der.“

At dette Salg af Varer netop har fundet Sted
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Markedsdagen er temmelig givet, idet der jo paa 
Markedsdagen kom mange Folk til Byen, og mange 
af disse samtidig skulde til Klosteret i et eller andet 
økonomisk Øjemed.

Under 31. Maj 1556 er udstedt et aabent Brev:
„At Kjobstedmamd og Bonder i Sieland ikke 

maa tage deres Vaaben med til Markederne, da 
deraf ofte kommer Klammer og Drab, men skulde 
nedlægge dem „udi næste By udenfore, som samme 
Marked holdis‘*. Overtræder nogen Forbudet, liar 
enhver Lov at tage Vaabnene fra ham, og siden 
skal han straffes som ulydig mod Kongens Bud “

Den 9. Marts 1646 anmoder Borgemester og Raad 
i Slagelse, om at der hver Tirsdag i Fasten maa 
holdes Hestemarked, dog at onhver havde Lov til at 
sælge sine Heste, hvor han vilde.

I det 17’A århundrede holdes i Slagelse et Mar
ked for gamle udslidte Hesto d. 1. November (Alle 
Helgensdag). Det kaldtes for Helmisse Marked.

Jorgen Sorterup skriver i sit Bindebrev til 
Holger Gyldenkrone 1691. „Den 1. November forer 
Bonden gjerne gamle Bæster, som de tvivle paa at 
skulle overleve, til Helmisse Marked ved Slagelse, 
om de der enten kan faa dem byttede eller faa 
noget for dem. Og derfor kaldes et gammelt Bæst 
for en Helmissemær.

En Helmer kaldes ogsaa en slet Hest, dem, 
Bønderne ikke agte værd at tage ind til Allehelgens 
Marked, men lade gaa ude om Vinteren.“

Paa Christian d. 4.s Tid ses St. Olufs Marked 
at være holdt paa St. Olufs Dag, den 29. Juli.

Den 18. Oktober 1665 klages der over, at man 
i Smedegade rejser Kramboder til Markederne, da
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denne Gade har saa mange Karnapper. Kongen be
faler, at for Fremtiden maa kun opføres Boder paa 
Bredegaden; men denne Bestemmelse ophævedes 
allerede den 19. Oktober 1670. I begge Kongebrevene 
tilføjes, at Hestemarkederne skal holdes paa samme 
Sted som hidtil. Nu maa hertil bemærkes, at dengang 
fandtes Nytorv ikke, saa Hestemarkedet har rimelig
vis været holdt udenfor Smedegadens Port ved 
Garvergaarden.

1758 klager Byfogden Laurids Andersen i Slagelse 
til Stiftsbefalingsmanden, Holger Scheel, idet han 
udtaler følgende:

„Udi min Formands Regnskab er opført til 
Markeds- og Porttold, som efter gammel Skik af 
Magistraten og Byfogden er oppebaaret, nemlig 5 
Skilling af hver Stade, som i Mands Minde er svaret 
af alle Kramboder og andre, uden Forskel, som staa 
paa Marked i Byen og uden for Byen, paa Heste- 
markedet, med noget at bortsælge, og en Skilling 
af hver Vogn, som kommer paa Markedet, hvilken 
Indtægt jeg uden nogen Modsigelse til St. Olsdags- 
marked (29. Juli) dette Aar har oppebaaret, men 
ved sidste Marked, som holdtes den 3. November 
sidstleden, da jeg, ligesom alle de andre, fordrede 
Markedstold af endel Bønder fra Skovegnen, som 
var paa Marked med Humle at sælge, blev samme af 
endel Bønder nægtet og var paa ingen Maade til 
at bringe til at betale Markedstold. Jeg vil aller
underdanigst udbede mig Svar denne Sag angaaende.“

Hvad Resultatet af Klagen blev, vides ikke, eller 
hvad Grunden har været til, at Skovbønderne næg
tede at betale den ovenfor nævnte Markedstold til 
kgl. Majestæts Byfoged, Hr. Laurids Andersen.
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I Almanakken for Aaret 1778 findes folgende : „At 
efter kgl. Befaling af 14. April 1747 skal Markederne 
i Danmark og Norge holdes paa do Tider, som i 
hvert Aars Almanak er anført, og alle selvgjorte 
Markeder med Kjob og Salg i Sjælland, ved Kirker, 
Mønstringer, Gjærshoi og Mørkekilde ophæves og 
iagttages, at intet Marked maa holdes paa en Lover- 
dag, Søndag eller Mandag.“

r ,,Vestsjællands Avis“ Nr 87 findes følgende 
under Dato 29. Juli 1817:

..En Indsender til den „Vestsjællandske Avis“ 
beskriver sidst afholdte Sommermarked, og han 
maa tilstaa, at han ikke i lang Tid har været til
stede ved noget Marked, som kan lignes ved dette 
i Størrelse, saavel i Henseende til Mængden af Sæl
gere som af Kjobere og andre Personer, hvilke kom 
dertil for at more sig eller for at tale med Bekjentorc 
og for at gøre allehaande Forretninger. 350 uden
byes Handlende, hvoriblandt 120 Skomagere og 
deraf 8 fra Kjøbenhavn, havde indfundet sig derved; 
og næsten alle de Handlende havde god AfsaHning 
af deres Varer; disse» bleve ogsaa for det meste solgte 
til meget billige» Priser. Man saa Boutikker med 
Damepynt, som ikke forfeileele deres Hensigt at 
drage Qmegnens Skønne til sig, hvilke flokkede sig 
omkring dem som Sommerfugle omkring Blomster
bedene.’ I en Boutik blev giort Forsøg paa med 
Floitespil at henvende sig Opmærksomheden

Et usædvanligt Syn var det at see fire Conditor- 
Boder fra Holba»k, Næstved, Kjærtemindc og Trane- 
kjær; at denne Industrigren udbreder sig, er just ikke 
til stor. Kordel for Almuen; Maven og Pungen har
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en Hoben Indsigelser at gjere med disse Fristelser 
for Ganen.*)

En Afdeling Skuespillere fra Hovedstaden gave 
Forestillinger paa det dramatiske Selskabs virkeligt 
meget smagfulde og vel indrettede Teater; uagtet 
Fortrinligheden i deres Kunst, var Tilløbet dog ikke 
betydelig; thi paa denne Aarets Tid, hvor Naturen 
udfolder alle sine Skønheder, tabe Kunstens Fore
stillinger deres Magt over dét menneskelige Hjerte.

Det var forresten et glædeligt Syn at betragte 
en saa stor Forsamling af Mennesker, som fandt 
Sted paa dette Marked, at man hverken saa et fuldt 
Menneske eller en Tigger eller bemærkede noget 
Slagsmaal; en sand Glorie for Soro Amts og Slagelse 
Kjobstads Politivæsen; og tillige ot Bevis paa Na
turens Tilvivxt i Cultur og Følelse for det anstæn
dige. B. H?

Det maa have været et herligt Aar 1817, eller 
ogsaa maa B. II. være taget tidligt fra Marked, 
ganske vist havde Kancelliet 24. Juni tilskrevet 
Amtmændene om at have et vaagent Øje med Værts
husene, at disses Tal ikke tiltager, at der ikke 
skænkes for Mennesker under 18 Aar, at Gjæsterno 
ikke drikker sig berusede, og ej lader dem forlade 
Værtshuset i beruset Tilstand, men sørge for, at de 
veiledes hjem. Man kan næsten ikke tænke sig, at 
ovennævnte Kancelliskrivelse skulde have virket 
saa hurtigt med et saa godt Resultat.

Markederne havde for et halvt Hundrede Aar 
siden langt større Betydning end nu for Tiden. Paa

♦) I Slagelse begyndte 1811 en Conditor ved Navn Grosmann 
og 1828 begyndte A. W. Sehwartzenbauer.
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Landet havde Tjenestefolk i Fæstemaalet i Reglen 
betinget sig Ret til Frihed de to store Markedsdage, 
„Sommer-“ og „Efteraars-Markedet“, og disse var 
Samtaleemnet lang Tid i Forvejen, idet man aftalte 
med sine gode Venner om at træffe hinanden paa 
Markedet.

For Byerne havde Markederne ogsaa deres store 
Betydning. Lang Tid i Forvejen havde man (ravit 
med at skaffe Varerne færdige; thi af Markedsind
tægten var meget afhængig, idet her indkom en 
større samlet Stim, hvormed man saa kunde dække 
sine Forpligtelser.

Af Manufakturhandlere fandtes kun faa. men 
Kjobmændene havde en Del IVjvarer saasom Klæde. 
Sirtser m. m Over Disken blev til Markedet truk
ket en lang Snor, hvorpaa man hængte smaa Tør
klæder og Silkebaandsruller til Nakke- og Hage- 
baand, disse Baand var i Reglen tærnede. Land
befolkningen var dengang helt anderledes paaklædt, 
end den er nu, idet saa godt som alle brugte 
hjemmelavet Tøj.

Kvinderne brugte Ilvergarns Kjoler, kun Hoved- 
tojet, Huer med Guhi- eller Sølvbroderi paa Nakken, 
købte man færdige De gamle Koner havde i Reglen 
Korsklæde med Lin. Enkelte købte ogsaa Overtøjet, 
naar det skulde’være rigtig fint.

Den mandlige Del af Landbefolkningen var nie
sten alle klædt i blaat eller graat Vadmelstøj, de 
fleste dog i blaat, med langskødede Frakker, ja selv 
halvvoxne Drenge havde langskødede Frakker, og 
det var ikke ualmindelig, at der op af Sidelommen 
stak en større Pibe; thi selv om den ikke brugtes 
videre, kunde det dog tænkes, at man kunde komme
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til at hy (bytte) enten med Pibe eller Uhr. Pisierne 
fulgtes 4—5 i Rad med hinanden under Armen. 
Ved saadan en Lejlighed saa jeg, at en Dreng ud 
for Danseboden paa Skousogade trak en Sejlgarns- 
traad igennem samtlige 4—5 Pigers Kjoler, uden at 
disse mierkede det.

I de Tider kom Folk til Markedet fra Morgen
stunden. Gik man uden for Byens Porte, vilde man 
se lange Rækker af Vogne fyldte med pyntede 
Markedsgæster, men ejheller Vognene lignede Nu
tidens, de fleste var uden Fjedre, smalle i Bunden 
og høje bagtil, og som Sæder brugte man de saa- 
kaldte „Bueagestole**, hvis Rygstød bestod af bøjede 
Træskinner, som man saa lagde et Dækken over. 
Stolen hang i Reglen i Reb eller Remme, fast
gjort til Faddingen med Kroge. Som Overtøj om 
Vinteren brugtes almindelig en Slags Havelocks 
med flere Slag over, det yderste Lag var kortest, 
den kaldtes en Chenillie. Kvinderne havde hjemme
lavede Kaaber af Vadmel eller Hvergarn, og paa 
disse kunde ogsaa være Slag.

Paa Nytorv var Hovedmarkedet med Kram; der 
var her inden- og udenbyes Handlende og Ilaand- 
værkere. Teltene stod i flere Rækker med Retning 
fra Ost til Vest. Her var Udsalg af mange forskel
lige Slags Varer, billige Manufakturvarer, franske 
Guldsager, som for det meste forhandledes af Jøder, 
de saakaldte Otteskillingsbutiker, hvor hver Ting 
kostede 8 Skilling. Paa den nordre Side af Torvet 
stod Skomagerne i et Par Rækker, disse var i over
vejende Del Fynboere, flest fra Kerteminde og 
Odense, dette Fodtøj udmærkede sig ikke ved flot 
Snit og havde just ikke det bedste Lov paa sig,
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det var „Markedskram’*, og det var billigt; ved godt 
kunde man sa»tte et Sporgsmaalstegn.

Langs Torvet mod Øst havde Va»verne deres 
Stadeplads, og disses Antal var dengang stort, nu 
findes der ikke mere i Slagelse nogen Væver.

Pottemagerne stod med deres Fade og Potter 
paa Fortouget udfor nu Landbobankens østre Side.

Blikkenslagerne, Kniv- og Lesmedene stod lige
ledes langs Torvets ostre Side op til Teltrækkerne. 
Ejheller manglede Kageteltene med Kristiansfelter- 
honningkagerne.

Paa gi. Torv udfor Postgaarden havde Bodkerne 
med deres Kerner, Kar og Ballier deres Plads, lige
ledes stod der langs Smedegade smaa Boder med 
forskellige Varer. Paa Hjørnet af Smedegade og 
Skolegade var Rokketorvet, hvor Drejerne forhand
lede deres Rokker, af disse solgtes der mange. 
En Rok hørte jo dengang til et fast Inventarium i et
hvert Hjem i By og paa Land- Fra Rokketorvet og 
ud til Garvergaarden \ ar Markedet for Humle, Vad
mel og laerred, vest for Garvergaarden var Heste- 
og Kva'gmarkedet. Herude havde ogsaa Sadel- og 
Piskemagere deres Udsalg.

Garvergaarden, som dengang var en Kro, havde 
ogsaa Markedsdagen en stor Dag, men foruden denne 
Beværtning fandtes der talrige smaa; thi i Grøfte
kanten eller ud til Siderne var der — i Reglen af 
Arbejdsfolk, som paa denne Dag havde fri Næring, 
hvorved de kunde tjene sig en extra Skilling, — 
opstillet Borde med Bænke, og her kunde saa 
Smaakaarsfolk faa tilfredsstillet deres Fornøden
heder Spisesedlen lød som Regel paa Grisesylte, 
eller Grisetæer med Rodbeder, stegt Aal samt 01 og
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Brændevin. Det var ikke Folk med fine Fornem
melser, der her indtog deres Maaltider; thi Duften 
fra Kreaturerne blandede sig med Madlugten; men 
jeg tror ikke, at man har skamket dette en Tanke.

Forlystelserne var ikke som nu paa Ridehus
pladsen, men paa Sveitserpladsen og i de tilstødende 
Huses Porte. Øverst paa Pladsen var, saa langt til
bage jeg kan huske, Bedemand og Musikanter Ebbe- 
rups store Dansetelt, og nedenfor fandtes forskelligt 
Gøgl. Portene i Nabolaget var saa godt som alle 
taget i Besiddelse af Gøglere.

Altsaa kan man sige, at Markedets Hovedfærd
sel foregik paa gi. Torv, Sveitserpladsen, Nytorv 
og Smedegade ud til Garvergaarden.

Paa Gaderne var foruden de Gøglere, som havde 
fast Stade, endel, som stillede sig op, hvor de mente 
at kunne samle Folk om sig, blandt disse var, for
uden smaa bøhmiske Musikkorps, Drenge fra Italien, 
som spillede paa nogle smaa Kasser med Ilaand- 
sving, jeg vilde kalde dem „Knurrebasser *, en Mand, 
som kunde spille paa flere Instrumenter paa en 
Gang, han brugte baade Hovedet, Armene og Benene, 
saa var der smaa Akrobatselskaber, som bredte et 
Tæppe ud paa Gaden og fremviste deres Kunster 
for derefter at gaa rundt med en Tallerken.

Tyrolerferdinand med sin brunøjede Datter var 
en meget kendt Skikkelse, han spillede Violin, sang 
samtidig med, at han skar Ansigt og rullede med 
Øjnene, hans Datter sang og solgte Viser.

Af Lirekasser var ogsaa mange tilstede, men 
blandt disse kunde man se nogle, som foruden havde 
et stort Stykke Lærred fæstet paa en Stang som et 
Banner, paa dette var malet Scener af en eller an-
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den grufuld Tildragelse. Manden drejede Lirekassen, 
og Konen sang dertil; naar man nu i Visen kom til 
en af disse, saa pegede Konen med Stokken paa det 
tilsvarende Billede paa Lærredet, samtidig med at 
Stemmen blev tilsvarende rædselsfuld, og uden- 
omkring kunde man so Karle og Piger, hver med 
sin Vise i Ilaanden, meget optaget af at synge rned 
for at lære Melodien

Jeg kan mindes en Vise om Dampskibet Austrias 
Brand: ..Stolt igjennem Havets Bølger gik Damp
skibet Austria, fyldt med mange Passagerer gik det 
til Amerika/' samt „Thim Thode“ og „Hjalmar og 
Hulda“.

Man maa nu ikke tro, at man kom til Markedet 
alene for Fornøjelsens Skyld, nej, der skulde gøres 
Indkøb, og der blev gjort Indkøb, der kom jo 
mange tilrejsende Kræmmere, og hos disse mente 
man, at man kunde købe billigt. Det gjaldt om 
at handle, naar man kom til Markedet. Forde ældre 
var der jo i Særdeleshed Heste- og Kreaturmarke
det. Her kom det an paa, hvem der var den mest 
snedige, saa man kunde tage fra Markedet med den 
Bevidsthed, at man havde gjort en god Handel.

Det er en Selvfølge, naar man kom tidlig til 
Marked, og der kørtes som oftest sent hjem, saa 
skulde der ogsaa noget til Livets Ophold. Der spi
stes gerne 3 Gange, og det var i de fleste Tilfælde 
varm Mad.

Jeg kan endnu huske disse Markedsdages Travl
hed, baade med Forberedelserne og selve Dagen. 
Hos mine Plejeforældre, Poul Nielsen, som havde 
en almindelig Beværtning paa Torvet, (hvor nu Re
stauratør P. Poulsen bor), i Kælderen i Nr. 266, der
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begyndte Travlheden gerne 2 Dage forud. Der blev 
stegt Dag og Nat. Til et Sommermarked er bleven 
brugt 16 Lam og til Efteraarsmarkedet 80 Gæs. 
Dette er det største Kvantum, der er naaet, men 
det var ogsaa mest Spisevarer, der blev solgt, Og 
jeg mindes, at Fader, naar han saa, at nogen var 
færdig med at spise, bad dem om at rejse sig og 
gaa, for at andre kunde komme til. Jeg har aldrig 
liort-, at nogen har fundet sig fornærmet derover.

Folk kom dengang meget længere borte fra 
end nu for at komme til Slagelse Marked, fra en 
Omkreds paa 3—4 Mil søgtes der hertil; thi der gik 
Ry af Slagelse Marked, og længe efter taltes der 
om, hvad man her havde oplevet, og hvad man 
havde købt eller solgt.

Naar man nu henad Aften var færdig med Han
delen, saa havde de Ældre Tid til at sætte sig til 
Ro og tale med gamle Kendinge, og de Unge søgte 
til Byens Danseboder; thi foruden fornævnte Ebbe- 
rups Dansetelt, var der Fønix paa Bjergbygade, 
,, umme paa Hjørnet“ (Xielsens-Minde), , Kjæden“ 
(Smedegade 1), „Stadt Hamburg“ (Landmandshotel
let) og en Kælder paa Slotsgade kaldet „Endeskiven“. 
Jeg kan endnu se den Em, der stod ud af Vinduerne, 
særlig naar det var Regnvejr; der kunde være meget 
Vand i en saadan Vadmelsklædning, øg der danse
des jo tilmed gerne med Piben i Munden.

Naar Klokken blev henad 11, rullede gærne de 
sidste Vogne ud af Byen, maaske paa enkelte Efter
nølere nær. Dagen derpaa var jo anden Markeds
dag, men jeg kan aldrig mindes, at den har haft 
nogen særlig Betydning, udover at man gjorde For
tjenesten op, og at Vægterne og Betjentene mødte

12
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for at gratulere, de forsto med en Sparebosse i 
Haanden.

Foruden disse fornævnte Markeder var der 3 
Fastemarkeder og desuden Maj- og Oktobermarkedet. 
Disse var kun for Heste og Kreaturer, Hestene som 
nu ved søndre Side paa Torvet og Kreaturerne ved 
nordre Side, dog var der nogle Telte paa ostre 
Side af Torvet, men der modte ingen fremmede 
Kræmmere. Imellem Hestene og Koerne fandtes 
ligeledes smaa Beværtninger, som ude paa det store 
Hestemarked.

Allerede for 183S udgik der Cirkukerer an- 
gaaende Krammarkedernes Ophævelse, og fornævnte 
Aar opstod der Strid om samme Sag; der blev holdt 
flere Raadstueforsamlinger baade for og imod. Dette 
udartede sig til en Avisfejde imellem Købmand II. II. 
Schon og Sadelmager J. M. Heide, hvori de sagde 
hinanden mange bitre Ord. Men Krammarkederne 
bibeholdtes. Saavidt jeg husker, blev de endelig op
hævede forst i Firserne. Der var mange, der med 
Sorg saa de gamle Markeder forsvinde. For mange 
af de gamle Haandværkere var det næsten en Livs
betingelse at kunne rejse fra Marked til Marked, de 
mente ikke at kunne tjene Opholdet paa anden 
Maade; men det var jo et uroligt Liv, der førtes, med 
mange Fristelser. Var Markedet godt, var der jo 
ikke noget i Vejen, men slog det fejl, og man havde 
gjort store Indkøb, kunde det hænde, at man solgte 
sine Varer til en med Mønt bedre forsynet Kollega, 
eller man søgte Lykken i Kortspil, og i Spil er man 
jo ikke altid Vinder.
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Naa, Markederne, som de dengang var, har, 
som alt andet, maattet vige for den nyere Tid. lige
som de gamle Markedshandlende maatte bøje sig 
for Tidens Krav og slaa ind paa andre Baner.



1916

Aaret har tre Møder at opvise. Den 9. April 
holdtes det Mode i Haslev, som lauige havde va»ret 
paatænkt, men ikke for kunde ordnes. I den smukke, 
nylig ombyggede Kirke fortalte Magister Chr. Axel 
Jensen, København, Kirkens Historie, og ved et 
nyt Mode paa Jernbanehotellet umiddelbart derefter 
talte Bedaktor J. V. Christensen, Ringsted, om 
Sydøsthjornet af Sorø Amt, hvorved han særlig dvæ
lede ved Gisselfelds og Bregen tveds Historie.

Ved et udimerket Møde den 27. Avgust i Store 
Bøgesko.v ved Gyrstinge Sø talte eand mag. Gunnar 
Knudsen, København, om de hellige Kilder, Troen 
paa deres lægende Kraft og Valfarterne til dem og 
mevnte udføiligt Kilderne i Sorø Amt: Ilaraldsted. 
Ørslev, Keldstrup, Kirkerup, Gyrstinge o. fl.; der
efter holdt Sognepnest P. Severinsen, Bringstrup, 
Foredrag om Reformationstiden i Midtsjælland. Ved 
Mødet i Korsør den 3. September fik Tilhørerne et 
interessant Foredrag af Trafikassistent Holst, Ny
borg, om Smakkefarten over Store Bælt: efter Fore
draget vandrede man over til Fæstningstaarmd, der 
blev forevist, og hvor Sognepnest T. Winther, 
Korsør, gav en fortneffelig Skildring af Korsør garnit» 
Fivstning og dens Historie. — Sammen med Mødet
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i Korsør holdtes den aarlige Generalforsamling, 
hvor Bestyrelsen gjorde Rede for det forløbne Aar 
og fremlagde Regnskabet; Aarets Indtægt var Kr. 
1474,78, Udgiften Kr. 1401,17. De fratrædende Be
styrelsesmedlemmer genvalgtes: cand mag. la Cour, 
Redaktor Christensen og Adjunkt, Dr. phil. Ussing. 
Til Stedfortrædere valgtes G aard ejer L. Andersen, 
Flakkebjerg, i Stedet for Gaardejer J. Christensen, 
der var afgaaet ved Døden, og Partikulier P. Arn- 
skov, Slagelse. Formand blev Akademifuldmægtig, 
cand. mag. la Cour (Sorø), Sekretær og Kasserer 
Adjunkt Gøtzsehe (Herlufsholm ved Næstved).

Medlemstallet var den 31. December 1916 vokset 
til 592.

1917.

Ved Aarets Begyndelse udsendtes en Indholds
fortegnelse med Navneliste for de. udkomne 5 Aar- 
gange af Aarbogen, udarbejdet af Formanden; disse 
5 kan da indbindes samlede i eet Bind. For Frem
tiden vil der blive udarbejdet en lignende Liste for 
hver 5 Aargange. Aarbogen for 1917 udsendes i 
to Dele: 1ste Hefte i Juni, 2det Hefte i December. 
Alle Planer om større Møder har maattet opgives i 
Aar paa Grund af de vanskelige Samfa>rdselsforhold 
øg Dyrtiden.

Blandt de Medlemmer, som i Aarets Løb er af
gaaet ved Døden, mindes vi i slør Ærbødighed
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Gaardejer Jens Andersen, Neble, Medstifter af 
Historisk Samfund, Bestyrelsesmedlem og Bidrag
yder til Aarbogen, en stærkt interesseret Mand, 
altid virksom i sit Hjem og i det offentliges Tje
neste 1 lians Sted er Gaardejer L. Andersen, Flakke
bjerg, indtraadt i Bestyrelsen.

Paa Finansloven fer 1917—18 er der igen til- 
staaet Historisk Samfund en Understøttelse af Stats
kassen paa 200 Kroner.
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