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RINGSTED OG PAVEBREVENE.
Af

P. Severinsen.
det pavelige Arkiv i Vatikanet opbevares mange
Dokumenter til Europas Historie. Navnlig har
man de store Rækker af Protokoller, hvori
Pavernes Breve er indførte. Der har været slæbt me
get rundt med dem. Mens Paverne boede i Avignon
i Sydfrankrig (1309— 1376, „Pavernes babyloniske Fan
genskab“ ), blev Arkivet ogsaa bragt dertil. Det kom
omsider atter tilbage til Rom. Saa fandt Napoleon
den Store paa, at det skulde flyttes til Paris, og paa
Vogne kørtes det afsted. En Tid lang laa det i M i
lano i et Lokale, der tillige var militær Hestestald, og
det led meget derved. Men det er da atter havnet i
Rom, og selv om der mangler et og andet, er der
dog meget i Behold.
Men indtil 1881 var det ikke tilgængeligt for den
historiske Forskning. Det var tilfældigt Held og Vel
vilje, om man kunde faa noget efterset. Vi havde et
saadant Held i Danmark, idet den norske Historiker
P. A. Munch ved Venskab med den pavelige A rki
var Augustin Theiner fik Lov at arbejde med Pro
tokollerne 1858—61 og igen et Par Maaneder 1863
indtil han døde. Han afskrev da ogsaa en anselig
Samling Pavebreve angaaende Danmark, som siden
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ved Ludvig Helveg blev trykt i Kirkehistoriske Sam
linger.
Men 1881 aabnede Pave Leo den Trettende det
pavelige Arkiv for Videnskaben, og de forskellige
Lande har derefter sendt Videnskabsmænd til Rom
for at finde og afskrive, hvad der vedkommer deres
Land. Her i Danmark blev Begyndelsen gjort af nu
værende Folketingsmand, Dr. L. Moltesen. Senere er
Arbejdet fortsat af M. Mackeprang, Alfr. Krarup, Johs.
Lindbæk, Raphael Meyer og Julius Nielsen. Man ene
des med Sverige og Norge om at dele Arbejdet, saa
at ved Gennemgangen af en Protokol noteredes alt
nordisk. 1 de senere Aar gik man derefter over til
at fotografere de Stykker i Protokollerne, hvor Bre
vene var, idet Udgiverarbejdet saa kunde gøres fær
digt herhjemme.
Det er ikke noget lille Arbejde. Brevene til al Ver
dens Lande staar imellem hinanden, og der er ikke
Spor af Registre. Man har kun arbejdet med Tiden
1320—1527, men det betyder ca. 3200 store Proto
koller, der skal gennemblades.
Resultatet foreligger udgivet for Danmarks Ved
kommende som 6 Bind „Acta Pontificum Danica,
Pavelige Aktstykker vedrørende Danmark.“
Det er Skrivelser om alt, hvad man fra Danmark
har henvendt sig til Paven om, eller som Paven har
blandet sig i, — smaat og stort. Baade til Kirkens
og Statens Historie er her selvfølgelig vigtige Bidrag.
Ogsaa den stedlige Historie faar her og der en Op
lysning. Men det er jo ikke enhvers Sag at læse,
da det er affattet paa det snirklede Dokument-Latin.
Her skal meddeles, hvad der angaar Ringsted.
Det maa straks siges, at der egentlig er forbavsende
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lidt i Forhold til, at det gælder Landets fineste Benedictiner-Abbedi. Det har jo dengang ligget en lille
Smule uden for Ringsted By, der havde sin St. Hans
Kirke oppe, hvor Kapellet og Vandtaarnet nu er, og
sit Torv paa nuværende Lille-Torv. Den store Kirke
hed da Vor Frue eller St. Knuds og var kun for Klo
stret. Dens Midterparti fra midt paa Skibets anden
Pille og op til det nuværende Kor var indhegnet til
Munkekor med Munkestole paa Siderne og med Kon
gegravenes lange Række i Midten. De afdøde skulde
være Andelshavere i den Naade, der erhvervedes af
det hellige Broderskab, der til de kanoniske Tider sam
ledes i Stolerækkerne paa begge Sider og sang Tidesangen. Kun det lille, sydligste St. Bendts Kapel, hvor
der nu er Musæum, var Sognekirke for Torpet. Fra
dette St. Bendts Sogn er senere i luthersk Tid Nav
net St. Bendts Kirke ført over paa Klosterkirken.
Et saadant Klosterbroderskab har egentlig efter Or
densreglerne intet med Verden udenfor Klostermurene at
gøre. Vil de, der er udenfor, have noget forrettet med
Broderskabet, maa de gaa til Abbeden. For Munken
eksisterer hverken Fader eller Moder eller Slægt.
Han skal tjene i Stilhed indenfor Broderskabet med
en Tjeneste af aandelig eller administrativ Art. For
alt Arbejde med Haanden er der stort Tjenerskab og
til Jordens Dyrkning Klosterets Bønder. For saa
vidt maa man egentlig ikke vente at høre ret meget
fra et saadant Klosters Liv. Man kunde tænke sig,
at lærde og flittige Munke havde forfattet Bøger.
Men Ringsted synes ikke at have lagt sig efter saa
dant. Eller ogsaa kan der foretages Klosterreformer,
og det kunde der jo nok komme Pavebreve ud af,
men det findes heller ikke. Tilbage bliver, om der
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sker nogle Uregelmæssigheder, og der er da en en
kelt saadan.
Men ellers er det egentlig kun Abbeden, der nogle
Gange er skrevet til, og det er ikke om Klostrets An
liggender, men ellers om Anliggender, der er beteg
nende nok for Datiden.
Med ikke lidt Besvær havde man i den ældre M id
delalder opbygget et kirkeligt System med Kirkeprovinser med en Ærkebiskop til Hoved og med Bispe
dømmer, hvori Domkapitlet valgte Biskoppen, og
hvori der ogsaa ellers var kirkelige Regler for, hvor
dan man skulde faa valgt og udnævnt Kirkens Tje
nere paa betryggende Maade. Dette System slog
Paverne med haard H aand i Stykker i Middelalde
rens senere Aarhundreder, til Dels ved at slaa sig
sammen med Fyrsterne imod de stedlige Kirkestyrere
og dele Rovet med dem. Ved en utrolig Masse Op
findsomheder trak Paven saa meget som muligt af
Retten til at bortgive Embeder ind under sig.
Opfindelsen hed Reservation. Paven forbeholdt
sig i en Masse Tilfælde Udnævnelsen.
Det hele begyndte med, at Paven engang imel
lem med en Anbefalingsskrivelse optraadte som For
beder for den, han gerne vilde hjælpe til et ledigt
Embede. Men i denne beskedne Stilling kunde Pa
ven ikke forblive efter at Theorien var færdig om,
at hans Bud skulde alle lyde. Derfor gik man videre.
Hjalp Anbefalingen ikke, kom der en Forordning
(Mandatum) bagefter, og virkede den ikke, saa kom
der en Executionsbefaling. Efterhaanden opfandt man
hele Klasser af Tilfælde, hvor Udnævnelsen skulde
tilfalde Paven.
Det begyndte vist med, at naar en
Gejstlig døde under Besøg ved Pavehoffet, udnævnte
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Paven uden videre hans Efterfølger. Biskopperne
forsøgte at forpurre det ved at holde „Udnævnere“
(Procuratorer) ved Pavestolen til at skynde sig at
foretage Udnævnelse, saa at Paven kom bagefter.
Men Paven lod sig ikke saadan standse. Navnlig
efter at Paven var flyttet til Avignon, sattes alt dette
i System og blev en Hovedindtægtskilde for Pave
stolen, der tilegnede sig Naadensaar foruden en me
get høj Betaling for Udnævnelse ved alle disse Em
beder. Om nogen døde ved Pavehoffet eller indtil
to Dagsrejser derfra, om een ved Pavestolen blev
forflyttet, afsat, tog Afsked (resignerede), ikke fik sin
Udnævnelse hjemmefra stadfæstet o. s. v. o. s. v., saa
var det Pavens Ret at besætte det, der blev ledigt.
Ærkebiskoppernes Ret til at stadfæste Lydbispers
Udnævnelse tog Paven til sig. Ja, de Embeder, der
blev ledige i de halve af Aarets Maaneder (de ulige,
d.v. s. Januar, Marts, Maj o. s. v. „de pavelige Maa
neder“ ), tilfaldt Paven. Embeder maatte ikke sam
menlægges, dog naar de var „uden Sjælesorg“ (sine
cura), fik det ske, — og smurte man godt, fik man
ogsaa Lov at samle paa almindelige Sognekald. 1
det sidste Aarhundrede før Reformationen var dette
steget til det skandaløse, saa at gejstlige Spekulanter,
der holdt til ved Pavehoffet, kunde samle sig en
Snes Domherrestillinger og Bispedømmer uden nogen
sinde at sætte sine Ben, hvor Embedet var. Nord
tyske gejstlige Adelsmænd har haft stærk Sans for
danske Embeder paa den Maade.
Naar nu Paven skulde have en Mand sat ind i et
Embede i et fjernt Land som Danmark, navnlig hvis
Forholdene ikke var ganske ligetil, saa maatte han
have en eller flere danske kirkelige Stormænd til at
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sætte Sagen igennem overfor Konkurrenter eller overfor
Biskopperog Kapitler,som mente deres Ret gaaetfornær.
Nogle Gange ses Paven at have benyttet Abbeden
i Ringsted som sin Kommissionær i disse Affærer.
Det er Pavemagtens triste Nedgangstid, men der var
dog gode Paver iblandt. De tre, vi faar med at gøre,
er desværre af de slemme.
Der er først en Gruppe Sager, som samler sig
om Abbed Laurentius, som døde 1408, men som
jeg ellers ikke kender andet til end Navnet. Hans
Gravsten fandtes før i Kirken, og der findes en gam
mel tarvelig Tegning af den, hvor man ser ham
staa under en Baldakin med Krumstaven i højre
Haand og en Bog i venstre (GI. kgl. Sml. 2344, 4°).
Men Stenen selv er forsvunden.
Det er altsammen Forretninger for den samme
Pave, Bonifatius den Niende (1389-1404). Det er
iøvrigt fra et Tidsrum, da der var to Paver samtidig,
idet en anden (Benedikt 13.) residerede i Avignon.
Begge regnede de sig for St. Peters ægte Efterfølger,
men Danmark holdt paa Bonifatius. At Kristenheden
var delt, gjorde Pavestolens Indtægter mindre, og saa
meget haardere maatte man klemme paa for at faa
Penge, saa meget mere som Paven Iaa i stadig Krig.
Der udskreves Pavetiende af al Gejstlighed ogsaa i
Danmark. Jubelaaret, der var en stor Indtægtskilde,
var første Gang blevet holdt Aar 1300 og var se
nere blevet bestemt at skulde holdes hvert 50. Aar.
Men der var Uro og Oprør i Pavestaten og Pengeman
gel. Den uhyggelige Pave Urban VI bestemte da 1389
„i Betragtning af det menneskelige Livs Korthed og le
det af det Ønske, at saa mange som muligt kunde
faa Del i Jubelafladens Velsignelse“ , at det skulde
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holdes hvert 33. Aar, „da det jo var i sit 33. Aar,
at vor Frelser betalte for os Adams Gæld til den
himmelske Fader." Derved opnaaedes, at det skulde
have været holdt 1383 (fra 1350 at regne) og at man
nu maatte se at indhente det 1390. Urban døde for
inden, og Bonifatius kom til at holde Jubelaaret, der
som bekendt senere er omlagt til hvert 25. Aar.
Kirkehistorikeren Hauck dømmer om Bonifatius: „U n
der sin Pavetid har han skaffet sig et daarligt Ry;
almindelig beskyldte man ham for umættelig Have
syge, Begunstigelse af sine Slægtninge, simonistisk
Bortgivelse (o: Salg) af Embeder, en Stigning uden
Maal og Maade i Geschæften med Annater (Tilbage
holdelse af Naadensaar) og i den smudsige Handel
med Jubilæums-Aflad.“
1denne Sammenhæng hører da det følgende hjemme.
Der er først en Kannik fra Aarhus, Jens Lyng, som
skal hjælpes. Sammenhængen er den sædvanlige.
Biskop Svend Moltke af Børglum havde 1396 ved sin
Befuldmægtigede, Præsten Erik Jensen fra Gylling,
taget Afsked i Rom fra sit Embede. Saa er det hjem
faldet til Paven, og denne udnævner 10. Juli en Kan
nik af Aarhus Domkapitel, Peder Laurenssen Friis, til
Biskop i Børglum. Hr. Peders Embeder i Aarhus er
dermed ledige og hjemfaldne til pavelig Besættelse.
Han havde været Kantor (Prælatstilling) og tillige haft
et almindeligt Kanonikat og en Præbende, d. v. s. en
Præstelønning, under Domkapitlet. Disse gives nu til
Jens Lyng, der i Forvejen har et Kanonikat i Aarhus,
som han saa skal afgive. Og der gives Abbeden i
Ringsted Ordre til at reservere disse Embeder for
Hr. Jens (Nr. 881). Det forhindrer for Resten ikke,
at i Marts 1398 giver Paven de samme Embeder
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med samme Begrundelse til en Kannik i Aarhus, Poul
Mikkelsen, med Ordre til Biskoppen i Ribe og Kan
toren i Hamborg om at sætte ham ind (Nr. 901).
Saa kunde de to føre Proces. Det tjente man ogsaa
et Par Skilling paa i Rom. Det var meget alminde
ligt, at Paven saaledes gav Brev til flere paa de
samme Embeder.
Ganske rigtigt ser vi da ogsaa i Marts 1400, at
Jens Lyng fører Proces „i det apostoliske Pallads“
om de tre Stillinger i Aarhus. Men skønt han gør
det, og altsaa har Mulighed for at beholde dem, og
skønt Paven i Mellemtiden har givet ham Regnskabs
provstiet for Mors og Regnskabsprovstiét for Han
herred, giver han ham nu ogsaa et Kannikeembede
i Roskilde Domkapitel, og hvis der bliver en anden
Præbende ledig sammesteds, skal han have den. Og
atter skal Abbeden i Ringsted sammen med Biskop
pen i Concordia i Norditalien sørge for, at han faar
det lovede (Nr. 957).
Hvad der siden blev af Hr. Jens Lyng, ved jeg
ikke. Blandt Embedsjægerne er han kun en beskeden
Mand, men efter Nutidsbegreber er det dog allerede
noget indviklet, samtidig at have tre Embeder i Aar
hus, eet paa Mors, eet i Thy og to i Roskilde.
Vi skal ikke saa udførlig udrede Sammenhængen
med Ringsted-Abbedens øvrige Kommissioner af sam
me Art for Paven.
Der er een 1399 (Nr. 934). Dronning Margrethes
trofaste Ven og Støtte Biskop Peder Lodehat havde,
mens hari var Biskop i Aarhus, stiftet et Hellig Kors
Alter i Domkirken og forsynet det med Gods til et
Præstekald. 1395 blev han Biskop i Roskilde men
virkede endnu for sin Alterstiftelse, som han 1397
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skaffede pavelig Aflad til. Saa klager nu Præsten i
Søften, Niels Jensen, til Paven, at Biskop Peder har
udnævnt ham til Alterpræst, men den nye Biskop i
Aarhus, Bo Porse, har ikke villet give ham Kollats
brev. Thi befaler Paven, at Biskoppen af Concordia,
Abbeden af Ringsted og Kantoren af Ribe skal sætte
Hr. Niels Jensen ind i Embedet, uanset at han tillige
er Sognepræst i Søften.
I Aaret 1404 faar Abbeden flere lignende Kommis
sioner. Han skal reservere et Kanonikat og en større
Præbende i Roskilde for Peder Troelsen, skønt denne
forud har Kanonikat og Præbende i Lund (Nr. 1055).
Ligeledes et Kanonikat og en større Præbende i Ros
kilde for Jens Qerekesen Lodehat. Det samme for
Kanniken Peder Matthiesen, skønt han samtidig har
Kanonikat og Præbende i København. Endelig skal
Abbeden hjælpe Elav Tuvesen, der faar Dispensation
for uægte Fødsel, til Kanonikater og Præbender i
Kapitlerne i København og i Ribe.
Saa er der et Slip paa 70 Aar, inden Abbeden at
ter optræder som Pavens Kommissær.
Da der atter 1474 er nogle Eksempler, er det Ab
bed Byrge, der skal besørge Pavens Vilje udført.
Man kender ham ellers mest fra, at det var ham,
der 1475 byggede Taarnet ovenpaa Kirken og forsy
nede Spiret med en Kugle, hvori der var Relikvier,
for at Lynet ikke skulde slaa ned: af Maries Klæd
ning, af Hellig Knud Hertugs Kappe, af hans Svededug, af Arons Stav, af St. Bertin og af de 11000
Jomfruer.
Den Pave, der nu har Brug for Ringsted-Abbeden,
er en meget utiltalende Mand, Sixtus den Fjerde
(1471 — 1484). Han var en Selvhersker, der aldrig
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spurgte om Midlernes Art, lige til Fyrstemord. Han
solgte Ejnbeder og Naade. Han puttede sine Slægt
ninge ind i alle store Stillinger. Mest kendt af dem
er hans dengang unge Brodersøn, Qiuliano della Ro
vere, som straks blev Biskop af Carpentras, derefter i
hurtig Følge tillige fik en Samling Ærkebispedømmer
og Bispedømmer og andre Embeder, tilsidst blev Kar
dinal og endelig senere Pave under Navnet Julius II.
Hvad Abbed Byrge skulde hjælpe med 1474, var
kun en lille Udløber fra Skandalen med Jens Bro
strups Valg til Ærkebiskop i Lund. Da Ærkebiskop
Tuve Nielsen døde 7. April 1472, anmodede Kong
Christian den Første allerede to Dage efter Domka
pitlet om øjeblikkelig at vælge en ny for at „afværge
al Fare fra Rigets og Kirkens Fjender“ . Det gjorde
Kapitlet og valgte Ærkedegnen Jens Brostrup. Men
i Juni udnævnte Paven ogsaa og gav Ærkestiftet til
Kardinal Franciscus Gonzaga fra Mantua. Samme
var for Resten den danske Dronnings Søstersøn, og
han benyttedes af Kongen som Agent ved Pavehoffet.
Men Kongen ønskede nu alligevel ikke Landets øver
ste kirkelige Stilling gjort til en Biindtægt for en
italiensk Kardinal. Derfor kom der lange Forhand
linger med Kurien. Kongen fik Gonzaga til at resig
nere, og endelig i April 1474 blev Jens Brostrup
anerkendt imod at betale en Afstaaelsessum og de
sædvanlige store Afgifter til Pavestolen. Det er for
mentlig i de forberedende Forhandlinger om dette,
at han i Januar 1474 har afgivet sine Kanonikater i
Roskilde, som saa Paven øjeblikkelig disponerer over
paa en saadan Maade, at der bliver saa mange Af
gifter som muligt. De gives nemlig til Johan Jensen
Quitzow. Hans tidligere gives til Kannik Niels Skave,
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og dennes tidligere Embede til Klerken Otto Foged
af Odense Stift, Jens Brostrups Fuldmægtig. Dem
alle skal Abbederne af Ringsted og Sorø og en
Domherre i Bremen hjælpe til disse Forleninger. De
samme tre Herrer har iøvrigt i de samme Dage væ
ret om sig og faaet en Del flere Embeder bevilgede.
1481 skal Abbeden reservere et Kanonikat og en
Præbende i Roskilde og et Beneficium under Kapitlet
i Lund for Magister Jakob Pedersen.
Det er Smaatterier, som kun har Interesse ved at
ses i deres triste Sammenhæng. De er Stykker af det
Misregimente, hvorved Pavedømmet havde kørt hele
Kristenheden træt, saa der var et Raab om Reforma
tion paa Hoved og Lemmer. Tilsidst maatte den
katholske Kejser Karl den Femte gennem mange
Aars Kampe tvinge Paven til at sammenkalde Re
formkirkemødet i Trident for den Del af Vesteuropa,
der ikke vilde gaa med til den evangeliske Reforma
tion. Derigennem opstod den nuværende Romerkirke,
der i visse Henseender er adskillig anderledes end
i de her skildrede Tider, — men ganske vist med
Sejr for mange af Pavernes Krav.
For Danmarks Vedkommende hørte hele denne
Embedstrafik op i 1526, saa at vi i Aar kan holde Ju
bilæum for dens Afslutning. Det viste sig allerede
i August, da Kongen ordnede Spørgsmaalet om Æ rkesædet i Lund ved at stadfæste Aage Sparre som
Ærkebiskop, skønt Jørgen Skodborg havde faaet pa
velig Stadfæstelse, og med Forbehold af, at Jørgen
Skodborg godt kunde føre Processen for en dansk
Domstol. Paa Herredagen i Odense i December ved
toges det, at herefter skulde ingen søge Konfirmation
paa kirkelige Embedsudnævnelser udenlands. Præ-
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laterne troede vel næppe, at Kurien fandt sig i det,
men de gjorde ingen Modstand. Derefter er der in
gen danske Breve i de pavelige Protokoller. Man har
bladet og bladet men finder intet.
Saa kommer tilsidst i de udgivne Breve en Histo
rie, der taler om en større Rivning indenfor Ringsted
Kloster, og om et sort Faar, der løb meget langt
bort. De to Papirer, hvor ud af vi maa læse det hele,
er fra Sommeren 1519, altsaa omkring den Tid, da
den allerede berømte Luther havde sin store Dispu
tats i Leipzig med Dr. Johan Eck og blev tvungen
til at fornægte baade Pave og Kirkemøder. Begyn
delsen til Begivenhederne maa dog ligge noget tilbage,
saa de maa gælde den Tid, da Peder Nielsen var
Abbed. Han døde 1518, og hans Ligsten med hans
smukke Billede er nu indmuret i Væggen i nordre
Kors. Man ser ham staa med Abbedstaven og i den
rigtige Benediktinerdragt, som vore Kunstnere i A l
mindelighed løber vild i.
Under Abbeden var der i Klosteret en Prior, og
efter hvad det nævnte sorte Faar har fortalt Paven i
sin Ansøgning, kom Prioren og nogle Munke i saadan Strid med Abbeden, at de bad om og fik Lov
til at forlade Klosteret i Ringsted for at flytte til an
dre Benediktinerklostre. De fik Tilladelsen, men det
gik saa hedt til, at de ikke fik den skriftlig.
De drog saa til andre Klostre, men derefter ved
vi kun Besked om den ene, Broder Qregorius de
Borck (Gregers fra Burg?). I Klosteret var han naaet
til at blive præsteviet, skønt han var uægte født. Han
rejste først til det berømte Abbedi St. Paulus i Utrecht
i Holland. Men han kunde ikke stilles. Han flyttede
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til St. Katherinaklostret i Burlo i Münster Stift (der
staar Giuloe, som maa være en Skrivefejl), derpaa til
St. Georgsklosteret i Rom. Men han har ikke kun
net være i Klostrene og er derefter gaaet over til at
bo i Byen, dog i sin Ordensdragt. Men han har
ogsaa forført en Nonne af Benediktinerordenen og
faaet et Barn med hende.
Nu ansøger han Paven om at maatte leve paa
samme Maade udenfor Kloster, og om Lov til at be
sidde tre Embeder. Formentlig er den første An
søgning blevet misforstaaet og forkert ekspederet.
Det skete let i de pavelige Kontorer. Saa maatte An
søgeren selv se at faa Sagen om igen, og den er da
ogsaa i Løbet af kort Tid bevilget paa ny Maade, før
ste Gang var det 16. Juni, anden Gang 4. Juli.
Resultatet er, at man ser, at den forløbne Munk og
Nonneforfører er bleven — Pønitentiar ved Peterskirken! Og saa faar han Lov at bo i Byen udenfor
Klosteret. Han skal bære Benediktinerdragt men be
høver ikke at spise Benediktinermad. Han maa spise
Kød som andre Mennesker.
En Pønitentiars Stilling hænger sammen med Bods
væsenet. En Præst havde jo Ret til at høre Skriftemaal og tilsige Syndsforladelse for almindelige Syn
der samt paalægge visse Bodsgerninger, som han
kunde slaa op i sin Bodsbog og finde som Takster
for bestemte Synder. Men var der Tale om noget
grovere, kunde Præsten ikke afgøre det. Det var re
serveret Biskoppen, som selv eller ved sin Official
dømte i Sagen og paalagde Bodsgerninger og Bøder.
Det var en betydelig bispelig Indtægtskilde. I Bogen
om Biskop Gunner af Viborg (død 1251, Hovedmand
for jydske Lov) fortælles om, hvor lempelig han var
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med Bøder, „og dog havde han og hans Folk stedse
nok at leve afu. Dog, var der Tale om endnu større
Brøde, da kunde heller ikke Biskoppen afløse men
kun Paven. Fornylig var der jo blevet solgt pave
lig Aflad, den „hellige Forretning“ , som Luther var
kommet paa Kant med. Her i Danmark besørgedes
denne Handel af Kardinal Arcemboldi, og en almin
delig Form for et Afladsbrev, der kunde købes, var
et Skriftebrev, hvorved man fik Ret til at tage sig en
egen Skriftefader, (en Sognebaandsløsning), og denne
fik Ret til ogsaa at afløse for forbeholdte Synder,
men tilbage blev dog fire slemme Undtagelser. Havde
man efterstræbt Pavens Person, havde man lagt Haand
paa høje Prælater, havde man udført Krigsmateriel
til Tyrkerne, og — havde man indført Allun fra Tyr
kiet, saa gjaldt Brevet ikke. Sidstnævnte var saa slemt,
fordi Paven havde Allungruber i Kirkestaten og ikke
ønskede Konkurrence.
Til at besørge saadanne Sager, fandtes ved Pave
stolen en Pønitentiarie, bestaaende af Medlemmer af
forskellige Nationer, for at Folk kunde komme til at
forhandle i deres eget Sprog. En saadan Pønitentiarius for danske blev ansat i 1320erne ved Pave
stolen i Avignon efter svensk Ansøgning, idet der
klagedes over, at Skandinaver, der kom til Avignon,
kun kunde komme til at skrifte ved Hjælp af Tolk.
Der findes saa efter hinanden en Række saadanne
danske Pønitentiarier, der gerne bagefter forsørgedes
med Bispestole, saaledes en Dominikaner, Broder Be
nedikt Ringstad, fra 1364 til han 1370 blev Biskop i
Bergen. Han har sikkert stammet fra Ringsted. Pønitentiaren skulde ved Ottesangen gaa over i Hoved
kirken og blive der til Kl. 9 for at høre Skriftemaal.
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Hvis der var en tvivlsom Sag, maatte han ikke af
løse, før han havde forelagt Paven eller Overpønitentiaren den.
Indretningen med en særlig dansk Pønitentiar ved
Pavens Kirke gik iøvrigt siden i Forfald, og Broder
Gregorius er da ogsaa udnævnt som „Pønitentiar af
den tyske Nation“ , men maaske nok med en Bag
tanke om, at han forstod Dansk.
A lt tyder jo paa, at Abbed Peder Nielsen og
Klosteret i Ringsted har optraadt aldeles korrekt over
for denne klosterlige Vildmand. At han tilsidst faar
sin Plads udenfor Klostrene, falder ogsaa rimeligt.
Men man synes jo nok, at naar en saadan Størrelse
havner i Rom, saa er det noget mærkeligt, at netop
han gøres til Pønitentiar ved Kristenhedens Ho
vedkirke for at tage sig af syndetyngede Lands
mænd, der søger til St. Peters Grav om Naade og
Fred.
Men det er ogsaa Leo den Tiendes Rom, han er
kommet til. Det hedder, at hans Andragender er be
vilgede „i Pavens Nærværelse“ . Det siger ikke ret
meget ved den Bunke, der maa have været at ekspe
dere, men det er dog muligt, at Pave Leo har faaet
Tid til at sige en Vittighed.
Vi er nemlig nu i den Tid, da Pavedømmet kri
steligt set sank dybest. Det er den Tid, der i Kun
sten kaldes Renaissancen og i Videnskaben Huma
nismen. Umaadelig dygtige Mænd, Politikere, Be
skyttere af Kunst og Videnskab, var den Tids leden
de Italienere. Stundom var de nærmest Fritænkere,
og Moral gik det med, som det kunde. Det var
en Overklassedannelse, og disse „den højeste Op
lysnings“ Mænd levede højt paa kirkelige Embeder
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og Afladshandel. Pave Leo X (1513-21) var i den
Stil. Det faldt i hans Lod i Løbet af kort Tid at
gøre Nonneforføreren Broder Gregers fra Ringsted
til Pønitentiarius og at lyse Dr. Martin Luther fra
Wittenberg i Band.
Man kommer ogsaa til at huske paa, hvad Luther
fortæller fra sin Rom-Rejse 1510-11. Han vildegerne
aflægge et Generalskriftemaal i den hellige Stad for
at faa Fred, men han kom til Præster, der ingenting
begreb af det hele. Er han kommet til en „Pønitentiar af den tyske Nation“ af samme Art som Bro
der Gregers, kan man egentlig nok forstaa hans
Skuffelse.
Hvordan Livet saa gik i det Munkesamfund i Ring
sted, der havde skilt sig af med Broder Gregers og
hans Kammerater, det ved vi ikke. Det var jo et
Herrekloster, vel væsentlig adelige Brødre. Nu kom
den store Brydningstid, da de evangeliske Tanker
brødes med de middelalderlige, og adskillige danske
Klostre blev Moderskød for Lutherdommen. De for
skellige Ordener var dog ikke lige meget med. De fle
ste Klostere havde jo Undervisning. Man ser, at Karmeliterklostrenes Læsemestre i høj Grad blev luther
ske Førere. Ringsted Kloster havde ogsaa sin Klo
sterskole, der forestodes af een af Munkene som Sko
lemester. Der er el Spor, som vist nærmest maa ty
des derhen, at ogsaa Ringsted Klosters Skolemester
er bleven luthersk Lærer. Det meddeles, at den før
ste evangeliske Præst i Hammer mellem Næstved og
Vordingborg, Hr. Peder, blev fra Skolemester i Ring
sted kaldet til Præst her efter at have frasagt sig den
papistiske Surdejg. Han var der vel at mærke alle
rede 1536. Det kan ikke vel forklares anderledes,

Ringsted og Pavebrevene.

19

end at den Munk, der ledede Klosterets Undervisning,
har været evangelisk før Rigsdagen i København 1536
og har foretrukket at komme ud af Klosteret og blive
Sognepræst.
Ved nævnte Rigsdag besluttedes en grundig Reform
indenfor den danske Kirke. Det lovordnedes nærmere
1537. Klostre som Ringsted Kloster blev foreløbig
rolig ved at bestaa, og Munkene sang deres latinske
Tidesange i det aflukkede Munkekor. Kun skulde de
bruge en udrenset Form, som Johan Bugenhagen
havde udarbejdet. Foreløbig betjentes St. Hans Kirke
og Kirkerne i Vetterslev, Høm, Benløse, Kværkeby og
Slangerup af Præster, der boede i Klosteret. Det blev
ved lige til 1574, altsaa over en Menneskealder. Og
Klosteret var evangelisk Præsteskole, hvis unge Lær
linge skulde gaa i Klosterdragt.
Ved den nævnte Tid var vel de sidste Munke om
trent uddøde. Saa gjordes Klosterkirken til Sogne
kirke og Munkekoret forkortedes, overflødige Altere
fjernedes, Kongegravene jævnedes, saa der kunde
være Midtergang, og Kirkestole opstilledes, St. Bendts
Kapel blev St. Bendts Skole, i hvis Gulv Abbed Byrges Ligsten laa. Men Klosteret blev kongeligt Slot
og gik siden sin prosaiske Undergang i Møde.
Omkring 1574 har Pønitentiaren i Rom formodent
lig ogsaa været død. Der var i al Fald kommen en
anden Slags Paver i Rom dengang, som med haard
Haand ryddede op i den Slags Daarligheder og grund
lagde den Romerkirke, vi har nu.
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FRA GARNISONSLIVET
I SLAGELSE 1731.
Ved

/. T. Rohde.
Aaret 1729 blev det 1. jydske Rytterregiment
forlagt til det antvorskovske Rytterdistrikt med
Slagelse som Standkvarter. I Regimentets Ju
stitsprotokol for 1731 — 32 findes en Sag vedrørende
en Duel imellem to af Regimentets Officerer, Løjtnant
Johan Hudler og Kornet Fridrich Bager Clausen, for
anlediget ved sidstnævntes Opførsel overfor Hudlers
Hustru. Hudlers Indlæg i Sagen opruller et lille Kul
turbillede fra den holbergske Tidsalder, den Tid, da
Officererne gik paa Jagt efter at gøre et velhavende
og standsmæssigt Parti, og hvori den kvindelige Part,
naar hun mere havde rettet sig efter Forældrenes Øn
ske end fulgt egen Tilbøjelighed, hurtig kunde gøre
det af med den ægteskabelige Lykke.
Hudler var gammel Løjtnant ved Regimentet og
havde med det kæmpet i den store nordiske Krig,
blandt andet havde det været med ved Gadebusch.
Da han gik paa Frierfødder til den unge Frøken Fre
derikke v. Schmeling, var han en Mand paa henved
50 Aar (født i Hannover 1682) og har rimeligvis i hen
des Øjne været en gammel Fyr. Frøken v. Schmelings
afdøde Fader havde været Oberst, og ved Moderens
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senere Qiftermaal havde hun faaet en Stedfader i
Løjtnant Düsseldorf. Moderen har sikkert været at
regne for en velhavende Kone, thi hendes første Mand,
hos hvem hun var Husholderske, før hun blev Frue,
havde som Oberst været med de danske Lejetropper
i Brabant, og det plejede at smide godt af sig for
de højere Officerers Vedkommende, og Datteren har
derfor ogsaa været regnet for et godt Parti. Oberstinden og hendes Mand har rimeligvis støttet Hudlers
Frieri, thi han kommer saa vidt, at Brylluppet finder
Sted med al mulig Stads i Set. Michels Kirke i Sla
gelse i Oktober 1729. Men dermed er ogsaa Glæ
den forbi for Hudler, og om hans senere Vidervær
digheder som Ægtemand, berettes i hans Forsvars
skrift, dateret ln/ 12 1731 og indsendt til Regimentche
fen, Generalmajor Michael Nummesen.
Hudler fortæller først om den kirkelige Vielse i
Nærværelse af Ritmestrene Holch og Vivet og Løjt
nant Düsseidorff med Svoger, Kornet Koch. Efter
Kopulationen satte det nu forøgede Bryllupsselskab
sig til Bords hos Brudens Moder, og blandt disse Gæ
ster er den unge Kornet Clausen, der snart skulde vise
sig som Slangen i Hudlers Paradis. Men denne Dag spi
ste og drak man dog i Glæde til langt ud paa Natten.
Næste Dag heniniod Aften kom imidlertid Kornet
ten igen, og det ubuden, men da han havde vist den
Opmærksomhed at medbringe militær Musik, bestaaende af Valdhorn og Violiner m. m., blev han vel
modtaget af Düsseidorffs, hos hvem det nygifte Par
ogsaa befandt sig. Kun den nygifte Ægtemand var
mindre fornøjet med hans ubudne Tilsynekomst, hvad
bevidnedes af Kyrasér Buchholtz og Parykmagerkonen Deliane o. fl. — Imidlertid spiller Musiken op,
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og Hudlers Svigermoder siger: „Kom, lad os danse
lidt." Hudler tog da sin Kone ved Haanden og dan
sede med hende 2—3 Gange. Derefter tog han sin
Svigermoder ved Haanden, medens Kornetten tog
hans Kone. Saaledes gik det en Tid, til Hudler førte
sin Svigermoder hen til en Stol og satte sig ved Si
den af, læggende sin Haand paa en tredie Stol i Haab
om, at hans Kone vilde benytte den, naar hun var
træt af Dansen. Men hun lod den staa og løb med
Kornetten ud i Køkkenet. Hun kom først tilbage ef
ter en halv Times Fraværelse og lidt senere Kornet
ten. Hudler forbød nu sin Kone at danse med ham,
da Rytterne, Musikanterne, let kunde sige noget om
hende, men desuagtet lod hun sig føre ud i en ly
stig Dans af Kornetten. Da nu alle de dansende om
sider var bievne trætte, smed Kornetten sig paa en
Stol i Hjørnet af Stuen, og Hudlers Kone drillede
sin Mand ved ugenert at sætte sig ved Siden af Kor
netten og endog tillade, at han lægger sin Arm om
hendes Liv. Nu blev Moderen vred og sagde til Dat
teren: „Kan Du ikke, Du dumme Djævel, se, at din
Mand er vred over din Opførsel?" Dertil svarede Dat
teren: „Hvad bryder jeg mig om det" og løb ud i
Køkkenet med Kornetten i Hælene. Saa maatte den
fornærmede Ægtemand ud at lede efter dem. Mørkt
var der alle Vegne, hvorfor han tændte et Lys og
holdt sin Hat for det, at det ikke skulde blæse ud.
Endelig fandt han dem i et lille Kammer. Konen for
svandt, medens Kornetten laa med Hovedet paa Bor
det, som om han sov. Hudler sagde: „Hvad er det
for Optøjer, De laver," og raadede ham fra fremtidig
at gøre lignende, da det kunde ende galt. Derefter
gav han Musiken Fyraften og sluttede Dagen.
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Men Hudler fik ikke Fred. Omtrent 6 Uger senere
træffer han Kornetten i Stuen sammen med Konen.
Pigen, Else Davidsdatter, havde de sendt bort. Da
nu Hudler uventet traadte ind, for Kornetten i en Fart
hen paa en Kuffert og satte sig, men Konen var saa
uheldig i Farten at vælte med den Stol, hun ville
sidde paa. Hudler lod som intet og gik hen til Vin
duet for at skrive noget, men samtidig havde han
Øje med et stort Spejl ved Siden af. Det røbede da
ogsaa, at de unge vinkede og lo til hinanden. Ja,
han havde endda den Tort at se sin Kone lægge
de to forreste Fingre paa Hovedet i Form af to
Horn. Hudler gav da sin Kone en paa Øret og
sagde til Kornetten: „Monsieur Clausen! han vil
nok holde op før en Ulykke er sket, gaa og kom
aldrig mere!“
Kort efter var det Nytaar og efter Landets Skik
havde Hudler belavet sig paa et godt Maaltid Mad
hjemme, men da de skulde til at spise, sagde Konen:
„M in Engel, lad os gaa til Mama!“ Han svarede:
„V i er jo ikke bedte, men som du vil, lad os gaa!“
Uagtet det var daarligt Føre udenfor vilde hun tage
Silkestrømper og broderede Sko paa, men den om
hyggelige Ægtemand tog dem til sig til de kom til
Moderens Dør, hvor de blev tagne paa. Da Konen
derpaa af sin lille Broder faar at vide, hvor Kornetten
opholder sig, løber hun bort fra Hudler. Denne
maatte saa afsted efter hende og finder hende da og
saa efter et Par Timers Forløb, siddende nok saa
hyggeligt paa et Værtshus med Kornetten. Hudler
skældte ud: „Lad os gaa! Du er ellers som et Barn
paa 6 Aar, jeg kan se paa dine Ben at du har vadet
i Snavs til Knæerne!“ Derefter advarede han igen
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Kornetten, der paa „sin Æ re“ erklærede, at det er
Konen, der løber efter ham.
Nu vilde Konen ikke mere have med Hudler at
bestille og flyttede hen til sine Forældre, der vel har
indset, at der intet var at stille op med hende. Og
tillige tog Konen efterhaanden til sig alt det Indbo,
hun havde bragt Hudler. Denne søgte hende imid
lertid hos Forældrene. En Dag har han den Æ rg
relse at se Kornetten ved Spisebordet, og denne
haaner ham endda ved at sige, at nu har hans Kone
ogsaa berøvet ham Sengen og istedet lagt Straa paa
Gulvet, en Fornærmelse de tilstedeværende godt
forstod.
A lt dette, siger Hudler i sit Forsvarsskrift, at have
baaret med kristeligt Taalmod, men ogsaa, at det
virkede trykkende paa hans Sindstilstand.
Saa kom den 2. December 1731 Kl. 5 Aften, da
han gik paa Posthuset med et Brev, som først blev
modtaget efter meget Vrøvl, da han kom for sent.
Derefter gik han hen til Possementmagerens for at
oplive sig med et Glas 01. Da traadte en af Düsseldorffs tidligere Piger ind og sagde: „God Aften,
Hr. Løjtnant!“ Han takkede og spurgte til Konen.
Hun svarede: „Hun har det rigtig godt. Hr. Kornet
Clausen har besøgt hende 3-4 Gange“ . Hudler suk
kede: „Ak, Stine, hav den Godhed at gaa til ham og
sig, at han maa komme udenfor Døren et Øjeblik.“
Formodentlig har Kornetten boet hos Købmand Stub,
for han kommer ud paa dennes Trappe. Hudler
skælder ham ud og giver ham 3-4 Rap af en Stok,
hvorefter Kornetten flygter ind i Stubs indre Værelser.
Senere faar dog Kornetten Courage og søger alle
vegne efter Hudler. Han traf ham i Stuen hos en
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Løjtnant v. d. Lühe, hos hvem ogsaa Løjtnant Kurentz er tilstede, og siger til Hudler, at han havde
søgt ham alle Steder, ogsaa hos en Canaille af en
Handskemagerkone, og spørger derpaa 3-4 Gange
begge Løjtnanter, om ikke Hudler er en Canaille. —
Hudler sagde intet og mente det var forbi med dette,
men da han senere paa Aftenen vil gaa hjem til Barak
ken for som han plejede at spille lidt med Trompeteren
ved Ritmester Vivets Kompagni, faar han paa Vejen af
en Dreng stukket et Brev i Haanden, en Udfordring
til Duel. Og kommen hjem træder Kornetten selv
ind med Pallask ved Siden og Stok i Haanden. Da
Kornetten imidlertid ser, at Hudler griber til en Pistol,
nøjes han med at sige: „Monsieur Hudler! Jeg kom
mer for at sige ham, at jeg maa have Revance imorgen tidlig Kl. 9.“ „Som han v il“ , svared’ Hudler og
beder Kornetten, der vil tilføje en Hob Uartigheder,
pakke sig.
Den 7. December 1731 mødtes saa de to Riva
ler paa lille Vang ved Slagelse. Kornettens Udfor
dring havde lydt paa Pistoler, men det blev foran
dret til en Kamp med de svære Rytterpallasker.
Enden blev, at Kornetten fik et dygtigt Hug i ven
stre Arm.
Man skulde nu tro, at Hudler efter det paafølgende
Forhør maatte have sluppet ret billigt, men Spot og
Skade synes her at have fulgt hinanden, thi foruden
at miste sin Charge dømtes han til at betale sin
Kontrapart 6 Rdl. i Bartskærerpenge. Clausen blev
kun idømt 2 Aars Degradation, men Kongen resolve
rede dog, at ogsaa han skulde fradømmes Chargen.
Dueller var den Gang for almindelige til, at der
ikke hurtig skulde gro Græs over denne Historie.
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Begge kom i Tjenesten igen. Hudler døde som
Premierløjtnant ved Garnisonskompagniet i Kristiania
og Clausen opnaaede at blive Regiments-Kvartermester i Randers og kgl. Overkrigskommissær.
Om Hudlers videre Ægteskab melder Historien
intet.

CONSUMPTIONSBODERNE I
SLAGELSE.
Af

P. Arnskov.
onsumption eller Accise skriver sig fra 1671
og er en Beskatning af, hvad der indførtes
fra Landet til Købstæderne; den motivere
des med, at Kongen bar sær Omhu for Undersaatterne, hvorved „Matrikkelskatten kunde . vorde for
hindret“ og et taaleligt Middel fundet, hvormed M i
litsens Underhold og Magasinernes Oprettelse kunde
til Landets Forsvar „continuere og i muligste Stand
bringes.“ Det var nemlig dengang som nu, at naar
Staten fattedes Penge, saa var Borgerne den nær
meste Kilde, hvoraf der kunde øses.
Consumptionslinien var sædvanligvis Byens Porte
og Havernes Stengærde, som grænsede ud til Mar
kerne, og hvor saadanne ikke fandtes, var Linien af
mærket med Pæle. De, som boede paa Købstadens
Grund, men uden for Consumptionslinien, betalte i Reg
len en fast aarlig Afgift, som 1798 foresloges at an
drage 2 Rdl. for hver Person over 12 Aar.
1775 havde Slagelse 797 Personer over 12 Aar,
som i 1780 var steget 981.
De Byporte, hvor der foretoges Consumption, vare
følgende:
Smedegade, Slotsgade, Bjærgbygade, Bredegade,
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Løvegade, Nyport og Skovsøgade; denne sidste var
der megen Strid om, men derom senere.
Consumptionen var vistnok fra først af forpagtetud.
Den første Forpagter, jeg har fundet nævnt i Slagelse, var
Raadmand Peder Jensen (1718), og som hans Efterfølger
nævnes Niels Sørensen Stub ( 1748), men dette Aar den 14.

Udenfor en Accisebod.

Oktober afløses han af følgende: Farver Christian Sten
holm og Købmand Diderich Lundager. Afgiften var for
dem 3955 Rdlr. Courant, 1768 nævnes som Forpagter
Hetting, den sidste Forpagter var Horsenius.
Saa længe Consumptionen eller, for hellere at
bruge et kortere og mere bekendt Ord, „Accisen“
var forpagtet ud, fandtes ingen Boder i Statens Eje; man
boede til Leje i et af de yderste Huse ved Byportene.
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1761 hos Anders Christensen, Smedegade, nu
Matr.-Nr. 182, paa søndre Side af Gaden, i et 4 Fags
Hus. Slotsgade 1712 hos Peder Bischoff, Købmand,
1760 hos Købmand Rasmus Snabel, nu Matr.-Nr. 93,
„Brænderigaarden“ . Paa Bjærgbygade 1760 hos Peder
Jørgensen, vestre Side, Matr.-Nr. 2 a. Bredegade,
søndre Side, 1760 hos Købmand Ostenfeld Kaaed, nu
Matr.-Nr. 22. Her boede tillige Betjent Hytter og
Bjørn, 1760 Løvegade, vestre Side, hos Hospitalsfor
stander Bastyber, Matr.-Nr. 314. Nyport 1760 hos
Procurator Staal, Matr.-Nr. 287, vestre Side. Ved
Skovsøgade var ikke nogen fast Kontrol, kun et Led
eller Stakitværk, men der boede i denne Gade altid
en Accisebetjent.
Til den daglige Betjening ved Accisen var dels
Portbetjente og Gadebetjente; de sidste maatte patrouillere i Gaderne og i Byens Udkanter; særlig ef
ter Mørkets Frembrud var det nødvendigt for at
hindre Smugleriet. Man maa jo erindre, at Gadebe
lysning fandtes ikke, kun en Lygte paa Raadhuset,
og den kunde jo ikke hjælpe stort. Det var først i
1820erne, at Byen begyndte at faa Lygter, dog kun
paa Hovedgaden, saa man kan være sikker paa, at
Smugleriet de mørke Nætter har fundet Sted i saa
stor Udstrækning, som det har været muligt gennem
Havernes Baglaager og over Byens Stengærder. Det
at narre Toldvæsenet har jo aldrig været betragtet
som nogen Forbrydelse, snarest som en Sport, dog da
Accisen var temmelig høj i Forhold til Datidens Priser,
saa kunde det ogsaa give en klækkelig Fortjeneste.
For at passe denne Tjeneste og forhindre Smug
ling var disse Betjentes Løn ikke særlig stor. En
Underbetjents Løn var omkring 1770erne 52 Rdlr.
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aarlig foruden en halv Snes Daler i Procenter. Der
kunde dog ved Lejlighed for Flid og Paapasselighed
udbetales af Kammerets Ekstrakasse 5 Rdlr.
Saalænge Accisevæsenet var bortforpagtet, var
Kontrollen ikke saa skarp, som den blev, da Staten
selv overtog den 1779.

Den gamle Accisebod i Bjærgbygade.

Det første, som skete, var, at der blev stillet For
slag om at bygge egne Acciseboder i Stedet for de
hidtil lejede.
Bjcergbygades Accisebod. Den 17. Maj 1783
tilbagesender Generaltoldkammeret Overslag over Consumptionsbodens Bygning ved Bjærgbygades Port,
hvori ankes over, at Priserne er for høje, hvorfor en
ny Licitation skal afholdes. Da Overslaget mulig
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kan have nogen Interesse til Sammenligning med
Nutidens Priser, hidsættes det her:
3500 brende Mauersteinen à 1000 Stk. 8 Rdlr. = 28 Rdlr.
2000 rohe (raa) do. à 1000 Stk. 2 Rdlr.. . = 4 Rdlr.
Vor Transport ledne med Q ru tz ................= 15 Rdlr.
Vor Zimer Maurer Ditschlerarbeitzløn nebst
handlangen............................................... = 56 Rdlr.
Tømrermester Johan Friderich Bonier, hvem oven-

Smedegades Accisebod.

anførte Overslag skyldtes, boede i og ejede Nr. 266,
Smedegade; han var født i Hannover, fik Borger
skab 22. August 1780 efter at have forevist det kgl.
britanniske Pas, dateret 25. Juli 1769, samt et Pas
fra Tømrerlauget.
Denne Bonier, som ser ud til at have haft sine
Papirer i Orden, fik ikke Arbejdet; det overdroges til
en Tømrermester Rasmussen, som den lavestbydende
med 212 Rdlr.
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Imidlertid opdager Bendix Jespersen, som var
Ejer af den Jord, hvorpaa Acciseboden var opført,
at Generaltoldkammeret ikke havde Skøde paa denne
Grund, men mod en Godtgørelse af 20 Rdlr. ud
stedte Bendix Jespersen Skøde paa Grunden 1797.
Smedegades Accisebod blev opført 1782 paa en
Plads tilhørende Slagter Jørgen Krøll, men med denne
Bod gik det som med Bjærgbygades Accisebod, den
laa ikke paa egen Jord. Jørgen Krølis Enke har
opdaget, at Bendix Jespersen havde faaet sin Grund
betalt med 20 Rdlr., saa hun stillede ogsaa Krav til
Generaltoldkammeret; hun forlangte 50 Rdlr., som
hun ogsaa fik mod saa at udstede Skøde.
Slotsgades Accisebod, opført 1783 paa søndre
Side af Gaden (nu Matr-Nr. 92b.), er forsaavidt ufor
andret, kun er Forsiden rykket frem i Flugt med
Nabohuset.
Bredegades Accisebod blev opført samtidig med
de andre Boder, paa nordre Side af Gaden. Den
blev 1863 købt af Brolægger Rasmus Petersen og
nedbrudt.
Med Løvegades Accisebod forholder det sig paa
en lidt anden Maade end med de andre Boder.
Consumptionsforvalteren spurgte Generaltoldkam
meret, da det Hus, man hidtil har haft i Leje, nu
skal sælges og man saaledes ingen Bod har, hvori
Betjentene kan opholde sig, hvorledes man nu skal
forholde sig.
Generaltoldkammeret svarer 19. Marts 1780, at
Forvalteren maa for Tolkammerets Regning lade en
solid Person byde paa Huset, naar det skal sælges.
Den 29. Juni s. A. blev Huset tilslaaet ved Auktion
den kgl. Kasse som den højestbydende med 57 Rdlr.

Consumptionsboderne i Slagelse.

33

16 Sk., derefter blev det istandsat og den øvrige
Del af Huset med Haven bortlejet for 12 Rdlr. aarlig. Denne Bygning afbrændte Natten mellem 12.
og 13. August 1800, og derefter blev der opført en
ny Bygning af Grundmur, nu Matr.-Nr. 314. Denne
blev i Modsætning til de andre Acciseboder højere
assureret, nemlig for 530 Rdlr. De andre Boder var
assureret for 150 Rdlr. til 200 Rdlr.
Acciseboden ved Nyport, som hidtil havde været
til Leje i 2 Fags Bygning, fik nu sin egen Bygning,
idet der for kgl. Regning blev opført en Bindings
værksbygning paa den vestlige Side af Nygade om
trent udfor nu Frederiksgade. Den kostede 160 Rdlr.
og opførtes af Tømrermester Rasmussen. Denne
Bygning stod dog kun til 1838, da den blev ned
brudt og en ny grundmuret Bygning opført. Den
gamle Bod købtes af Købmand Hans Henrik Schou
og opførtes i dennes Have, hvor nu Casino ligger.
Begge disse Bygninger blev nedbrudte i 1856 ved
Nyports Regulering.
Ved Statens Overtagelse af Accisen 1779 indskær
pede Generaltoldkammeret Magistraten, at Indheg
ningen omkring Slagelse maatte forbedres i betydelig
Grad, nemlig med Hegnene om Haverne, Baglaagers
Lukning, særlig gjaldt dette 3 Steder: Skovsøgades
Port, Stengærdet ved Herrestræde og Kirkestien til
St. Peders Kirke.
Med Hensyn til Skovsøgades Port ved Lille Ant
vorskov vil Consumptionsforvalteren have denne
Port aflagt, eller i Stedet for Bommen have en Sta
kitport; men Magistraten mener, at det er en af
Byens offentlige Porte, som benyttes af Byens Avlsmænd til at føre deres Kreaturer og Avl igennem.
3
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Forpagterne af Consumptionen har altid haft en af
sine Gadebetjente til at have Tilsyn med denne Port,
som jo egentlig heller ikke benyttes af udenbysboende.
Bommen blev nedlagt, Stakitlaagen blev sat i Stedet,
og en Betjent blev sat til at have Opsyn med denne
Port. Forøvrigt vedblev der at være Strid om Skov
søgades Port. Med Hensyn til Indhegningen af
Byen svarer Magistraten, at selv om man vilde
anbringe en Ringmur om Byen, vilde man ligesaa
let kunne indsmugle en Sæk eller en Pakke, som
over en Grøft eller et Gærde.
1838 er det atter galt med Accisen. Nogle af
Byens Grundejere blev affordret Accise af deres Pro
dukter, avlede paa de til Byen liggende Jorder, hvil
ket førte til, at Grundejerne anlagde Sag mod Consumptionsvæsenet og vandt Sagen. Spørgsmaalet,
der saa sildig er opstaaet, om man er pligtig til
at lade sig sætte under Kontrol af Consumptionsvæsenet i sine huslige Sysler, er nu løst tilfredsstillende.
Indvaanerne kunde uden Frygt tage Smørret af
Kernen, og Hønsene kunde med Glæde frit udkagle
deres Æg.
At det ogsaa var forbunden med en Del Risiko at
være Accisebetjent, fremgaar af følgende:
I 1779 blev 2 Accisebetjente i Slagelse overfaldet
i deres Tjeneste, der gik ud paa at forhindre Ind
smugling af 01 og Brændevin fra en Lejer uden for
Byen. De blev overfaldne af militære Personer,
baade Underofficerer, Gemene, ja endog af forskel
lige kendte Officerer. De blev udskældte paa det
groveste og mishandlede; blev paa den mest skan
daløse Maade ført igennem Byen og sat i Arrest.
Ved samtlige Boder var Bomme, „Slagbomme“ ,
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med Kontravægt, disse betjentes jævnlig af Byens
Fattiglemmer. En Reparation af Bommen ved Sme
degades Port 1783 vil jeg her meddele:
Kassen til Balance.
1,4 Alens Fyrreplanke à 8 Sk.
Hundrede 4 Tom. Søm à
100 Stk...............................
10 Stk. S parrer......................
Arbejdsløn.............................

=

2 Mk.

=
10 Sk.
=
1 „
4 „
= 1 Rdlr.___________
1 Rdlr. 3 Mk. 14 Sk.
Smedearbejdet ved s. Bom.
11 ÏÏ Jern à 5 Sk................................ = 3 Mk. 7 Sk.
Arbejdsløn à 5 Sk............................... = 3 „ 7 „

Acciseafgiften gjorde ikke ubetydelige Indgreb i
Borgernes Lommer, hvad der kunde være slemt nok
i de den Gang pengeknappe Tider, men tillige var
det i høj Grad ubehageligt at skulle holde og vente
med Køretøjerne i Rækker paa Markeds- og Torve
dage, medens Portbetjenten gennemsøgte, om der
førtes accisepligtige Varer; var det belæssede Vogne,
havde Betjentene tønge Søgere, som de borede ind i
Læsset. At der brugtes alle mulige Kneb for at
undgaa at betale er aldeles sikkert.
Ogsaa den gaaende Person var underkastet den
samme Kontrol ved Portene, dels om der fandtes ac
cisepligtige Varer paa deres Person, i Kurve eller Po
ser (Posekigger). Varer kunde ogsaa føres igennem
Byen saaledes, at man betalte og fik Bevis derfor
ved den Port, hvor Varen indførtes; ved Udførslen
fik man mod Beviset Afgiften tilbagebetalt. Brevpo
sten, som var kongelig, kunde uhindret passere Por
tene, ligeledes de agende Poster.
3*
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Det var forbudt Betjentene at modtage Gaver en
ten i Penge eller Varer; derimod tilfaldt der Betjen
tene en vis Del ved Konfiskationer. Om Pension
var ikke Tale. Vedkommende fik i Reglen et mindre
Beløb, omkring 10—20 Rdlr., ved Afskeden, og der
med var man færdig.
Det var ikke alene i Portene, at Betjentene havde
deres Bestilling, de skulde jo ogsaa patrouillere i Ga
derne. Desuden var der ogsaa Vagt ved Møllerne.
Før 1773 var der almindelig Brændevinsbrænden, og
Herremænd, Præster og Kromænd havde Lov til mod
en forhøjet Afgift at brænde Brændevin. Bønderne
brændte Brændevin i Smug; men fra 1773 blev det
forbudt, og 1786 udkom en skærpet Forordning med
Hensyn til samme Sag. Forordning om Tolden og
Købstad-Consumptionen i Danmark og Norge 1. Fe
bruar 1797 bestemmer:
§ 358. „T il Sikkerhed for Formalingsafgifterne og
til Orden i Næringen maa ingen anden brænde Bræn
devin i Kiøbstæderne end de, som derpaa have taget
Borgerskab, og ingen anden borgerlig Næring drive,
samt de Kiøbmænd i Stæderne uden for København,
som handle med Kornvare. Hermed skulde vore Toldog Consumptionsinspecteurer, for hvem ethvert Steds
Øvrighed bør melde, naar nogen faaer Borgerskab
paa at brænde Brændevin, stedse have nøje Indse
ende.“
Da en Karetmager A. S. i 1805 søgte Borgerskab,
fik han det paa den udtrykkelige Betingelse, at han
ikke nogen Sinde maatte befatte sig med Brænde
vinsbrænden, Værtshushold eller Skænkestue. Dette
er ikke det eneste Eksempel i denne Retning.
§ 359. „Deraf følger, at ingen Møller, Bager, Mel-
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handler, Brygger, Stivelsesfabrikant, maa brænde Bræn
devin. Saa maa heller ikke nogen Møller brygge 01
eller bage Brød til Salg.“
Der opstod nu en hel Mængde nye Brænderier.
Her i Slagelse var i alt Fald 12. At dette gav Acci
sebetjentene forøget Arbejde, baade med Hensyn til
Formalingen og Kontrol i Brænderierne er let forstaaeligt. Formalingsafgiften af Sæd, som brugtes til
Brændevin, var 1 Tønde Rug eller Malt 1 Rdlr. 3 Mark.
1 Tønde Hvede 1 Rdlr. 3 Mark 12 Sk., 1 Tønde
Malt til 01 4 Mark. Som det heraf ses, var det in
gen ringe Afgift, som det nok kunde friste til at spare.
Og her var som før nævnt Herrestræde den bedst
egnede Adgang, ingen Boboelse i Strædet, Præstegaarden undtaget. Til denne Side laa 3 Møller, tid
ligere 5 Møller, Mariendals, Ql. Bredegades og Løve
gades Mølle, og over Stengærdet kunde Sække let trans
porteres; man kunde ogsaa lægge sig i Skjul bag de
paa Gærdet voksende Bukketorne.
Der fortælles, at da Handelsjøden Nathan (Bedste
fader til den for nogle faa Aar siden afdøde Invalid
og Frugthandler Nathan) gik fra sin Stamknejpe i
Løvegade (hos Værtshusholder Niels Sørensen, Huset
vest for St. Mikkels Præstegaard) til sit Hjem i Herre
stræde mellem Kl. 11 og 12, hørte han nogle uhyg
gelige Brøl, og lidt efter kom der en formummet Skik
kelse ham i Møde, stadig brølende. Nu traf det sig
saa uheldigt, at Nathan ikke troede paa Spøgelser
eller ialtfald ikke var bange, og han gik imod den
stadig brølende Skikkelse, løftende sit Egespir, idet
han sagde: „Est du en Varulv, eller est du et Men
neske?“ og samtidig lod han sin Stok danse paa
Skikkelsens Ryg. En Vægter fik Skyld for at være
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den fungerende Varulv, idet lian ved sine Brøl skulde
holde Passagen fri i Strædet, medens Sækkene smug
ledes over Gærdet. Samme Vægter beholdt imidler
tid Varulvenavnet, saa længe han levede.
Her følger nogle Acciseafgifter efter Forordning
1797: Ænder 4 Sk., Agerhøns 8 Sk., Harer 8 Sk.,
Høns 6 Sk., Faar 8 Sk., Køer 1 Rdl. Da Køer paa
Fedestald sædvanligvis er en Følge af Brænderier,
saa var her ogsaa forøget Arbejde for Betjentene.
Ogsaa her søgte man at narre Betjentene til Skade
for Staten, men til Fordel for sig selv. Man havde
altsaa betalt Accisen ved Indførselen, som skulde til
bagebetales ved Udførselen. Her kom saa en Be
tjent og skulde indbrænde paa Hornene Toldvæse
nets Stempel, og medens Jernstemplet blev varmt,
blev Betjenten anmodet om at nyde en Forfriskning,
noget, som disse daarlig lønnede Folk vel ikke i
mange Tilfælde har kunnet modstaa; men medens Be
tjenten fik et billigt Maaltid, benyttede man Tiden til at
indbrænde nogle Køer foruden dem, som Betjenten
selv skulde besørge, saa Brænderiejeren har nok faaet
Erstatning for sin Gæstfrihed.
Disse Oplysninger har jeg fra en Mand, som om
kring 1840erne tjente i Brænderigaarden ved Slots
porten.
Blev nogle Varer konfiskeret, saa fik Anliolderen
eller Fattigvæsenet Del i den Værdi, som fremkom,
naar disse blev solgte, dog med Fradrag af Omkost
ninger. Det at hindre en Betjent i hans Embeds
førelse eller at gøre Modstand eller true med Vold,
var forbunden med en Bøde fra 20 til 100 Rdlr., men
øvedes der virkelig Vold, var det 3 til 6 Maaneders
Arbejde i Tugt- og Forbedringshus; med morderiske
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Vaaben mod Betjentene var det, foruden at erstatte
Skaden, at arbejde i Jern i Fæstningen i 6 Aar.
Blev Betjenten dræbt, var det Livsstraf. Og trods disse
strenge Straffe, blev der dog ikke sjældent øvet Vold
mod Betjentene.
1837 klages der igen over den ene af Byens Porte,
den ved lille Antvorskov, der bestandig er spærret
ved en Bom og uden Consumptionsbod eller Opsyn,
at der er sat en stadig lukket Bom over Pappegøjehusvejen ved Lighuset, der afspærrer Passagen fra
Smedegadesvejen ad Pappegøjehuset til; thi ved disse
Spærringer er den tidligere fri Consumption til og fra Byen
afskaaren østlig fra til stor Gene og Skade for mange.
Som man ser, stadig Strid. Det er dog vist mest
Ligegyldighed fra Accisevæsenets Side. Af alle Por
tene var Smedegades Port den værste; der var man
udsat for dobbelt Ild. Her udfor Smedegades Port
var nemlig Hovedlandevejens Bom Nr. 12 med Bom
hus, og disse Bommænd laa altid i Strid med Be
boerne, dels om Avlens Indførelse, og dels om
Skoveffekter, som man ved Hjemkørselen fra Skoven
opmagasinerede ved Smedegades Mølle, for senere
derfra at hente det hjem; thi fra Afstanden Smede
gades Mølle betaltes ingen Bompenge. Af denne
Bom svartes af Forpagteren, Bager Hesche, 1840,
933 Rdlr. aarlig. Til Sammenligning gav Kammer
herre Castenskjold af Bommen Nr. 11 ved Kindertofte
200 Rdlr. aarlig. 2 Herrer, som jævnlig var paa Krigs
stien i Anledning af Bompengene, var Jørgen Nyeborg og I. C. Strudsberg. I Juni Maaned 1790 ind
sendte Jørgen Nyeborg i Slagelse en Klage til Stift
amtmanden, Grev Knuth, hvori han anker over, at Be
boeren af den saakaldte Garvergaard udenfor Slagelse,
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Johan Christian Strudsberg, havde ilde medhandlet
ham, fordi han affordrede ham Bompenge for Passa
gen igennem Byen s. St.
Rentekammeret skrev i den Anledning, at Jørgen
Nyeborg, til hvem Bomforpagter Johnas Løppelmann
skal have overdraget Forpagtningen af Bommen Nr.
12 ved Slagelse, maatte søge Strudsberg ad lovlig
Vej.
Selve Acciseboderne kunde ogsaa ske Overlast.
Dette skete i 1835 en Torsdag Aften, idet nogle af
Ondskab eller Kaadhed slog nogle Ruder itu i Bredegades Portkontor; der udloves den, som bevislig kan
paapege Gerningsmanden, 20 Rdlr. og Navnet fortiet.
19. Oktober 1835.

Schölten,
Adj. const. Inspecteur.

Det har snarere været Manden, man har villet
hævne sig paa end paa Boden. Dette fremgaar, sy
nes jeg, af den Betydning, Schölten tillægger Sagen.
Af Brændsel betaltes ogsaa Accise. Et Læs Tørv
4 Sk., desforuden tages til Portbrænde 5 Tørv af
hvert Læs, og af hvert Læs Brænde et maadelig Stk.
Brænde, det vil sige et middelstort Stykke. Da man
nu fik meget mere Brændsel, end man kunde bruge,
blev det gerne bortliciteret for 3 Aar ad Gangen.
1787 blev Consumptionskontrollør Lange højstbydende
med 17 Rdlr. 1 Mk. 7 Sk. aarlig. Og saaledes lici
teredes det fremdeles hvert 3die Aar; men 1841 frem
kommer til Kancelliet et Andragende om at omsætte
denne Naturalydelse af Brændsel i Penge.
Nord for laa ogsaa en Mølle, „Jernbjerg Mølle“ .
En Møller S. laa stadig i Krig med Betjentene ved
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Nyports Accisebod. En Dag besluttede han at spille
disse et Puds. Under et Læs med Sække og Halm
fastsømmede han en Hale, som stak ud under Bag
smækken og svajede frem og tilbage under Kørselen.
S. kørte smaat, indtil han nærmede sig Acciseboden,
til Betjentene, som holdt Øje med ham, kunde se den
svajende Hale. S. kørte nu til efter at have raabt,
at han intet havde, som skulde vises. Betjentene, som
troede, at Halen uforvarende var gledet ud under Bag
smækken, raabte til ham om i Kongens og Lovens
Navn at holde. Da nu S. mente, at Betjentene havde
løbet tilstrækkeligt, holdt han, og nu skulde jo Dyret,
som de mente sad paa den anden Side af Halen, anholdes, men saa opdagedes, at af Dyret fandtes kun
Halen, og den var jo toldfri. Og da de selvfølgelig
var forbitrede paa Mølleren og skældte ud, om han
vilde holde dem for Nar, svarede Mølleren, at han
vel havde Lov til at have Hale paa sin Vogn, da
dette vel ikke var forbudt. At Forholdene mellem
Parterne efter denne Historie er blevet bedre, er ikke
sandsynligt.
At det ikke har været nogen særlig behagelig Stil
ling at være mistænkt for at være Angiver af Kon
trabande, det er indsmuglede Varer, fremgaar af to
Inserater i „Den sjællandske Avis“ :
„Det Rygte, der her i Byen er udspredt, nemlig,
at jeg som Angiver skal have foraarsaget Konfiskation
af de hos Sadelmager Ernst jun. oplagte Varer, er
klærer jeg herved for en løgnagtig, formodentlig af
Ondskab fremavlet Beskyldning, hvilket jeg med At
test kan godtgjøre.
Slagelse, den 13. Marts 1828.

J o s e p R o ts c tlild .“

42

P. Arnskov:

Rotschild er meget vred; men den næste er saa
rasende, at han bruger de stærkeste Ord:
„De nedrige Skurke, som har forkleinet mig her
i Byen, at jeg skulde have Del og tillige have mod
taget den Part, mig kunde tilkomme, for at have an
givet de Varer, som for nogen Tid siden er confiskeret hos Sadelmager Ernst jun., og at den, der saaledes har søgt at spilde min Credit, holder jeg for den
største Løgner og nedrige Skurk, indtil han beviser det.
Slagelse, den 3. Juni 1828.

Heiman."
Accisevæsenet havde, foruden at indkræve den
sædvanlige Accise, tillige at modtage Stempelpapirs
penge, Saltforhandlingsafgiften, Milepenge, Tobaksfor
handlingsafgift, Qræsgangspenge, Folkeskat, Vielses
penge. Den sidstnævnte Afgift synes højst mærkelig
at sortere under Accisevæsenet, Ægteskab var dog
ellers ingen toldpligtig Vare. Men der er jo meget,
som kan synes mærkeligt, baade i Fortiden og Nutiden.
Embedsmænd og Betjente under Consumptionsvæsenet: Kammerjunker, Toldinspektør Holstein, Kam
merjunker, Consumptionsforvalter Stanilaus August
Poniatovsky v. Bertouch, Captein Lindberg, Consumptionskasserer, denne var Fader til den senere Bog
handler Lindberg, Consumptionskontrollør Lange, Con
sumptionsforvalter, Major Vinding.
Betjente: Frederik Lind, Høyerup. Houballe, Knøfler, Anker Holbæk, Altenburg, Mikkelsen, Nyborg,
Nielsen, Pahr, Vildenrath, Rabe, Holm, Engelskmand,
Bendtzen, Macholdt, Høgh, Kaufmand, Randlev, Dorscheus, Ulke, Ravnholt. Denne sidste var vistnok

Consumptionsboderne i Slagelse.

43

Fader til den senere Toldforvalter af samme Navn
her i Byen.
Det kunde være, at en Del af de ældre endnu
vil kunne huske, at deres Forældre har omtalt disse
ved Accisen fungerende Betjente, hvorved gamle M in
der kunde vækkes, thi der er ikke Tvivl om, at der
fra den Tid har gaaet en Del Historier Mand og Mand
imellem. Det var jo egentlig den Slags Historier,
som de jævne Borgere yndede og som drøftedes ef
ter endt Arbejdstid ved en Pibe og et Krus 01, og
den, der har kunnet pudse Toldvæsenet, har vel staaet
for de fleste som en Helt, naar dertil kommer, at Ny
hedsstoffet var sparsomt. Politik omtaltes i Almin
delighed ikke, det overlod man til dem, der mentes
at have Forstand derpaa, ellers passede man paa at
tjene det daglige Brød.
Consumptionen ophævedes ved Lovene af 15. Sep
tember 1850 og 7. Februar 1851, hvilken sidste Lovs
§ 2 indeholder følgende Bestemmelse: „Told- og Consuniptionsvæsenets Eftersyn bortfalder ved Portene
og de landværts Adgange til Købstæderne, udenfor
København, samt Formalingskontrollen med de i og
ved bemeldte Købstæder beliggende Møller. Alle
indenlandske og fremmede toldfrie samt fortoldede
Varer kunne uden Passerseddel forsendes landværts
undtagen til København, hvorhen fortoldede Varer,
som hidtil, skulle ledsages med en af Toldopsynet
paa Afgangsstedet attesteret Følgeseddel.“
At det har været en Lettelse at blive fri for det
saakaldte „Posekiggeri“ , er let at forstaa, men er vi
i Grunden bedre stillet nu? Naa, enhver kan jo tænke
sit om disse Ting.
Dette Rids fra en svunden Tid har jeg ganske vist
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søgt at give i en noget sammentrængt Form, men ikke
desto mindre mener jeg, at det væsentligste er med
taget, og at det i det hele taget kan bidrage til at
give et Billede af den af de fleste saa forhadte For
anstaltning, som heldigvis kun hører Fortiden til.
Det S. 28 gengivne Billede er hentet fra: J. Davidsen: Fra det
gamle Kongens København, Første Del S. 7. Teksten til dette B il
lede lyder det paagældende Sted: „I Nærheden af Porten laa der
et Toldhus, hvorfra einbedsivrige Toldbetjente kom farende over
til den smukke Tjenestepige med Torvekurven for pligtmæssig at
undersøge, om Staten Ikke blev narret ved dens Indhold af consumptionspligtige Genstande, og hvor der holdt lange Rækker af
Fragtvogne, som samme Toldbetjente gennemarbejdede med lange
Søgere; ikke sjældent toges de dog ved Næsen af den fiffige Bonde.*4

UDSIGT OVER SORØ
AKADEMIS BIBLIOTEKS HISTORIE.
Af

A lfr. Glahn.
ige fra den Tid, da Absalons Kloster med den

B

værdige og smukke Kirke rejste sig, har Sorøs
Navn været kendt i Norden. Klosteret nød
stor Anseelse; i dets Kirke mødtes Kristian III, den
første lutherske Konge, med den sidste katolske Abbed,
Henrik Tornekrands, ved Absalons Qrav, da den
blev smykket med den Ligsten, som endnu dækker den.
Her oprettede Frederik II for Klostergodsets Indtægter
en Skole for 3Ö adelige og 30 uadelige Disciple, en
Fortsættelse under de nye Forhold af den gamle
Klosterskole. Til denne føjede Christian IV sit adelige
Akademi, som han skænkede saa meget Gods, at han
forventede, at det kunde bære sig; men Kombinationen
var uheldig, Tiderne ugunstige, og uden at have løst
sin Opgave døde det Adelige Akademi Sultedøden
kort efter den for Danmark saa udmattende Krig
mod Karl X Gustav. To Menneskealdre senere (1737)
lod man ogsaa den hensygnende Trivialskole lukke
for at samle økonomiske Kræfter til en Fornyelse og
Genfødelse. I Thurahs smukke Bygning, hvoraf nu
kun de to Pavilloner er tilbage (den ene kendt som
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Ingemanns Bolig i en lang Aarrække), oprettedes Fre
derik V’s Ridderlige Akademi, til hvilket Holberg fik
sit Navn knyttet gennem sit til Stiftelsen testamentere
de Gods. En kort Blomstring med en ædruelig og
dygtig Indsats i Danmarks aandelige Liv gennem
Mænd som Professorerne Sneedorff, Schytte og Kraft,
og Akademiet, der atter led under daarlige Tider, maatte
paany lukke; fordi der ingen Elever kom. Det stod tomt
i en Snes Aar — saa brændte det i 1813. Under davæ
rende Amtmand i Sorø Amt, Stemanns1) udmærkede
Bestyrelse (1802—27) bragtes den gældbetyngede Stif
telse saaledes økonomisk paa Fode, at Frederik VI
efter 15 Aars Forløb med Malling som Bygmester kunde
rejse det nuværende Akademi, som, naar man kører
gennem Sjælland, i et kort Glimt ses hinsides den
skovkransede Sø. Det kom denne Gang til at rumme
baade Skole og Akademi, et borgerligt Akademi, hvor
Skolens Studenter efter to Aars Studium kunde tage
den første akademiske Eksamen for saa at fortsætte
ved Københavns Universitet. I 20 Aar holdt denne
Ordning, men et Akademi kunde ikke heller denne
Gang i Længden bestaa, og fra 1848 er her til Huse
en Kostskole, Sorø Akademis lærde Skole, nu en høj
ere Almenskole, — indtil for faa Aar siden den eneste
StatsÆøs/skole i Danmark.
Det fremgaar naturligt af den jævnere — om end
i sig selv betydningsfulde — Opgave, Stiftelsen nu
har, at Nutidens Sorø i Navnkundighed ikke staar
Maal med hverken Klosterets eller Akademiets Sorø.
*)

Poul Christian v. Steinann (1764—1855) Qehejmestatsininistcr.
Som Godsejer paa Benzonslund (senere paa Valbygaard) havde
han allerede vist sig soin en fremragende Administrator med
stor Interesse for Bondestanden.
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Den har Mindernes Duft over sig, er værd at se for
sin idyllisk prægede Natur, for sin Klosterkirke med
Absalons, Valdemar Atterdags og Holbergs Grave - sandelig ikke de ringeste Danske, — for sin ejendom
melige Skole med den skønne Park. Der er over det
hele en Afglans af svundne Tiders Storhed, — som dog
undertiden dølger sig uden at blive set af den, der
ikke ved, hvor han skal søge.
Blandt disse Vidnesbyrd om større Forhold ind
tager det ganske anselige Bibliotek (ca. 55000 Bd. -j12000 Skoleprogr.) en saadan Plads, at dets Historie
erf Gang bør skrives; men da de Oplysninger, som
hidindtil findes om det, indskrænker sig til ganske
korte og ret spredte Notitser, vil det allerede have
Interesse, at der foreligger en Oversigt over dets T il
værelses forskellige Faser. Et saadant Rids er det
her skal gives.
*
*
*
Bibliotekets ældste Historie er hyllet i Dunkelhed,
da snart sagt ethvert haandgribeligt Vidnesbyrd herom
blev udslettet ved Branden 1813. Hvad der vides om
Tiden fra Klosterets Anlæggelse til Ophævelsen af
Frederik II’s Trivial-Skole1) 1737 er samlet af Pro
fessor W. Norvin i det smukke Værk om Sorø,2) som
Skolens gamle Fostersønner skriver i Anledning af,
at Frederik V l’s Skole nys fyldte 100 Aar, og herfra
er de om dette Afsnit meddelte Oplysninger for en
stor Del tagne.
')
-)

o: Datidens „latinske“ Skoler, væsentlig beregnede paa at forbe
rede til det teologiske Studium ved Universitetet.
Sorø. Klosteret, Skolen, Akademiet gennem Tiderne. Skre
vet af gamle Soranere. Udg. af Soransk Saint. I. Kbhvn. 1924.
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Et Cistercienserkloster — og et saadant var det
jo Absalon grundede i 1161 — kunde ikke tænkes,
uden at der dyrkedes boglig Syssel. Man kan der
for ogsaa, selvom ingen direkte Vidnesbyrd kendtes,
slutte sig til, at Sorø Kloster har haft en Bogsamling.
Men herom vidner tillige med absolut Sikkerhed en

Bog, indbunden i et gammelt Pergamenthaandskrift.

kelte Manuskripter eller Brudstykker af saadanne, der
senere er brugt til Bind om Regnskabsbøger o. 1., og
som paa den ene eller den anden Maade videnska
beligt har kunnet stedfæstes her.1) Men store Dele
ødelagdes eller vanrøgtedes her som andetsteds efter
Reformationen af en uforstaaende Eftertid. Nogle af
disse Manuskripter var tidlig blevet indlemmet i UniJ)

Saaledes flere smukke Bibelhaandskrifter og et Anders Sunesøns „Hexaëmeron“ .
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versitetsbiblioteket i København og brændte med dette
i 1728, saaledes „den ældre Sorøaarbog“ (der om
handlede Tiden fra 1131— 1300), medens et Haandskrift af den romerske Historieskriver Justinus’ Værker
endnu er bevaret. Saa sent som ved Aar 1600 laa
der 76 gamle Munkebøger, som man ikke vidste, hvad
man skulde gøre med! Det meste er sikkert nu gaaet
tabt — for stedse. Endnu i 1808 beretter Chr. Molbech1)
dog i sin „Ungdomsvandringer“ , at der i Akade
miets Bibliotek, foruden forskellige Klenodier fra Klo
stertiden, i et jernbeslaget Egetræsskab opbevaredes
en betydelig Samling af Klosterets og Akademiets æld
ste Skøder, Brevskaber o. 1. Om disse ved vi i hvert
Fald, at de brændte i 1813.
For Frederik I l’s Skole har Klosterbiblioteket næppe
haft særlig Betydning; i hvert Fald er der ikke no
get faktisk Bevis derfor. Der var adskillige lærde og
dygtige Mænd, der — i Reglen for en kortere Aarrække — virkede her som Lærere og Rektorer for
senere at gaa over i gejstlige Embeder; men at der
skulde være tilflydt Biblioteket nogen særlig Tilvækst
i den korte Periode, da Skolen bestod alene, er vel
ikke sandsynligt.
Anderledes blev det, da Christian IV ved Siden
af sin Faders Skole stiftede sit adelige Akademi. Det
skulde være et Slags Universitet, og her maatte et
godt Bibliotek være nødvendigt. Her var baade Pro
fessorernes og Akademisternes Krav langt større, end
hvad selv en Mønsterskole — thi det var jo Frede')

Forfatter til den „Danske Ordbog", Historiker og Bibliotekar
(1783— 1857), Søn af Professor ved Sorø Akademi, J. C. M ol
bech.
4
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rik I l’s Mening med Sorø — kunde kræve for sine
Lærere og Disciple. Men heller ikke om dette Bib
liotek er det muligt at danne sig et paalideligt Skøn.
Akademiet styredes af en Hovmester; den første
af disse var Just Høg fra 1623—1640. Han var saa vist
ingen Hjemmefødning: England, Spanien, Konstanti
nopel og Ægypten betegner Grænserne for hans Rej
ser, der strakte sig over 14 Aar. Han var en fint
dannet Mand, sad i Rigens Raad og efterlod sig et
anseeligt Bibliotek, særlig af spanske Bøger. Af et
Katalog,1) som tryktes lige før Branden i 1813, over
den daværende Bogbestand i Fagene Teologi, Filo
logi, Filosofi og Jura (omtrent Halvdelen af det da
værende Sorøiske Bibliotek), og som paa maaske kun
et enkelt Eksemplar nær brændte med dette, fremgaar
det, at Høg har skænket Biblioteket en Række Vær
ker, o. 25 Bd.; af et Regnskabsbilag ses, at hele Ga
ven var paa o. 50 Bd. En af Professorerne, Stephan
Stephanius, var ogsaa Bogsamler, men hans Bibliotek
solgtes, da hans Enke var fattig; og da der ikke var
nogen, der havde Sans for at bevare det for Landet,
gik det til Sverige! Fra Hovmestrene Henrik Ramel,
Falk-Gjøe og Jørgen Rosenkrantz fik det derimod
Boggaver, ligesom den lærde Adelsdame, Birgitte Thott,
Senecas Oversætter, som levede i Sorø, testamente>)

Det er udarbejdet af daværende teologisk Kandidat W. H. Hei
berg, senere Præst i id i Norge, dengang Huslærer hos A m t
mand Stemann i Sorø. Molbech beretter, at Opsynet over
Sorø Akademis Bibliotek var overdraget ham 3—4 Aar før
1811; antagelig har det været kort eiter 1805, da den tid
ligere Bibliotekar, Professor ved Akademiet C. A. Borch (han,
hvis Datter Charite blev gift med Digteren Fr. Paludan M ül
ler) døde.
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rede det sit Bibliotek (o. 38 Bd. i Heibergs Kat.).
Frederik III har dels skænket Værker, dels bestemt,
at hvad der blev tilovers fra Akademiets Enkepen
sionsfond skulde anvendes til Bogkøb. Bibliotekar
var Professoren i Veltalenhed.
Ret meget andet om dette Biblioteks Bogbe
stand ved vi ikke. Det væsentligste maa vi gætte
os til af det omtalte halve Katalog. De som Gaver
før Aar 1700 anførte Værker beløber sig til op mod
200 Bd. Hertil kommer vel den største Del af de
Værker, der — udkomne før 1700 — ikke er Gaver,
men købte til Biblioteket; det er noget over 1000 Bd.
(disse to Grupper tilsammen fordeler sig saaledes:
Teologi o. 500 Bd., Filologi o. 300, Filosofi o. 70,
Jura o. 300). Hertil maa endvidere lægges en Del
Bøger, som ikke staar i Heibergs Katalog, men er solgt
ved en Auktion i 1762 paa selve Akademiet.1) Af Bø
ger, trykt fø r 1700, solgtes o. 300, hvoraf over Halv
delen Folianter. (De fordeler sig saaledes: Teologi o.
50, Filologi o, 50, Filosofi 4, Jura o. 200). Man
tør maaske uden alt for store Fejl slutte, at det sam
lede Antal Bind for disse Fag har været omkring
1500, og at det samlede Bibliotek har været noget over
2000 Bd. Thi Teologi, Filologi og Jura har i Slut
ningen af det 17. Aarhundrede sikkert været langt
talrigere repræsenteret end Historie, Geografi, eksakte
Videnskaber og Datidens „Skønlitteratur“ (og af disse

0

En Oprydnings-Auktion (som vel var offentlig, men hvor Kø
berne væsentlig var Akademiets Embedsmænd og Akademi
sterne). A t det var en saadan fremgaar vel af, at der af de
4 ovennævnte Faggrupper kun sælges 40 Bind fra Tiden ef
ter 1700.
4e
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Grupper blev der da ved den omtalte Auktion ogsaa
kun solgt o. 100 Bind ialt).
Det bør maaske i denne Sammenhæng nævnes,
at Akademiet i 1641 fik sit eget Trykkeri (det havde
indtil da brugt omvandrende Trykkere, som kom der
til, naar der var noget at gøre). Den første, Henrik
Kruce, har trykt Stephanius Udgave af Saxo; fra den
sidste, Jørgen Haatsch’s Officin, udgik Birgitte Thotts
Oversættelse af Seneca.1) Man tænkte ogsaa paa at
anlægge en Papirmølle.
Men da i 1665 de to sidste Akademister forlod
Sorø, var Akademiets Liv udslukt; det havde i Aartier lidt af økonomisk Tæring. I 1691 oprettedes som
en Slags Afløser et ridderligt Akademi i København,
og herhen flyttede man da en Del af Sorøbiblioteket.
Om det saaledes fjernede senere er flyttet tilbage, og
i saa Fald i hvor stort Omfang, ved man imidlertid
ikke med Vished, og der er altsaa Mulighed for, at
der ad denne Vej er udskilt Værker fra Sorøbiblio
teket, uden at man kan kontrollere hvilke eller hvor
mange.
Efter Oprettelsen af Frederik V’s Akademi (1747)
fik Biblioteket straks en betydelig Boggave, idet den
norskfødte Diplomat Niels Griis ved sit Testamente
havde delt sin værdifulde Bogsamling mellem Tyske
Kancelli (Udenrigsministeriet) og Akademiet.
Griis2) (f. 1672) havde virket i Holland, med et
Par Afbrydelser paa nogle Aar, fra 1704 til sin Død
*)
-)

Bogtrykkerne i det 18. Aarh. var Jonas Lindgren, 1756- 89,
og F. H. Lillie fra 1789.
De følgende Oplysninger er tagne af L. Daae: Niels Griis —
Dansk-Norsk Envoyé i Haag. 1 Norsk Hist. Tidsskr. 2. Række,
VI. 1888.

Sorø-Tryk fra Kruces (4), Haatschs (3) og Lindgrens Trykkerier (1 og 2),
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i November 1746. Han var ugift og dyrkede ivrigt
sine boglige Interesser, der gjorde ham til Bogsamler
i ret stor Stil. Om hans Bibliotek skriver den hol
landske Filolog Sigebert Havercamp (1.683-1742) i en
Dedication til G riis: „. . . Itaque his (sc. historicis),
inter reliquos selectissimos ex omni studiorum voluptate libros selecta cura congestos, merito præ ceteros
splendet bibliotheca, non tamen ut solo ornatu placeat
et laudatorum ad sese trahat oculos, sed ut domini
et amicorum usui pateat.“ Det kan — i knap saa
elegante Vendinger — gengives: „. . . Derfor er det
ogsaa disse (ni. de historiske Værker) — midt iblandt
alle de øvrige sjelden udsøgte Bøger, der, med ud
søgt Omsigt samlede sammen fra ethvert Felt, lokker
til Studium — som med fuld Ret og fremfor alle de
andre Bøger, gør denne Bogsamling glimrende; dog
ikke saaledes, at den alene ved sin ydre Skønhed
fryder dem, der priser den, og drager deres Blikke
til sig, men saaledes at den staar til Raadighed til
praktisk Udnyttelse for sin Ejermand og hans Ven
ner.“ Og i et Brev til den lærde Rektor i Ribe Christian
Falster kalder han ham „v ir humanissimus et eruditorum cultor eximius, splendidæ bibliothecæ posses
sor", „en fint dannet Mand, der i fortrinlig Grad
ynder lærde Mænds Omgængelse, og som ejer et
glimrende Bibliotek.“
Som ung Mand besøgte Terkel Kleve, senere
Klevenfeldt1) ham i Haag og skriver om Biblioteket,
at det „ikke er saa stort, som kostbart af adskillige
store Verker . . . en stor Samling af autores in usum
i)

(1710—77) en fremragende Gransker og Samler af den danske
Adels Slægtshistorie.
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Delphini,1) hvoriblandt han havde betalt Cic. Libri
Orat. med 50 Gylden . .
Selv fortæller Griis i et
Brev af 1735 til Gram, at det bestod af omtrent 900
Folianter, 900 Kvarter, og mindre Formater „i Pro
portion". Dette skulde testamenteres til offentlig Brug:
de „politiske Skrifter“ til det „Tyske Cancelli“, men
den væsentligste Del til Universitetsbiblioteket; paa
Grams Tilskyndelse bestemte Griis imidlertid den
sidste Del til Sorø Akademi, hvor den ogsaa kom
ved hans Død 1746. Bindtallet af de Værker, der
falder ind under det Heibergske Katalog, er ialt o.
1200 Bind, (Teologi over 400, Filologi o. 475, Filo
sofi o. 150, Jura o. 170). Hvad de Fag, som ikke
er medtaget i det trykte Katalog, angaar, da ved vi
altsaa kun af Havercamps Udtalelse, at den historiske
Samling var et af Bibliotekets bedst udstyrede, men
hvor meget af den, der gik med under „politiske Skrif
ter“ (hvortil den Gang delvis regnedes juridiske), vides
ikke. Daae beretter, at et historisk Værk2) findes i
et Bibliotek i Oslo, hvert Bind forsynet med et Ex
libris3) med følgende Indskrift: „Legatus Academiæ
Soranæ ab illustrissimo & Excellentissimo Dno Nicolao Griis, Equité etc. etc.“ „Testamenteret Sorø Aka
demi af højberømmelig og højfornemme Hr. Niels
Griis, Ridder, o. s. v. o. s. v.“ Dette Værk er solgt fra
Akademiet ved en Auktion, som nedenfor skal omi)

-)
:l)

Forfattere (græske og latinske) „til Dauphin's Brug“ , d. v. s.
Udgaver, som var beregnede til Brug for den franske Kron
prins.
Jean de Serres: Inventaire général de l’histoire de F ra n ce ...
1— IV. Paris u. A. 8vo.
Ejennærke, der indklæbes i Bøger, ofte dekorativt udsmykket
med Tegning af Vaabenmærker eller Symboler.
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tales, og købt af Landsdommer Peder Kraft, Akade
miets Inspektør, og er altsaa senere havnet i hans
Fødeland Norge. Akademiets Bibliotek ejer en Ud
gave af den latinske Forfatter Plinius’ Værker (i Fo
lio, 2 Bd., Paris 1723) med samme Indskrift; den
blev solgt ved samme Auktion, men er senere ved Køb
eller Gave kommet tilbage til Biblioteket. Indtil v i
dere er det de eneste kendte Rester af dette fine Pri
vatbibliotek, samlet i det Land, der i det foregaaende
Aarhundrede havde været førende paa Bogtrykkets
Omraade.1)
I 1749 testamenterede Biskop Londemann Rosencrone ligeledes sin Bogsamling (o. 1700 Bd., over
hvilke findes et Katalog, Kbh. 1750), til Akademiet.
I Biblioteket optoges o. 1350 Bd. (Teologi o. 300,
Filologi o. 670, Filosofi 10 og Jura 8. Af Værker,
henhørende til de Fag, der ikke er katalogiseret af
Heiberg, hører o. 200 Bd. til Historie, Antikviteter
o. 1., 50 til Geografi, op mod 100 Bd. er spredt paa
Matematik, Naturvidenskaber og Skønlitteratur). Ialt
o. 125 Bd. er tilsyneladende sporløst forsvundet;
Resten er solgt som Dubletter ved den føromtalte
Auktion 1762.
Endelig modtog Biblioteket ved Holbergs Død
1754 ogsaa hans Bogsamling, tillige med 1000 Rdl. til
dets Forøgelse, efter at han allerede i Aaret 1751 havde
bestemt 100 Rdl. aarlig til Indkøb af Bøger til Aka
demiets Bibliotek; disse tilkøbte Bøger skulde tillige
med hans egne danne en Samling for sig selv under
Navnet Bibliotheca Holbergiana. I 1755 bestemte
i)

Det kunde have sin Interesse at vide, om der kendes flere Vær
ker med dette Exlibris.
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Kongen, at de Dubletter, der fremkom ved Gave,
maatte sælges, saaledes at overalt de bedste Eksem
plarer bevaredes, selvom Holbergs paa den Maade
maatte vige Pladsen. Denne Auktion giver os nye
Oplysninger om Holbergs eget Bibliotek. Samtidig
faar vi gennem disse to Auktioner Besked om Dub
letsalg af o. 500 Bd. af de Fag, der ikke er kata
logiseret hos Heiberg (foruden de ovennævnte o. 350
fra Londemanns Bogsamling).
Nogle spredte Værker er skænkede af Christian V il
og enkelte Privatmand. Fra det 18. Aarh. maa næv
nes en Gave paa o. 50 Bd. fra en lærd Præst, Niels
Jensen Albek til Munkebjergby-Bromme.1)
Fra Heibergs Katalog kender vi af Bibliotekets
Bogbestand i 1813 4570 Bd. med o. 1000 Fol., o.
1200 4 to, o. 1600 8vo og o. 750 12o (o. 1600 Bd. Te
ologi, o. 1600 Bd. Filologi, o. 400 Filosofi og o.
900 Jura). Da hele Biblioteket i 1813 anslaas til o.
10,000 Bd., har den Del af det, som Heibergs Kata
log ikke medtager, sagtens været ligesaa stor, op mod
*)

Kirkehistorikeren Holger F. Rørdam skriver i Kirkehistoriske
Samlinger, 4. Række 1, S. 638 f. om Albek. Han var født i
København 1728, blev teologisk Kandidat 1749 og 1757 (efter
et Par Aars Virksomhed som uordineret Kateket ved Nikolaj
Kirke i Hovedstaden) ansat som Sognepræst i ovennævnte
Kald. Han blev gift med Christiane Sofie Brorson, Datter af
Præst ved Nikolaj Kirke i København, Nicolaj Brorson, Sal
medigterens ældste Broder. Han har gjort betydelige Samlin
ger til Danmarks Kirkehistorie, især fra Midten af det 18. Aarhundrede, og ogsaa syslet med Danmarks Præstehistorie. Hans
Bøger og Manuskripter solgtes efter hans Død i Munkebjergby:
Auktionskatalogen omfatter o. 1300 Bd. og et Par Hundrede
Manuskripter foruden den Del, han altsaa har bestemt til Sorøbiblioteket.
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5000 Bd. For disse Fags Vedkommende kender vi
nu fra Dubletsalget, fra Londemanns Katalog og fra
— endnu ikke afsluttede — Undersøgelser i Akademi
ets Regnskaber: o. 1000 Bd. historiske og antikvariske,
o. 125 geografiske og o. 700 fordelte paa Naturfag, Me
dicin, Skønlitteratur, Litteraturhistorie o. s. v., ialt o.
1825 Bd., heri ikke medregnet Tidsskrifter, Samlings
værker af blandet Indhold og Aviser.
I 1807 besøgte Molbech Sorø og helligede dette
Besøg det Afsnit af sine „Ungdomsvandringer“ , som
har Undertitlen: „Breve fra Sorø 1808“ (altsaa før
Akademiets Brand 1813). Han giver sif Indtryk af
det gamle Bibliotek saaledes: „Ligesom Sorøe Kirke
endnu staar heelt og holden i sin gamle Skikkelse
som et herligt, talende Minde fra Klosterets Tid; saa
ledes staar Biblioteket hartad som den eneste Lev
ning, hvorved man endnu kan erindre sig et fordums
Academie. Denne Bogsamling er udvalgt og betyde
lig. Den fortiente større Agt og Omsorg end hidtil,
da Stedets Beliggenhed kunde giøre den bekvem til
Afbenyttelse for Mange, som have for langt til Ho
vedstaden. Den bevares i et skiønt og rummeligt
Værelse, og Bøgernes Udvortes er for Størstedelen pyn
teligt. Bindenes Antal beløber sig til henved 10000,
og i Hr. Prof. Nyerups Pilegrimsvandring1) kaldes
dette Bibliotek „den største og talrigste Bogsamling
i Danmark udenfor København;“ . . . Hr. Candidat Hei
berg, hvem Opsynet over Academiets Bibliotek for tre
eller fire Aar siden blev overdraget, har forfattet en
!)

[Rasmus] Nyerup [Litterærhistoriker og Bibliotekar (1759—
1829)]: M in Pillegrimsrejse til Sorø i August 1806 med nogle
Træk til en Afridsning af Sorøs lærde Tilstand nu og fordum.
Kbh. 1807.
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Fortegnelse over denne Bogsamling, der nu synes at
være i temmelig god Orden. Efter hans Sigende er den
ogsaa i de sidste Aar blevet forøget ved Suppleringer
og nye Værkers Tilkiøb; thi en lang Tid var Bibliotekets
Forøgelse reent standset, og efter Griises, Holbergs og
Rosenkrones Tid har den i det Hele været ubetyde
lig. Biblioteket ejer derfor sin største Skat i ældre
Værker, og er især rigt i den gamle klassiske og i
den historiske Litteratur; dog heller ikke de øvrige
Fag er tomme. Fra Rosenkrones Donation har det
en stor og betydelig Samling af nyere, latinske Dig
tere. Blandt de faa Haandskrifter, her giemmes, har
jeg fundet en ikke meget ny Papirscodex af sjælland
ske Lov, og Begyndelsen til et dansk juridisk Lexi
con af Kofod Ancher fra A-H. Forresten giemmes
her den berømte Sorøiske Tavle, forfattet omtrent
1524 under Abbeden Henrik Christensen. Den inde
holder en fuldstændig kronologisk Fortegnelse over
Klosterets Abbeder; en anden over de mærkeligste i
Sorøe Kirke Begravede indtil 1300, og den Absalonske Families for vor Historie høist vigtige Slægtre
gister. .. Endvidere bevares i Biblioteket . . . tre me
get vel malede Portrætter af Meursius,1) Griis og Hol
berg. Det sidste er af uskatteerlig Værdie, da det
er det eneste Originalmaleri, som haves af den nyere
danske Litteraturs Fader2) . .. Endelig findes paa Bib’)

2)

Hollænderen Johs. M. (1579— 1639), Professor ved Sorø Aka
demi fra 1624 til sin Død. Hans Mindetavle ses i Kirkens Ho
vedskib paa en Sydpille.
Originalen var malet af den svenske Maler Roslin, før han
rejste til Frankrig. En Kopi (maaske ogsaa malet af Roslin)
findes endnu paa Akademiet (se: Th. A. M üller: Holbergportrætter. Kbh. 1918. S. 69 ff.).

60

Alfr. Glahn:

lioteket et jernbeslaget Egeskab, hvori giemmes en
betydelig Samling af Klosterets og Acadetniets æld
ste Skiøder og andre Brevskaber.“
Men den 11. Juni 1813 udbrød der Ild i Akade
miets Hovedbygning, hvor Biblioteket stod, og det
blev saaledes Luernes Rov. Man har hidtil troet, at
kun et Par Bind var reddede, støttende sig paa føl
gende Ytring af Lektor ved Akademiet Peder H jort:1)
„ . . . den eneste Bog, som freistes fra denne Brand,
var Th. Chr. Bruuns samlede poetiske Skrifter, 6 Bd.
1812 (!), der var som en Nyhed udlaant til Dr. Som
mer.“ Det er i høj Grad misvisende. Paa en Liste
over Bøger, der (som udlaante) undgik Ødelæggel
sen, nævnes kun 3 Bd. af dette Værk (3, 5 og 6),
og da Fortegnelsen omfatter ogsaa Fortsættelser, som
kom efter Branden, er det kun 3. Bd. (udkommet før
Branden), hvis Redning kan tilskrives Pastor Som
mers Smag for Th. Chr. Bruun, som Hjort her har
moret sig med at stikle til (de senere Bd. kom først
efter Branden). Et saadant ufuldstændigt Eksemplar
har virkelig staaet i Biblioteket indtil for nylig, men
er, da Biblioteket havde et meget smukt og fuldstæn
digt Eksemplar, senere solgt, uden at man nu anede,
at Bindene skulde være den eneste Levning fra det
gamle Bibliotek. Dette er ogsaa meget langt fra at
være Tilfældet. Der findes, som nævnt, en Liste, nu
i Landsarkivet, i sin Tid indsendt af Stemann til Aka
demiets Direktion, omfattende de efter Branden af
leverede Værker. Af disse eksisterer endnu 136 Bd.
i)

Peder Hjort, „Udvalg af Breve... Ny Samling, Kbh. 1869.“
S. 120. Fodn. — Han var almindelig bekendtsom Forf. af Læ
sebogen „Den danske Børneven“ .

Bindtyper fra det i 1813 brændte Bibliotek, indbundne i Sorø — undtagen Pergamentbindet
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(9 Fol., 41 4to og 86 8vo), som kan paavises at
have tilhørt det ældre Bibliotek. De viser inden for
visse Grupper ensartede Indbindinger (aldeles gennemgaaende Skindbind), og gør det maaske muligt
senere at finde Bøger, som efter at være udlaante
fra Biblioteket overhovedet ikke er leverede tilbage. To
Bind er saaledes fundne i det nuværende Bibliotek, som
paa Grund af Indbindingsmaade, Stempler, Rygsedler,
Forsats o. a. maa anses for at have været Biblio
tekets, og Slutningens Rigtighed fik for det enes Ved
kommende en uimodsigelig Bekræftelse, ved at der
var en Stump tilbage af et afrevet Exlibris ( '/2 cm2),
som viste, at det var Holbergs. Bogen er anskaffet
for de af Holberg dertil bestemte Penge i selve hans
Dødsaar. Ogsaa den anden tør anses for ægte, da det
ses af Regnskaberne, at den er anskaffet til Bibli
oteket. Der er i Biblioteket ogsaa fundet en Række
Bind, som af Stemplerne kan ses at være indbundet
i Sorø, ligesom det viser sig, at Bogbinder Has
lund, som nu indbinder for Biblioteket, har en Del
Stempler, der genfindes paa det brændte Biblioteks
Bøger fra 1750 og senere.1) Det fremgaar af disse
Rester, at Biblioteket har været velholdt, og Bin
dene er solide og prægede af en vis værdig Stil.
Men disse Rester faar en til saa meget mere at be
klage, at alt det andet gik tabt.
*
*
*
9

Dette forklares ved, at der fra 1750 til Dato, ca. 175 Aar, kun
har været 6 Bogbindere, som indbandt for Akademiet: Hen
rich Grono i o. 40 Aar, I. C. Mørchmann o. 5 Aar, A. With o.
50 Aar, Koop o. 25 Aar, Haslund sen. o. 30 Aar og Haslund
jun. paa 20. Aar.
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Ovenstaaende er jo ret beset kun en Indledning
til det egentlige Emne; men dels er dette historiske
Tilbageblik af en vis almindelig Interesse, dels maa
den, der vil forstaa det nuværende Biblioteks Udvikling,
kende Forhistorien. Der er ingen Tvivl om, at det
gamle Biblioteks for den Tid ret storslaaede Karakter
har øvet en hypnotiserende Virkning paa dem, der
bestemte Bogkøbene til det nye i de første 25 Aar,
saa at man bevidst stræbte efter ikke blot at faa et
videnskabeligt Apparat for Akademiets Lektorer og
Studenter, men ogsaa at skabe et Bibliotek, der rum
mede Sjældenheder, der nu nærmest maatte betrag
tes som hørende hjemme i et Bogmuseum, altsaa et
„lærd“ Bibliotek i den Tids Forstand, en Fjer i Hatten
for den nye Institution.
Da Akademiet blev genoprettet i 1822, blev man
nemlig snart betænkt paa at skaffe det et Bibliotek.
Den 31. Maj 1823 — tilfældigvis Datoen for Opret
telsen af Frederik I l’s Skole — bevilgedes der 2000
Rdl. til Indkøb af de nødvendigste Værker. I de 10
næste Aar skulde der anvendes 600 Rdl. aarlig til
løbende Bogkøb; men ud over dette bevilgedes der
ofte ret store Summer til ekstraordinært Køb paa
Auktioner, paa hvilke navnlig i disse Aar fremkom
betydelige Bogsamlinger. Man har flere Vidnesbyrd
om, med hvilken Interesse de omfattedes. I Peder
Hjorts „Udvalgte Breve“ I S. 118 f. n. læses under
11. Nov. 1822: „ . . . Paa Aristoteles1) skal jeg være
opmærksom, saafremt Auktionen efter Kali virkelig
finder Sted. Men det er endnu uafgjort, da Anti*)

Opera omnia, Basil, apud Joh. Bebelium 1531, som blev købt
for 7 Rd.
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quaren Nestler i Hamburg staaer i Underhandling om
at kiøbe hele Bibliotheket. At der ikke skeer Mere
for at skaffe dem i det mindste nogle Bøger i Sorøe,
hidrører derfra, at Akademiets Kasse er bleven saa
stærkt angreben ved alle de havte Udgivter, at man
maa lade den fyldes igien, førend man tager mere
deraf, end det for Øieblikket AUernødvendigste.
. . . jeg er
Deres
[I. P.J Mynster.1)
I Landsarkivet for Sjælland findes endvidere føl
gende Brev fra Universitetsbibliotekar Rasmus Nyerup til
Akademiets Direktør Tauber, der tillige var Bibliotekar:
„T il Bogkjøb paa den Lembkeske Auction fik jeg først
Ordre fra Engelstoft... og siden fra Her. Directeuren
selv... Jeg raaber i den Anledning T rium phl Victoria!
Det Sorøeske Bibliothek ejer nu sine Suhmske Qvarter, sin Minerva og Skandinaviske Selskabs Acta —
alt for Røverkjøb. Minerva er komplet ab initio [fra
Begyndelsen]; thi der var en Trykfejl i Aarstallet, som
voldte, at Ingen bød. Og af Skandinavisk Museum
var Aargangen 1802 med; som det ellers er plattendings umulig at faae. Nu var jeg tilfreds, at jeg var
af med dem før den moldenhaverske Auction begynder.
Eller maaske de heller vil, at de bliver liggende indtil
beme[l]dte Auctions Udbytte kommer med. I al Fald
skal jeg vel bestille Kasser til at transportere dem i.
raptim et currente calamo2)
Nyerup.“
d. 20. Nov. 1824.
>)

-)

Medlem af Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler;
han var forøvrigt den Gang kun I. Kapellan ved Vor Frue
Kirke i København.
I Hast og med løbende Pen.
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Hvem skulde tro, at denne ungdommelig fyrige
Bogelsker var midt i 60’erne! I Grundtvigs og Ingemanns Brevveksling skriver førstnævnte under 4/l2
24: ____ i disse Dage, som forløbe mest ved Avktjonsbordet over
Moldenhawers
Bøger, hvor de
britiske Pund
Sterling spøge,
saa knap Sorø
Akademi, end
sige da Kapella
nen paa Amager,
kan komme til
Orde. Determin
Lykke, at hvad
jeg helst vil have,
er der faa eller
ingen Kommis
sioner paa, saasomlrenæus, Ge
sta Dei per Francosogsligt,hvor
af jeg har faaet
Bernardini Busti: Mariale. Koberger,
en Del og venter Nürernb. 1503. Forlagsb. med Guldtryk.
mere..
Saaledes blev der paa Auctioner i Aaret 1824 købt
for over 850 Rdl.; paa Abraham Kalis alene for 500
Rdl., lutter Folianter, 165 i Tallet, deriblandt mange
gamle til dels sjældne Tryk, bl. a. 4 Inkunabler.1)
t)

o: Vuggetryk, saaledes kaldte, fordi de stammer fra Bogtryk
kerkunstens Barndom, i de fleste Lande Tidsrummet til ca. 1500,
i Danmark til 1550.
5
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Paa Moldenhawers købtes bl. a. Worms Runir og
andre antikvariske Arbejder i ét Foliobind med For
fatterens Tilegnelse til Birgitte Thott og med hendes
egenhændige Navnetræk.
Disse Indkøb bærer i høj Grad Præget af at være
fremkaldte af Tanken om at genoprette det ved Bran
den tabte, idet der i det hele købtes mange gamle
Bøger.
løvrigt købtes der i de første 5 Aar mest filologi
ske Værker, og Resultatet kunde let være blevet en Blan
ding af Planløshed og Ensidighed. Men et Stød i en an
den Retning fik Biblioteket ved en storslaaet Gave fra
den kendte Mæcen Johan v. Bülow, der havde gaaet
paa Akademiet 1768—71, hvad han aldrig glemte,
og senere fra 1773—93 er kendt som Kronprins Fre
derik (VI)s Lærer. Hofmarchal og Raadgiver. Efter
at være falden i Unaade, da Kronprinsen i Længden
irriteredes af hans noget formynderagtige Væsen og
ønskede at følge sit eget Hoved, levede han tilbage
trukket paa Sanderumgaard paa Fyn. I en Ansøg
ning til Kongen opgiver han i Aarene 1800— 1822 at
have anvendt 41000 Rdl. til Understøttelse af viden
skabelige Rejser og Udgiverforetagender.1)
>)

En Opregning af disse findes i Erslevs Forfatterleksikon. Han
tilføjer i denne Skrivelse følgende: „Jeg har ovenfor næv
net, hvad jeg med saa megen sand Glæde har ydet til Oplys
nings Fremme fra dette Aarhundredes Begyndelse, uden at
nævne det, som jeg i 7 Aar forud har udgivet i samme Hen
sigt; thi jeg har ikke optegnet det, men begyndte først der
med, da ublide Rygter bleve m ig bekjendte, som at jeg var
formeget paaholden, denne uforskyldte Beskyldning vilde jeg
ikke tage med mig i Graven, og derfor nøjagtig, efter den Tid,
har optegnet disse Udgifter for at kunne fralægge mig den,
hvis det behøvedes. Man har troet, fordi jeg levede tarvelig
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Han var rigt gift og havde aldrig nydt nogen Pen
sion. Kongens Uvillie tabte sig efterhaanden, og han
naaede til den højeste Rang og blev Ridder af Ele
fanten 1817. 1 Pengekrisens vanskelige Aar led han
imidlertid store Tab, og Anledningen til hans oven
nævnte Skrivelse til Kongen var, at han ansøgte om
en Pension, som bevilgedes ham med 2000 Rdl. aarlig. Til denne sin usikre Situation sigter han i sit
Svar paa en Takskrivelse fra Direktor for Sorø Aka
demi, Tauber, i Anledning af, at Malling havde med
delt denne, at Biilow tiltænkte Sorø Akademi sit Bib
liotek, naar han var død. Begyndelsen af dette Brev
skal citeres her, da det er et smukt Udtryk for hans
beskedne og redelige Karakter og for hans Følelser
over for Akademiet:
„Den Tak, Deres Velbaarenhed, ved ærede Skri
velse, er saa artig paa det sorøske Aca[de]mies
Vegne, at bringe mig, for min Bogsamlings Indlem
melse i Fremtiden i Sammes Bibliotek, kan jeg
ikke modtage, da jeg endnu ikke har fortient den
— hvis det ellers er en Fortjeneste at udrette det
Gode man kan for det almene Bedste — Vistnok
har jeg tiltæ nkt min Bogsamling til det for mig kiære
og uforglemmelige Sorøe, hvis ikke uforudsete Hin
dringer — det jeg dog ikke formoder, skiøndt [de]
vel muligt kunde indtræffe i disse vanskelige Tider —
forbyde det — hvilket vilde giøre mig hierteligt ondt.
Det er mig kiært, at De har vel modtaget de
i alle Henseender, hvad inin Person angaaer, at jeg var gjer
rig. Menneskene ere ikke anderledes, og jeg tilgiver dem den
Uret, de har gjort mig, da m in Samvittighed frikjender m ig
for al Egennyttighed, og da ingen kan bedre bedømme mig
i den Henseende end Deres Majestæt Selv."
5'
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franske Memoirer, som jeg blev underrettet om, at
man ønskede til Akademiets B ibliotek...“ 1)
Den Boggave, som tilfaldt Akademiet ved Billows
Død 1828, er Kærnen i dets Bibliotek, og vilde være
en Pryd for enhver Bogsamling. Den bestod i o.
200 Folianter og over 600 Kvarter og talte ialt o.
5000 Bd. foruden Piecer og Smaatryk. Folianterne
og Kvarterne repræsenterer navnlig Naturhistorie, vi
denskabelige Rejser og Kunst.
Det, der udmærker denne Samling, er vel nok sær
lig de mange Pragtværker og skønne Bind. Et Ud
valg af de sjældneste og smukkeste staar nu opstil
let for sig selv i Skabe. Dette Udvalg tæller omkring
100 Folianter, 80 Kvarter, over 200 Oktaver og o.
40 Duodezer. Til en Karakteristik kan tjene følgende
Eksempler, især nordiske Værker, og som et fælles
Træk skal fremhæves, at det alle er lydefri Eksem
plarer, de fleste næsten ubrugte og mange trykt paa
Skrivepapir.
I Fol. eller 4to: Regenfuss: Konkylieværk (1758)
1. Bd. i Helskind, Titelkobber, Vignet og Slutvignet
i rødt, Kobberne herligt haandkolorerede; 2. Bd.s
Kobbere i løse Blade, ligeledes haandkolorerede; der
til en fuldstændig Samling af alle Kobberne til begge
Bind i sort paa løse Blade.2) O. Fr. Müller: Zoolo
gia danica (1798). Wahl: Symbolæ botanicæ I—III
(Helbind med prægtige Borter), og Eclogæ Ameri
cana. Thurahs Danske Vitruvius og Hafnia Hodi>)
'-)

En særlig Gave paa ca. 50 Bd.
Hvor kostbar Udgivelsen af dette Værk har været, fremgaar
af, at Frederik V — foruden hvad Teksthonorar, Trykning,
Papir o. s. v. kostede — lod udbetale ca. 20000 Rdl. til Kob
berstikkeren Regenfuss, efter hvem Værket har Navn.
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erna, Resens Atlas (købt 1742 af Klevenfeldt i Am
sterdam paa den Rejse, hvor han besøgte Griis; her
mangler desværre Titelblad, Kongens Portræt og et
Billede af Kronborg). F. L. Norden: Voyage d’Egypte
et de Niibie (1755).’) Grønwold : Frederik V’s Rejse
(1749).
En særlig kunstnerisk Interesse knytter sig til
Wandals Jægerspris, i hvis andet Bind Haandtegninger af Clemens, som denne har foræret Bülow,
er indsat i Stedet for Stikkene, medens et særligt Bind
(foræret B. af Thorkelin) indeholder de fleste af de
øvrige Stik. Niels Krags Annales (Langebeks Eks
emplar, foræret ham af Gram). Snorre (1777) og
Niels Slange (1749) (begge i rødt Skind og Mester
bind) o. m. a.
8vo. Af disse er et Hundrede mærkelige ved de
res rige Variationer af Borter paa Siderne, desuden
er der et halvthundrede Smaabøger i Silke og Fløjl;
nævnes kan: Horats Værker 1—2, London 1733—37
(hele Værket kobberstukket, indb. i rødt Maroquin).
Vergils Værker (Rotterdam 1756), en engelsk Over
sættelse af Lodbrogsqvida, trykt paa Pergament og
endelig 1. B. Schellern: Beschreibung von Lappland
. . . Jena 1713, indbunden i rødt Maroquin med
Carl X II’s Bogstempel paa Bindet, C(arolus) P(rinceps) H(aereditarius) S(ueciae) [Karl, Kronprins af
Sverige] sammenslyngede; af saadanne Karl XIIBind findes i Sverige kun faa, i Danmark vistnok
kun dette.
Som Kuriositeter kan nævnes Auktionskataloget
over Mirabeaus Bogsamling Paris 1791 og Desèze:
*)

Vistnok det prægtigste Bogtryk, der er udgaaet fra Danmark.
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Défence de Louis prononcée à la Barre de la Con
vention Nationale Paris 1793.1)
Blandt Duodezerne bemærkes særlig en Række
smaa franske Maroquinbind med det danske Vaaben
paa Siderne, en enkelt af dem siges at stamme fra
Christian den V ll’s Besøg i Paris (1768), hvor det
blev ham foræret; de har meget fine Kobberstik og
er delvis trykt hos Didot, Datidens fineste Bogtryk
ker, og de vurderes af franske Samlere saa højt, at
denne Snes Bind efter Sigende let vilde staa i flere
Tusind Kroner.
Til Biilows Samling hører sikkert ogsaa et Eks
emplar af Voltaire: Epitre à sa Majesté le Roi de
Dannemark. Sur la liberté de la presse accordée dans
ses Etats, Cop. 1771 [Brev til hans Majestæt Kongen
af Danmark. Om den Trykkefrihed, der er tilstaaet
i hans Riger og Lande]: den er trykt helt igennem
med Guld.
Til Samlingen hører desuden en Række Sange,
trykte paa Silketøj, indbundet i Pløjl, samt en Kort
samling, hvoraf kan fremhæves et stort haandtegnet
Kort over Skaane, sagtens tegnet med Felttoget 1788
for Øje. Utvivlsomt stammer ogsaa fra ham tre min
dre Kort, trykt paa Silke, et Europaskort og de to
Halvkugler, alle tre med islandske Benævnelser, trykt
i Danmark, antagelig fra Begyndelsen af det 19. Aarh.,
samt 6 store Kort, ligeledes trykt paa Silke, de fire
stukne af den bekendte hollandske Kortstikker Nico
lai Visscher (o. 1650— 1700?), et over Italien af Nie.
Sanson (o. 1700), og af Rich. Bennet et Kort over
i)

„Forsvar for Ludvig (XVI), ført for Nationalkonventets Skranke“
af den dygtige Sagfører Desèze, som udførte dette farlige
Hverv med stort Mod og glimrende Veltalenhed.

Bind fra Bülows Bogsamling, rødt Maroquin. 1) Den nye Psalmebog, Kbh. 1778.
2. Folkeeventyr, samlede af Grimm, Kbh. 1823. 3. Jacquin: . . . Chymie, Wien 1783.
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England med Afstandsangivelser mellem alle Post
stationerne (sikkert fra ca. 1700).
Endelig en Samling af Noder, trykte og haandskrevne (Biilow var musikalsk og spillede selv), samt
en Mappe med Tegninger af Erik Pauelsen, af hvilke
en Del er udgivne i C. W. Schnitler: Norges kunst
neriske Opdagelse... Kria 1920, samt en Samling af
Haandtegninger af fremmede Kunstnere.
Denne Bogsamling repræsenterer fyldigst Tiden
fra 1765 til Bülows Død. Efter hans Bestemmelse
fulgte Malerier af Frederik VI og hans Gemalinde og
af ham selv (malede af Jens Juel), en Marmorbuste
af Frederik VI (udført af Dajon) samt nogle andre
Kunstgenstande med Biblioteket, og ikke mindst maa
nævnes hans Manuskriptsamling, som blandt adskil
ligt, der nu næppe har videre Værd, har rummet me
get af Værdi, af hvilket dog Rigsarkivet paa A. D.
Jørgensens Initiativ i 1880erne udtog en Part!
En særlig Samling af ca. 350 Eksemplarer, der
var skænket Biilow af Forfatterne, er efter hans Øn
ske henstillet i et særligt Skab og maa ikke udlaanes.
Blandt disse findes ogsaa et lille Antal Bind, som
Frederik VI som 10— 11 Aars Dreng forærede ham
med naive Udtryk for Hengivenhed; saaledes læses
i en Originaludgave af Evalds Balders Død, indb. i
Silke med Kronprinsens Navnetræk paa Bindet: „Til
min kiære Ven Bulow Jeg hen lever Din beste Fre
derik 1779 den 23. A-----“
Hidtil havde Rektor, bistaaet af en af ham an
taget Amanuensis, haft den umiddelbare Ledelse af
og Ansvaret for Biblioteket. Disse Medhjælpere havde
ikke haft den fornødne boglige Indsigt og Dannelse.

Sorø Akademis Bibliotek.

73

Den første var Akademiets Skrivelærer, der har sat
sig et udødeligt Minde i to store Folianter, 1. og 2.
Bind af et Katalog over Biblioteket. Fint kaligraferede Titelblade forkyndte paa Latin, at dette var Catalogus librorutn Bibliothecæ Academiæ Soranæ;
begge Bindene helt igennem afstregede med rødt, og
med Angivelse over hver Side af, hvilken Afdelings
Bøger man kunde finde der, — men ikke een Bog
er indført! Man ser sene Tiders
Bibliotekarer henrykt gribe til
denne Kilde til Bibliotekets før
ste Historie, og lange i Ansigtet
slaa op i dem — intet paa disse
Blade af det dejligste svære Papir!
Peder Hjort skildrer i sit Ud
valg af Breve (I, S. 74) Bibliote
kets Ordning som utilgivelig. „Man
Joh. v. Bülows
traf ofte kun Budet, en ældgam
Bogstempel.
mel Bogbinder i Kjøbsteden, som
Udlåner, og ofte kun dennes Svigersøn, halv Bog
bindersvend, halv Skriver hos T[auber]. Deraf fulgte
nye Uordener; bl.a. kom endog Elever fra Skolen,l)
hentede en Stige og toge sig selv Bøger til Låns; iste
denfor Bevis gave de undertiden Hr. Kjølbye, så hed
den forresten skikkelige Fyr, et Nik til Farvel.“
Der var vel paabegyndt et Seddelkatalog, som
nok i Hovedsagen angiver Bogbestanden til 1826, men
som vi skal se, dog ikke er fuldt ud til at stole
9

Ikke at forveksle ined Studenterne, der hed „Akademister“ ,
og som havde Adgang til Boglaan, medens Skolens „Elever“
kun kunde Iaane Bøger med skriftlig Tilladelse fra en Lærer
for hver enkelt Bog.
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paa. I dette Aar blev det imidlertid bestemt, at det
normalt skulde være en af Skolens Lærere, der skulde
være Amanuensis, og fra nu af blev Ordningen den
endnu gældende, at det i Praksis er denne, der er
Bibliotekar, medens det officielle Ansvar og den en
delige Afgørelse vedblivende er Rektors. Den første
faste Amanuensis blev Homers Oversætter, Lektor Chr.
Wüster, som fungerede til sin Død i 1840. Følgende
Skrivelse ved hans Tiltrædelse viser, hvor usikkert
den hidtidige Ordning havde virket:
.Ved senest foretagne Revision af Akademiets
Bibliothek savner jeg endnu følgende Bøger, hvis
Titel findes antegnet paa de i løse Fascikler [Bundter]
gjemte Sedler, som ved Affattelsen af et Katalog har
været mig den eneste Hjemmel for Bibliothekets Ind
hold. — Maaske vilde Katalogerne over Moldenhawers, Kalis og Møllers Auktioner, confererede med
Regningerne, kunne oplyse, hvad der i enkelte T il
fælde er højst sandsynligt, at den, der har forfattet
Sedlerne til Fasciklerne, har skrevet disse efter de i
Katalogerne gjorte Citater, uden at spørge om den
attraaede Bog ogsaa virkelig blev kjøbt til Akademiet(l). I et hvert Tilfælde maa jeg ærbødigst an
mode Hr. Directoren om skriftlig Oplysning betræf
fende de savnede Bøger, for at jeg derom kan gjøre
de fornødne Antegnelser i Kataloget, og selv have
Betryggelse med Hensyn til Ansvar i saa Henseende.
(Herefter følger Titlerne paa 18 Værker, 20 Bd., deraf
4 in fol).
Sorøe Academie, 10. Junii, 1828.

Ærbødigst
Chr. Wüster.
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Nedenunder svares:
.Ovenanførte Bøger, hvis Titler tildeels ved en
Fejltagelse have erholdt Plads i Fasciklerne, anseer
jeg det for rigtigst indtil videre at lade være uregi
strerede, ligesom jeg med Hensyn til Deres Instruks
§ 5 dispenserer Dem fra al Ansvarlighed i saa Hen
seende.
Sorøe, den 10. Junii 1828.

Tauber.
S. T. Hr. Mag. Lector Wüster!
(Paa Foden) Højvelbaarne Herr Director Tauber.“
Svaret bærer ikke just Præg af den bedste Sam
vittighed !
Med Wüster kommer der nu Orden i Sagerne.
Der falder i hans Tid flere betydelige Auktioner. Thorkelins (hvor der købtes et kuriøst Rejsebibliotek i to
som Folianter formede Kasser med Johnsons Poets,
68 Bd., Lond. 1779—81, 8vo, Helskind), Rahbeks og
ikke mindst Miinters, hvor der købtes for en Særbe
villing paa 1050 Rdl. Summen var oprindelig lavere,
men i Peder Hjorts Udvalg af Breve (I, S. 163) for
tæller Hjort, der var Bibliotekets Kommissionær ved
denne Lejlighed, om Forøgelsen:

.(B ille t i Kbhavn), den 15. Marts (1831).

Det er mig en Fornøielse at kunne mælde, at Kon
gen har givet sit Samtykke til, at Sorøe Academie
maa kiøbe for en større Sum paa den Münterske Auk
tion, og jeg er bemyndiget til foreløbigen at tilkien-
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degive Dem, at De gierne kan gaae til omtrent 300
Rbd. over den forhen bestemte Sum1).
Deres M(ynster).
Der erhvervedes ca. 950 Bd., deriblandt mange
sjældne gamle Tryk, baade danske og navnlig uden
landske, saaledes en Valerius Maximus Paris 1510,
adskillige af Meursius’s Værker, Mønt-Værker af Zoëga,
Havercamp og flere, samt filosofiske og skønlitterære
tyske Værker i Originaludgaver fra Tiden omkring
1800. Blandt de danske kan nævnes nogle gamle
Tryk, som Niels Paladius: Hvorlunde et kristent Men
neske skal beskikke sig til Døden, Kbh. 1562; dertil
en Afskrift af P. Resen: descriptio Selandiæ (Beskri
velse af Sjælland).
Wilster fortsatte ikke det Seddelkatalog, der foreIaa ved hans Tiltrædelse, men begyndte et Tilvækst
katalog, der stadig fortsættes. Da han overtog Bib
lioteket, var der o. 2000 Bd.; da han døde i 1840,
var der o. 15000, hvoraf o. 5000 fra Biilows Qave.
Saa indbringende et Tiaar har Biblioteket ikke haft
siden.
Hans Eftermand blev Historikeren C. F. Wegener,
>)

[Hjorts Fodnote]. Denne var 800 Rbd. Iblandt de første Da
ges Bøger (Folianter) var der nemlig flere, som jeg måtte
give dobbelt saa meget for, som vi havde tænkt os hjemme
i Sorø, thi der vare Koinissjonærer fra Christiania, Leipzig, Skot
land, Sverrig, Hamborg etc. Jeg vovede da at handle paa
egen Hånd, forklarede Qeh. Råd Rothe Situasjonen, som han
strax oversaa, og Resultatet blev denne Billet. Siden fik jeg
Kollegers fulde Bifald. Med det samme fik jeg flere kostbare
Gaver, som sødelig hvilede på Gulvet i Direksjonslokalet i et
Bagværelse, satte i Bevægelse, så de fulgte mig i Trium f på
Hjemvejen.“
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som fungerede, til han i 1848 blev udnævnt til Gehejmearkivar. Hvor Wegener regerede, var der Or
den; derom vidner hans fine og faste Haand i Pro
tokollerne, der aldrig før eller siden er ført saa sir
ligt. I 1842 efter 20 Aars Bestaaen blev Bibliotekets
Annuum forhøjet fra 600 til 800 Rdl. (der skulde gaa
75 Aar, før det næste Gang forhøjedes!) Af frem
trædende Auktioner i Wegeners Tid, maa nævnes den
efter Juristen J. H. Schou, hvor der for 36 Rd. 3 M.
erhvervedes Kjøbenhavns Lærde Tidender fra 1720—
1830 uden Defekt i 133 smukke Bd., og Ogerii Ephe
merides, sive iter Danicum, Svecicum... Paris 1656,*)
samt en Række sjældne Bøger fra det 17. og 18. Aarh.
Endvidere i 1847 en interessant Auktion efter Kancelliraad Borch, hvor der købtes op mod 600 Bd.,
særlig mange gode danske Tryk, f. Eks. Frederik II’s
Bibel 1589, Davids Psalter ved Niels Michelsen, Aal
borg 1632, 4 to (efter Resen kun trykt i 30 Eksempla
rer). Huitfeldts Danmarkshistorie, 1— 10, 1595 ff.,
en Del Holbergske Originaltryk og mange Smaatryk
om Struensee og fra Frederik V l’s Tid.
i)

„Dagbøger, eller Rejsen til Danmark, Sverige og Polen“ , en
Bog, som er overordentlig sjælden, og om hvilken allerede
Holberg skriver, at den „formedelst dens Rarhed er saa kost
bar, at den vejes op med Guld.“ Dagbøgerne fra Rejsen i
Danmark omfatter den unge Gesandtskabssekretær Ogiers
Iagttagelser og Oplevelser, som Medlem af den franske over
ordentlige Ambassade, der kom til København for at over
bringe den franske Konges Gratulation til den udvalgte Tron
følger Prins Christians Bryllup i 1634. Denne Del af Bogen
er oversat til dansk og udgivet (i 1914) som XX. Bd. af Clau
sen og Rists „Samlinger af Memoirer og Breve“ . Den inde
holder „et af de vigtigste og rigeste Bidrag til Nordens Kul
turhistorie i det 17. Aarhundrede“ , og er derhos ved sin kvikke
Fremstilling en overordentlig underholdende Bog.
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Wegener begyndte to Kataloger i Bogform, et
systematisk og et alfabetisk, som er fortsat indtil
1912.
Allerede i 1826 sikrede Akademiet sig en Bogsam
ling af samme Størrelse som Billows. Den bekendte
Rationalist, kgl. Konfessionarius, Chr. Bastholms Søn,
Hans Bastholm, en endnu mere indgroet Rationalist,
var Sognepræst i Slagelse, men varetog kun ugerne
sit Kald. Derimod var han fra Ungdommen en iv
rig Samler af al Slags Viden, besat af Bogsamlermani,
og havde paa dette Tidspunkt ved driftig Økonomi
og ved Indtægterne fra Slagelse Avis, som han redi
gerede i en Snes Aar, skabt sig et Bibliotek paa over
5000 Bd. Han tilbød, vistnok paa Foranledning af
Direktor Tauber, der interesserede sig levende for
Akademiets Bibliotek,1) at han paa et senere Tids
punkt vilde afstaa sin Bogsamling til Akademiet mod
til den Tid at faa en Livrente til sig selv og sin Kone,
hvis hun overlevede ham. Overenskomsten blev slut
tet, og tyve Aar senere blev denne Overdragelse sat
i Værk; Bogsamlingen var da paa 7000 Bd., af hvilke
Bastholm forbeholdt sig de 2000 til sin Død. I alt
viste 2000 Bd. sig at findes i Forvejen i Akademiets
Bibliotek, saa at Tilvæksten blev knap saa stor som
ved det Biilowske Biblioteks Indlemmelse. Bastholms
Samling bestod særlig af geografiske, naturhistoriske
og encyklopædiske Værker, men alle Fag var forøv
rigt repræsenterede. Han var en Særling og aande
lig talt en mærkelig Sildefødning af en Polyhistor
paa en Tid, da Udviklingen allerede var saa frem
skreden, at gammeldags Polyhistori var utænke*)

Han holdt saaledes Foredrag for Akademisterne i „Bøgers Brug“ .
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lig.1) Hans Haandbogsamling, o. 500 Bd., gennemtrukne
med hvide Blade, ofte tillige med et Hundrede hvide
Blade anbragte dels foran, dels efter selve Bogen,
er et Unicum i Retning af Formaternes Kamuflering
(fra 8vo til 4to og fra 4to til Fol.) og af Bindenes
Uhaandterlighed og Tykkelse (indtil 20 cm). De skulde
optage hans Tusinder af Notater og resultere i en
kæmpemæssig Almenhaandbog, som han dog følte
oversteg hans Kræfter, men anbefalede Eftertiden at
fuldende paa Grundlag af hans Samlinger af Udpluk
fra mangfoldige Kilder, der i nogle af Værkerne fyl
der det meste af de hvide Blade, medens der i mange
andre af de svære Kvarter kun staar et enkelt Notat.
Denne Vanskabning af en Haandbogsamling har til
lige den Mærkelighed, at han har illustreret den à
la Grangerist.2) Der er indklæbet eller indlagt over
10000 saadanne „Udenomsillustrationer“ , og over
1100 Kort, tagne fra Blade, Tidsskrifter og Bøger,
ofte fra store og kostbare Værker (hvoraf nogle endda
paa denne Maade er helt opløst) og fordelte efter
hans „videnskabelige“ Lune. Her er simple Træsnit,
prægtige Stik og Akvatinter (farvetrykte Stik), der,
anbragt paa denne Maade, nærmest er en død Skat.
9

Hans Studier og Bogmani er skildret i „Ogsaa en Bogsamler“
i Aarbog for Bogvenner, Kbh. 1924.
Polyhistori, Mangefagslærdoin, var m ulig i Videnskabernes Barndom, men umu
liggøres efterhaanden som disse udvikler sig og specialiseres.
2) Grangerister kaldes — efter Englænderen J. Grange (o. 1750)
— de, der samler Illustrationer fra alle mulige Steder — Bø
ger, Blade o. s. v. — for dermed at belyse deres særlige Emne,
oftest et literært Værk. En af disse „Udenomsillustratorer“
fra Begyndelsen af forrige Aarhundrede samlede, til et Værk
i 6 Eoliobind, 20000 Billeder, saa det svulmede op til 61 Bd.;
* det kostede ham 20000 Pund Sterling.
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Men hans øvrige Bibliotek supplerer udmærket Bülows, og der findes næppe udenfor de store danske
Biblioteker en Samling af Bøger fra Frederik den V I’s
Tid som Sorøbibliotekets.
Blandt Pragtværkerne i Bastholms Samling maa
nævnes: Déscription de l’Egypte, Paris 1821—301), ad
skillige Rejseværker og en Kæmpebibel „nach der
Übersetzung Luthers Nürnberg 1708“ med Broncefigurer og Beslag.
1 Wegeners 8-aarige Embedstid voksede Biblio
teket fra 15000 til 22000 Bd., heri indbefattet o. 4000
fra Bastholms Bibliotek.
I 1848 nedlagdes den „Akademiske Anstalt“ , og
Skolens Rektor blev Bibliotekets Chef efter Akademiets
Director. Amanuensis blev I. P. Bang, der indehavde
Hvervet til sin Afgang 1883. Straks ved hans T il
trædelse var der to store Auktioner. Efter Naturfor
skeren B. C. Kamphøvener (1813—46) og Juristen, den
gamle Soraner, Højesteretsassessor Fr. Oldenburg
(1767— 1848). Fra begge disse Auktioner er mange
ældre danske Bøger komne til Sorø. Men fra det
Øjeblik, da Akademiet gik over fra at være en Ene
voldskonges Stiftelse til at være en økonomisk i sig
selv hvilende Statsinstitution, standsede Ekstrabevil
lingerne, og Auktionskøbene tog af, ligesom Indkø
bene sjældnere bringer „rare“ Bøger til Huse. Dog
i)

Denne „Beskrivelse af Ægypten“ , et Kæmpeværk paa 11 svære
Poliobind Kobberstik og 24 Oktavbind Tekst, kalder den dan
ske Ægyptolog Valdemar Schmidt, „den blivende Frugt“ af
Napoleons Felttog til Ægypten; det skyldes den Stab af Lærde,
han havde ført med sig, blev bekostet udgivet af den franske
Stat og „er endnu et Hovedværk til Kendskabet om Ægypten“ .
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modtager Biblioteket i dette Tidsrum (1859) en bety
delig Gave i forhenværende Guvernør i Vestindien,
Edvard Carstensens1) Bibliotek (2000 Bd.) med ad
skillige franske og latinske Forfattere, og blandt an
dre Rariteter et Eksemplar af Niebuhrs Rejse i „per
sisk“ Mappebind. Det gav en Tilvækst paa ca. 1600
Bd. I 1871 skænkede Bibliotekarens Broder, Justitsraad Bang sin Holbergsamling, som skal omtales
nærmere nedenfor, og i 1882 indgik en Samling af
Breve fra og til Ingemann, i alt over 700 Nr., og
nogle af Ingemanns Udkast i Manuskriptsamlingen.
I 1861 flyttedes Biblioteket, der hidtil havde staaet
i Akademibygningens sydvestre Fløj paa 1. Sal, ind
i sit nuværende Lokale. Det var store Arbejder, der
er tilfaldet den flittige Bang. Den omhyggelige Ka
talogisering af den Biilowske Manuskriptsamling af
sluttedes og tryktes i 1862, og alt, hvad han har
efterladt, viser, at han var en erfaren og solid Bib
liotekar. Hertil kommer Katalogiseringen af Holbergsamiingen, som vel nok lider af forskellige Mangler,
men trods disse dog har været til Nytte for alle Holbergforskere. Han paabegyndte et Seddelkatalog,
der stadig fortsættes og nu virker som Hyldekatalog.
1 de 33 Aar Bang var Bibliotekar voksede Bibliote
ket fra o. 22000 til 37000 Bd., hvoraf o. 2000 fra
Bastholms og o. 1500 fra Carstensens Bibliotek.
Hans Efterfølger, W ill. Michelsen, førte, med Assi
stance af flere af Skolens Lærere, Bangs Seddelkata
log à jour; det talte i 1888 23000 Sedler, hvilket
svarede til 39000 Bd. I denne Periode skænkedes
en Del arkæologiske Værker og Særtryk, samt en
•)

(1815—98); levede i disse Aar som Amtsforvalter i Slagelse.
6

Alfr. Qlahn:

82

Række juridiske og historiske Bøger vedrørende Søn
derjylland (ialt ca. 150 Nr.) af Arkæologen Emil
Vedel, der var Amtmand i Sorø. Michelsen udgav
to Tillæg til Holbergsamlingens Hovedfortegnelse.
Da han døde i 1904 var der ca. 25000 Sedler.
Hans Efterfølger, Lektor Gad, styrede Biblioteket
fra 1904—16 og gennemførte i 1912— 15 det vigtige
Arbejde, som Udarbejdelsen af et alfabetisk Katalog
er, samt omfattende Ordningsarbejder, særlig indenfor
Historie og Teologi. Seddeltallet voksede fra 25000
til 27500 ved hans Afgang i 1916. Ca. 250 Breve
fra Oversætteren Christian Wilster til hans Fætter,
den senere General Wilster, skænkedes 1906 til Manu
skriptsamlingen.
For de to sidste Perioders Vedkommende har
Bibliotekets Annuum, der altsaa uforandret var det
samme som i 1842 (800 Rd. = 1600 Kr.) paa Grund
af stigende Bogproduktion ikke rakt til mere end de
nødtørftigste Bogkøb, dette endda ikke paa alle Omraader. Hovedvægten er lagt paa at lade den histo
riske Afdeling, der udgør
af Bogbestanden, følge
saa godt som muligt med. Men de knebne Kaar har
sat tydelige Spor i den Række af Tidsskrifter og
Samlingsværker, som var paabegyndt i de rigelige
Tider, men efter kortere eller længere Tid er opgivet,
f. Eks. Göttingische gelehrte Anzeigen, Petermanns
Mittheilungen, Flora Brasiliensis (der er holdt fra
1840 til 1897) o. fl. a.
Skønt Annuum i 1919 forhøjedes til 4000 Kr.1) har
disse dog paa Grund af Prisstigningen for Bøger og
9

I Aar nedsat med 13 °/u, og næste A ar yderligere nedsat med
1 0 °/0 !
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særlig for Bogbind i en Aarrække ikke kunnet række
saa langt som de 1600 Kr. før. Nogen Hjælp har
Biblioteket faaet ved en periodisk treaarig Bevilling
(1922 og 1925) paa 2000 Kr.1) til Indbinding, men
det har været umuligt at udnytte den billige Mark
kurs for nogle Aar tilbage og er nu umuligt at ud
nytte den billige Frankkurs paa Grund af det knebne
Annuum.
Seddeltallet er nu 31000 og ved en Optælling i
December 1925 er Bindtallet 55000 Bd. -j- 12000
Skoleprogrammer.
I det foregaaende er den historiske Linje saa vidt
muligt gennemført ved Omtalen af de bemærkelses
værdige Bøger, men der er naturligvis i Biblioteket
adskillige Sjældenheder og Kuriositeter, som ikke kan
henføres til nogen af disse Gaver eller store Auktio
ner, bl. a. Luthers Bedebog, overs. af Matth. Parvus
1544, som er købt paa Auktion efter Pastor Jacob
Jacobsen i Vigersted; den kendes kun i eet fuld
stændigt Eksemplar foruden dette (i Karen Brahes Bib
liotek i Odense). Det er et Søsterbind (smukt Hel
bind med Blindtryk paa Siderne fra sidste Halvdel
af det 18. Aarh.?) til en Bog, som tre Aar efter denne
kom til Sorøbiblioteket ved Miinters Auktion, nemlig:
En Herlig liden Bønnebog . . . ved Fr. Wormordsøn Magdeb. 1556, men fra hvilken Bogsamling disse
to er udgaaet ved man ikke. Ligeledes kunde man
nævne Frederik Il’s Recess 1576 (købt blandt andre
Sjældenheder paa Auktion efter Juristen J. L. A.
Kolderup-Rosenvinge), det eneste her i Landet kendte
*)

I Aar nedsat med IO°/o og næste Aar yderligere nedsat med
lOO/ol
6*
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Eksemplar. I det hele har Biblioteket 6 udenlandske
Inkunabler og 8 danske fra før 1550, samt op mod
70 danske Bøger fra anden Halvdel af 16. Aarhundrede.1) Endnu maa fremhæves een: Alle Bønners
Kierne Kbh. 1684, indbunden i et af de sjældne sølvbroderede Silkebind (forøvrigt fra Borchs Auktion); i
Danmark findes vist kun ganske enkelte. Og sidst
et gammelt Bogbind, sikkert et af de ældste bevarede
danske; dets Alder sættes til mellem 1400 og 1450.
Der er kun Bindet tilbage, thi Indholdet — en eller
anden haandskreven Kirkebog — er fuldstændig ud
revet. Det er fundet i Alteret i Stenlille Kirke; Stemp
lerne er meget fint tegnede og skaarne, men Bindets
Egeplader er 1 cm tykke; man gætter, at det er gjort
af en stedlig Mester, hvad Enkeltheder i Ornamen
teringen ogsaa kunde tyde paa, idet de minder om
Udskæringen paa det byzantinske Krucifiks i Sorø
Kirke (paa Nordgavlen i Koret), en Iagttagelse, som
Overbibliotekar H. O. Lange har gjort.
*
*
*
Endnu skal Bibliotekets Særsamlinger omtales.
De to er endnu i deres Vorden; Ingemann-SamWngen, der først er grundlagt for et Par Aar siden, bestaar, foruden af de ovenfor omtalte Breve og Manu
skripter, af 160 Bd. af Ingemannudgaver; og af op
mod 100 Bd. af Ingemanns Privatbibliotek, næsten
alle med Dedikationer fra Forfatteren eller fra Inge
mann til hans Hustru. De to Trediedele af disse er skæn
ket Biblioteket af Digterens nulevende Slægtninge. Det
0

Forskelligt, som ikke er nævnt her, kan findes i Lauritz Niel
sen: Danske Stifts- og Skolebiblioteker. Kbh. 1925 (S. 104— 112).
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er Hensigten at danne en Samling, som ved at om
fatte saa vidt muligt alle Udgaver af Ingemanns
Værker — ogsaa i Oversættelser — giver et Indtryk
af den Indflydelse han har øvet gennem sin Digtning.
Soro/za-Samlingen skulde med Tiden omfatte baade,
hvad der er skrevet om Sorø eller af Soranere, hvad
der er trykt i Sorø o. s. v. Men her er ogsaa langt
frem; endnu findes der kun op mod 400 Bd., hvoraf
o. 100 Bd. gamle Sorøtryk, og mange Smaatryk.
Om den Biilowske Manuskriptsamling er talt oven
for; de øvrige M anuskripter omfatter omtrent lige saa
meget og fordeler sig saaledes: Bastholms person
lige Optegnelser, Livkirurg hos Frederik VII Holmers
Optegnelser fra højst spredte Omraader, en mindre
Biandingsafdeling og nogle soranske Manuskripter.
Men langt den vigtigste Specialsamling er dog
Bibliotekets Holbergiana. Den er, næst efter det
kongelige Biblioteks i København, den største, og
sikkert, hvad de gamle Eksemplarer angaar, den
smukkeste, der eksisterer. Den skænkedes, som nævnt,
af F. S. Bang til Akademiets Bibliotek paa Betingelse
af, at den skulde holdes som en Samling aldeles for
sig selv, hvad der heldigvis straks i Praksis formedes
saaledes, at den i sig optog, hvad der kunde erhver
ves ved Gaver og Køb.
Dens Forhistorie er følgende: Giveren havde en
Holbergsamling, som han ønskede at supplere ved
Køb af den kendte Antikvarboghandler og Samler
H. J. Lynges Holbergiana. Lynge vilde kun sælge
sin betydelige og meget fine Samling paa den Be
tingelse, at Bang udskød af sin egen, hvad der ved
Købet blev Dubletter i Bangs Samling, og intet ud
skød af Lynges. Saaledes som Samlingen nu staar,
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er den da baade Udtryk for Bangs Giversind, for
Lynges Samlersind og for begges Kærlighed til Hol
berg. Den er senere stadig forøget ved Køb og
Gaver. Oprindelig talte den o. 375 Bd. og o. 100
Udsnit og Særtryk. Nu er den anbragt smukt i fire
store Glasskabe og tæller o. 700 Bd. foruden o.
350 Udsnit, Særtryk og Smaatryk. Heraf er o. 550
Bd. Udgaver af Holbergs Værker (dertil mange Du
bletter); Resten, o. 150 Bd. og o. 350 Udsnit og
Særtryk er Afhandlinger om Holberg og hans Vær
ker. Næsten alt, hvad her er af Originaludgaver, er
i smukke, samtidige Læderbind, og der er kun faa,
der savnes, deriblandt desværre 2. Bd. af 1. Udg. og
1. Bd. af 2. Udg. af Komedierne, der jo nu er saa
kostbare, at de næppe vil komme til at pryde Sam
lingen, — medmindre en Samlermæcen, der er saa
lykkelig at eje dem, vil testamentere dem til Sorøsamlingen.
Niels Klim er — takket være denne Satires inter
nationale Karakter — en smuk Nr. 1 med 50 Udg.
Derefter kommer de samlede Komedier, 34, (Udvalgte
do. 50 og Enkeltudg. af Kom. 168), Peder Paars 34,
Moralske Tanker 16, Holbergs Levned 14, Synopsis
hist. univ. 11, Moralske Fabler 10, Heltehistorier 10,
Introduction til de evropæiske Rigers Historie 9, Dan
marks Riges Historie 8, Natur og Folkeret 8 o. s. v.
nedad. Som særlige Sjældenheder nævnes: Oratio
funebris (Sørgetale over Frederik den IV), Den jydske Fejde, Poul Rytters Dissertatio og Holger Dan
skes Brev til Burman.
Et Eksempel paa dets Rigdom: I en af Dr. Logemann i Gent udarbejdet Oversigt over hollandske
Oversættelser af Holbergs Værker og deres Fore-
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komst i danske, norske og hollandske Biblioteker,
nævnes 54 Bind (idet Værkerne tælles i Bind), hvoraf
15 Enkeltudg. af Komedier; af de sidste er naturligvis
kun ganske faa Eksemplarer naaet ud af Landet; der
er to i Universitetsbiblioteket i Kbh., et i Sorø. Af
Resten, 39 Bd., var der 32 i Oslos Universitetsbiblio
tek, 31 i Københavns Universitetsbibliotek, 30 i Sorø,
29 i Amsterdam, i det kongelige Bibliotek i Køben
havn, som dog vist ellers ejer den rigeste Holbergsamling, var der 12 Bd. De øvrige hollandske og
belgiske Biblioteker havde i det hele ret faa Bind.
Endda var der i Sorø et Oplag, hvis Titelblad saa
ud til at være et Unicum; dette var — man fristes
til at sige: naturligvis — fra Lynges Samling. Blandt
de sjældneste Ting er iøvrigt det 1. Bd. af Danmarks
Riges Historie, som indeholder Holbergs Korrektur
rettelser til første Udgave. Skriften er Holbergs;
Rettelserne gælder naturligvis for største Delen uin
teressante Trykfejl eller de er af ortografisk Art. Men
en ikke ringe Del viser en — hos Holberg særlig paa
faldende — Bestræbelse for at erstatte fremmede Ord
med danske.
I Samlingen findes ogsaa en farvelagt Tegning af
Fossie til Holbergs Vaaben, paa hvis Bagside Hol
berg egenhændigt har skrevet: „Dette Vaaben beder
jeg mig allerunderdanigst at blive forundt. L. Hol
berg.“ (Lynges Samling).
*
*
*
Hermed er der da gjort Rede i store Træk for,
hvorledes Sorø Akademis Bibliotek er opstaaet, vok
set, brændt og genopstaaet, og tilbage staar kun at
slutte med at sige et Par Ord om dets Fremtid.
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Man vil af det fortalte se, at Sorø Akademis
Bibliotek er en ikke ganske almindelig Bogsam
ling. Det betegnes da ogsaa af Kendere som det fi
neste Bibliotek i Danmark uden for København, lige
som det indtil nu har været det største efter Det kgl.
Bibliotek, Universitetsbiblioteket og Statsbiblioteket i
Aarhus. Men dertil kommer, at dets Bogbestand paa
væsentlige Punkter — særlig i Historie (Fædrelandets),
ældre Skønlitteratur, Blandingsværker (saavel frem
mede som danske) og danske Tidsskrifter, delvis i
Naturhistorie og Geografi — af en af vore kyndigste
Biblioteksmænd blev karakteriseret saaledes: „B iblio
teket ejer alt det til Almenbrug væsentlige, som ikke
længere kan købes.“ Det har da ogsaa næst efter
Aarhusbiblioteket den største Samling af ældre fransk
Skøn- og Memoirelitteratur i Danmark. Det er derfor
nærmest en Urimelighed, at dette Bibliotek henstaar
til Brug for en Laanerkreds, der i 1925 talte o. 125
Laanere med et Udlaan af o. 2000 Bd.1) Det er
klart, at en saadan Forvaltning af en Bogskat er fuld
kommen uholdbar i Længden i vore Dage, da Bib
liotekssagen søges fremmet paa alle Punkter og af
al Kraft, og da de store Biblioteker trænger til den
Aflastning, de kan faa. Men det er svært at faa
Ørenlyd for en ny Kurs, især naar den koster Penge.
Med Taknemmelighed maa det bemærkes, at der
er bevilget Penge til at indrette gode Arbejdsrum og
Løn til en Assistent med Bogbestandens Omordning
og Katalogets Revision for Øje og for samtidig at
skabe et systematisk Kartotek (foruden Hyldekartoi)

Det bemærkes i denne Sammenhæng, at Bøger ikke blot som
hidtil kan laanes ved direkte Henvendelse, men nu ogsaa gen
nem Sorø Amts Centralbibliotek i Slagelse.
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teket, og det alfabetiske do., som forefindes). Alt
dette tyder jo paa, at man forstaar, at her er noget,
der bør plejes og nyttes, men der er kun ca. 80 lø
bende Meter Hyldeplads tilovers, skønt Gulv og Væg
flader er udnyttet til det yderste. — Og det, der i
Virkeligheden er Hovedsagen : en moderne Biblioteks
bygning, der sikrer Samlingen mod Brandfare og til
lader den fornødne Udvidelse, for at Biblioteket kan
komme til at virke, som det bør, ligger endnu hen
som et aabent Spørgsmaal, skønt Akademiets Status
sikkert vilde kunne overkomme en saadan Udgift om
faa Aar.
Her er en Opgave, som ikke kan lades upaaagtet,
en Opgave, som ogsaa Statens Bibliotekstilsyn har
aabent Øje for.
Og det kan ikke siges tidt nok og energisk nok:
Sorø Akademis Bibliotek staar i en meget brand
fa r lig Bygning, hvor alt det, der kan være Træ og
Tømmer er Træ og Tømmer; og kommer Ulykken,
kan det brænde ned paa mindre end et Par Timer.
Det indtager hele første Etage i en Bygning, hvor
Stuen er optaget af Kontorer og en Privatbolig med
Gaskomfur! Er det ikke nok, at det første Bibliotek
er brændt?
Det kan betegnes som en offentlig Hemmelighed,
at en privat Bogsamling paa ca. 10000 Bd. oprinde
lig af den, der havde samlet den, var bestemt til at
overdrages til Sorø Bibliotek. Ved Ejerens Død, der
indtraf for et Par Aar siden, var Bestemmelsen æn
dret paa Grund af Pladsulemperne og Brandfaren ved
Bibliotekets nuværende Bygning, og Samlingen tilfaldt
en anden Institution, som ikke er Statens. Anbrin
gelsen kan i enhver Henseende være lige saa god,
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men der er noget nedslaaende, næsten beskæmmende
ved en saadan Begivenhed for en S/a/sinstitution.
Dog: forhaabentlig kommer den Dag — snart, og
fø r det er f o r sent —, da det lykkes at rejse den
paakrævede Bygning, og da Midlerne bevilges til at
udruste Biblioteket til den Opgave, allerede Molbech,
som ovenfor refereret, pegede paa for det første Sorø
Bibliotek: at medvirke til det Oplysningsværk, der er
fælles Maal for alt Biblioteksarbejde. Den gamle Stif
telse vil da føje et nyt Blad til sin Historie, saa at
den — i fuld Harmoni med dens traditionelle Formaal
— ikke blot byder dem, der her paa Stedet kan bruge
Biblioteket, de bedst mulige Arbejdskaar (og langt
bedre end nul), men ogsaa virker i videre Kredse t il
Oplysningens Fremme.

Bibliotekets Bogstempel,
tegnet af
Sigfr. Neuhaus.

EN TROLDEHISTORIE FRA 1756
OG DENS FØLGER,
BELYST GENNEM AKTSTYKKER OG BREVE.
Ved

L. F. la Cour.

den al Tvivl var der bleven snakket meget
Mand og Mand imellem om den Sag, som
skal skildres paa de følgende Blade, inden
Sognepræsten i Lynge-Braaby, Hans Christiansen
Hammelev, satte sig ned og sendte efterfølgende Brev
til den daværende Amtmand over Antvorskov og
Korsør Amter, Frederik de Løvenørn:
Højædle og velbaarne Hr. Conferentzraad!
Jeg finder mig herved anlediget at forestille
Deres Velb.hed en Sag, der vel allerede forhen er
Dem bekendt, neml. hvorledes paa Antvorskov Amt
ved det saa kaldede Agernehaugehus i Lynge Sogn
foregives at opholde sig nogle saakaldede Trold
folk, som nu paa en 8te Dages Tid stedse har
foruroliget Folkene i Huset, særdeles Manden, men
kan ikke ses uden af de smaa Børn, som idelig
taler med dem. Da jeg nu efter mit Embeds Pligt
nøje har undersøgt denne forvirrende Sag, saa har
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jeg saa vel som de andre befunden, at det er kun
et opspundet Bedrageri, som maa have sine skjulte
Hensigter, thi Børnene, som alene taler med de
formente Troldfolk, er saaledes afrettede, at de kan
forandre deres Maal, og at det samme Barn fore
stiller 2de talende Personer, hvilket jeg med andre
kendelig har mærket, men kan ikke saa lettelig
mærkes af Bønder, som desuden er hengivne til
Overtro og lade sig lettelig binde noget paa Ærmet.
Jeg har altsaa holdt for, at det var min Pligt
at andrage denne Sag for Deres Velb.hed, paa det
at Sagen ved et ordentligt Forhør nærmere kan
blive undersøgt, og om det befindes (som troligt
er) at være opspunden af Forældrene, de da ret
skaffen kan blive afstraffede, især for den slette
Opdragelse, de giver deres Børn, og enhver, som
har fæstet Tro til dette Bedrageri, kan derved faa
Øjnene opladte.
Jeg henlever i øvrigt med al Submission
Højædle og Velbaarne
Hr. Conferentzraad
Lynge Præstegrd.
Deres
den 31. Juli 1756.
ydmygste Tjener
H. Hammelev.
Amtmanden har fundet det rigtigt at gaa ind paa
Pastor Hammelevs Anmodning og gav derfor Ordre
til, at der skulde holdes Politiforhør paa Antvorskov
Slot. Dette fandt Sted i 4 paa hinanden følgende
Møder, hvorefter der afgaves følgende Rapport:
Anno 1756 den 7de Augusti blev holdt Politiret
paa Antvorskov Slot efter Anordning af høj- og vel-
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baarne Hr. Konferensraad de Løvenørn, ifølge af Sog
nepræsten for Lynge Menighed, Velærværdige Hr. Hammelevs Skrivelse til højbemeldte Hr. Konferensraaden
af 31te Juli sidstleden, som i Retten blev forevist, for
at undersøge det Rygte, om hvis [o: hvad] der siges
at være passeret i Agernehavehuset i Lynge Sogn om
foregivende saakaldede Troldfolk, hvorved var nærvæ
rende som Vidner Rytterbonden Niels Villadsen af
Kirkerup og Husmand Morten Andersen ibdm. og
blev da fremstillet for Retten Konen i Agernehave
huset, navnl. Sidsel Christensdatter, som sagde at
være trolovet til Poul Pedersen, Landsoldat af Kir
kerup, der gjorde følgende Forklaring: at kort før
end sidste Pinsedag gav Udsigerskens Datter hende
tilkende, at en Trold havde bragt hende, neml. Karen
Nielsdatter, 13 Aar gi. ned i en Banke i Stenstrup
Lille Vang, hvor han skar Haaret af hende og hængte
paa nogle Træer i Banken, og hun kom ned i Ban
ken ved en Sten, hvor Trolden aabnede Banken, men
hvor længe hun var der, vidste Udsigersken ikke, men
siden efter har hun sagt at have været i samme Banke
engang endnu og at Trolden vilde have hende til
Barnepige, og sagde, at Trolden havde 4 Børn, som
var sorte, tilligemed Trolden, som havde Menneske
lignelse, og selv var han af Person i Størrelse som
den 13 Aars Pige, hvilken Trold adskillige Gange har
været i Udsigerskens Hus og har hørt ham tale paa
Loftet, og vare begge hendes Døtre, samme Tid han
talte paa Loftet, nede i Stuen, og Børnene hørte det
tillige.
Saa har hun ogsaa andre Gange hørt Trolden tale
uden for Døren og i en Bod ved Huset. Imidlertid
dette saaledes af Udsigersken blev forklaret, blev hun
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ganske bleg og underlig i Ansigtet og svinglede, saa
det lod, som hun vilde besvime, hvorfor hun maatte
aftræde. Og fremstod da bemeldte Poul Pedersen,
som forklarede, at for ungefær 3—4 Uger siden, en
Søndag Formiddag, laa Udsigeren endda i Sengen i
førbemeldte Agernehavehuset, som [o: eftersom] han
var kommen sildig hjem om Aftenen, da hans trolo
vede Fæstekvinde, fornævnte Sidsel Christensdatter,
kom til ham og raabte, at der var en Trold ude, som
hun kunde ikke nære sig for, og hun havde dulgt det
længe nok, nu kunde hun ikke dølge det længere,
hvorpaa han stod op og vilde gaa ud af Døren, men
kunde ikke komme ud eller faa Døren op, men saa
igennem en Sprække, at der stod et Positur udenfor
af Størrelse som hans ældste Stifdatter, Karen Nielsdatter, og havde ligesom en halvskiden Serviet om
Hovedet og saa ud, som det var kridtet i Ansigtet
med Kridt, og samme Tid var begge Pigebørnene uden
for, og han raabte paa Karen, at hun skulde lukke
ham op, da han syntes, det fornævnte Positur løb hen
ved Gærdet, og straks derpaa kom Karen og lukkede
op, men han spurgte hende ikke om berørte Po
situr, og straks derpaa hørte han noget le inde i Stuen,
og den største Pige stod samme Tid i Forstuen, men
hvor den mindste var, ved han ikke, men Moderen
stod selv hos ham; om Aftenen samme Dag, da det
var blevet mørkt, hørte Udsigeren, [at] noget lukkede
Døren op og grinede ind ad Stuen og sagde: Her er
jeg! hvorpaa han spurgte, hvad det gik efter, hvortil
det svarede, at det gik efter noget, hvortil der blev
svaret: Han kunde sagte lade det gaa, siden de var
Naboer og det var i Banken udenfor, og samme Tid
var begge Pigerne udenfor, og Kvinden var inde i
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Stuen. Noget efter kom der noget for Vinduet i den
største Piges Lignelse og satte Ansigtet til Vinduet
og stod og grinede, men Udsigeren blev inde ved
Bordet og begge Pigerne var udenfor; derefter kom
der noget ind i Stuen og grinede, men han saa intet,
thi det var mørkt, og en anden Gang han kom fra
Kirkerup om Aftenen, hørte han noget grine og snakke
i Stuen, og Pigerne var samme Tid gaaet i Seng, og
Røsten hørtes henne ved Sengene, hvor de laa; samme
Tid var Kvinden i Stuen, men han talte ikke til hende
eller hun til ham. Paa Adspørgsel svarede Udsige
ren, at Pigerne ikke nogen Tid haver sagt for ham,
at de havde været i Bjærget eller Banken, førend nu
her paa Slottet, [da] de fortalte det for de andre,
som han hørte; tilstod ellers at have bedt hans Svo
ger Anders Pedersen i Kirkerup at ride til Præsten i
Hyllested, den gi. Otto Ferslev, for at søge om Raad
imod dette Spøgeri; hvorefter Anders Pedersen kom
tilbage og sagde, at han vilde lade Trolden stævne,
og Udsigeren tilligemed Anders Pedersen begyndte
at stævne Trolden inde i Udsigerens Stue om Afte
nen, som skete en Lørdag omtrent for 3—4 Uger
siden, da der samme Tid hørtes en Røst tale paa
Loftet, som Udsigeren tænkte var Trolden, og sagde
Udsigeren disse Ord til samme Røst: Jeg skal stævne
Dig fra den gi. Præst i Hyllested i den hellige Trefoldigheds Navn, at Du skal møde hos ham næst
kommende Mandag inden Kl. 12 slet; men som Ud
sigeren efter eget Sigende tog noget fejl, stævnede
Anders Pedersen om, dog med samme Ord. Derpaa
rejste de, neml. Udsigeren, hans Fæstekvinde, begge
Pigebørnene tilligemed Anders Pedersen hen til H yl
lested Præstegaard, hvor de talte med Magister Otto
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Ferslev, og undervejs, da Vidnet kørte selv, var der
noget, som snakkede bag i Vognen, hvor og begge
Pigerne sad, og Pigerne lod, som der var noget, som
vilde trække dem af Vognen, og saa Udsigeren, at
Mag. Otto Ferslev talte med Pigen Karen nede i Gaar
den ved Udsigerens Vogn, men hørte ikke nogen tale
uden Mag. Otto Ferslev og Pigen, og sagde Magister
Otto Ferslev, at han kunde ikke vide, hvad det var;
det var noget, som gik over hans Forstand. Paa
Adspørgsel forklarede Udsigeren, at Trolden eller en
Røst inde i Stuen spurgte ham, om han ikke havde
besovet en Pige henne paa Vilzøe Gaard, hvortil han
svarede nej, og videre fortalte Trolden ham, at han
havde haft 2de Kærester, hvilket han ikke nægtede,
og synes han, at samme passerede om Aftenen, men
ved ikke, om Pigerne var i Stuen eller ej, heller ikke,
om Konen var der, og som han intet videre vidste
denne Sag vedkommende, blev han fra Retten dimit
teret. — Hernæst fremstod Karen Nielsdatter, for
nævnte Sidsel Christensdatters Datter, som blev til
spurgt: 1) om hun ikke har øvet sig udi at være som
Spøgeri og bildt Folk ind, det var en Trold, som
var i Banken i Stenstrup Lillevang. Respondit [o: Hun
svarede]: Jo! det havde hun gjort. 2) Hvem der
har sagt, at hun skulde stille sig saaledes an og
skabe sig til en Trold? Resp.: Hendes Moder havde
begæret det af hende, fordi hun var ked af at være
der i Huset, og hendes Moder havde tillige sagt, at
Udsigerskens afdøde Fader spøgte. 3) Hvem der
havde klippet hendes Haar. af, og hvor hun gjorde
af det? Resp.: Hun havde selv klippet det af efter
sin Moders Befaling og kastet samme i Haven. 4)
Om hendes Moder har sagt, at hun skulde bilde Folk
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ind, at Trolden havde afrevet hendes Haar? hvortil
hun svarede Ja, hendes Moder havde befalet hende
at indbilde Folk saadant. 5) Om hun var den, som
besvarede de2deMænd, der stævnede Trolden? Resp.:
Jo, det var hende selv. 6) Om hun har været i H yl
lested Præstegaard, og hvad der passerede af Præ
sten eller andre? Resp.: At den unge Præst spurgte,
om hun havde været i Banken og hvor tit? hvortil
hun svarede: Hun havde været der 2de Gange, hvil
ket den gi. Præst da spurgte om, da hun og svarede ham
det samme, men nu atter tilstod, at hun ikke havde
været i Banken, og videre kunde ikke erfares at være
passeret i Kirkegaarden [skal være Præstegaarden].
Forestaaaende blev for Karen Nielsdatter oplæst, som
hun atter tilstod at være rigtig. Men atter herpaa
fragik saadan sin Forklaring og sagde at have væ
ret i Bjærget, og Troldkvinden havde skaaret hendes
Haar af, forklarede og, hun var født i Vemmeløse og
havde set en Karl, som var lagt paa Svends Tag af
Troldfolk, og da var i 12te Aar, sagde og nu at være
13 i 14de Aar. Ved Eftertænkning, naar det skal
være passeret med den Karl i Vemmeløse, befindes
samme at være 6 à 7 Aar siden, som nærmere kan
blive oplyst. Videre holdtes ufornøden denne Sinde
at tilspørge Karen Nielsdatter.
Herefter blev fornævnte Sidsel Christensdatter at
ter fremstillet og tilspurgt. 1ste Qvæst.: Om hun ikke
har hørt inde i sin Stue tilligemed Poul Pedersen, at
der har været en Røst, som talte og ansaas for at
være en Trold? Resp.: Jo! 2) Om hun har kaldet
ad Poul Pedersen en Søndag Formiddag? Resp.: Ja!
Hun raabte til ham og sagde: „Her er en Trold, som
kaster Sten og Kæppe ind til mig.“ Hvorpaa han til7
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spurgte Trolden, om den vilde gøre Konen eller Børn
noget ondt, og fik til Svar oppe paa Loftet: „Det skal
Gud forbyde.“ 3) Hvor Karen Nielsdatter varsamme
Tid? Resp.: Hun kan slet intet huske det. 4) Om
Udsigersken var i Hyllested Præstegaard og hørte
eller saa, hvad der passerede? Resp.: Ja! den gi.
Præst talte ved Vognen og blev svaret af Vognen,
af Trolden, paa Pigens Raab til Trolden, som skal
hedde Christen: Ja! og hun stod selv ved Vognen
tilligemed Præsten, men Konen stod paa den anden
Side af Vognen, og den gi. Præst sagde: „Ja! nu
hørte jeg ham.“ 5) Om Præsten ikke sagde til Ka
ren Nielsdatter, at hun var Trolden? Resp.: Nej!
6) Om Præsten og Udsigersken gik ind i Stuen, og
hvad der passerede? Resp.: Den unge Præst var
ved Døren og talte og blev svaret af Trolden, som
var udenfor Døren, hvor Karen og var. 7) Om Ud
sigersken tør nægte jo at have sagt til hendes Dat
ter Karen, at hun skulde anstille sig som Spøgelse
og Trold? Resp.: Hun havde ikke sagt sligt til hen
des Datter Karen, men naar det andet ikke svarede,
saa gik Karen ud, og saa svarede det. 8) Om Ud
sigersken ikke har sagt til Karen, at hun skulde
bilde Folk ind, at der var Trold i Bjærget? Resp.:
Nej. Det havde hun ikke gjort. 9) Om hun, nemlig
Udsigersken, var i Stuen, da Trolden blev stævnet?
Resp.: Ja! 10) Hvad Trolden svarede og hvor han
var? Resp.: Han svarede først nej, og siden, da An
ders Pedersen stævnede ham, svarede han, at han
blev nødt dertil, og Trolden var paa Loftet. 11) Hvor
Karen var samme Tid, da der blev stævnet? Resp.:
Hun kunde ikke huske det. 12) Om Karen ikke sva
rede Stævningsmændene i Troldens Sted? Resp.: Hun
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vidste det ikke, vidste og ikke, hvor Karen var. Og
som intet videre var at faa herud af hende, blev hun
fra Retten dimitteret. Og fremstod Anders Pedersen
af Kirkerup, som forklarede, at han, efter Poul Pe
dersens Forlangende, var redet til Hyllested til Mag.
Otto Ferslev at søge om Raad, da Præsten gav til
Svar, at Poul Pedersen skulde stævne Trolden i den
hellig Trefoldigheds Navn, at han skulde møde ham
i Hyllested Præstegaard Mandagen derpaa Kl. 12 slet,
hvilket Poul Pedersen og straks efter Anders Peder
sens Hjemkomst gjorde om Løverdag Aften i Udsigerens Hosværelse, da Pigen Karen gik ud, og blev
da svaret udenfor: „Gale i den, der gør!“ men enten
det var Karen, der svarede, eller ej, vidste han ikke,
men det var en Menneskerøst, og da Udsigeren
spurgte Karen, hvor Trolden blev af, svarede hun:
„Han sprang paa Loftet.“ Derpaa blev Udsigeren i
Huset om Natten og laa hos Pigen Karen, hvor han
hørte noget gnirke med Tænderne og knibe ham i
Laaret, men han kan ej med Ed bekræfte, om det
ikke var Karen, som laa hos ham, der gjorde det.
Om Søndag Morgen derpaa stævnede Udsigeren Trol
den med disse Ord (efter at Pigen Karen var gaaet
ud at kalde paa ham ved det Navn Christen Ras
mussen): „Jeg stævner dig fra den gi. Præst i Hylle
sted Præstegaard paa Mandag Kl. 12 slet“ , derefter
gik Pigen Karen ud igen og skulde hente Svar fra
Trolden, da der blev svaret: „Jeg bliver, Djævelen
gale i mig, nødt til det,“ men enten det var Karen,
der svarede eller ej, vidste Udsigeren ikke, og han
sagde, det var Karen, som svarede, men baade hen
des Moder og Poul nægtede det; forklarede ellers,
at han havde hørt den foregivne Trold ofte at svare
7'
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saavel udenfor Huset som inde i Stuen, men naar
der blev givet Svar udenfor, var Pigen Karen eller
den mindste Søster ved Navn Kirsten udenfor, og
naar Svaret blev givet i Stuen, som ej skete uden
om Natten, da var begge Pigerne tilstede der. En
delig forklarede Udsigeren, at den gi. Præst stod tæt
ved Poul Pedersens Vogn, og Karen bag ved Bag
smækken, hvor de snakkede med hverandre, hvilket
de andre tilstedeværende ej kunde høre, som de stod
afsides; derefter kom den unge Præst i Hyllested med
nogle Draaber, som han gav begge Pigerne af, hver
30 Draaber, hvorefter Hr. Otto Ferslev bad den æld
ste, navnlig Karen, at gaa hen til Bagsmækken, og
Præsten gik med og stod ved Siden af Vognen og
sagde til Karen, at hun skulde aande ind ad Bag
smækken; derefter fortalte den gi. Præst de omkringstaaende, at det svarede i Vognen: Æ ! Æ ! Æ ! Og
som nu Dagen var forløben, og Omstændighederne
ellers udfordrede, at baade Moder og Datter nærmere
vil examineres, efterat de tilforn paa nogen Tid har
været anholden under Forvaring, saa blev dette For
hør indtil videre for denne Gang sluttet.
Antvorskov, den 7de August ut supra.

H. Dinneseti.
Anno 1756 den 24de Augusti blev Politiretten at
ter holdt udi Antvorskov Tinghus, angaaende forbemeldte under 7de Augusti pro primo examinerede Sag,
hvor da var overværende som Vidner: Johan Maas
af Aarslev og Jochum Haase af Hejninge. Og blev
da for Retten ledig og løs fremstillet forbemeldte Karen
Nielsdatter, som af Retten blev formanet at sige Sand
hed, og som hun paa Adspørgsel vidste at svare, at
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Gudfader havde skabt hende, saa blev hun betydet,
at hun ikke maatte lyve, siden den alvidende Gud
kunde vide og høre det og ikke vilde lade samme
blive ustraffet, hvorpaa hun blev tilspurgt 1ste Qvæst:
Enten hun vedstaar sin udi første Forhør gjorte før
ste Bekendelse angaaende hendes Forhold som Trold,
eller og hun igentager sin sidste Forklaring om at
have set og talt med Trolden samt selv været i Bjær
get i Stenstrup Lillevang? Resp.: Udsigersken for
klarede nu, at det var den rene og bare Sandhed,
at hendes Moder havde sagt hende, at hun skulde
stille sig an i Gerning og Tale som Trold, hvorhos
hun tillige tilstod og omstændelig forklarede at have
givet samme Svar, da Poul Pedersen stævnede Trol
den fra Mag. Otto Ferslev om Løverdag Aften og
Anders Pedersen stævnede Søndag Morgen, som af
dem er i første Forhør forklaret; item at hun i H yl
lested Præstegaard, efterat hun havde taget Draaber
ind, som Præstekonen leverede hende efter den gi.
Præsts Sigende, aandede ind ad en Vogn i Gaarden
2de Gange bag til og én Gang paa Siden og hvergang
sagde Æ ! Æ l, og i samme Tid stod den gi. Præst
for ved Vognen, saa og at hun en Gang stod i For
stuen og efter saavel den gamle som den unge Præsts
Begæring om, at hun skulde tale til Trolden, talede
til Trolden, sigende: „Snak nu!“ og derpaa selv sva
rede, dog med finere Stemme, Ja! og samme Tid stod
hun i Forstuen, og Præsterne og de andre Folk var
i Stuen, og Døren var lukket imellem dem. — 2den
Qvæst.: Hvad den rette Aarsag er, hvorfor hendes
Moder har sagt, at hun saaledes skulde opføre sig?
Resp.: Fordi hun sagde, at Poul vilde ikke blive alt
for god imod dem, og derfor skulde han skrækkes,
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at han derved kunde blive god. Og som Karen Nielsdatter ofte igentog ved alle Adspørgsler denne af
hende gjorte Forklaring og under alvorlige Gebærder
og Tale bekendte samme for den rene og bare Sand
hed, saa holdtes det for unødigt hende videre at til
spørge, hvorfor hun fra Retten blev dimitteret. —
Hernæst blev og atter fremstillet Moderen Sidsel Christensdatter, som nøje blev adspurgt og advaret om
at følge Sandhed samt forelæst hendes Datters Be
kendelse, da hun vedblev sin i første Forhør gjorte
Forklaring og benægtede at have lært eller sagt hen
des Datter Karen noget af hvis [o: hvad] hun har
bekendt at være hende sagt, og hernæst blev tilspurgt
1ste Qvæst.: Siden hun har troet efter sin Forklaring,
at hendes Datter Karen har været ført i et Bjærg af
en Trold, hvorfor hun da har tilladt hende at gaa i
Marken, af Frygt for, at hun kunde blive borte? Resp.:
Efter Poul Pedersens Sigelse har Udsigersken syet
nogle Flyverøn udi Sømmen paa Karen Nielsdatters
Særk, da Trolden ikke kunde skade hende. 2den
Qvæst. blev af Samtale fremsat: Om Løgn kunde for
tjene Helvede? hvortil hun svarede Nej! 3die Qvæst:
Hvorfor hun ikke havde givet tilkende for sin Sog
nepræst eller Øvrigheden, at hendes Datter blev saaledes af en Trold antastet? Resp:: Udsigersken efter
lang Betænkning og mange Grimaser paa Ansigtet
endelig sagde, at hun forstod sig ikke derpaa at give
det an. 4de Qvæst: Om hendes Børn har gaaet noget i
Skole og hvorlænge? Resp.: Indtil for 4 Aar siden
boede Udsigersken og hendes afdøde Mand Niels
Nielsen i Vemmeløse, og i samme Tid gik hendes
Datter Karen ikke i Skole eller lærte at læse, thi Vejen
var saa lang til Hyllested, men siden har hun gaaet
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Vinteren 1754 og 1755 nogen kort Tid til Fuglesang
huset og har lært saa meget, at hun kan læse i Catechismus og nogle Bønner inden i af en anden Bog,
men Udsigerskens yngste Datter, navnl. Kirsten, som
er i 7de Aar, har slet intet lært at læse. Ved yder
ligere Samtale med Udsigersken forklarede hun, at
en Aften, da Poul Pedersen blev kildret under Fød
derne i Sengen, lignede Røsten, som sagde Kille,
Kille! Karens Røst, og samme Røst spurgte, om den
maatte kildre Udsigersken med, der og lignede Ka
rens Røst, hvortil Poul svarede Nej ! Paa end [o : endnu]
nærmere Adspørgsel svarede Udsigersken, at hun
havde sagt til Poul Pedersen først, at der var en
Trold, som trillede Sten ind ad Døren, og da Udsi
gersken gik ud at se se sig om, saa hun ikke andre
end Karen, som svarede paa Adspørgsel, at det var
Trolden, som trillede Sten ind, saa saa hun og en
gang et Positur udenfor Vinduet, som havde Karens
Lignelse og paa Poul Pedersens Adspørgsel svarede,
at det var Hat og Hue, hun (eller rettere Posituret)
havde paa Hovedet, og samme Ords Tale lignede
Karens. Herpaa blev Udsigersken adspurgt, hvormange Særke hendes Datter Karen havde, og hvormange hun havde syet Flyverøn udi? Resp.: Hun
har ikkun 2de Stykker, men Udsigersken kan ikke
huske, om hun havde syet Flyverøn i flere end en.
Hernæst blev forevist en Særk, som blev opsprækket
[!] og befandtes Flyverøn udi; en anden, som Karen
havde paa, blev og efterset af de 2de bemeldte Mænd,
som befandt, at derudi var syet Flyverøn, som Dat
teren sagde, at Moderen havde syet udi. Herefter
blev Karen Nielsdatter fremstillet for at konfronteres
med Moderen, da hun, nemlig Karen Nielsdatter, of-
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fentligt sagde Moderen i Øjnene, at hun havde lært
hende at øve sig som Trold, men Moderen blev ved
at nægte det.
Videre blev fremstillet Hr. Skovrider Ejlersen fra
Kirkerup, som forklarede, at noget efter at den Snak og
Tale om Trolden ved Agernehavehuset var opkom
men, var han tilligemed mange andre, saavelsom Hr.
Justitsraad Willumsen ved samme Hus, hvor den unge
Præst, Hr. Ferslev fra Hyllested og kom, og tog Pi
gen Karen hen med sig hen til Banken i Stenstrup
Lillevang, og Udsigeren fulgte med til Banken, hvor
Præsten sagde: „Her er saa mange Mennesker, der
for er det vel intet bevendt.“ Da Folkene blev dre
vet tilside, og Karen kaldte ved Banken, sigende:
„Maren! Maren! er du derinde, saa kom herud (NB.
Maren skulde være Troldens Kone, hvilket og Karen
Nielsdatter sagde Moderen i Øjnene, at hun har
sagt, at hun skulde give hende det Navn, hvilket
Moderen nu tilstod og at have sagt, og det havde
Trolden selv sagt), da Pigen sagde „Nej! hun er her
ikke, hun er nok ude paa Loftet“ , og samme Tid slog
Præsten paa Bjærget, men Udsigeren hørte ikke, hvad
Ord han egentlig talede, men vel at han talte i det
samme; derpaa gik de til Huset, og Præsten og Ka
ren gik i Forstuen, og Udsigeren blev udenfor; der
efter gik Pigen ind i Stuen, men Hr. Justitsraad W il
lumsen, Præsten og Udsigeren stod i Forstuen, da
der var noget, som talte i Stuen, sigende: Justitsraaden havde lovet det 7 Skill., hvilken Tale Udsigeren
syntes at ligne Karens Røst; derpaa leverede Justitsraaden en Penge til Pigen (efter at Døren var oplukt,
som Pigen Karen sagde, at Troldens Kone holdt til)
med Advarsel, at hun skulde holde den i Fingrene
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for at se, om Troldens Kone vilde komme og tage
den bort; men som det ikke skete, saa tog Justitsraaden sin Penge igen, sigende: Det er Narreri alt
sammen; Udsigeren saa og, at Pigen Karen stod inden
for og holdt paa Døren, og samme Tid hørtes adskil
lige Taler og Bander, som Udsigeren holdt for rimeligst at være Pigen (hvilket Pigen Karen og selv til
stod, at det var hende, og sagde, at hendes Moder
havde kommet hende dertil), og videre mærkværdigt
kan han ikke erindre sig, hvorfor han blev dimitte
ret. — Skovfogden Jørgen Tårum fra Lindebjærg
fremstod og forklarede, at han samme Tid var til
stede tilligemed Hr. Skovrider Ejlersen og hørte endel slemme Ord tale inde i Stuen, hvor Pigen Karen
var inde, som han saa igennem Døren, og syntes
han det at være rimeligst, at det var Pigen, som talede med forvendt Maal, og videre vidste han ikke,
uden at den mindste Pige Kirsten og har sagt at
have været 2de Gange i Banken (hvilket Karen og
sagde, at hendes Søster havde sagt, at Moderen havde
sagt, hun skulde sige saaledes) og derfor blev dimit
teret. — Herefter blev Pigen Karen lukket udenfor
Tingstuedøren i Hensigt at prøve hendes Tale uden
for, da Hr. Skovrider Ejlersen og Skovfoged Tårum
anhørte hende tale, og paa Adspørgsel fik samme
Svar, som da hun talte i Agernehavehuset, saa at
de ikke kan synes andet, end det jo var hende, som
talte i berørte Hus. Endelig forklarede Karen Nielsdatter, at hendes Moder havde forbudt hende under
Straf af mange Hug at sige Sandhed, førend de kom
til Slottet, men der var ingen, som hørte det. Endnu
blev fremlagt Hr. Justitsraad Jørgen Willumsens A t
test af 14de hujus, som saaledes er lydende:
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Efter højædle og velbaarne Hr. Conferentsraad
og Amtmand de Løvenørns Forlangende kan jeg
angaaende det Spargement [o: Rygte] om Troldfolk
udi det saakaldede Agernehavehus ved Bukke Kilde
Indlukke af Sønder Overdrev under Antvorskov
Amt, meddele, at jeg sidst udi afvigte Juli Maaned
var ved Nyrupgaard og da blev berettet, at Præ
sten fra Hyllested var ved samme Hus for at skulle
tale med Trolden, mens omendskønt jeg holdt det
for Taabelighed, som det i sig selv var, red jeg
til samme Hus, som ligger lidet fra Nyrup, for at
fornemme, hvad Præsten sig vilde foretage, og ved
min Ankomst forefandt Capelianen, Hr. Ferslev fra
Hyllested, saa og Præsten fra Tystrup og en stor
Del andre Folk, da Konens ældste Datter kom med
Hr. Ferslev og berettede, at Troldens Kone var nu
i Huset; lidet derefter gik jeg hen til Huset og fandt
Hr. Ferslev staaende udi Forstuen og talte, som
det skulde være til Troldkonen, da derpaa fra Stuen
blev svaret med et kleinligt Mæle, som jeg holdt
for at være Bedrageri, siden Datteren var alene
udi Stuen, bad derfor Hr. Ferslev at lade Datteren
udgaa og derefter igen tale til Troldkonen, som
og skete, mens ej blev givet Præsten noget Svar
paa hvis han tilspurgte, saalænge Datteren var ude
af Stuen og stod i Forstuen hos Præsten, deraf
jeg overbeviste Hr. Ferslev, at det ikkuns var Dat
terens Bedrageri, som han og selv maatte tilstaa,
da han igen indlukte Datteren i Stuen og paany
talte som til Troldkonen og saa ind ad en Sprække
paa Døren, at det var Datteren, som svarede ham
med et andet fordrejet og kleinligt Mæle, og ef
teråt jeg fra Huset var bortgaaet, kom Bud til mig,
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at Troldkonen forlangte at tale med mig, hvorpaa
jeg atter igen hengik til Huset og hørte, at der udi
Stuen blev raabt med en kleinlig Røst paa Justitsraaden og forlangt at ville give 7 Skill., da jeg aabnede Stuedøren og leverede Datteren, som stod i
Stuen ved Døren, en hel 8 Skill, med Forlangende,
at jeg vilde se, om samme 8 Skill, blev taget af
hendes Haand, men siden der ingen kom til at
tage Pengene af Pigens Haand, tog jeg min 8 Skill,
til mig igen. Da jeg, som forhen meldt, fornam, at
det altsammen var Pigens Bedrageri, hvilket saaledes passerede, imedens jeg var ved Huset nær
værende, er jeg alletider overbødig [o: villig] ved
Ed at bekræfte, naar forlanges.
Sorøe, den 14. Aug. Anno 1756.

J. Willumsen.
Saa blev og produceret en Attest fra Præsten Hr.
Hviid i Gimlinge om Pigen Karens Alder, saaledes
lydende:
Anno 1741 den 23. Søndag efter Trinitatis blev
Niels Nielsen Smeds Datter i Vemmeløse døbt, kal
det Karen. Hans Povelsens Datter i Vemmeløse
bar hende til Daaben. Faddere vare: Peder Han
sen, Søren Pedersen, Ole Pedersen, Jørgen Jørgen
sens Hustru og Niels Jørgensens Hustru alle i
Vemmeløse.
At denne Attest saaledes er conform med K ir
kebogen, testeres allerskyldigst efter Ordre af
H. Hvid.
Gimlinge, den 24. Aug. 1756.
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Item blev fremlagt Præsten Hr. Hammelevs Skri
velse in copia vidimata [se foran].
Anno 1756 den 31te Augusti blev Forhøret kon
tinueret i Overværelse af forbenævnte 2de Mænd Jo
han Maas og Jochum Haase, hvor da blev atter frem
stillet Poul Pedersen, som er trolovet til Sidsel Christensdatter, og blev tilspurgt 1ste Qvæst.: Om han
har sagt til Sidsel Christensdatter, at Flyverøn kunde
befri Pigen Karen for Trolden? Resp.: Udsigeren til
stod at have sagt til Sidsel Christensdatter, at han
havde hørt sige, at Flyverønnen var godt for under
jordisk Tøj til Befrielse derfor, og desaarsag sagde,
at hun kunde sætte noget lidet deraf paa Pigen Ka
ren, og til den Ende har han taget Flyverønnen i en
gi. Pil ved Kirkerup og flyet Sidsel Christensdatter,
som hun siden sagde ham at have syet samme Røn
i en af Karens Særker. 2den Qvæst.: Om Udsigeren
svarede Nej! at det, som kildrede ham under Fød
derne og spurgte ham, om det og rnaatte kildre Sid
sel Christensdatter, ikke rnaatte kildre hende? Resp.:
Han sagde, at Du kunde lade hende være, siden hun
laa og sprang og var uregerlig i Sengen. 3die Qvæst.:
Om Udsigeren hørte den indbildte Trold tale i Hylle
sted Præstegaard og paa hvad Sted? Resp.: Engang
hørte han i Qaarden ved hans Vogn et Ord: Ja! som
han bildte sig ind blev sagt af Trolden, og da stod
Pigen Karen ved den højre Side af Vognen, og den
gi. Præst, Udsigeren og nogle flere var noget fra
Vognen paa den anden Side, og i Forstuen blev og
talt, som mentes at være Trolden, men samme Tid
var Pigen Karen ikke i Stuen, ligesom Udsigeren og
ikke nogen Tid har hørt nogen Tale som Trold om
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Dagen, uden naar Pigen Karen har været udenfor,
og om Natten har Talen hørtes fra det Sted, hvor
Karen har været, og undertiden har Røsten lignet
Karens Røst, men undertiden ikke, saavidt Udsigeren
har forstaaet, hvorefter han blev entlediget.
Hernæst blev fremstillet Niels Jørgensen, Husmand
i Stenstrup, som blev formanet at følge Sandhed og
at forklare, hvad han om denne Affære kan være v i
dende, da han udsagde følgende: at han en Aften nu
denne Sommer efter Sidsel Christensdatters Begæ
ring var gaaet til Agernehavehuset for at være der
om Natten, siden berørte Kvinde sagde, at hun turde
ikke være der ene for det Rakkeri, der gik, og da
Udsigeren var kommen udenfor Forstuen, og Pigen
Karen var inde i Stuen, Moderen var i Forstuen, og
den mindste Datter var i Gaarden, begærte Sidsel,
at han vilde gaa ind i Stuen, derpaa gik de begge
ind i Stuen, da Sidsel spurgte: Er Du her? hvortil
der blev svaret: Ja, mænd er det her, hvilket Svar
var som Karens Tale, men Udsigeren blev underlig
og kunde ikke begribe, hvad det var, hvorpaa Sid
sel bad Gud hjælpe sig, at hun kunde blive af med
det Rakkertøj; derpaa blev han spurgt, om han havde
noget at gøre med, hvortil han svarede Ja ! Derpaa
blev talt et skamløst Ord om en slem stor lodden
Ting, som kom .fra det Sted, hvor Karen stod, og
Moderen var samme Tid ved den anden Side i Stuen,
hvorefter begge Børnene lagde dem i Sengen, og Ud
sigeren lagde sig ved Gulvet, og Kvinden lagde sig
i den nederste Seng. Pigen Karen var tilstede og
sagde, at det var hendes Moder, som talede ovenmeldte Ord, hvilket Niels Jørgensen vedblev at sige,
at det ikke var Moderen, som talte ommeldte Ord,
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men Pigen benægtede at have talt saadanne Ord,
sagde og paa Adspørgsel, at hendes Moder ikke
havde hentet Niels Jørgensen, fordi hun var bange
for Trolden, men for han og skulde høre noget med.
Videre blev fremstillet Jørgen Nielsen, Ungkarl
af Stenstrup, som forklarede, at han en Aften i Som
mer gik udenfor Agernehavehuset og saa Kvinden
Sidsel Christensdatter gaa udenfor Døren, da han
spurgte hende, om den Snak var Sandhed, som Folk
gik med, hvorpaa hun svarede Ja, at det var tilvisse
sandt, og paa Udsigerens Adspørgsel sagde hun, at
Trolden var enten paa Loftet eller i Hønsehuset;
derpaa gik de begge ind i Stuen, hvor der samme
Tid var temmelig mørkt, og da spurgte Udsigeren
den gi. Kvinde ad: Mon det nu ikke vilde snakke?
hvortil hun svarede, at det snakkede ikke uden hvor
Pigerne var, hvorpaa den mindste Pige Kirsten sagde
(thi samme Tid var Karen i Kirkerup): „Naar jeg
gaar ud, saa snakker det nok“ , og i det samme gik
Pigen uden for Vinduerne, da han hørte sige: »Er
du nu kommen, Jørgen?“ hvilken Røst kom derfra,
hvor Pigen var, og lignede Pigens Røst; saa blev og
talt nogle skammelige Ord, som Moderen, der var
inde i Stuen, svarede til og sagde til Jørgen Nielsen
om: Kan Du nu høre, kan Du nu høre, Jørgen? Item
blev sagt, at det var brav (neml. efter Jørgen Niel
sens Svar, som sagde: Ja, at han havde det om
spurgte). Jeg har tre store Piger hjemme; derpaa
spurgte Udsigeren, om det var Troldkærlingen selv,
og fik til Svar: Ja! Og saadan Tale og Svar lig 
nede Pigens Stemme, hvorpaa han kaldte Pigen Kir
sten ind og i det samme gik til Vinduet og begæ
rede Svar, da der ikke blev svaret, men da han bad
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Pigen atter at gaa ud igen, saa talte det igen, hvorpaa Udsigeren sagde til Kirsten: „Jeg tror, det er
dig, der snakker“ , men hun svarede: „Nej, det er
ikke,“ men Udsigeren tvivlede dog om, at det var
jo hende, som talte, og Moderen sagde ikke videre
herom end: „Der kan Du høre, Jørgen.“ Der hørtes
vel andre skamløse Ord udenfor, nemlig, at der var
en Præst i Præstebanken, som viede Folk sammen,
med videre Tale, som holdes unyttig at føre i Pen
nen, og da Udsigeren gik bort, sagde Kvinden, at
det var en stor Ynk med det Skidt, som var kommen
dem paa, og videre vidste han ikke. Thi blev for
denne Sinde dette Forhør sluttet. Datum Antvorskov
ut supra.
Udi Hr. Birkeskriver
H. Dinnesen.
Nissens Absence
som constitueret
J. Borgen.
Anno 1756 den 7de Septembr. blev forbemeldte
Forhør continueret, og blev da fremstillet Sidsel Christendatters yngste Datter Kirsten, som sagde at være
i sit 7de Aar, og i adskillige Maader blev tilspurgt,
men ingen Vished kunde udfindes af hendes Svar,
siden hun derudi befandtes ustadig. Endelig sagde
hun, at da Jørgen Nielsen fra Stenstrup var i Agernehavehuset, var det hende, som talte udenfor Døren
og sagde først: „E r Du nu kommen, Jørgen! samt
at hendes Moder havde sagt, hun skulde snakke no
get, hvad hun kunde finde paa, item at hun svarede Nej
til Jørgen Nielsen, at det var ikke hende, som snak
kede, men tilstod dog nu, at det var hende selv, og
der var ingen andre, som talte, saa og at Moderen
havde lært hende at sige nogle slemme Ord.
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Endnu blev fremstillet Moderen Sidsel Christensdatter, som paa Adspørgsel forklarede, at da Jørgen
Nielsen fra Stenstrup var hos hende og vilde høre
noget, sagde Udsigersken, at det snakkede ikke, uden
Pigen Kirsten gik ud, men nægtede at have lært en
ten denne eller den anden hendes Datter at sige no
g et Paa Samtale med Udsigersken sagde hun, at
da Poul blev kildret under Fødderne i Sengen, laa
Udsigersken ganske stille i Sengen, og Poul sagde,
at hun havde ikke nødig at være bange, siden hun
laa hos ham, og videre kunde ikke udfindes til Op
lysning i denne Historie, hvorfor dette Forhør blev
sluttet, og havde idag været overværende som Vid
ner Johan Maas af Aarslev og Hr. Jens Jensen af
Landsgrav, som bekræftes med vore Hænders Under
skrift. Datum Antvorskov Tinghus ut supra.
H. Dinnesen.

Udi Hr. Birkeskriver
Nissens absence som
constitueret
J. Borgen.

Saa vidt naaede man altsaa gennem Forhørene,
og der kunde selvfølgelig ingen Tvivl være om, at
det hele var opdigtet.
Amtmanden havde imidlertid ikke turdet afvente
Forhørenes Afslutning, inden han bragte selve Maje
stæten Underretning om, hvad der var passeret i det
ham anfortroede Amt, og han indsendte derfor en
Skrivelse til Cancelli Collegiet, hvor denne behand
ledes 25/h 1756 med det Resultat, at den skulde hen
lægges, hvad der ogsaa bestemtes, da den Dagen
efter forelagdes i Conseillet. 1 Suppliquer 1756 Sid-
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ste Halvaar Nr. 369 (Rigsarkivet) findes Sagen om
talt saaledes:
Conferentsraad og Amtmand Løvenørn melder
ved Skrivelse, at Sognepræsten Hr. Hammeløv i
Lynge Sogn haver ved Skrivelse til Ham angivet,
hvorledes der i et Hus, kaldet Arne-hauge-huuset
udi Lynge Sogn paa Antvorskov Amt skulde op
holde sig nogle saakaldede Troldfolk, som foruro
liger Folkene der i Huset, især Manden, og tillige
giver tilkende, at han saavel som andre har befun
den det at være opspunden Bedrageri, som maa
have sine skjulte Hensigter, thi Børnene (som alene
tale med de formente Troldfolk) ere saaledes afrettede, at de kan forandre deres Maal, og at det
samme Barn forestiller tvende talende Personer, hvil
ket han kjendelig haver mærket, beder altsaa, at
Amtmanden vil ved et Forhør examinere denne
Sag, hvilket Amtmanden og har begyndt paa og
kan deraf allerede mærke, at Sagen er opspunden.
Men formedelst nogle Attester og Beviser til Sa
gens ydermere Oplysning, som ej er indkomne,
endnu ikke har kunnet slutte Forhøret, som, saa
snart ske kan, skal blive indsendt, og som saadant
af anførte Aarsager ej er sket, saa, da man ved,
at saadan Fabel roullerer over hele Landet, slut
telig og kunde komme H. Maj. for Øren, har Amt
manden holdet det for sin Pligt at indberette dette
som Contentum af Historien.
Men en Maanedstid senere var man færdig med
Undersøgelserne, og Amtmanden kunde da indsende
det hele Forhør til Majestæten, ledsaget af en Skri8
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velse, hvori han gennemgaar Sagen i sine Hoved
træk og dernæst tilføjer, at
» ... da Lovgiveren ej har kunnet diktere Straf
for den Misgerning, han ej kunde forestille sig,
henstilles allerunderdanigst til Deres Kgl. Majestæts
allernaadigste Vilje, hvad Straf disse Børn, som for
modentlig af en ugudelig Moder forførte, for saadan deres Forhold bør lide.
Hvad Moderen, Zidsel Christensdatter angaar...
saa havde hun efter mine uforgribelige Tanker for
tjent Spindehuset paa nogen Tid alene for den ene
Sags Skyld, at hun saa indifferent trakterede det, at
hendes Datter var af et Trold borttaget i en Banke;
thi troede hun det (som hun vilde bilde Folk ind),
da burde hun straffes som den, der ej har angivet
saadant og følgelig kuns haft liden Kærlighed el
ler Omsorg for sit Barn (ej at tale om, at hun al
drig har holdt nogen af dem til Gudsfrygt) og tro
ede hun det ikke som den, der vidste bedre, saa
bør hun straffes for den aabenbare Løgn, hun har
søgt at binde enhver paa Ærmet saavel udenfor
som i Forhøret.
Altsaa da jeg har vist hendes slette Opførsel
imod hendes Børn, henstiller jeg i aller dybeste Un
derdanighed til Deres Kgl. Majestæt, om hun ikke
derfor paa nogen Tid burde sættes i Spindehuset,
hvilket ej kan ske uden Deres Kgl. Majestæts al
lernaadigste Resolution, thi skal Sagen ved Lands
Lov og Ret forfølges, da vil der ej komme mer
ud end allerede er sket, altsaa af ingen Underdom
mer kan fældes i Mangel paa ordentlige Beviser,
men maa frikendes, hvoraf vil flyde en Del Om-
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kostninger paa Amterne og tilsidst en yderligere
Forhærdelse hos hende.
Jeg er til min Døds Stund
Antvorskov,
d. 19. Septbr. 1756.

Stormægtigste Allernaadigste
Arve Konge og Herres
allerunderdanigste tropligtskyldigste
Undersaat og Tjener
F. Løvenørn.

22/io 1756 faldt Kongens Resolution, som meddel
tes Amtmanden i en Skrivelse, hvori Sagens Hoved
punkter paany refereredes, hvorefter det hedder:

„ . . . . Thi give Vi Dig herved tilkende, at Vi, i
Henseende saavel til Moderens som Børnenes for
argelige Forhold i denne Sag, allernaad. har fun
det for godt, at Moderen tillige med begge hendes
Døtre skal, til Forbedring og Undervisning, i Børne
huset til videre indsættes, og altsaa haver de at
føje den Anstalt, at baade Moderen og begge Døt
rene i Børnehuset paa Christianshavn bliver leve
rede, til hvilken Ende vi under denne Dags Dato
have befalet Os Elskelige Vore Directeurer over
De fattiges Væsen i Danmark, at de, naar disse
3de Personer der bliver leverede, har at foranstalte
at de der, ifølge denne Vores allernaad. Resolu
tion, vorder modtagne; derefter Du Dig allerunder
danigst haver at rette, og haver Du til Os allerunderd. at indberette, at denne vores allernaad.
Ordre er Dig tilhændekommen. Befalendes o. s. v.“
Dermed var antagelig Sidsel Christendatters og
hendes to Døtres Saga ude.
8*
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Men det var ikke blot den verdslige Øvrighed,
der skulde tage sig af denne vidunderlige Sag. Af
Forhøret fremgik det jo tilfulde, at Sognepræsten i
Hyllested, Otto Ferslev, og hans Søn, Kapellanen Chri
stian Ferslev, var indblandet i Troldehistorien og havde
ladet sig bruge paa en ganske uforsvarlig Maade. Der
for maatte der ogsaa ske Henvendelse til den gejst
lige Øvrighed, og Sjællands Biskop, Peder Hersleb,
faar Ordre til at udtale sig. Han havde allerede
gennem Stedets Provst, Peder Edvardsen Friis i Skel
skør, faaet Meddelelse om, hvad der var passeret,
men desværre er Provstens Skrivelse ikke at finde,
og heller ikke den „Relation“ , som Mag. Ferslev ind
sendte; mulig er de gaaet helt tabt. Derimod op
bevares det Svar, som Biskoppen i den Anledning
sendte Provsten 10/H1756, og dette har følgende Ordlyd:
Jeg takker for Hr. Provstens flittige og nyttige
Relation om Puslingen, som jeg beder at maatte
continuere til Sognes Uddrag; hvad jeg svarer Mag.
O. Ferslev paa hans Relation og Consultation, det
vilde de selv behage at læse i vedlagte og siden
forsegle med Oblat og tilsende ham. Det kommer
og saa ligt for den Tistedske Sag, thi den begyndte
af mindre, og Magister Otto er ikke ulig Magister
Ole Bjørn; jeg frygter for, at den Sag kan gaa vi
dere, og da har ganske vist Moderen fortjent lig
med Datteren Spindehuset og Magister Otto Daarekisten; i det mindste bør han gøre offentlig De
precation [o: Afbigt] i Provstens Nærværelse; og
jeg mener, at alle Præster i Egnen deromkring
burde prædike om den Sag og tage Anledning til
at vise Overtroens Daarlighed og Urimelighed, for
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at hindre videre Superstitions [o: Overtros] Frem
gang. Jeg forbliver stedse
P. Hersleb.
Nu indsender Biskoppen under 28. Septbr. 1756
følgende allerunderdanigste Erklæring:1)
Det er bedrøveligt og derhos ærgerligt, at saadanne taabelige Superstitioner endnu i vore oply
ste Tider skal høres, ja af mange troes og holdes
for noget underligt og betydeligt, ja at Folk i Ska
revis, og det ikke blot gemene Folk, har været til
Højen og Stedet for at bese dette Vunder og vil
se og høre den formente Trold eller Pusling; men
det, som er det ærgerligste, er, at Præster, som
skulde retvise andre, har troet det, styrket Folk
derudi og villet forsvare det som Sandhed, nemlig
Mag. Otto Ferslev, Sognepræst til Hyllested og
Holsteinborg, og hans Søn, Kapellanen Christian
Ferslev, da Faderen, en gammel Mand, en Mand,
som vil passere for lærd, har ikke alene troet det,
forsvaret det, ladet sig bruge derudi, men ogsaa
ikke undset sig for til mig selv at indsende Rela
tion under sin Haand meget omstændeligen og
altsaa skammeligere, end enten denne Amtmandens
Relation eller Tingsvidnet; hvorledes de Folk har
søgt ham om Raad, hvorledes han har ladet Troldet
stævne til sig i den Hellig Trefoldigheds Navn;
hvorledes han er kommen, dog usynlig; hvorledes
han har examineret ham; hvad Troldet har svaret;
at Troldet, som han selv skriver at være intet an
det end den lede Djævel, og dog skriver han, at
>)
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Troldet som en Bytting eller Skifte-Barn er døbt i
Kirkerup Kirke, NB en døbt Djævel; hvorledes Trol
det ved hans Eksamen har kaldet sig et Guds Barn
og en Jesu Tjener; hvorledes han har besværget
ham i Jesu Navn, budet ham i den Hellig Trefoldigheds Navn at holde sig fra det Hus og disse
Folk, han har plaget; hvorledes han har givet
Pigebørnene Draaber ind contra Incantationem
[o: imod Forhekselse], hvilke Draaber han tillæg
ger stor Kraft og mener, at de ogsaa i denne Sag
har hjulpet; hvorledes han omsider har manet Trol
det hen til den arabiske Ørken; og alt dette villet
bevise med Skriftens Sprog, som taler om Markdjævle, Skovtrolde etc. Jeg har saa straxen skre
vet ham et alvorligt Brev til og skammet ham ud,
at han som Præst, Magister, gammel Mand, der
vil hedde lærd, har saaledes prostitueret sig selv
og sin Orden; jeg har forbudt ham det allerringeste at befatte sig med den Sag mere, og reserve
ret ham, hvad Straf ham kan paalægges, naar Sa
gen engang kommer ind for Deres Kgl. Majestæt.
Jeg har og strax tilskrevet Provsten i Herredet, at
baade han selv og alle Præsterne skulle i Prædi
ken og Catéchisation straffe saadan Superstition,
dæmpe saadan Snak og undervise gemene Mand
om slige Historiers Urigtighed og Bedrageri.
Hvad Moderens og de 2de Pigebørns Straf angaar, da, som det er udenfor mit Foro, kan jeg
ikke andet sige, end at Conferents Raadens Tan
ker ere lemfældige nok, sc. at Moderen har vel
fortjent at sættes i Tugthuset paa Møen til A r
bejde, i det mindste et Par Aars Tid, men de 2de
ilde opdragne og slet underviste Døtre, som ere

Bn Troldehistorie.

119

anførte til saa megen Bedrageri og Liderlighed, be
høvede meget højligen at sættes i Børnehuset paa
Christianshavn til Arbejde og tillige til Undervis
ning i Kristendom, indtil de kunde blive confirmerede. Derimod Præsterne, baade den gamle Mag.
Otto Ferslev, saa og den unge Christian Ferslev
(som har været med i den ganske Sag, især ladet
sig bruge til at ride omkring og slaa paa Højen
3 Gange med sin Ridepisk og byde i den Herres
Jesu Navn Troldet at komme ud og lade sig se)
bør, om Deres Kgl. Majest, saa allernaadigst finder
for godt, foruden en temmelig Mulkt til Enkekas
sen, indkaldes begge for Landemodet og der of
fentlig sættes til Rette; eller ogsaa at den gamle
skal selv i Provstens Nærværelse offentlig for sin
Menighed afbede den givne Forargelse, efter en
foreskreven Formular, men den unge indkaldes for
Landemodet; hvilket alt til Deres Kgl. Majestæts
allernaadigste Godtbefindende indstilles af
Kiøbenhavn,
Deres Kg>- Majestæts
d. 28. Septbr. 1756.

Allerunderdanigste Arveundersaat
og allerringeste Tjener.
P. Hersleb.
Det Brev, som Biskoppen sendte Mag. Otto Fer
slev 1G/K 1756 har følgende O rdlyd:1)
I min Barndom har jeg hørt mangt et Amme
stue-Eventyr og Kærlinge-Fabel, men aldrig noget
saa urimeligt og ilde sammenhængende som Deres
Velærværdigheds Relation og det publique Rygte
om den Bjergpusling fra Lynge Sogn: en Djævel,
’)
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som er døbt og anser sig selv et Guds Menneske
og Jesu Barn, et Menneske, som kan gøre sig usyn
lig; Draaber contra Incantationem; at stævne en
usynlig, og det i den hellige Trefoldigheds Navn!
Det gør mig hjærtelig ondt, at Deres Velærværdig
hed, en Præst, en Lærd, en gammel Mand skal
saaledes prostituere sig, befatte sig med uvedkom
mende Ting uden for Deres Sogn, styrke den ge
mene Mand i hans Superstition, misbruge Guds
Navn og bilde Folk noget ind, ligesom Deres Vel
ærværdighed kunde overnaturlige Kunster og faa
Navn af den vise Mand! De begærer min Raadføring; men den skulde De begæret, før De indlod
Dem saa meget i Sagen og forløb Dem saa ken
delig. Har De læst Magister Ole Bjørns Proces i
Thisted og hans Dom? Det er alt, hvad jeg nu
kan svare; thi jeg maa entholde mig fra at decidere
noget, da jeg ej kan vide, om ved Sagens Under
søgning kan gaa Ordre til Fiskalen at paatale De
res Opførsel. Kunde De endnu tage mod Raad,
saa skulde det være, at De foregav, at De ikkun
har gjort det for at udforske, hvor vidt Supersti
tion kunde gaa, og hvor vidt den gemene Mands
Credulitet [o: Lettroenhed] kan føre. Og for Re
sten burde de nu selv med Flid prædike derimod,
straffe Superstition og raade Folk fra ikke at tro
og ikke at høre efter saadan Sladder; men i Ste
den for Draaber contra Incantationem hellere selv
at søge Raad til at rense Hjernen og oplyse Hjer
tet, ut sit mens sana in corpore sano [o: for al
man kan have en sund Sjæl i et sundt Legeme].
Det er mit Ønske, hvormed jeg slutter.
P. Hersleb.

En Troldehislorie.

Men
Ordre:

til

Biskoppen

udgik

følgende

121
kongelige

. . . Men som det af den fra Dig herved ind
komne Erklæring formenes, at Sognepræsten for
Hyllested og Holsteinborg Menigheder, Mag. Otto
Ferslev, og hans Søn, Kapellanen Hr. Christian
Ferslev, har ikke alene troet denne Passage, for
svaret den, ladet sig bruge derudi, men endog ikke
skal have undset sig for til Dig at indsende sin
Relation, hvorledes disse Folk har søgt ham om
Raad, at han har ladet Trolden stævne paa en
højst forargelig Maade, at han er kommen, dog
usynlig, at han har svaret, at Trolden var intet
andet end den lede Djævel med videre saavel Mag.
Ferslevs, som hans Søns Kapellanens i højeste
Maader brugte forargelige Forhold i denne Sag,
altsaa giver vi Dig hermed tilkende, at Vi allernaad. haver fundet for godt, at begge Præsterne,
offentlig for Landemodet skal indkaldes og til
Rette sættes, samt efter en af Dig forfattet Formu
lar af Prædikestolen afbede den givne Forargelse;
og skal Mag. Otto Ferslev erlægge i Mulkt til
Enkekassen Tyve Rigsdaler. Derefter Du Dig allerunderd. haver at rette og til denne Vores allernaad.
Befalings allerunderd. Efterlevelse den fornødne
Anstalt at føje.
Imidlertid er det ikke blot gennem de officielle
Dokumenter, vi lærer Troldesagen og dens Forløb
at kende; ogsaa gennem de Breve, som Stedets
Provst, P. Friis Edvardsen, sendte sin Biskop, med
hvem han stod i en ret hyppig Brevveksling.

122

L. F. la Cour:

Saaledes skriver Provst Friis u /„ 1756, altsaa faa
Dage efter at Forhøret var sluttet, til Biskop Hersleb:
. . . Om Troldesagen hører man nu saa godt
som slet intet, saa de mener, at Trolden er død,
siden at Personerne bleve arresterede; dog Datte
ren, som siges, er given løs, men Moderen sidder
endnu i Prison; hver Tirsdag siden er paa Antvor
skov holdt Forhør, men kan aldeles ikke faa noget
deraf at vide; som menes, blev Forhøret sluttet
i Tirsdags og nu indsendes til Kongen. . . .
Og 14 Dage senere, 2!i/„ 1756, skriver han:
. . . Med Troldsagen her i Egnen er det nu
ganske stille, og det lader, som Trolden var død;
dog dette maa jeg dennesinde melde, at saa stor
som Vildfarelsen og Blindheden var i Hyllested
Præstegaard hos den gamle Mand, saa stor For
argelse begik den unge 8te Dage derefter, da han
med mange flere for hen til Højen, hvor Trolden
skulde bo, og ibidem i nogle 100 Menneskers Nær
værelse faldt paa det ene Knæ, slog 3 Oange paa
Højen med sin Pisk og befalede Trolden i Jesu af
Nazarets Navn at komme ud; men der kom ingen;
Skovrider Ejlersen var til Stede og spændte Hanen
paa sin Flint, bad Folket gaa til Side, at saa snart
han saa Trolden, vilde han skyde ham; men Trol
den vilde ikke exponere sit gi. Liv, og uden Tvivl
vilde Skovrideren raillere Præsten. I det samme
siger den unge Hexekvinde: „Nu er Trolden inde
i Huset“ , hvorpaa alle Mennesker søgte did, men
saa ligesaameget som før. Justitsraad Willumsen
var samme Dag ved Højen og i Huset; han tog
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en otte Skilling, holdt den mellem sine Fingre og
bad den unge Tøs, som spiller den hele Rolle, at
hun skulde befale Trolden tage Pengene af hans
Haand, saa alle kunde se, den blev tagen og blev
borte, men ingen tog den; det kan ikke siges,
hvilken Mængde af Mennesker der var samme Dag
ved Højen for at se Trolden, men er idel Bedrageri;
den unge Hr. Ferslev er nu ganske overbevist, at
det er Fabel og Løgn med denne Troldsag, og
forleden Dag her paa vores Marked, da han saa
den gi. Mand, som formaaede Hr. Mag. Ferslev
at udstede slig Stævnemaal, sagde han: „Den Mand
er Aarsag i vor Ulykke“ .
Det gik dog ikke saa nemt med den Biskoppen
givne Ordre, som man kunde have tænkt, og om
Begivenhedernes Udvikling hører man gennem de
mellem Biskoppen og Provsten vekslede Skrivelser.
;,0/10 1756 skriver Provst Friis til Biskop Hersleb:
Igaar Formiddag [o: Fredag 21*/10 1756] lod jeg
ved Kordegnen Eskild Holm og Degnen i Høve
ankyndige og forelæse det Kongl. allernaadigste
Reskript af 22. hujus for begge Præsterne i Hylle
sted, Mag.r Otto og Hr. Christian Ferslev; den
gi. Mand blev overleveret Originalkopierne af det
Kongl. Rescript, saavelsom af Afbigten; den unge
Ferslev blev given 2de Copier af samme af mig
udskrevne til hans Efterretning; noch sendte jeg
med Holm 2de andre Copier, hvorpaa begge Præ
sterne efter Begæring vilde tegne, som hermed
følger indsluttede med deres egenhændige Paategnelse; og kan forblive hos Deres Højærværdighed,
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da jeg i Dag har ladet mig udskrive 2de andre
Copier til min Efterretning.
Eskild Holm efter min Instrux, da de kom til
Hyllested, lod Vognen og den anden Degn blive
udenfor, gik saa alene ind og sagde den unge
Ferslev sit Ærinde med Begæring, han vilde lade
den gi. Mand vide deres Ankomst og uden For
trydelse og Alteration anhøre, hvad dem var be
falet at ankyndige; den gi. Mag.r Ferslev befalede
strax, at begge Degnene skulde indkomme og hørte
med største Koldsindighed det Kongl. Reskript at
oplæse; lod strax komme Blæk og Pen og uden
mindste Forandring at mærke underskrev begge
Papirerne; den gi. Mand vil endnu, som synes af
Paategnelsen, paastaa sin Uskyldighed etc. sær
deles siden efter Forretningen et Discuss, stødte
han sig over dels at det skal kaldes en Forargelse,
han haver givet, dels at han dømmes paa og efter
uforhørt Sag, mulig den gi. Mand synes, at Mulk
ten er forringe og vil have den multipliceret, eller
han vil i Fiskalens Hænder og hazardere sin
Kjortel, som mange her har dømt ham fra, og han
til Dato har beholdt. Efter Forretningen blev Mag.r
Otto leveret fra mig 2 Postdages tyske og danske
Aviser, som han ret blev glad ved og glemte den
forrige Viderværdighed. Den unge Hr. Ferslev
græmmede sig og var meget fortrydelig, som Holm
siger, at hans gi. Fader ikke vilde underkaste sig
Majestætens allem. Ordre; imidlertid ser jeg af
hans Paategnelse, at Tjenesten i Vensløv Kirke
Dom. 21 p. Trin. [o: 7/ ii] angaar imell. 7 og 8,
som han vilde foreskrive mig leges [o: egl. Lov;
hvad der skal bestemmes] og sige: „Kan Provsten
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møde eller ej, saa er det lige meget“ ; ja vel ogsaa
han tidlig vilde begynde Tjenesten, saa ingen kunde
komme i Kirke og høre Afbigten. Men jeg har
idag skrevet ham en Epistel til og bedt ham, og
om min Bøn ikke formaar noget, da befalet ham
at udsætte Tjenesten til Kl. 9, da jeg haver l 1/»
M il at køre og iøvrigt befalet i Morgen eller over
morgen at tillyse, at jeg satnme Dag Dom 21 p.
Tr. visiterer i Vensløv Kirke, skønt [jeg] i Aar for
hen har visiteret i Holsteinborg Kirke, som ham
muligt ikke vil behage.
Den Formular til Afbigt, som Biskop Peder Hers
leb havde udarbejdet, og som bragtes Præsterne Fer
slev sammen med det kongelige Reskript, havde
følgende Ordlyd:
Det er denne ganske Menighed ikke ubekendt,
hvad Rygte der er gaaet over det hele Land om
et Bjergtrold eller Bytting, som skal have løbet
efter en ung Pige, talt med hende og andre mange
urimelige Ting, som altsammen siden ved Under
søgning er befundet at være lutter Opdigt og Be
dragerier. Jeg bekender hermed, at jeg har været
saa daarlig og lettroende, da jeg blev spurgt om
Raad, at tro saadan Fabel, at befatte mig med
den Sag, at indkalde den formente Trold og gjøre
Spørgsmaal til Trolden, skønt han var usynlig.
Det gør mig ondt, at jeg har ladet mig forføre
dertil, da jeg burdet være visere, og derved styrket
de enfoldige udi saadan Overtro om Bjergtrold,
Underjordsfolk og saadan Daarlighed, da jeg som
Lærere mere burde betage andre enfoldige saadan
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Superstition og lære dem at frygte for Synd at
gøre, ikke for Spøgeri og saadan Opdigt. Især
gør det mig ondt af Hjertet, at jeg har brugt til
saadant Guds hellige Navn at stævne og mane
Trolden til mig. Og som jeg derved har givet
Forargelse, saa fortryder det mig, og jeg hermed
efter kongl. Befaling afbeder det og formaner Me
nigheden af dette Exempel at lære, hvor lidt der
bør fæstes Tro til saadant, naar derom gaar Rygte.
Enhver frygte Gud! og frygte saa siden for ingen
Ting; tro Gud og hans Ord og vogte sig for Van
tro og Overtro.
Det, soin er understreget, kan Sønnen udelade.

Paa den Kopi af Formularen, som Degnen havde
medbragt for derpaa at faa Præsternes Underskrift,
skrev disse:
Saasnart jeg faar ved en Suppliqve demonstre
ret min Uskyldighed for Hans Majestæt og Resolu
tion derpaa, skal jeg tilkendegive det for velær
værdig Hr. Provst.
Hyll. d. 29. Octob. 1756.

Ottho Ferslev.
Samme og bekendtgjort for mig og skal underdanigst blive efterlevet og oplæst af mig Dom XXI
post Trinit. udi Provstens Overværelse, da Tjene
sten begynder mellem 7 og 8 om Morgenen i Vens
løv Kirke. Hyllested d. 29. hujus 1756.
C. Ferslev.
Efter at forest. Mag.r Otto Ferslevs Paategning
af os var gennemlæst, spurgte vi benævnte Mag.r
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Ferslev, om han den ansatte Mulkt nu vilde be
tale eller Hr. Provsten selv siden tilsende, hvorpaa
Hr. Mag.r Otto Ferslev gav dette Svar: at saa
snart han paa sin Suppliqve (den, han med første
Post vilde indsende) erholdt Resolution, skal M ulk
ten til Provsten inden Landemodet vorde leveret,
hvilket bevidnes.
Loco et die ut supra.
Eschild Holm.
S. Heegaard.
Som Kapellanen havde lovet, gjorde han den for
langte Afbigt i Venslev Kirke paa den dertil bestemte
Dag, og Provst Friis kan derefter meddele det til
Biskoppen.
Han skriver !'/n 1756:
Jeg var i Søndags i Venslev Kirke og hørte
Hr. Christian Ferslev verbotenus [o: Ord til andet]
at oplæse for Menigheden efter Prædiken den ham
allernaadigst anbefalede Afbigt; men videre om den
Materie talte han ikke, hverken før eller [efter] Af
bigten, alene sluttede med Herrens Velsignelse;
den gamle siges at continuere i sin urimelige
Halsstarrighed; han skal daglig være occuperet
med sin Repliqve at skrive, som skal være fuld af
urimelige Ting, og frygtes for, at det sidste bliver
værre med ham end det første; aldrig gør han
Afbigt eller kommer for Landemodet, før tror jeg,
han lader trække Kjolen af sig. Jeg lever stedse
o. s. V.
Den gamle Ferslev var altsaa travlt beskæftiget
med at „retfærdiggøre“ sig, og 17. Novbr. 1756 indgaar hans Demonstration, som desværre ikke længere
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findes; men han har trolig nok inderst inde ikke
ment, det vilde frugte; i hvert Fald skriver hans Søn
— om af egen Drift eller paa Faderens Tilskyndelse,
lader sig vel ikke afgøre — følgende Brev af ;,1/3
1757 til Biskoppen:
Høyædle og Høyærværdige
Høystæstimerede Hr. Biskop!
I den Straf, som Hans Majestæt har allernaadigst
paalagt min Fader og mig for vores begangne
Forseelse, har vi ej alene Hans Majestæt at takke
for en naadig Formular til Afbigt, thi havde Deres
Højærværdighed villet været os haard, saa havde
og Formularen blevet langt skarpere, dertilmed
kunde Deres Højærværdighed befalet hver af os at
gøre Afbigt af alle 3 Prædikestolene, men derimod
anbefalede os det paa det allerlemfældigste og benaadde os med at gøre Afbigt, hver i sin Kirke,
som jeg i dybeste Ydmyghed takker Deres Høj
ærværdighed tusind Gange for; som jeg da deri
saavelsom i andre Ting kan øjensynlig se Deres
Højærværdigheds store Kærlighed og ynksomme
Hjærte mod os, saa har det givet mig den Fri
modighed og Underdanige Dristighed at bede, at
Deres Højærværdighed vil endnu lægge denne
Barmhjærtighed dertil at overtale Hans Majestæt
til at lade sit Højkongl. og Naadefulde Hjærte røre
og bevæge til at benaade os med Befrielse for at
møde og blive tiltalte for Landemodet; jeg er for
sikret paa, at Deres Højærværdighed kan formaa
det hos Majestæten, eftersom jeg ved, at Deres
Højærværdighed er særdeles antaget hos Hans
Majestæt; jeg vil derfor saa meget desmere ind-
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stændig og underdanigst bede om Deres Højær
værdigheds høje Forbøn for os, helst efterdi vi har
mange Prøver paa, at Deres Højærværdighed vil
os intet ondt, men saa os gærne hjulpen i den
Sag, hvilket jeg beder mest om for min gamle ud
levede Fader, som er nu særdeles meget svag og
skrøbelig og tog sig den Kongl. Befalning saa nær,
da den blev oplæst for os, at han fik saadan en
Rystelse i sin højre Arm, at han meget besværlig
kan skrive; maatte det nu intet andet være, end
at vi skulde ind for Landemodet og der tiltales,
saa tror jeg aldrig, at min Fader kom levende ud
derfra. Disse bedrøvelige Omstændigheder har jeg
taget mig den Frihed at tilkendegive for Deres
Højærværdighed og beder meget indstændig om
Deres Højærværdigheds Intercession [o: Mellem
komst] for os, som og at min Fripostighed maatte
ufortrydelig optages. Jeg er igen efter største Skyl
dighed ganske redebon at vise min ærbødigste
Pligt og skal aldrig forglemme Deres Højærværdig
heds Godhed mod os, da jeg . . . henlever . . .
C. Ferslev.
Og samme Dag tilskriver ogsaa Otto Ferslev B i
skop Harboe og anmoder om hans Hjælp.
Præstens Brev lyder som følger:
Deres
Højædle Højærværdighed
Hr. Biskop Harboel
Jeg indgav til Hans Majestæt en fuldkommen
Demonstration den 17. Nov. 1756 om den Handel
med den Trold og skal gærne efterleve Hans Maje-
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stæts allernaadigste Resolution af 22. October 1756,
men jeg har [ej] og endnu venter Dispensation.
Jeg overgiver min Sag til Gud, som dømmer ret
færdig; jeg er beskyldt og ved ikke hvorfor eller
af hvem, jeg er ustævnet, uforhørt og vidste ikke,
at nogen havde nogen Sag mod mig, paa den
Maade kunde en uskyldig Mand tages Liv og Ære
fra; jeg tvivler paa, at min Demonstration er kom
men for Hans Majestæts Øjne. Vil nu allerydmygst
bede, at Deres Højærværdighed vil recommandere
min Sag til det bedste, vil saa ønske al Naade og
Velsignelse af den trofaste Gud over Deres Højær
værdighed og ganske Hus forblivendes
Deres Højærværdigheds
Hyllested d. 31. Martij
allerydmygste Tjener
1757Ottho Ferslev.
Og Provsten sender han, ligeledes samme Dag,
følgende Linjer:
Elskelig kjære Broder.
Jeg sender herved min fuldkommen Tilstaaelse
at efterleve Hans Majestæts Befaling, ihvorvel det
er, som al Ret og Forsvar [er] mig nægtet, men
den retfærdige Gud skal nok skaffe mig Ret, at de
underfundige skal faa deres Løn. Jeg næst ær
bødigst Hilsen forbliver
Elskelig Broders
ærbødigste Tjener
Hyllested, d. 31. Martij 1757.
og Broder
Ottho Ferslev.
At Biskop Hersleb virkelig havde ondt af den
gamle Mand, som ved Ubetænksomhed havde bragt
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sig i en saa vanskelig Stilling, er ganske sikkert, og
man kan da ogsaa se det af følgende Brev til Provst
Friis af 28/:t 1757. Det er affattet af P. Hersleb, med
hvis Haand det er indført i Bispearkivets Kopiproto
kol, men da Biskoppen døde 4/, 1757, er det først
afsendt efter hans Død og da undertegnet af Biskop
L. Harboe.
Det skulde være mig ret meget kært, om den
gamle Mag. Otto Fersløf, med hvem jeg har en
virkelig Medlidenhed, har erholdet nogen kongelig
Dispensation for den ham paalagte Afbigt og Tilrettesættelse, men som han intet derom har tilmeldet mig, og i Cancelliet vides intet deraf, og det
nærmer sig efterhaanden til den Tid, at han skulde
indkaldes til Landemodet, og jeg burde gøre Fore
spørgsel, hvordan med denne bør forholdes, naar
han ikke har fyldestgjort det, som forinden efter
den kgl. Resolution bør ske, saa vil Deres Velær
værdighed behage at rekvirere hans Svar enten
skriftlig under hans Haand eller ved 2de Præster,
om han har faaet nogen Kongl. Dispensation eller
om han endnu vilde fyldestgøre den kongl. Resolu
tion paa den Maade, som ham foreskrevet er. Jeg
forbliver . . .
L. Harboe.
Til Biskoppen skriver Provst Friis 2/4 1757:
Uden at gøre nogen Ombrage ved [o: kaste
nogen Skygge paa] Præsters Sendelse til Mag.r
Ferslev og at vise jeg endnu har nogen Kredit og
Godhed for ham, resolverede jeg strax i Torsdags
at skrive ham til og tillige tilstille ham Deres Høj9*
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ærværdigheds Ordre af 28. M artii; som min Karl
beretter, saa satte det Hyllested Præstegaard i no
gen Consternation og Bevægelse, da han ingen af
Præsterne kunde faa i Tale, ej heller faa nogen
Svar samme Dag. Jeg fik da ikkun en blot Hilsen
med Løfte Dagen efter at skulle faa Svar til Deres
Højærværdighed og til mig; han erklærer sig nu
fuldkommen at ville efterleve Deres Kongl. Majst.s
allem. Resolution af 22. Oct. 1756, men han mel
der ikke, naar jeg skal indfinde mig at høre hans
Afbigt oplæse; at Mag.r Ferslev i Fjor arbejdede
paa en Demonstration til Majestæten, ved alle at
tale, men om den gik fort, vil nogen tvivle paa,
og er den end sendt til Kiøbhn, saa er den gaaet
under Couvert til hans Søn Severin paa Pibefabri
ken, som ordinær haver hans Commissioner, og
haver han faaet den i Hænde, har han visselig
supprimeret [o: undertrykt] den, thi han er en Ha
der af dette sin Faders Væsen og skammer sig
derved. Imidlertid indbilder han vel Faderen, at
Demonstrationen er indleveret.
Schielsch. d. 2d. April
p. Friis.
1757

De Anstrengelser, som Præsterne Ferslev gjorde
sig for at slippe billigere end bestemt i Kongens Re
solution, kronedes imidlertid ikke med Held, hvad
der fremgaar af følgende Skrivelser af -2/4 1757 fra
Biskop Harboe dels til Provst Friis, dels til Otto
Ferslev.
Den første lyder:
Jeg indslutter herved et Brev til M. Otto Fers
lev uforseglet, hvilket d. V. ville behage at læse
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og deraf fornemme, hvad der er bleven resolveret
paa hans Ansøgning. Brevet kan siden forsegles
med en Oblat og tillige vidnefast ham tilstilles,
hvorhos d. V. faar at give ham skriftlig tilkende,
at De efter en Skrivelse fra mig har at gøre Aftale
med ham, naar og hvor snart Afbigten kan ske,
og kunde det ikke skade, d. V. selv determinerede
[o: bestemte] en Søndag, paa hvilken det var Dem
mest belejlig. Det gør mig visselig ondt for den
gamle Mand, at han skal have denne Krænkelse i
sin Alderdom. Men hvem har han at takke derfor?
Ingen uden sig selv. Han mener vel udi sin Skri
velse til mig, at ham sker for nær, at han er be
skyldt og ved ikke hvorfor eller af hvem; da jeg
maa forestille mig, at han, hvis der ellers findes
nogen Følelse hos ham, vil røres over Indholdet
af mit Brev, hvoraf han maa se, at der ingen For
andring bliver i den Kongel. Befaling, saa har jeg
med Flid ikke villet bedrøve ham mere eller svare,
som han havde fortjent. Han maa ellers være
meget glemsom og ej huske den vidtløftige Epistel,
han i den Sag har indsendt til min sal. Svigerfader,
hvori han post festum begærer hans confitium, men
tillige fortæller sin hel urimelige og forargelige Om
gang i den hele Trolddoms Sag. Saasnart d. V.
faar hans Svar, naar han vil gøre Afbigten, faar
jeg vel nogen Notice derom, og skulde det være
mig kært for hans egen Skyld, saafremt han ikke
længer vilde tergiversere [o: unddrage sig], men
godvillig forstaa sig til det, som ham er bleven
anbefalet. Næst at tilønske Dem og Deres Hus al
Velsignelse forbliver jeg bestandig
L. Harboe.
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Den indlagte Skrivelse, ogsaa af 22/4 1757, til Mag.
Otto Ferslev har følgende Ordlyd:
D. V. har ved Skrivelse under 31. M artii tilmeldet mig, at De den 17. Nov. 1756 har indgivet en
fuldkommen Demonstration om den Handel med
den Trold, og at De endnu venter Dispensation.
Mig er nu først den 19. hujus fra Cancelliet ble
ven tilsendt Notifications Listerne, hvis Indhold er
følgende:

Conc. d. 3. Dec.
forbliver ved den
Kongelig Befalning.

S. O. 591. Otto Ferslev, SognePræst
til Hyllested, om at befries for at gøre
Menigheden Afbigt, samt at reprimanderes i Landemods-Retten med videre
for de af ham begangne Forseelser, angaaende nogle foregivne underjordiske
Mennesker i en Høj der i Sognet med
mere.

Heraf ser d. V., at De nu ikke videre staar til
Dem at opsætte Sagen med at gøre den anbefalede
Afbigt for Menigheden og at ligeledes min aller
underdanigste Pligt udkræver at se den Kongelige
Befalning efterlevet, hvorfor jeg med denne Post
tilskriver Provsten, at der mellem Dem bør aftales
en Søndag, som ikke alene kan være d. V. men
og Provsten belejlig, at Afbigten sker, og det saa
betids, at jeg kan have Notification derom, at det
er sket, for Landemodet, hvor d. V. da ifølge Kon
gelig Befalning har at indfinde sig. Hvad D. V.
ellers melder i Deres Skrivelse, derudi kan jeg ikke
indlade mig, thi saa meget ved jeg forvist, at Sa
gen er bleven undersøgt, at Forhøret er indsendt
til det danske Cancelli, at H. M. under 22. Oct.
har allem, resolveret, hvorledes Sagen bør anses,

En Troldehistorie.

135

og at endskønt d. V. har indgivet en fuldkommen
Demonstration, dog slig en Resolution er falden,
som oven er m eldt Jeg forbliver stedse
L. Harboe.
Som Biskoppens Ordre lød, blev denne Skrivelse
vidnefast overleveret Præsten i Hyllested, hvad der
fremgaar af følgende Brev fra Provst Friis til Biskop
Harboe, dat. 2fi '4 1757:
Deres Højærværdigheds Ordre af 22. hujus til
Mag.r O. Ferslev blev ham i Qaar vidnefast ved
2de Mænd sc. Kordegn Eschild Holm og Heegaard
i Høve overleveret; ham paakom ved Brevets Læs
ning en stærk Rystelse, at han knap kunde holde
det; han talte ellers ikke synderlig, uden den gamle
Snak, at han var dømt uforhørt etc. M ig var han
meget fortrydelig paa, fordi jeg lod det ske ved
2de Mænd, men jeg havde à parte skrevet ham ti,
og bedet ham i den Post have mig excuseret
[o: undskyldt], da Hr. Biskoppens Ordre til mig lød
saaledes. Jeg skrev ham desuden til, at da nu
ingen Forandring i den Kongl. Befaling mere var
at vente, han da vilde beramme Dagen, naar jeg
skulde indfinde mig, og var det ham belejligt, saa
jeg helst, at det skete paa 1st kommende Søndag,
da jeg havde bedst Tid; og at det kunde synes,
som jeg kom til Menigheden i sædvanlig Ærinde,
forestillede jeg det til ham selv, om jeg samme
Dag maatte visitere eller ej, men han accepterede
begge Dele og svarede ikkun kort, dog skriftlig,
saaledes: „Efter Kære Broders Forslag skal det
gærne ske førstkommende Søndag Kl. 11, til den
Tid Ungdommen og skal blive beordret til Visitats

136

!.. F. la Cour:

etc.“ Hvorledes det paa Søndag videre afløber,
skal jeg ydmygst siden have den Ære at referere . . .
Man skulde nu synes, at der intet andet var at
gøre for den gamle Præst end bøje sig for Nødven
digheden og i Provsts og Menigheds Nærværelse
gøre Afbigt efter den ham tilstillede Formular; men
det mente han ikke selv, hvad der fremgaar af nedenstaaende Rapport og Skrivelse fra Provst Friis til
Biskop Harboe:
Afvigte Søndag, Jubilate Søndag, var jeg i
Hyllested Kirke at paahøre den foreskrevne Afbigt
i Troldsagen af Sognepræsten Mag.r Otto Ferslev
at oplæses af Prædikestolen, men ermeldte Mag.r
Ferslev brugte ikke eller oplæste den af Hr. Bi
skoppen foreskrevne Formular til Afbigt, men om
trent talede saaledes:
Menigheden er bekjendt om den Trold, som
afvigte Aar var her i Præstegaarden; jeg er an
klaget for den Sag, som en Forargelse af mig
begangen, og jeg efter Kongl. allernaad. Ordre
er befalet at gøre Afbigt for samme Forargelse.
Menigheden lærer heraf (1) at der er Djævle
til, (2) at i Guds Ord er Kraft til at staa Satan
imod, (3) at bede Gud om Bestyrkelse i Troen
til Guds Søn Jesum Christum, som er kommen
at forstyrre Satans Gærninger, (4) bede Gud be
vare sig for Satans listige Anløb.
Dette var, saa vidt jeg i en Hast kunde høre
og fatte, da det blev hurtig og kort talt; sensus
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[o: Meningen] mener jeg at være den samme, skønt
verba [o: Ordene] mulig kan variere noget. Efter
Prædiken spurgte jeg Mag.r Ferslev ad, hvi han
ikke forblev ved Formularen og oplæste den, hvorpaa han svarede, at han ikke var befalet af Præ
dikestolen at oplæse Formularen, men efter Formu
laren af Prædikestolen at afbede Forargelsen, og
efter hans Formening var contentum [o: Indholdet]
det samme, baade i hans gjorte Afbigt og i den
foreskrevne Formular. Saaledes i Hyllested Domin.
Jubilate at være passeret testerer Schielschiør 2.
May 1757.
P. Friis.
Denne „Rapport“ tilstillede Provst Friis Biskoppen
ved følgende Skrivelse af 3/5 1757:
A f indsluttede erfarer Deres Højærværdighed
gunstigst Afbigtens Forretning i Hyllested Kirke
afvigte Søndag; om det saaledes kan passere, eller
han anden Qang burde befales at oplæse Afbigten
efter Formularen. Jeg ved, Deres Højærværdighed
har Medlidenhed med den gamle Mand og mulig
acqviescerer; dog burde han give sin Afbigt be
skreven under sin Haand, thi der var dog nogle
Musereder i den, og endnu er han i Tanke, al
Trolden var virkelig i Præstegaarden etc. Mag.r
Ferslev var ellers i meget god humeur samme Dag
og det afficeret ham slet intet. Jeg vil nu ydmygst
ervarte Deres Højærværdigheds Ordre om de 20
Rxd. M ulkt at indkræve, samt hvorledes Indkaldel
sen skal ske til Landemodet; jeg har ikke erlevet
den Casus, men som mig er sagt, sker det som en
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Stævning eller Forelæggelse ved 2de Præster; den
gi. Mand tror jeg aldrig kommer der, han klager
meget over Stakaandighed, samt at han ikke kan
taale at gaa eller køre. Næst samtlige Vores yd
mygste Respect o. s. v.
Saavidt det kan ses, har Biskoppen acqviesceret
ved den gjorte Afbigt; i hvert Fald er der ikke ud
over dette, at han affordres sin Afbigt beskreven
under sin Haand, fundet noget, der tyder i modsat
Retning. Derfor skrev han ‘'/r, 1757 til Mag. Ferslev:
Herr Provst Friis har ved Skrivelse af 2den
hujus til mig indberettet, at D. V. Dominica Jubi
late efter Kongelig Befaling har gjort Afbigt i Hylle
sted Kirke for den Forargelse, som afvigte Aar er
begaaet i den bekendte Troldsag. Men da jeg ikke
endnu har fuldkommen Efterretning, hvorvidt fore
skrevne Formular ved Afbigten er bleven brugt af
D. V. eller med hvad Ord samme er sket, saa har
jeg herved paa Embedes Vegne at fordre af D. V.,
at De under Deres Haand giver mig beskreven,
hvad Ord De har brugt ved forbemeldte Afbigt,
saaledes som De med en god Samvittighed vil an
svare, paa det jeg, naar paakaldes, kan være i
Stand til paa behørige Steder at give Efterretning
derom. Jeg forventer herpaa Deres Svar med det
første og forbi, stedse
L. Harboe.
Biskoppen forlangte altsaa af Mag. Ferslev, at
han „under sin Haand“ skulde indsende Ordlyden af
hans Afbigt, men øjensynlig har Mag. Ferslev haft
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svært ved at overkomme Besvarelsen af Biskoppens
Brev. Saaledes skriver Biskop Harboe '/«•, 1757 til
Provst Friis:
. . . Endnu har jeg ikke faaet Svar fra Mag.
Ferslev om hans Afbigt, maaske jeg faar og derom
høre en Prædiken til Landemode, dog jeg haaber,
den skal kun blive kort, og vilde jeg ønske, han
maatte ikke selv gøre sig ny Tort og Ansvar, som
visselig vilde paafølge, saafremt han skulde ved
blive at maintenere [o: opretholde] sine Urimelig
heder.
Muligvis har ogsaa Sygdom eller Alderdomssvæk
kelse — han var jo over 79 Aar — været Skyld i, at det
trak noget ud med Mag.r Ferslevs Svar, men 14/«
1757 tilstiller han Biskop Harboe følgende Brev, der
er skrevet med Sønnen Chr. Ferslevs Haand med
Undtagelse af Navneunderskriften, som Otto Ferslev
selv har skrevet med rystende Haand.
Høyædle Høyærværdige Hr. Biskop!
Efter Deres Høyærværdigheds Befalning angaaende den saakaldede Trold, som jeg forgangne
Sommer befalede at komme i min Gaard og gøre
Regnskab for det Tyveri, som han begik i Povel
Pedersens Hus, og hans listige Anslag mod hans
2de umyndige Børn, hvorfor jeg er bleven befalet
at gøre Afbigt for Menigheden, hvilket og skete i
Provstens Mag. Friises Nærværelse Dom. Jubilate
saaledes som følger.
Eders Kiærlighed erindrer sig vel den Handel
med den saakaldede Trold forgangen Sommer 1756,
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hvorfor jeg er bleven befalet af Hans Majestæt at
gøre Afbigt for denne Guds Menighed, som jeg og
nu her afbeder, om nogen har taget sig Forargelse
deraf, at de da ikke vilde forarge sig derpaa, men
deraf lære først, at der er en Djævel til, som løber
omkring og søger at bedrage og fordærve Menne
skenes Børn, 2de, at der er en uovervindelig Magt
og Majestæt i det saliggørende Guds Ord til at
undertvinge Djævelen og gøre ham sig underdanig,
ihvor nødig han vil, 3tie at enhver af Eder i Me
nigheden beder Gud, at han vil bevare dem be
standig i Troen til Jesum Christum, som kom til
Verden at forstyrre Djævelens Gærninger, 4to, at
de daglig og inderlig befaler dem, deres Børn,
Folk og Tyende i Guds Haand, at han vil bevare
dem fra Djævelens listige Anløb, hvortil jeg og vil
ønske Eder alle Guds Naade og Bistand ved vor
Herre Jesum Christum.
Dette var min Afbigt, som jeg vil og kan be
kræfte med min Saligheds Ed. Jeg vil ønske al
Guds Naade og Velsignelse over Deres Højærvær
dighed og forbliver

Hyllested, d. 14. Juny
1757.

Høyædle og Høyærværdige
Hr. Biskops
allerydmygste Tjener
Ottho Ferslev.

Men dernæst var der Indstævningen til Lande
modet, som man ikke kunde komme udenom. I den
Anledning tilstiller Biskop Harboe gennem Provst
Friis de to Præster Ferslev følgende Skrivelse af %
1757:
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Velærværdige og Højlærde
Mag. Otto Ferslev
og
Hr. Christian Ferslev.
Det er Eders Velærværdigheder allerede tilforn
bleven bekendtgjort, hvad Hans May.t ved et allernaadigst Reskript af 22. Octobr. 1756 har anbefa
let, at I for Eders forargelige Forhold i den be
kendte Troldsag med Pigen Karen Nielsdatter skulle
indkaldes for Landemodet og der tilrettesættes. At
nu denne Hans Mayt.s allernaadigste Befaling i
allerunderdanigst Lydighed kan vorde efterlevet,
saa har jeg paa Embeds Vegne herved at anbefale
Eder, Mag.r Otto Ferslev, Sognepræst til Hyllested
og Venslevs Menighed, og Eder, Hr. Chr. Fers
lev, Capelian ved bem.te Menighed, at I begge ved
tilstundende Landemode, som holdes paa Conventhuset i Roskilde d. 15de Juni 1757, indfinde Eder
paa benævnte Dag og Sted og bliver der tilstede,
saalænge Synoden holdes, at 1, naar I vorder kal
dede, personlig kan møde for at høre og videre
fornemme, hvad Eder efter Kongl. allernaadigst
Befaling skal vorde tilkendegivet. — Denne min
Indkaldelse, som sker ved 2de Præstemænd, har I
selv at paategne, at den Eder er bleven forkyndt,
og hvis det ikke sker, saa ombedes de 2de vel
ærværdige Præster, at de derpaa ville tegne, hvad
Svar dennem er bleven givet. — Kiøbenhavn d.
9de M artii 1757.
Ludvig Harboe.
Skrivelsen, der som sagt tilstilledes Mag.r Ferslev
gennem Provsten, ledsagedes af følgende Brev fra B i
skop Harboe til Provst Friis af samme Dato:
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D. V. faar denne Gang en fortrædelig Commis
sion, som De af indsluttede nærmere vil erfare. Det
gør mig visselig ondt, at den gamle M. Otto Ferslev
skal have saa megen chagrin [o: Bekymring, Sorg].
Men hvem har han at takke derfor uden sin Selv
klogskab? Det aparte [o: særlige] Brev til ham be
der jeg at maa forsegles med en Oblat, og kan de
2de Præster, som d. V. ville behage at udnævne
for at indkalde dem til Landemodet, tillige levere
ham samme Brev. De faar vel være beredt paa
en Genpart af Indkaldelsen, naar han skulle for
lange den, og hernæst paa en god Dosi af Taalmodighed. De 20 Mk., som M. Otto Ferslev skal
betale i Mulkt, kunde d. V. og nok ved samme
Lejlighed kræve, og hvis de ikke strax betales, da
forelægge ham Tid, at derfor, førend Landemodet
kommer, kan være gjort Rigtighed. Gid den gamle
Mand dog engang maatte faa Øjnene aabne og
ikke tractere denne Sag saa [o: som] en bagatelle,
som det synes, han gør. Thi jeg frygter, han vil
ellers paaføre sig større Fortræd, end han nu ind
ser eller tænker. Næst fl. Hilsen o. s. v.
L. Harboe.
Provsten valgte til at udføre det ikke helt beha
gelige Hverv Præsterne Saur til Høve-Flakkebjerg
og Sevel til Egeslevmagle, og om denne Expedition læ
ser vi i et Brev fra Provst Friis til Biskop Harboe
af 17/r> 1757:
Haver hermed ydmygst den Ære at remittere
Originalindkaldelsen til Landemodet, underskreven
af begge Ferslever; den blev i Fredags forkyndt
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ved Hr. Saur et Sevel, da de fandt den gamle alene
hjemme og tillige hel slet; Natten tilforn var han
temmelig stærk angreben af en Qrosvulst i Halsen,
som vilde betage ham Vejret, men før Præsternes
Ankomst havde han ladet sig aarelade, hvorved
han fandt nogen Lindring; siden har jeg ikke hørt,
hvorledes det er med ham; sidst jeg var hos ham,
klagede han særdeles derover, at han ikke kunde
faa pituitum [o: Slim] op af Halsen og fra Brystet,
som slutteligen udbryder til en Qr.svulst; formedelst
den unge Ferslevs Fraværelse i Fredags blev For
retningen ikke komplet, men igaar fra Hyllested af
hentet deres skriftlige Paategnelse, som jeg fornem
mer skete ved Degnen i Eggitzløv, da Præsterne
dog noget vilde menagere den gi. M and...

I en Efterskrift til det samme Brev føjer Præsten til:
Nu i Aften, da jeg havde sluttet dette, kom Hr.
Sevel til mig og kan ikke sige, hvor munter og
fri den gamle Mag. Ferslev var i Fredags, og da
Præsterne kom, gættede han straks deres Ærinde
og forsikrede, om Gud gav ham Helbred, at han
vist vilde møde til Landemodet og der demonstrere
den hele Sag samt den Omgang, med ham er brugt;
men jeg mener ham kan snart imponeres Silentium
[o: paalægges Tavshed], da han ikke er indkaldet
at justificere sig [o: retfærdiggøre sig], men mere
at tilrettesættes, som han stiltiende maa anhøre;
Hr. Biskoppens particulaire Brev til ham læste han
lydelig et Par Linjer for Præsterne, men Resten fik
de ikke at vide.
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Naar Pastor Sevel har fortalt Provst Friis, hvor
munter og fri den gi. Mag. Ferslev var i Fredags,
er der vel ingen Grund til at betvivle Rigtigheden
deraf, men forøvrigt staar det i skarp Modstrid med,
hvad Mag. Ferslev skrev paa Tilsigelsen. Der staar:
Dette er mig rigtig forevist d. 13. May, og jeg
skal „rusde“ til foresatte Tid, saafremt Gud giver mig
Kræfter; nu sidder jeg „enborer“ af en stærk Angi
na; Gud ved, om jeg lever i 24 Timer; dette kunde
jeg næppe skrive.
Hyllest., d. 13. May 1757.
Ottho Ferslev.
Ovenstaaende Forelæggelse er bleven mig lov
lig forkyndet og skal hørsom muligst blive efterlevet.
Hyllested, d. 13. May 1757.
C. Ferslev.
Ogsaa Provst Friis har Indtrykket af, at det er
Mag. Ferslevs Tanke ved Landemodet at retfærdig
gøre sig. Han skriver saaledes 2 (i 1757 til Biskop
Harboe:
. . . Mag. Ferslev er nu ganske vel igen og, som
nogle mener, studerer han paa en Tale, han paa
Landemodet vil holde og besvære sig baade over
Bisp og Provst, men han er ikke indkaldet for at
plaidere, men at straffes og saa afvises. ..
Saa holdtes Landemodet, og det synes, som om
Magister Otto Ferslev — ligesom antagelig Kapella
nen — har været i Roskilde. I hvert Fald hedder
det i et Brev af 2r,/„ 1757 fra Provst Friis til Biskop
Harboe:
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. . . Magister Otto Ferslev kom syg hjem fra
Landemode. . . og han fortsætter:
Jeg var der i Søndags at døbe Barnet, men
fandt stor Forandring hos ham, dog sad han til
Bords hos os. I Mandags var han saa slet, at de
mod Aften ikke havde mere Haab om ham, dog
recolligerte han sig om Natten og Dagen efter blev
bedre; det skal være en Feber, den, han i Tirsdags
og Onsdags satte, at, som de siger, den ikke har
indfundet sig siden; ligger altsaa stille hen og ny
der ikke noget, da intet smager uden en Drik 01
at læske sig p a a ...
Fjorten Dage senere skriver Provsten til Biskop
pen:
. . . fra Magister Ferslev har jeg ikke hørt no
get i denne Uge, saa han tænker nok at ville leve
noget endnu...
og w/t 1757 skriver han:
. . . Magister Ferslev lod sig i Søndags køre til
Kirke, lede af 2de og betjente nogle faa Communicanter; siden har han stedse holdt ved Sengen,
i Dag havde han Bud om Aviser, som han særde
les fornøjede sig med. Vi savnede ham ved Kir
kesessionen igaar, hvor han var i Fjor, og kom
mer vel ikke mere. Hr. Munk var og borte, han
er syg og helt krænkelig, saa jeg tror, han dør før
Magister Otto.
Men 1 Maaned senere var den gamle Magister
Otto Ferslevs Liv slut. 1K/8 1757 skriver Provsten til
Biskoppen:
10
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At Magister Otto Ferslev, forhen Sognepræst
til Hyllested, Venslev og Holsteinborg Menigheder,
haver i Aftes omskiftet Tiden med Evigheden, maa
jeg ydmygst hermed insinuere. Han var nogenle
des vel indtil i Tirsdags, da han endnu skrev et
Brev til Korsør, men om Aftenen forgik snart Maalet, at de snart ikke kunde forstaa, hvad han sagde;
nu er jeg rejsefærdig til Hyllested at forsegle efter
Hr. Ferslevs Begæring.. . .
Deres Høyædle HøyærværSchielschiør, d. 18. Aug. 1757
digheds
i største hast Kl. 6 om Morg.
Hr. Biscopens
underdanige tjenere
P. Friis.
I det Brev, som Biskop Harboe derefter sendte
Provst Friis 3% 1757, findes følgende Linjer:
Saa er da endelig Mag. Ferslev gaaet ind i Evig
heden. Guds Menighed taber intet derved, gid hand
maa have vundet det Bedste.
Men selv efter hans Død dvælede Almuen ved
Mindet om ham og havde, om man saa maa sige,
en vis Respekt for ham. Provst Friis skriver saaleledes 31/s 1757 til Biskop Harboe:
. . . Gemen Mand har endnu ligesom nogen
Godhed for Mag. Ferslev og tror paa ham; de si
ger, han skal have sagt før sin Død, at med denne
Svaghed vilde det godt afløbe, men til Mortensdag
vilde de halve Mennesker pludselig henfalde; denne
Snak er over den hele E g n .. .
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Hovedpersonerne — foruden Sidsel Christensdatter, hendes Døtre Karen og Kirsten, hendes Fæste
mand Poul Pedersen og dennes Svoger Anders Pe
dersen — er følgende:
Hans Hammele/f, f. i*/5 1728 * Trondhjem, Student
(privat) 1745, tog 1746 Baccalaurgraden, 1748—50
Alumne paa Valkendorfs Kollegium, tog 1751 teol.
Examen med Non, blev 17/„ s. A. Kinapræst og kald
tes 1753 til Sognepræst i Lynge og Broby i Sorø
Amt, f
1759. Ægtede 1754 Marie Dorothea Buch
half, f. 1733, f 1797 i Kbh.
(H. Ehrencron-Müller: Forfatterlexicon III, 376).
Frederik de Løvenørn, f. "A 1715, Kaptajn i Flaaden 1735, Kommandørkaptajn 1740, Deputeret i SøGeneralkrigskommissariatet 1740, i det kombinerede
Admiralitets- og Kommissariats-Kollegium 1746, Konferensraad 1747, Amtmand over Antvorskov og Kor
sør Amter 1751, + 15/ 10 1779. Ægtede 1740 Frede
rikke Sophie von Holstein, f. 1719, f 1774.
(J. Bloch: Stiftamtmænd og Amtmænd, S. 34).
Peder Hersleb, f. 25/3 1689 i Stod Præstegaard i
Trondhjem Stift, Student fra Trondhjem 1703, tog
1704 Baccalaurgraden, Alumne paa Elers Kollegium,
tog 1707 teol. Examen, Magister honoris causa v.
Københavns Universitet 1713, Feltpræst 1714, Præst
til Gunderslev paa Falster 1718, Slotspræst paa Fre
deriksborg og Sognepræst i Hillerød og Herlev s. A.,
dansk Hofprædikant 1725, Medlem af Missionskolle
giet og Meddirektør for Waisenhuset 1727, Biskop i Chri
stiania 1730,27/io 1737 Sjællands Biskop, Medlem af General-Kirkeinspektionskollegiet 1738. Fik paa Grund af
Svagelighed sin Svigersøn, Biskop L. Harboe i Trond10*
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hjem, udnævnt til sin Medhjælper og Efterfølger,
1757. Ægtede 1719 Bolette Hjort ( | 1767).
(Brog. Lex. VII, 395—400).

f 4/ 4

Ludvig Harboe, f. 1,1's 1709 i Broager, gik i Gym
nasiet i Hamborg, studerede ved Universitetet i Ro
stock, Wittenberg og Jena, vendte 1732 tilbage til
Broager efter at have ladet sig examinere af Gene
ralsuperintendent G. J. Conradi, tog 1735 til Køben
havn, Huslærer hos Sognepræst A. C. Rohn ved St.
Petri tyske Kirke, 1738 tysk Sognekapellan ved Gar
nisons Kirke, 1739 Sognepræst ved Citadelskirken,
sendtes 1741 som General-Visitator til Island, 1743
Biskop i Trondhjem, 1748 adjungere! Biskop over
Sjællands Stift, 1757 virkelig Biskop, 1756 Generalin
spektør, 1766 kgl. Konfessionarius, fik 1782 sin Svi
gersøn, N. E. Balle, adjungeret i Bispeembedet, f lr,/#
1783. Ægtede 1748 Louise Hersleb (f. 1720, f 1780).
(H. Ehrencron-Müller: Forfatter-Lex. III, 426—429).
Peter Edvardsen Friis, f. 23/10 1691 paa Løjtved i
Fyen, Student fra Frederiksborg Skole 1710, tog
1711 Baccalaurgraden, Alumne paa Borchs Kollegi
um 1712— 16, tog 1716 teol. Examen, Skibspræst 1716,
togs. A. Magistergraden, Sognepræst i Skelskør 1720,
Provst 1753, f 2:,/ 7 1765. Ægtede 1722 Dorothea Eli
sabeth Kryssing, f. c. 1691, f 21/io 1761.
(H. Ehrencron-Alüller: Forfatter-Lex. III, 138).
Otto Ferslev, f. 10/2 1678, Student fra Aalborg
Skole 1699, Hører ved Skagens lærde Skole 1702,
tog 1709 teol. Examen med Haud, Alumne paa Borchs
Kollegium 1710— 1711, studerede Medicin og Bota
nik; var en Tid Skibspræst, tog 1714 Magistergraden,
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1716 Sognepræst til Hyllested og Venslev, + 1757.
Ægtede 1714 Anna Kirstine Glimsholt.
Christian Ottosen Ferslev, f. i Københ. 3/12 1714,
Student (privat) 1735, tog 1741 teol. Examen, p. Kap.
Hyllested-Venslev 1743, Sognepræst til HaarslevTingjellinge 1772, f 1791. Ægtede 1745 Ellen Ma
rie Kierumgaard, f. 1722, f 1792.

Den foran behandlede Troldesag har tidligere været nævnt i
Kirkehist. Sainl. 3. Række 6. Bind S. 576—579 og 778—80 og
skildret (af Dr. Villads Christensen) i Tilskueren 1922, II, 133—42,
men er her fyldigere oplyst. — Agernehavehuset (nu Arnehave
huset) laa (og ligger) i den østlige Del af Skoven Arnehave mel
lem Eskildstrup og Stenstrup, syd for Sorø.

BANDSÆTTELSE AF UKENDT
GERNINGSMAND.
Af

P. Severinsen.

min Afhandling „Hr. Jochum i Alsted“ i forw å j« rige Bind har jeg S. 106— 117 givet et Bidrag
til en historisk Skildring af den gamle Skik,
Bandsættelse af ukendt Gerningsmand. Denne Sag
var i sin Tid Genstand for Uenighed mellem Rigs
arkivar V. A. Secher og Retshistorikeren L. Holberg,
idet Secher havde fremsat den mærkelige Tanke, at
det skulde være noget, der var opstaaet i luthersk
Tid. Jeg har medtaget Eksempler paa, at det selv
følgelig netop er en nedarvet middelalderlig Skik,
som det tog Tid for de evangeliske at tage klar Stil
ling til, og som Folket først endnu senere blev fær
dig med.
Under Arbejde med Ansgars og hans Tids H i
storie blev jeg i Vinter opmærksom paa et langt æl
dre Vidnesbyrd om Skikken i Klostrene, og jeg finder
det rigtigt at tilføje dette.
Kejser Ludvig den Fromme var paa en helt anden
Maade end hans Fader interesseret i Klostrene. Karl
den Store vilde — mod Klostrenes Idé — gøre dem
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til Kulturanstalter. Ludvig følte med de Munke, der
vilde have det oprindelige Klosterideal frem, og han
fandt Manden i Abbeden Benedikt fra Aniane. Han
stiftede for ham et nyt Kloster i Kejserresidentsens
umiddelbare Nærhed, Kornelimünster ved Aachen.
Det blev indviet i Juli 817. Ved samme Tid samlede
han Rigets Abbeder i Aachen til et Reform-Møde, og
der vedtoges en lang Række Bestemmelser, hvorved
Benediktinerregelen baade indskærpedes og skærpe
des i den nye Benedikts Aand.
Blandt disse Paragrafer læser man ogsaa:
§ 64. At angaaende et Tyveri af ukendt skal der
ske Bøn og Udelukkelse fra Christi Legeme og Blod,
indtil den skyldige tilstaar.
I Tidens Løb er denne Klosterpraksis blevet til
den uhyggelige Forbandelse, hvoraf en Del er aftrykt
S. 108.
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