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AARHUS STIFTSBOGTRYKKERI.

Forord til 1. Udgave.
Idet jeg nu har forfattet mit Levnet og lader det
udgaae i Trykken, skeer det for at de af mine mange
Ungdomsbekjendte, som endnu leve, og mine Børn, Børne

børn og flere Andre deraf kunne see, hvorledes jeg har
stridt mig igjennem Verden, vel ofte med stor Besværlig
hed, men undertiden dog ogsaa med megen Lethed. Det
er klart, at Forsynet jevnlig har taget sig af mig paa en
aabenbar Maade og ledet mine Skridt, f. Ex. i alle Fru
Møllers Sager, hvilket maa overtyde Enhver om, at den
som kun stræber efter at gjøre Ret, vil Herren ogsaa
hjælpe. Jeg har altid seet nøie paa, at de Sager, som jeg
blev overdraget at udføre, vare retfærdige, og fornemme
lig kun stræbt efter at opnaae, hvad . Ret var. Egen Fordeel eller Løn for mit Arbeide har jeg aldrig tragtet efter

førend Arbeidet var fuldført og vellykket.

Dette Forhold

har ofte nok kun havt daarlige Følger for mig, men jeg

har dog desuagtet ikke kunnet forandre det, kun maatte
jeg beklage vedkommende Skyldneres slette Tænkemaade.

Dette lille Skrift blev paabegyndt for 10 Aar siden,
men Omstændighederne have ikke villet tillade, at det før
nu blev fuldført og udgivet.
Rudkjøbing, i Februar 1862.

P. Rasmussen.

Forord til 2. Udgave.
I mange Aar har 1. Udgave af denne lille Bog været
en Sjældenhed og blandt Forfatterens Efterkommere findes

kun ganske enkelte Exemplarer af den. En talrig Flok af
Børnebørn og Børnebørnsbørn er i Aarenes Løb opvokset,
og da jeg vel næppe tager Fejl i, at min Morfader med
Udgivelsen af disse Blade af sit Liv og Levnet ogsaa har
havt til Hensigt at sætte sig et Minde i Slægten, har jeg
følt det som en kær Pligt med denne ny Udgave at bi
drage mit til, at dette Ønske ikke beskæmmes.
Jeg sender da denne lille Bog ud til Slægt og Venner
i Haab om, at den maa blive læst og opbevaret i kærlig
Erindring om denne ejendommelige og dygtige Mand, der
var ikke saa lidt forud for sin Tid og hvis Navn under
gunstigere Vilkaar nu vilde have været kendt i vide
Kredse.

Som Tillæg til Bogen har jeg føjet en Slægtstavle over
Forfatterens Efterkommere, hvilken antagelig vil kunne faa
Interesse for den nulevende og kommende Slægt.

Forfatterens Retskrivning har jeg fundet det rigtigst
at bibeholde.
Aarhus, i Juni 1907.

Albert Bayer.

CHRISTINE ELISABETH RASMUSSEN,
fodt

JENSEN.

Omstaaende Billede er en Reproduktion efter
en stor Silhouet, der ejes af Frøknerne Rasmus
sen, Rudkøbing. Den blev klippet af Rade
macher omkring' 1837 og' Portrætligheden er for
hver enkelt Persons Vedkommende fortrinlig.
Personerne paa Silhouetten er, fra højre til venstre, folgende:
Byskriver P. Rasmussen. Hans Born: Pouline, Augusta Elisabeth, Anine, Otto, Christian.
Hans Plejedatter Jørsine Olsen. Hans Hustru Christine Elisabeth. Hans Moder.

f mine Forældres 10 Børn var jeg det ældste levende.
L Min afdøde Fader havde som Dreng følt stor Lyst til
at dreie, hugge, snitte, file, støbe osv. Han beskjæftigede
sig meget med at istandsætte Spinderokke, bore og skjæfte
Bøsser, samt med at indskyde dem. Hans Moder havde,
medens han var lille Dreng, i nogle Aar holdt Huus for
en gammel Baadfører ved Navn Rasmus Spinder, som boede
ved Helletofte Strand i Bødstrup Sogn, hvilket, i Forbin
delse med den Omstændighed, at han alt som ungt Men
neske kunde afhjelpe Mangler ved Fruentimmernes Spinde
rokke paa de Steder, hvor han tjente, gav Anledning til,
at man kaldte ham „Rasmus Spinder“, istedetfor Rasmus
Jensen, hans rette Navn, hvorover han ofte yttrede Vrede.
Den nævnte Lyst og Haandfærdighed blev ham til stor
Skade i Tidens Løb, idet han derved forsømte sit Ager-

A

14
brug. Han maatte afstaae en god Fæstegaard i Stoense,
under Nedergaards Gods, som han havde modtaget efter
min Moders Fader, Christen Nielsen. Han var forresten,
som Enhver der kjendte ham veed, en saare tjenstvillig
og brav Mand; kun var han ikke kommen paa sin rette
Hylde, som det i Ordsproget hedder.
Indtil mit 15de Aar var jeg hjemme hos mine For
ældre og.deeltog i alt det Bondearbeide, som forefaldt,
t. Ex. at passe Heste, drive Ploug, slaae Græs, høste Korn,
saavel hjemme ved Gaarden som til Hove; men jeg var
ligesaa lidet som min Fader skikket til slige Arbeider.
Hugge, snitte, dreie, gaae i Skole, læse, skrive og regne
var derimod min største Lyst. Jeg sneg mig ofte, uden
mine Forældres Vidende og Villie, bort til Sognets eneste
Skole i Snøde By, og sad der hele Dagen uden Spise til
Aften, og dog følte jeg ingen Sult. Degnen, Hr. Myhre,
som snart mærkede min Lærelyst og gode Nemme, tog sig
af mig, og jeg blev omsider hans Yndling i Skolen. Han
anbefalede mig til Sognepræsten Hr. Biilmann og siden til
Godsforvalteren Hr. Lieutenant Kastrup ved Nedergaard.
Da jeg var confirmeret, kom jeg ikke mere i Skole, hvor
over jeg følte stor Sorg; thi aandelig Beskjæftigelse var
det dog, jeg i Hovedsagen var skikket til. Et Tilfælde
bragte min Fader til at beklage sig for Forvalter Kastrup
over, at jeg havde mere Lyst til at skrive, end til Bonde
arbejde, og skjønt jeg dengang var hans eneste Søn, at
anmode Forvalteren om at tage mig til sig. Kort Tid efter
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lod Kastrup min Fader kalde til sig, og erklærede sig nu
villig til at modtage mig. Dette smigrede mine Forældre,
og de overlod mig gjerne.
Førend jeg gaaer videre, vil jeg fremhæve et Par
Exempler paa, hvilken stærk Drivt der laae i min Natur
efter at lære t. Ex. at skrive og regne. Ingen af mine
Forældre eller Bedsteforældre havde lært Sligt, der for
70 Aar tilbage endnu var en Sjeldenhed for Almuesfolk
paa Landet. Jeg havde alt som lille Dreng hørt dem be
klage sig over, at de ikke kunde læse Fæstebrev eller
Skattebog, men dertil altid maatte søge en „klog“ Mand,
som endda ikke ret kunde udtyde eller forklare Indholdet.
Dengang løb mange Bissekræmmere omkring paa Landet,
som altid kom i mine Forældres Huus, undertiden logerede
de der endog om Natten. Da jeg omtrent var 9 Aar gam
mel, kom en Dag den nu for længe siden afdøde Baadsmand Henrik Wrangel af Rudkjøbing, der om Vinteren
ligeledes gik omkring med Kram, til Stoense i mine For
ældres Huus. Jeg saae ham opskrive med Blyant, hvad
han solgte, og jeg bad ham om at opskrive Bogstaverne
paa en Lap Papiir og forære mig. Han opfyldte villig mit
Ønske, og forlod Huset. Men jeg havde hverken Blyant
eller Papir, Pen eller Blæk. Omsider fandt jeg paa at lave
mig en Slags Blyant af Vinduesbly, som lykkedes ret godt;
jeg troede desuden, at Blyant var det samme som Bly. Jeg
eftermalede nu de mig foreskrevne Bogstaver paa enkelte
rene Blade i gamle trykte Bøger saa længe, indtil jeg ret
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godt kunde skrive ethvert Bogstav. Imidlertid var det mig
ikke nok at kunne skrive med Blyant, jeg vilde ogsaa
skrive med Pen og Blæk; men ingen af disse Dele kunde
jeg erholde. Jeg fandt nu paa at ville skjære mig en Pen
af en Gaasefjeder, hvortil jeg brugte min Faders Ragekniv,
en Dag han var ude i Marken. Forsøget lykkedes saa
nogenlunde, men Kniven blev fordærvet i Ægen, hvorover
jeg fik mange Skjænder. Istedetfor Blæk, søgte jeg min
Moders Farvepotte, som stod fyldt med Urin, med Tilsæt
ning af Indigo, til Blaafarvning, i Asken i Skorstenen;
men skjønt denne Vædske havde et sort Udseende, kunde
jeg dog ikke faae den til at give sorte Streger. Jeg maatte
saaledes søge anden Udvei. For at naae mit Øiemed, at
kunne skrive kjendelig med Pen og en flydende Vædske,
og dette vilde jeg, hvad det end skulde koste, skar jeg
Hul paa en af mine Fingre og brugte mit Blod istedetfor
Blæk, hvilket og lykkedes ret godt.
Hen ved 10 Aar gammel kom jeg til at gaae i den
offentlige Skole i Snøde (eneste Skole i Snøde og Stoense
Sogne); tilforn havde jeg kun gaaet i Pogeskole hos en
Moster i Stoense, ligefra mit 3die eller 4de Aar, men var
dog kommen saavidt, at jeg godt kunde læse baade indenad
og udenad. Jeg erindrer, at da jeg var 4 Aar gammel
kunde jeg læse udenad i Catechismus. I den offentlige
Skole blev jeg snart en af de bedste Disciple, fik allerede
den første Vinter (dengang gik Børnene kun i Skole her
om Vinteren) lært baade Catechismus og Balles Lærebog,
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og mange Historier i Thonboes bibelske Historie. Hjemme
læste jeg meget i Bibelen med min Morfader, Christen
Nielsen, som jevnlig beskjæftigede sig hermed og med at
synge Psalmer. Han var efter sin Stand og de Tider, en
temmelig oplyst og meget forstandig Aiand, som tidlig vakte
Lærelysten hos mig; men han kunde dog hverken skrive
eller læse Skrift. I Skolen var adskillige formuende Gaardmænds Sønner, der lærte at skrive, hvorfor aarlig blev be
talt 1 Rd. for hver til Degnen Hr. Myhre. Da Skriv
ning var min Lyst, saa tiggede og bad jeg min Fader om
ogsaa at faae Tilladelse til at lære denne Konst; men det
blev mig længe nægtet: det kostede formeget og behøvedes
ikke, sagde han. Omsider faldt det mig ind, hvad jeg alt
som lille Barn havde erfaret, at mine Forældre maatte
søge en „klog“ Mand for at faae læst Fæstebrev og Skatte
bog, og min Fader engang havde yttret, at naar jeg blev
stor, saa skulde jeg lære at læse og skrive. Jeg yttrede
mig nu herom med Tilføiende, at naar jeg fik lært saadant,
da vilde jeg kunne læse baade Skattebog og Fæstebrev, og
Forvalteren kunde da ikke narre os. (Jeg maa her bemærke,
at Bønderne dengang vare saare mistroiske imod Forvalteren,
skjønt jeg senere erfarede, at saadan Mistanke var aldeles
uden Grund, hvad Kastrup angik). Dette gjorde Virkning,
og jeg erholdt nu den længe saa ivrig ønskede Tilladelse.
Hr. Myhre, som havde fattet megen Godhed for mig, gav
mig nu ikke alene Underviisning i Skoletimerne lige med
de øvrige Drenge, men tillod mig endog at gaae med disse
2
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i Aften-Underviisningen hos sig en Tid af den sidste Vinter
jeg gik i Skole, for at lære at regne og faae videre Øvelse
i Skrivning, Alt uden nogen Godtgjørelse for mit Vedkom
mende. Jeg erindrer godt, at jeg i en Tid af 6 Ugers Aftenunderviisning lærte de fire Species og langt ind i Reguladetri
med brudne Tal. Han gav mig endog ofte Natteleie hos
sin Karl og tillige Kosten. For denne kjærlige Omsorg af
den for flere Aar siden afdøde Lærer, har jeg ofte af mit
Hjertes Indre takket ham, og jeg beder og haaber, at den
gode Gud herfor vil belønne ham i sin Himmel. Ogsaa
si. Myhres Enke, som endnu levede 1851, er jeg megen
Tak skyldig for den Godhed, hun stedse beviste mig i
hine Dage.
I og udenfor Skolen havde jeg mange Venner og Be
kjendte, som jeg aldrig kan glemme. Nogle af disse vil jeg
nævne, nemlig: Peter Anthon Funch, opdraget hos Degnen
Myhre. Vi kjendte hinanden fra mit 5te Aar, og da jeg
kom i Skolen fra mit 10de Aar, sluttede vi fast Venskab;
dog var der jntet rigtig Hold deri, det mærkede jeg flere
Gange baade i Skolen og til andre Tider. Han er for
mange Aar siden død i Botofte, hvor han var gift. Jeg
troer at han skal have en Søn, der lever.
Bemeldte Anthon Funch havde en Søster ved Navn
Kirsten, som jeg først lærte at kjende da jeg var 10 eller
12 Aar gammel. Hun var omtrent af min Alder. Bekjendtskabet skete paa Børnenes Legeplads i Stoense, hvor
Skolen nu staaer. Det skete i Halvmørke en Aftenstund
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under Legen, idet jeg hørte, at et Par Drenge sloges, og
hvor den lille Pige vilde stifte Forening igjen. Dette gjorde
et stærkt Indtryk paa mig, ja saa stærkt, at jeg siden aldrig
har kunnet glemme det; men Grunden hertil var den, at
jeg hørte af de andre Børn, at den lille fremmede Pige
var fra Hou, hvor hun var hos sin Moster, gift med en
Gaardbruger Hans Frandsen, og var en Søster til min Ven
P. A. Funch, og til Smedens Kone i Stoense. Jeg kunde
ikke see hendes Ansigt i Mørket, men disse Efterretninger
vare nok for mig. Senere blev jeg flere Gange opfordret
af lille Kirstens Moster og dennes Mand til at besøge dem
paa Hou, hvilken Indbydelse jeg ofte afbenyttede. Saaledes vedblev det at gaae i nogle Aar, indtil jeg blev
confirmeret og kom til Forvalter Kastrup paa Nedergaard.
Imidlertid kom her en Caper fra Aalborg og lagde an ved
Hou; Capitainen hed Sødring. Han fik strax lille Kirsten
at see og forlibede sig i hende, og vandt hende omsider
til Kone. Dette Kirstens Ægteskab kunde jeg i mange Aar
ikke forglemme. Jeg har to Gange været i Aalborg, nem
lig i 1817 og 1829, og begge Gange besøgt min Ungdoms
Vendinde, og det vil meget glæde mig om hun stedse, saalænge hun lever, maa befinde sig vel. Første Gang jeg
besøgte hende var Manden endnu levende og foer med et
af hans Broders Skibe som Styrmand; men anden Gang
var han, om jeg husker ret, død, hvorved hun formodent
lig Intet tabte.
En anden af mine tidlige Ungdomsvenner var en Bonde2*
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søn i Stoense By ved Navn, saavidt jeg erindrer, Anders
Nielsen. Denne Dreng holdt jeg meget af, ligesom han af
mig. Han blev confirmeret et Aar før mig, men det gjorde
intet Skaar i Venskabet saalænge jeg var hjemme i mine
Forældres Huus. Efterat jeg var kommen til Kastrup har
jeg ikke seet ham. Han kom til Lolland, hvor han for
mange Aar siden skal være død.
Min bedste Ven i Skolen var Gaardmand gi. Niels
Hansens Søn, Hans Nielsen, som lever endnu, men har
afstaaet sin Gaard til en Søn. Denne Mand sad næst mig
i Skolen og til Confirmation. Vi vare meget gode Ven
ner: jeg gik ofte med ham hjem til Middag. Ogsaa Hans
Nielsens Kone er vor Jevnaldrende. Ham har jeg enkelte
Gange seet og talt med siden vi bleve adskilte i Livet;
med hans Kone mindes jeg ikke at have seet og talt und
tagen en enkelt Gang siden Confirmationen i Aaret 1803
eller 1804.
En anden Mand, Rasmus Jacobsen, boer nu i Andemose paa Hou, og har kjøbt sin Gaard af Hofjægermester
de Leth, er ligeledes min Jevnaldrende, og var min gode
Ven i Skolen. Ham har jeg kun sjelden seet og talt siden
Confirmationen. Ogsaa med ham gik jeg undertiden hjem
til Middag.
Et Par andre Piger erindrer jeg ligeledes fra Skolen,
navnlig en ved Navn Catharine, som blev gift med forrige
Møller i Ennebølle. Hende har jeg engang besøgt i Forbigaaende i Møllen. En anden Pige var Rasmus Thobjergs
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Datter, Mette, af Skattebølle; men hende har jeg ikke seet,
siden vi gik i Skole.
Andre af mine Skolekammerater eller Ungdomsvenner
kan jeg nu ikke erindre specielt; men det veed jeg, at vi
aldrig har været Alle samlet efter den Dag vi stod paa
Kirkegulvet, og siden ere vi bievne adspredte i alle Ver
dens Hjørner, saa at følgende Sang her vil passe.
To Drosler sad paa Bøgeqvist,
Saa gode Venner var de vist;
Nu sorrigfulde de begge sad,
Thi, ak! de skulde skilles ad.

Den Ene sang: „I fjerne Boe
Mit Hjerte aldrig finder Roe.“
Den Anden sang: „Min Hjertenskjær!
Paa Jorden sees vi aldrig meer.“
En fiøi mod Øst, en fløi mod Vest,
Derfor det blev en Sorgens Fest.
En fløi mod Syd, en fløi mod Nord —
Vi aldrig samles meer paa Jord.

Endnu tilføies fra min Barndom følgende: Da jeg var
6 Aar gammel kom der Muurarbeidere til at logere i min
Bedstefaders Gaard, da de skulde reparerede Kirken. Af
Taarnet blev Taget aldeles aftaget og et nyt oplagt; Muurmesteren hed Willads og boede i Frellesvig; han holdt
meget af mig, saa jeg havde fri Spas hos ham. En Dag
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var jeg kommen op til Klokken i Taarnet, og seer at der
var et Par Tagsteen ude forneden paa Taget. Jeg vovede
at krybe ud af dette Hul og derfra at krybe op, udenpaa
de nyoplagte løse Tagsteen, til Rygningen, hvor jeg rejste
mig op og gik nogle Gange frem og tilbage. Jeg mindes,
at jeg ikke var saa høi som Muurpillerne paa Rygningen,
hvisaarsag jeg maatte tage fat paa Overkanten og klynge
mig op for at see hvad der var foroven. Ovenpaa denne
Pille kunde jeg see vidt omkring til alle Sider. En gam
mel Mand, Snedker Hans Lyderiksen, besvimede, da han
fra sin Dør saae mig i denne farlige Stilling. Min Mor
moder stod oppe i vor Gaardsplads og saae mig ligeledes;
hun truede ad mig med sin ene Haand. En anden Mand,
Sognefoged Hans Korse, gik vesten for Kirken og raabte
til mig at jeg skulde gaae ned. Endelig vilde jeg ned, og
hængte mig med Hænderne ved Rygningen, da jeg troede
paa den Maade at kunne naae Hullet forneden; men det
var langtfra. Jeg maatte raabe om Hjelp, som snart blev
mig ydet, idet Muurmester Willads, ved indvendig fra at
udtage nogle Steen, dannede et Hul, hvorigjennem jeg
krøb ind.
En anden Gang var jeg ligeledes oppe i Taarnet til
ligemed flere Børn. I søndre Lydhul var dengang en Muurpille, som deelte Hullet i tvende Afdelinger. Men denne
Pille stod lidet indenfor Yderkanten af Muren forneden.
Paa denne Kant prøvede jeg at sætte min ene Fod, og da
jeg kunde dette, saa gik jeg ud af det ene Hul og ind af
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det andet. Jeg troer ikke, at nogen af de andre Børn
vovede dette Spil. Men denne Spas gjorde mig bagefter
skræksom i den Grad, at jeg ofte siden i Drømme syntes
at falde ned fra Taarnet.
Hos si. Kastrup maatte jeg det første Aar hjelpe til i
hans Mølle i Svalebølle, ofte staae der baade Nat og Dag,
og til andre Tider være Afskriver og Protocolfører, samt
følge ham paa Reiser omkring paa Godset og andre Steder;
men siden blev jeg ene anvendt til Contoirforretninger og
spiste ved hans eget Bord.
Efter 3 Aars Forløb blev jeg sat til Lieutenant, Birke
dommer Wadsted i Leibølle, for at blive nærmere bekjendt
med juridiske Forretninger. Det var i forrige Krig 1808;
istedetfor at lære, hvad der var Hensigten med min An
sættelse her, maatte jeg følge denne min nye Principal i
Felten, opvarte ham, ligge med ham i Leiren ved Spods
bjerg, kaage hans Mad, men iøvrigt føre Compagniets Regn
skab, m. v. Naar jeg var hjemme i Leibølle maatte jeg
spise med hans Folk og ligge i Seng med en af hans
Karle. Alt dette var mig naturligviis meget ukjært. SI.
Kastrup og Kone forbarmede sig da igjen over mig, og
toge mig atter tilbage efter et halvt Aars Forløb. Jeg fik
nu Opholdssted paa Nedergaard, mit Værelse for mig selv
og min Spise leveret fra Gaardens Forpagter Hr. Gjeurups
Huusholdning. Kastrup selv laae ved Landeværns-Compagniet, som et Aarstid tilforn, paa Hou, hvor han havde
haft en Ataqve med Englænderne, (omtalt i mit Skrift om
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Rudkjøbing Pg. 202—203), hvorved jeg var tilstede. I hans
Fraværelse førte jeg Opsigt paa Gaarden m. v. Jeg var ialt
6 Aar hos denne min Principal og Velgjører. De første 3
Aar jeg var hos Kastrup erholdt jeg Klæder, men de sidste
3 Aar Løn, dog kun 20 Rd. d. C. aarlig. Jeg maatte søge
andet Erhverv, nemlig øve mig i at reparere og handle med
Uhre, hvorved jeg tjente godt; men det første Aar maatte
jeg selv skjære og sye mine Klæder. Jeg kjøbte en meget
gammel Kudskekofte, som jeg farvede i Nødskalle og om
syede til en Frakke.
Den 1ste Mai 1811 blev jeg ved si. Kastrups For
anstaltning ansat som Fuldmægtig hos den gamle Mand
Hr. By-, Herreds- og Birkeskriver samt Branddirecteur
Copmann i Rudkjøbing; min gamle Ven, senere Hr. Procurator H. J. Th. Boesgaard kom i mit Sted som Skriver
hos Kastrup. Hos Copmann havde jeg det særdeles godt;
men det varede kun et Aarstid. Jeg var født Værnepligtig,
og da jeg, formedelst Stivhed i høire Pegefinger, blev anseet for udygtig til at tjene som Soldat, vel ogsaa af nogen
Skaansel af Sessionen, saa blev jeg ansat som ReserveStykkudsk. Dette troede man vilde blive mindre vanske
ligt for mig, men det var nær bleven min Ulykke.
Kort Tid efter at Landsessionen var afholdt, blev jeg
med mange Andre tilsagt at møde paa Amtshuset paa Beierholm i Fyen, for mulig at udskrives. Jeg maatte hurtig
reise og tage med hvad jeg behøvede af Klæder etc. Paa
Beierholm var forsamlet flere hundrede Personer af alle
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Aldere, skjønt dog kun 18 skulde udskrives. Ordren lød,
at de som bleve udskrevne, skulde strax afgaae med hver
to Heste, enten til Holsteen eller Kjøbenhavn; men nu traf
det sig saa besynderligt, at Flere vare pludselig bievne syge
paa Stedet, og laae omkring i Gaard og Lade og havde
stærk Opkastning; de maatte altsaa forbigaaes. Jeg, som
ansaaes for at være noget Meer paa Straaet end de Andre
(jeg var jo Fuldmægtig hos en kongelig Embedsmand), fik
Lov til at være inde paa Amtscontoiret under hele For
handlingen, og havde saaledes Leilighed til at lægge Mærke
til hvad der passerede. Det blev mig klart, at jeg, der var
af den alleryngste Classe, vilde blive forlods udskreven,
og begyndte nu alvorlig at blive bange, thi jeg stod saa at
sige alene, havde hverken Slægt eller Venner, som kunde
hjelpe mig til at stille Nogen i mit Sted, og selv eiede jeg
kun 10 Rd. d. Courant, saameget som 10 Rigsbankmark.
Men en Tid efterat Sessionen var begyndt og Mandskabet
opraabt, kom en Person ved Navn Mathias, af Leibølle,
som jeg kjendte, ind paa Sessionen med Madpose over
Skulderen; til denne Person sagde jeg: „Du kommer for
silde og skal nu forlods udskrives!“ hvortil han svarede,
„at det var hans eget Ønske strax at komme bort, da han
nu flere Gange forgjæves havde maattet give Møde paa
Amtshuset, og Enden vilde dog blive, at han blev udskreven
en Gang.“ Jeg yttrede hertil, at jeg vidste jeg skulde ud
skrives; men ifald det blev ham tilladt at trække Lod, og
han trak sig fri, saa kunde vi jo bytte Nummer, og han
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gaae i mit Sted. Hertil var han meget villig, og søgte
idelig at drive paa, at det kunde skee. Vi bleve paa een
Gang fremkaldte. Amtsfuldmægtigen yttrede nu, at han
saae ingen Udvei til at frelse mig. Jeg svarede hertil, at
det ogsaa var ligemeget, hvis min Sidemand, benævnte
Mathias, trak sig fri og. da maatte gaae i mit Sted. Dette
Sidste blev ikke alene bevilget, men Fuldmægtigen tog os
endog begge med sig over til den gamle Kammerherre,
Amtmand Schumacher, og forestillede ham, hvorledes min
Fremtids Skjæbne, saavelsom min gamle Principals Vel,
meget beroede paa, at saadant Bytte imellem Mathias og
mig kunde skee, bad endog om, at denne maatte faae en
Frilod for min Skyld, som saa meget talte for. Det Første
blev tilladt, men paa det Sidste vilde Amtmanden ikke ind
lade sig. Min Stedfortræder skulde altsaa trække med de
Andre af den ældre Classe, hvori han stod. Paa Sessionen
var jeg tilfældigviis bleven opmærksom paa, hvorledes Lod
derne sammenlagdes. Fuldmægtigen rullede Lodderne med
Paaskrift „Stykkudsk“ sammen efter Længden som en Pibe
stilk, medens en af Contoiristerne med mindre Færdighed
maatte, for at faae Frilodderne til at holde sig sammen
lagte, trykke dem flade som en Fidibus.
Lodderne bleve derefter ude i Gaarden lagte og blan
dede i en Hat og holdt høit i Veiret, da der skulde træk
kes. Amtmanden var nu selv tilstede for at paasee, at
det gik rigtigt til. Mandskabet fik nu Ordre til at udtage
sig hver et Lod af Hatten, med Betydning, at de ei maatte
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aabne det. Jeg stillede mig bag min Candidat, for at af
værge at han, som jeg frygtede, skulde bortbytte sit Lod
ifald han fik Frilod; men var forresten, som begribeligt
er, meget beængstet. Mathias trak Frilod, som han ganske
rigtig vilde have byttet bort mod et Stykkudskelod med
sin Nabo, hvilket jeg itide og førend Naboen kunde be
sinde sig, fik afværget. Den Person, som han vilde bytte
med, hed Christen Pedersen, og blev nogle Aar derefter
gift med en af mine Søstre. Mathias var saare lykkelig
ved at kunne komme afsted. Jeg spurgte ham, hvad han
nu forlangte for den Tjeneste, han gjorde mig; hvortil han
svarede, at han slet ingen Erstatning forlangte af mig, da
han alligevel snart vilde komme afsted! kun ønskede han,
at jeg skulde søge udvirket, at han kom til Holsteen, hvor
man erholdt Sølvpenge i Lønning, og dette hans Ønske blev
opfyldt. Jeg deelte imidlertid min hele Formue, 10 Rd.,
med ham, saa vi hver fik 5 Rd.
Den gamle Copmann blev meget forskrækket, da jeg
fik Ordre at skulde møde paa Amtshuset, rimeligviis ligesaa meget af egen Interesse som for min Skyld. Han
var en meget gammel Mand, som ikke mere kunde bestride
sine mange Forretninger. Han havde faaet megen Tillid
til mig, der havde havt Leilighed til at rede ham ud af
store Vidtløftigheder, iblandt andre med Brandvæsenets
Regnskab og nye Brand-Protocollers Ordning, der alle vare
komne i stor Forvirring førend jeg kom til ham. Hans
Skræk foraarsagede en heftig Brækning, som bevirkede,
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at han fik en Brokskade. Da han saae mig komme tilbage,
blev han meget glad og troede, at han nu snart vilde
komme sig; men for ham var der ingen Redning — han
maatte dø.
Ved Copmanns Død blev jeg beskikket til at ordne
hans Embedsprotocoller og Documenter til Overlevering
til Eftermanden, samt constitueret som Birkeskriver i Vacancen. Efter omtrent et Aars Forløb blev Embedet be
sat af senere afdøde Gancelliraad, forhen Registrator i
Cancelliet, Johan Mathias Thomsen. Jeg overleverede samt
lige Embedspapirer og Protocoller til denne nye Embeds
mand og forblev selv hos ham som Fuldmægtig i henved
to Aar.
Kort efter (3 Uger) Copmanns Død blev jeg paany
beordret til at møde ved en Stykkudske-Session paa Beierholm, og Fuldmægtigen tilskrev mig, at han ikke saae
nogen Redning for mig, med mindre jeg kunde stille en
fri Mand; thi jeg skulde nu udskrives i min Stedfortræder
Mathias’ Nummer. Dette Brev forskrækkede mig saaledes
at jeg blev meget syg og maatte kalde Lægen. Denne er
klærede, at jeg kunde umulig give Møde, men der blev
sendt Lægeattest om min Sygdom, samt Attest om, at jeg
var constitueret Birkeskriver og udnævnt til at ordne og
overlevere Copmanns Embedsdocumenter, som ingen Anden
her paa Øen kunde udføre, hvilket naturligviis bevirkede,
at jeg maatte for den Gang forbigaaes. Copmanns Ar
vinger indgav nu Ansøgning om, at jeg maatte fritages
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paa et Aar for Udskrivning, for at beholde mig til at fuld
føre det mig overdragne Hverv og til at berigtige flere
andre af Boets Affairer. Denne Ansøgning blev fra alle
Sider anbefalet og strax bevilget; men 14 Dage senere
faldt en kongelig Resolution — foranlediget ved Krigscommissair Oldelands Indstilling og som man tillige sagde
ved Cancelliraad Thomsens Erklæring om, at han ikke
vilde have Embedet, med mindre han kunde beholde mig
som Fuldmægtig —, som gik ud paa, at jeg skulde ud
slettes af Rullen, imod at betale til Krigskassen 100 Rd.
d. Cour. Dette Udfald glædede mig meget. Arvingerne
betalte de 100 Rd. til Krigskassen, saa jeg endog i denne
Henseende blev befriet for en i min Stilling trykkende
Udgift; thi jeg havde kun i aarlig Løn 100 Rd., d. C.
eller 16 Rd. 4 Mk. i nærværende Penge, en meget ringe
Løn for et Menneske i min Stilling og i Forhold til de
mange vigtige Forretninger, som paalaae mig; jeg var
end ikke istand til at anskaffe mig de fornødne Klæder
herfor.
Copmann døde i Aaret 1812 og Cancelliraad Thom
sen blev beskikket først i Aaret 1813. Han gav mig 100
Rd. aarlig Løn. Medens jeg var Fuldmægtig hos Thom
sen, gik jeg af og til paa Jagt, da jeg holdt meget af at
skyde, og var en god Skytte. Ved Væddemaal den Tid har
jeg ofte vundet Præmier ved Kugleskud til Skive. Engang
skud jeg endog Hovedet af en enlig Spurv paa Taget af
et Huus, med Kugle af et glatløbet Gevær. I Vinteren
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1814 gik jeg ofte paa Strandjagt paa Isen og skjød mange
Fugle, i Selskab med daværende Apotheker Hr. Jacobæus,
og en Færgekarl Jørgen Jensen Siø. Jeg var flere Gange
i største Livsfare paa disse Toure, og troer endnu, at jeg
sidste Gang alene blev reddet ved Forsynets overnaturlige
Foranstaltning, idetmindste er det mig umuligt at begribe
hvorledes det paa naturlig Maade kunde være gaaet til,
idet jeg, som er tungere end Vandet og aldrig har været
istand til ved Svømmeøvelser at holde mig over et Minut
paa Overfladen af Vandet, uden at synke til Bunds. I en
stor lang Vaage, midt i Strømmen udfor Siø, var jeg falden
i stræng Frost. Længe holdt jeg mig flydende paa Van
dets Overflade, med en stor tung Strandbøsse i den ene
Haand og en kort Stage & Ispik samt 2 Ænder i den anden,
og maatte gjennemsvømme Vaagens hele Længde, maaskee
over 200 Alen, fra Syd til Nord, indtil jeg naaede Yder
randen i Nord, hvor Isen var saa tyk at jeg kunde komme
op af Vandet, hvilket var umulig paa noget andet Sted ved
denne Vaage. Intet Menneske kunde komme mig til Hjelp,
da Isen var saare tynd, skjønt Flere langtfra saae min fare
fulde Stilling og gjerne vilde have hjulpet mig. Hr. Jaco
bæus og Jørgen Færgekarl stode langt borte ved en anden,
men mindre Vaage sønden for Rudkjøbing Bro. Inden jeg
naaede op til dem, var jeg ofte i Fare for atter at synke
igjennem. Vandet i mine Klæder var frossen saaledes, at
jeg troede de vare tørrede paa Kroppen, hvisaarsag jeg
endnu en Timestid forblev der. indtil vi alle Tre gik hjem
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til Middag. Først efterat jeg var kommen hjem og sad ved
Middagsbordet, optøedes Klæderne, og jeg følte da at være
bleven gjennemvaad.
Uagtet saadanne Farer havde jeg endnu hverken tabt
Lysten eller Modet til slig Strandjagt, og gjorde kort derpaa Aftale med Jørgen Færgekarl om atter ar gaae ud
paa Isen, skjønt den var bleven meget svækket ved stærkt
Tøveir. En ny Frost havde dog givet os den Tro, at der
ingen Fare var forhaanden. Der kom imidlertid Hindrin
ger for mig, som forsinkede min Udfart et Par Timer, og
da jeg kom til Stranden indbragte man min Kammerat i
druknet og fuldkomman død Tilstand. Nu blev jeg endelig
forskrækket, gik i mig selv, angrede min store Uforsigtig
hed, og har siden aldrig gaaet paa Strandjagt. Ogsaa Hr.
Jacobæus opgav fra nu af denne Fornøielse.
I Foraaret 1814 tog jeg, i Selskab med min Ven
H. J. Th. Boesgaard af Skrøbeløv, til Kjøbenhavn, hvor vi
begge vilde forberede os til dansk juridisk Examen, den
vi efter et Aars stadig Flid underkastede os, og erholdt
bedste Charakteer. Vi læste stadig hver Dag fra Kl. 6
om Morgenen indtil Kl. 2, undertiden 3 å 4 Timer hver
Nat. Jeg for min Deel havde for Examens Skyld ikke
behøvet saa lang Tid eller anvendt saa stor Flid, men jeg
havde stor Lyst til dette Studium og tænkte at det vilde
blive mig, der kun havde egen Dygtighed at stole paa, til
Gavn i Fremtiden. Jeg gik ogsaa i de sidste tre Maaneder daglig nogle Timer paa en Landsoverretsprocurators
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Contoir, deels for at tjene lidt, deels for at adsprede mig,
og deels for at erhverve practisk Kundskab i Sagfører-For
retninger.
Min Collega havde ei heller behøvet saa stor Flid til
Examen, men han tænkte, som jeg, paa Fremtiden. Da vi
sjelden gik ud og levede ene ved tør Kost og Kaffe, men
overdrev Nydelsen af Sidste for at muntre os — (vi brugte
i Forening ugentlig 2 Pund Kaffe) —, saa bleve vi her
ved, og ved den altfor store Anstrængelse med Læsning og
Nattevaagen, omsider overordentlig afkræftede, og jeg til
lige meget nervesvag. Vi maatte styrke os med China,
sat paa Madeiraviin: en dengang temmelig kostbar, men
velgjørende Drik for os begge. Vi brugte 2 Flasker å
6 Rd.
Det var oprindelig mit Ønske at reise til Vestindien,
for der at søge Tjeneste, og havde igjennem Bekjendtskaber
søgt at skaffe mig Plads med en Capitain Wulfsen, som ved
Nytaarstid afgik dertil med sit Skib; men jeg kunde ikke
til den Tid blive færdig med mit Studium og faae Examen,
hvisaarsag jeg for denne Gang maatte opgive min Plan,
som var en Lykke.
Midt i Vinteren blev mig tilbudt en Godsforvalter
tjeneste paa Espegods ved Korsør, tilhørende Præsidenten
i tydske Cancelli, Grev Otto Moltke. Der var i Begyn
delsen en Hindring i Vejen, nemlig den, at jeg ikke var
fuldmyndig og ikke kunde stille Caution for de ikke ube
tydelige Oppebørseler af alle Slags, som maatte anbetroes
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mig. Greven lod indlede Correspondance med min første
Principal, Hr. Lieutenant Forvalter Kastrup, og da denne
anbefalede mig paa det Bedste, saa blev jeg uden videre
antaget; thi Greven erklærede, at han ansaae Kastrup for
en af de bedste Godsforvaltere og Administratorer han
vidste af at sige, og ene den Omstændighed, at jeg var
bleven opdragen af ham, havde mere Vægt end noget Andet.
Jeg var ankommen til Kjøbenhavn med Pakkeposten den
29de April 1814, Formiddag Kl. 6, og kom til at afrejse
til Espe den 29de April 1815, Formiddag Kl. 9, lige
ledes med Pakkeposten. Lønnen, som blev mig tilstaaet,
var 200 Rd. Sølv aarlig (dengang 375 Rd. Sedler), foruden
Sportler, som imidlertid ikke udgjorde ret Meget.
Hr. Greven var et særdeles godt Herskab og en ædel
Mand, baade imod sine Bønder og sine Folk. Han viste
stor Tillid til og Godhed for mig, saa jeg havde det godt
her. Han havde tilforn stedse havt aldrende Personer til
Forvaltere, og ved en mindreaarig Forpagter, som skulde
fratræde da jeg kom, tabte han 10,000 Rd. Denne Person
fremsatte endogMindreaarigheds-Exception,saaGreven havde
Grund til at være ængstelig ved at antage en saa ung Mand
til Forvalter som mig.
Ved min Ankomst til Espe traf jeg min Formand der.
Han var ligesom jeg en Langelænder af Fødsel. Det var
nemlig senere afdøde Rasmus Hansen, født i Longelse Bondegaard, hvilken Gaard han efter kort Tids Forløb erholdt
efter sine Forældre.
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Medens jeg var paa Espe, døde Eieren af Agersø
Omø og Egholm pludselig ved Badning den 28de April
1817. Familien var kommen dertil et Aarstid forud fra
Kjøbenhavn, men havde ellers altid boet i Jylland, hvor
Assessor Møller i 23 Aar havde været Forvalter ved de
store Scheelske Fideicommisgodser i Hjørring Amt; Jeg
havde et Par Gange været paa Agersø, hvorved si. Møller
og Frue havde fattet Godhed for og Tiltro til mig. Enken
søgte derfor at formaae mig til at være hendes Lavværge,
et Hverv jeg selv ansaae for en Ære, men som siden gav
mig overordentlig meget Arbeide og foranledigede mange
store Bekymringer. Afdøde Assessor Møller havde udestaaende i Jylland omtrent 100,000 Rd., hvorimod han
skyldte i Agersø Gods 18,000 Rd. Sølv, og desuden til
Forskjellige omtr. 15,000 å 20,000 Rd. Man maatte altsaa
troe, at hans efterladte Familie, Enken med 3 Børn (2 Sønner
og en Datter fra 18 til 12 Aars Alder) sad i meget gode
Omstændigheder; men kort Tid efter Dødsfaldet blev for
kyndt en Dom, falden ved Kjær-Hvetbo Herredsthing i Jyl
land, hvorved Afdøde var bleven dømt paa Ære, Haand
og Bodslod, samt til at betale til Geheimeraadinde Scheels Bo omtrent 40,000 R d., hvilken Dom
gav Anledning til, at det Offentlige lod Fru Møllers hele
Bo og Formue seqvestrere til Sikkerhed for den kongelige
Kasse; flere af hendes Creditorer faldt tillige ind med deres
Fordringer, hvorimod hendes Dibitorer nægtede at betale
deres Skyld; Flere fremsatte Aagerexceptioner; Andre næg3*
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tede at være noget skyldig, og atter Andre fremkom med
Contrafordringer. Jeg, som besad en sygelig Følsomhed,
blev greben dybt af disse mange Ulykker for en uskyldig
Kone og umyndige Børn, og havde nær tabt Modet. Imid
lertid vilde jeg ikke forlade Familien, men besluttede at
holde ud og til det Yderste forsvare den efter bedste Evne.
De store Ubilligheder og Haardheder, hvormed jeg saae at
Modparten gik frem, opvakte min Harme meer og meer,
og omsider styrkede mig. Den den Afdøde overgaaede
Dom formeente jeg var væsentlig fremkaldt af et Parti, som
hemmelig hadede ham og var misundelig over hans Velstand.
Den syntes tillige at være et ulovligt Product, idet Sagsøgte
blev dømt uden at have givet Tilsvar i Sagens Realitet
og uden beskikket Sagfører. Den nye Stamhusbesidder
efter Geheimeraadens Død havde været en Ungdomsven af
Assessor Møller og Hustrue, og vedblev fremdeles at an
stille sig som saadan, hvilket hans mange Breve til Møl
ler, saavelsom til Enken og mig, godtgjør; men det op
dagedes omsider, at han i Hjertet syntes deres bittreste
Fjende og farligste Modstander. Han er, ligesom Møller,
for mange Aar siden død, og en ubestikkelig Dommer vil
saaledes have dømt dem begge imellem.
En fattig Bondedreng, som si. Møller i tidligere Dage
havde taget til sig, ladet confirmere, holde i Kjøbenhavn
medens han læste til juridisk Examen, derefter gjorde til
sin Fuldmægtig, omsider tillod at gifte sig, og gagerede
ham saaledes, at han kunde ernære Familie, samt endelig
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ved sin Anbefaling fik ham indsat som Forvalter ved de
vidtløftige Godser, da han selv aftraadte fra denne ind
bringende Tjeneste — skal efter Sigende have ladet sig
bruge til at revidere sin gamle Principals og Velgjørers
Regnskaber, samt forfattet de i mange Poster urigtige og
skammelige Udsættelser, som bleve fremsatte under hiin
Proces; men Herligheden for denne Person varede ikke
længe: han blev efter faa Aars Forløb afsat fra Bestil
lingen.
Assessor Møller var bleven dømt paa Ære, Haand
og Bodslod alene paa Grund af en Regning paa noget
over 200 Rd., udstædt og underskreven af nogle Bønder
paa Godserne, men som senere skal have fragaaet deres
Underskrift. Naar man kjender den simple Mand og den
Indvirkning, en mægtig Godseier, hans Forvalter og andre
Betjente har paa dem, i Forbindelse med deres Afhængig
hedsforhold, da veed man, at det ofte ikke falder vanske
ligt at faae dem dreiet efter Ønske til at nægte Sand
heden, naar der bliver gjort Umage derfor. Om det er
skeet vil jeg dog ikke paastaae, da jeg ikke har personlig
Kjendskab til Nogensomhelst paa hine Godser; men de
mange andre Urigtigheder, som bleve oplyste i Anledning
af de fremlagte Regnskaber, synes at vise et Slags Rime
lighed for, at ogsaa her kan være begaaet noget Ufor
svarligt.
Den nævnte Dom blev naturligvis appelleret til ved
kommende Overret. Jeg maatte paatage mig postviis at
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besvare de vidtløftige Antegnelser, og alene at hjelpe mig
frem med de Oplysninger, som kunde findes i Afskrifter
af Assessor Møllers Regnskaber med Bilage for alle de
23 Aar han havde været Forvalter ved Stamhuset Birkelse
og dermed forenede Godser, og det Kjendtskab, som jeg
deraf kunde erholde til hans hele Godsadministration, en
hver Gaard- og Huusfæster paa disse vidtløftige Godser,
som havde været eller da vare paa Stederne, de Indfæstninger, Enhver havde betalt og de Afgivter, der havde
været betinget og svaret af hver især, samt hvorledes Skatter
og offentlige Afgivter m. m. havde været beregnede eller
opkrævede; men jeg kjendte Ingen, enten paa eller i Nær
heden af Godserne, hos hvem jeg kunde eller vovede at
søge paalidelig Underretning, ligesom hverken Enken eller
Børnene vidste mindste Besked. Arbeidet var meget van
skeligt og besværligt og medtog hele to Aar, men naar
undtages 2de Poster, opnaaede jeg at gjendrive Alt, hvad
der var udsat, i den Grad, at Overretten, paa disse to
Poster nær, frifandt Boet og Enken for Ansvar,
hvorhos Afdødes Ære blev restitueret og Seqvistret ophævet. Boets Sagfører for Overretten var
alene overdraget at fremlægge mit Tilsvar paa Antegnel
serne, at varetage det Formelle og at nedlægge Paastand
mod Underdommeren til Straf og Erstatning for hans formeentlig uretvise Dom, hvilken sidste Paastand imidlertid
blev forsømt og aldeles efterladt. Skjønt Sagføreren saaledes kun havde havt Lidet at gjøre i Sagen, og derhos
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forsømt en saa vigtig Paastand som den imod Under
dommeren, fremkom han dog med Regning paa Salair og
Diæter for 80 Møder, lydende ialt paa 100 0 Rd.; men
saasom Regningen i sig selv var ublu og Sagføreren der
hos synes at burde staae til Ansvar for den store Skade,
han kunde formenes at have foraarsaget for Boet og Familien
ved sin Forsømmelse, saa nægtede man, paa Høiesteretsadvocat Schønheiders Raad, at betale mere end der alt
forud var givet i Forskud, omtrent 200 Rd., hvormed den
gode Mand ogsaa lod sig nøie. Hvad skal man vel tænke
om en saadan Sagfører og hans Forhold? Han er imid
lertid, saavelsom Underdommeren og flere Personer, der
havde Indflydelse paa denne Sag, død for mange Aar
siden.
Fru Møller og Bo blev ved Overretten, istedetfor om
trent 40,000 Rd., som Underretsdommen lød paa, dømt til
at betale det Scheelske Bo ialt 12,400 Rd. med Renter,
nemlig 10,000 Rd., som afdøde Møller urigtig havde frem
sat for at være uden Anledning udsat af sin Tjeneste, og
2400 Rd., som vare anførte i Behold i Kassen. Man an
søgte flere Gange de Scheelske Arvinger og Administra
torerne for Fideicommis-Capitalen om Nedsættelse i denne
i Fru Møllers Stilling, de vanskelige Tider og de uhyre
Tab, hun havde lidt ved den nærgaaende Underretsdom og
deraf følgende Seqvestration af hendes Bo m. v. trykkende
Summer. Stamhuusbesidderen, som selv var en af Ad
ministratorerne for det Scheelske Fideicommis og Arving i
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Boet, gav os stedse de bedste Tilsagn om at være os behjelpelig, fremkom endog med Raad og Forslag, som vi
altid fulgte; men Fruen erholdt dog stedse afslaaende Svar.
Fruens Stilling blev stedse mere og mere betænkelig. Vi
havde ført mange Processer med hendes Debitorer om
deres Skyld, som disse exciperede imod eller paa anden
Maade søgte at unddrage sig fra at betale, og vunden
dem alle paa en ubetydelig Deel nær; men kun Faa kunde
rede for sig, og Panterne havde ved Penge- og andre
uheldige Tidsforhold tabt Størstedelen af deres tidligere
Værdi, hvortil kom, at Ingen vilde kjøbe Jordeiendomme.
Hun tabte derved Størstedelen af hvad hun havde tilgode
i Jylland (saaledes tabte hun omtrent 30,000 Rd. i Bjørnkjær Gods), hvorimod hun maatte uden Afdrag tilsvare
Alt hvad hun skyldte. Adskillige lod endog foretage Arrest
og Execution i hendes Bo. Den eneste Creditor, som
viste Skaansel, var senere afdøde Justitsraad Grønlann
og Enke i Kjøbenhavn. De søgte ikke alene ved Hjelp
af deres Fordring at dække hende, men eftergav endog om
sider en betydelig Deel af hvad de lovlig og billig havde
tilgode.
Uagtet flere Afslag fra det Scheelske Boes Side fat
tede man dog omsider nyt Haab om en billig Overens
komst med dette Bo, da Kammerherren atter lovede at
være behjelpelig, samt fremkom som sædvanligt med Raad
og Forslag. Men pludselig afgik baade han og Medcommissair fra Administrationen for Fideicommisset, og Dhrr.
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Conferentsraader P. Møller og Koefoed, begge Assessorer
i Høiesteret, udnævnte i deres Sted. Jeg søgte nu disse
Herrer om at virke til Forlig, hvorhos jeg mundtlig gjorde
dem bekjendt med hvad forud var passeret og Kammer
herrens gode Løfter. Hr. Conferentsraad Møller svarede
mig, at Kammerherren netop syntes at være vor ivrigste
Modstander, og at han tillige nægtede at betale 5200 Rd.,
som han efter egne Breve til si. Møller og Enke var dem
skyldig, hvilken Capital just skulde anvendes til Afdrag
paa den Scheelske Fordring. Endelig erholdt jeg ogsaa
Kundskab om, at Brødrene Harboe i Skjelskør havde villet
kjøbe den Scheelske Fordring. Jeg blev over alt det jeg
nu hørte saa forskrækket og bedrøvet, at jeg nær var
besvimet paa Stedet. Meget har jeg prøvet i Livet, men
Intet har saa heftig angrebet mig, som Opdagelsen af
dette Væv af menneskelig Cabale imod en ulykkelig Fa
milie. Vor Sagfører i Jylland var Hr. Procurator og
Hospitalsforstander Juul i Aalborg. Han udførte mine
Ordre med Flid og Troskab, men han fik ogsaa et Salair
af over 5000 Rd. Han er for mange Aar siden død.
For at redde Fru Møller havde jeg raadet hende til,
at sælge saamange af sine Bøndergaarde som muligt for
en saare ringe Kjøbesum, nemlig 700 Rd. Sølv for hver
Gaard, hvoraf de 400 Rd. skulde anvendes til at dække
den i Godset indestaaende Capital, 18,000 Rd. Sølv, naar
den Tid kom, at samme kunde opsiges til Udbetaling.
Resten skulde betales strax til et Afdrag paa hvad hun
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ellers skyldte. Til hver Gaard var imellem 30 og 40 Tdr.
Land ret god Jord, Hartkornet imellem 3 og 4 Tdr. —
23 Gaardmænd indgik paa denne Handel, saavelsom Møl
leren af Helleholm og endelig endeel Huusfæstere med
Jord, som skulde betale 200 Rd. Sølv hver. Det gjalt nu
kun om at faae Prioritetshaveren, Lieutenant Christiani, til
at give Samtykke til Salget og hans Fordrings Fordeling
paa de solgte og de tilbageblevne Gaarde. Han gav vel sit
Minde mundtlig, men vilde siden tage det tilbage. Harboerne, nemlig de Afdøde, hvem Fruen skyldte nogle tu
sinde Rd., saavelsom Andre, havde Lyst til at komme i Be
siddelse af Øerne for Godtkjøb, hvisaarsag man formaaede
Christiani til at fragaae sit givne Løfte, og søgte at kjøbe den
Scheelske Fordring, Alt for at anvende saadan til Opnaaelsen
af deres Ønsker.
Ved disse nye Cabaler blev Handelen med Bønderne
længe standset og var nær gaaet overstyr, saameget mere
som særdeles mægtige Mænd søgte at skræmme Bønderne
og hjelpe til at kue den stakkels Kone med Hensyn til hvad
hun skyldte. Der var ogsaa en Creditor, hvis Fordring,
7000 Rd., var bleven omskreven fra Sølv til Sedler efter
høi Cours, som nu nægtede at modtage Afdrag, med
mindre hans omskrevne Fordring atter blev gjort til Sølv
daler for Dalere efter Pari-Cours, for atter at vinde Be
tydeligt, da det kunde sees, at Coursen vilde gaae op
igjen. Kort sagt, alle mulige Ulykker og Uheld samlede
sig over den arme Kones Hoved. Endelig havde man
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Grund til at vente, at de Scheelske Commissairer vilde blive
tvungne til at lade den Fruen overgaaede Dom exeqvere.
Jeg, som havde besluttet at vove Alt for Familiens Red
ning, formerede nu Regning paa hvad jeg retfærdig kunde
fordre for mit uhyre Arbeide i flere Aar og mine betyde
lige Udlæg, og tog Dom for samme, for i værste Fald
deraf siden, om muligt, at understøtte Enke og Børn; thi
hendes Creditorer havde jeg ikke Grund til at skjænke
Noget. Da Faren endelig var kommen paa sit høieste Trin,
traadte flere af Creditorerne, som i Grunden nok vilde
hjelpe Konen, uden dog selv at tabe formeget, sammen,
iblandt andre jeg selv, og forlangte hendes Bo taget under
Skiftebehandling som fallit. Kort efter blev der for
langt Execution for den Scheelske Fordring; men Skifte
forvalteren tog, paa Creditorernes Reqvisition, Boet under
Behandling som fallit, og nægtede at gjøre Execution. Her
over blev nu stor Allarm. Man erklærede Appel osv.
Saasnart Boet var taget under Behandling, under
rettede jeg de Scheelske Commissairer herom, med den Be
mærkning, at Fruen gjerne vilde tilsvare hele Fordringen,
naar Renterne bleve eftergivne, Salget af Bøndergaardene
approberet, og hun givet Henstand med Betaling af Capitalen i 10 Aar, imod Pant i hendes beholdne Eiendomme,
Alt under den Forudsætning, at de Creditorer, som havde
forlangt Boet taget under Behandling, igjen vilde over
lade hende den frie Raadighed over sit Bo og Eiendomme,
hvilket jeg haabede at de indgik paa, eftersom de da selv
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kunde blive sikrede endeel af deres Tilgodehavende. Commissairerne vare indsigtsfulde og retskafne Mænd, som indsaae, at de herved paa engang sikrede baade det Scheelske
Bo og gavnede Fruen, samt alle hendes Creditorer. For
slaget blev antaget, Boet igjen extraderet og Handelen
med Bønderne traadte i Kraft. Lieutenant Christiani blev
tvungen til ligeledes at holde sit Løfte. Nu bedrede Pengene
sig, Ejendommene stege i Prisen, saa at Fruen, som levede
i 40 Aar efter den Dag, tilsidst var Eier af Gods og Penge
til et Beløb af henved 100,000 Rd., istedetfor at hun 1821
var yderst forarmet. Gud være lovet for sin Hjelp. Jeg
gjorde ogsaa hvad jeg endnu kunde, nemlig afleverede min
Dom paa 5000 Rd. til Fruen i qvitteret Stand.
Medens jeg var Forvalter paa Espe, erholdt jeg under
5te Mai 1818 Bevilling som Sagfører paa Prøve i Sorø
Amt, og under 7de Juli 1820 blev jeg meddeelt kongelig
Bestalling som Procurator i Sjællands Stift, hvilket senere
(29de Juni 1821) blev udvidet til tillige at gjælde for Fyens
Stift. Første Gang jeg gav Møde i Retten som Sagfører,
var som beskikket Actor i en Sag mod en Person paa
Agersø, jeg troer for Tyveri. Det var i Sommeren 1818.
Retten holdtes paa By- og Herredsfoged Borrings Contoir
i Skjelskør. Byfogden laae samme Gang paa sit Dødsleie.
Retten, som administreredes af constitueret Fuldmægtig
Wichmann, og jeg, ventede længe paa den beskikkede
Defensor, Birkedommer og Procurator Bager af Holsteinborg. Han var i Byen, men spiste til Middag hos en
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Kjøbmand Heilmann, og vilde først drikke Kaffe. Dette
Ophold var vistnok ikke i sin Orden. Endskjønt jeg godt
havde studeret Jura, var jeg dog uøvet i Rettergangs-Pro
ceduren, og var derfor, som begribeligt er, noget ilde stemt,
saameget mere, som jeg slet ikke kjendte min Modstander.
I saadan Stilling er det meget ubehageligt at vente i 2 å 3
Timer. Omsider kom der Bud fra Bager, at han skulde
komme om et Øieblik. Efter kort Tids Forløb gik Fuld
mægtigen ud for at see efter ham, men han kom løbende
tilbage med forstyrret Ansigt og det Udraab, at han var
falden død om paa Gaden! Jeg blev særdeles forbauset og
løb selv ud, fandt en smuk gammel, noget før, Mand lig
gende død paa Gaden. Et Slagflod havde pludselig gjort
Ende paa hans Liv. Han blev strax baaren tilbage til Kjøb
mand Heilmann og Lægen hentet, men der var ikke mindste
Spor til Liv. Jeg erindrer, at der fandtes indsyet i hans
Kjole Kongelige Obligationer for et Navnebeløb af 10,000
Rd. Han var forresten Enkemand. Om han havde Børn
mindes jeg ikke; men glemmer iøvrigt aldrig dette mit
første Retsmøde som Sagfører.
Det gamle Ordsprog: „Eens Død, en Andens Brød“,
indtraf her for mig. Den Sagfører, som siden blev be
skikket til Defensor i Sagen i afdøde Bagers Sted, var
Procurator A. Bruel, da boende paa Krummerupgaard, et
Par Mil fra Skjelskør. Vi kom snart i Haarene paa hin
anden, dog kun med Mundhuggerier. Han var Candidatus
juris og gammel Sagfører, og meente som saadan at kunne
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see mig over Hovedet, hvilket jeg ikke troede at behøve
at taale. Saadan Trætte endte med, at vi bleve gode Venner,
som agtede hinandens Charakteer. Han flyttede kort efter
til Skjelskør og jeg kom jævnlig i hans Familie. Han havde
i Huset tvende ugifte formuende Svigerinder, af hvilke den
ene var forlovet med hans Broder, daværende Forstraad og
kongelig Skovrider i Nærheden af Veile. Med den anden
blev jeg ved St. Hansdag 1820 forlovet og senere gift
(13de April 1821), hvorved bemærkes, at den samme Præst,
som havde confirmeret mig i Stoense paa Langeland, senere
var forflyttet til Skjelskør, hvor han som Præst viede os.
Skjønt jeg havde det godt paa Espe, var yndet af min
Principal, hans Familie og alle hans Bønder, længtes jeg
dog stedse efter min Fødeø, Langeland. Da min Forlovede
eiede nogen Formue, saa besluttede jeg mig til, i Forening
med min gode Ven Procurator Boesgaard, at kjøbe Hine
Mølle No. 1 Ved Rudkjøbing, som vedkommende Eiere
ønskede at sælge. Kjøbet blev afsluttet i December 1820,
Kjøbesummen bestemt til 3500 Rd. og Tiltrædelsen at
skulde skee til Mai eller Juni næste Aar. Som Følge heraf
opsagde jeg min Forvaltertjeneste til 1ste Mai 1821, til
hvilken Tid jeg forlod Gaarden og tog Ophold hos min
Kone i Procurator Bruels Huus i Skjelskør, hvor jeg op
gjorde og reenskrev mit Regnskab til Aflevering.
Min Eftermand i Forvaltertjenesten var en ung, kun
20 Aar gammel Mand, den nu bekjendte og tildeels berømte
Examinatus juris Søren Hjorth, charakteriseret Commerce-
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Secretair, som senere blev ansat i Rentekammeret, udfandt
en rotatorisk Maskine, som dog ikke kom i Brug, gav An
ledning til Roeskilde Jernbane, var Directeur ved Banen i
de første 3 Aar, har senere i lang Tid havt Ophold i Eng
land, og der udført en electromagnetisk Maskine, hvorfor
han nylig er tilkjendt Præmie ved den store Industriud
stilling i London.
Samtidig med mig var Pastor Helms fra Horsens Hov
mester hos Grevens tvende Sønner, Christian og Wilhelm
Moltke; nu afdøde Pastor Steenbuch i Odense, hans Søster,
Karen Steenbuch, var Huusjomfru og forlovet med Helms.
Disse to brave Folk bleve gifte i 1817 eller 1818, og han
kaldet til Præst i Sørbymagle ved Gyldenholm, hvor hans
Kone døde omtrent et Aar efter i Barselseng, til stor Sorg
for hele den grevelige Familie og Alle der kjendte hende;
thi hun var en udmærket, elskelig, brav og huuslig Kone.
Ogsaa Hr. Helms var en god og brav Mand. Han blev
siden anden Gang gift med en Datter af Præsten Zeuthen
i Fyen. Hendes Moder var en Søster til den berømte Nor
mand Professor Stephens i Berlin. Hr. Helms blev efter
nogle Aar forflyttet, om jeg husker ret til Nødeboe ved
Helsingør eller i den Egn. Hans første Kone efterlod ham
en Datter, Karen.
De unge Grever, med deres anden Hovmester, Poul
Møller (senere Professor, men nu død) og jeg vare netop
den Dag, en Søndag, hans første Kone døde, i Besøg hos
Helms. Jeg erindrer, at vi vare 13 til Bords, og da Mad.
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Helms var bleven opmærksom herpaa, blev hun forskrækket
og fik ondt. Doctor og Jordemoder maatte hentes (hun gik
nemlig, som man siger, paa faldende Fod) og vi toge hjem
tned bange Ahnelser. Hun fødte sit Barn, men fik Blod
styrtning og døde. Næste Søndag indfandt de unge Grever,
Møller og jeg, os til Begravelsen, Alle med stor Sorg i
Hjertet.
Med Poul Møller stod jeg ligeledes stedse i godt For
hold, og havde med ham mangen lystig Spas. Engang blev
i Skoven dræbt en stor Snog, som Møller opfordrede mig
til at være med at spise. Jeg slog strax til, da jeg meget
godt vidste, at saadant lod sig gjøre. Jeg flaaede og ren
sede den alene, da Møller ikke hermed vilde have at gjøre,
og i det Hele gjerne vilde trække sig tilbage. Snogen blev
derefter lagt paa en Rist for at steges, da Huusholdersken
paa ingen Maade vilde lave den til i sine Pander. Den
blev kun halv stegt, saa vi maatte spise den næsten raae.
Den smagte som Aal.
Først en Tid efterat jeg var bleven gift, fik jeg at
vide hvad min Kone eiede. Selv vidste hun Intet herom.
Af det forfattede Skifte imellem myndige Arvinger, som
vare 4 Søstre, erfarede jeg, at min Kone tilkom i Konge
lige Obligationer, udestaaende Fordringer og Renter, for
uden hvad hun efterhaanden havde modtaget til Klædnings
stykker og nogle andre ubetydelige Vare, omtrent 11,000
Rd.; men ved feilagtige Udlaan og andre Omstændigheder
var det Hele indsvunden til ialt 5500 Rd. Man seer her
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Følgen af at lade Pigebørn blive myndige og overgive deres
Formue i private Hænder. Var Formuen bleven sikkret i
Overformynderiet, var Tabet ikke bleven uden halvt saa
stort. Heller ikke var det rigtigt at lade disse Piger for
blive i Uvidenhed om deres Formues Størrelse eller om
hvorledes den blev administreret. Jeg kjendte imidlertid
min Svoger som en ærlig Mand, og er tilfulde overbeviist
om, at han ikke har bedraget sin Kones Medarvinger; men
han havde feilet meget ved at tillade Udlaan af deres Penge,
uden mindste Sikkerhed og uden deres Vidende. Hans egen
Formue blev bestyret ligesaa slet, hvilket havde stort Tab
for ham selv tilfølge. Dog, Nok herom.
Møllen, jeg havde været med at kjøbe, var i yderst
forfalden Tilstand. Af Bygninger var der kun et stort,
men meget forfaldent Stuehuus, ingen Jord- eller Have
plads. Der maatte strax gjøres store Bekostninger paa
Mølle og Huus, Indkjøb af Jord omkring Møllen, Indret
ning af Have og Gaardsplads, samt flere nye Bygninger,
Besætning og Inventarium, Meubler og Sengeklæder m. v.,
som medtog hele min Kones Arv og noget Mere.
I Aaret 1824 udkjøbte jeg Procurator Boesgaard, og
gav ham for sin Andeel i Møllen 1000 Rd., samt overtog
den fælles Gjeld.
Møllenæringen blev, efterat Møllen var sat i god Stand,
snart meget betydelig udvidet ved min dygtige Mestersvend
Carl Knudsens Flid og Paapassenhed. Den afgav i Brutto
indtægt i de første 10 Aar fra 1800 til 2400 Rd. aarlig.,
4

50
foruden Alt hvad der gik med i Huusholdningen, som var
saare meget. Jeg havde i 6 Aar af den Tid forpagtet By
møllen, hvorved jeg ogsaa tjente nogle hundrede Rd. aar-

HINE MØLLER VED RUDKØBING.
EFTER ET GAMMELT LITOGRAFI.

lig, skjønt jeg maatte lade udføre betydelige Reparationer
paa den store nye, men slet udførte Møllebygning. Den
var afbrændt i 1817, Assurancen var 35,000 Rd., men
havde kostet mere end denne Sum at opføre paany, og dog
var den ikke bleven færdig og først kommen igang i 1820.
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Dengang jeg modtog Møllen var der næsten ingen Søgning
til den. Foruden min Fortjeneste ved Mølleriet, tjente jeg
ogsaa Noget som Sagfører. Min Mølle er nu godt indrettet

Vald. Brandt, fot.
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med 2 Meelqværne, 1 Skraa- og Grynqværn, 2 Skalstene,
2 Sigter, 1 ny Gryntrumle med Jerntvist, Vifte og Skalgodssold, m. v.; jeg har sat Vaaningshuset i god Stand,
bygget 11 Fag to-etages Huus norden i Gaarden, med 2
Lofter og Tegltag, 16 Fag Stald, Lade, Lo og Kornhuus
4*
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sønden i Gaarden, forunder og oven af Eeg, ligesom det
Øvrige muret med brændte Steen, men kun tækket med
Straa, et Hønse- og Faarehuus etc. etc., tillagt 8 å 9 Tdr.
Land, indrettet en rummelig Gaard med Brønd og Bin
dingsværks Hegn, 2de Haver med Frugttræer, anskaffet
alle nødvendige Ting i Huset, Besætning af Heste, Køer
og Faar, samt Inventarium af 3 jernbeslagne Vogne, en
Færredsvogn og andet Nødvendigt, hvilket tilsammen har
kostet, indbefattet Kjøbesummen, omtrent 26,000 Rd., og
Alt dette har Møllenæringen for det Meste indløst. Jeg
maa endnu bemærke, at jeg har ladet afgrave og bortkjøre
3 å 4000 Læs Jord, opgravet paa Bønderjorder og hjemkjørt, samt sat i Hegn over 1000 Læs Steen.
Medens jeg var paa det kjære Espe, som jeg endnu
ofte tænker paa og hvor jeg havde det saa godt, hændte
mig et Par Begivenheder, som jeg ikke ret veed at for
klare. I Marts eller først i April kom Jørgen Boesgaard,
nu boende i Rudkjøbing, til Gaarden for at tjene mig som
Skriver. Den allerførste Nat, han var paa Gaarden og laae
i et Værelse ved Siden af mit Sovekammer, var jeg saa
overordentlig benoet og ængstelig, at jeg ikke kunde være
i Sengen og langt mindre sove. Min Ængstelse vedblev
den hele Nat i stedse forhøiet Grad indtil Morgenen. Jeg
havde været tungsindig og benoet som en Følge af min
nerveuse Tilstand; men aldrig i en saa forfærdelig Grad.
Jeg sluttede mig til og følte mig omsider overbeviist om,
at der maatte være passeret eller forestaae Noget, som nær
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angik mig. Det faldt mig ind, at min Moder, som jeg af
mine Forældre og Paarørende meest elskede, maatte kunne
være kommen til en eller anden Ulykke, og nogle Dage
derefter erholdt jeg Brev om, at hun den samme Nat, som
jeg havde været saa overordentlig beængstet, var bleven
rørt i den venstre Side, og længe ligget som død. Jeg til
skrev strax Districtslægen, Hr. Doctor Volkersen, i Rudkjøbing, og bad ham at besøge og yde hende al den Hjelp
han formaaede, for min Regning. Hun laae et heelt Aar
tilsengs, længe uden at der var Haab om hendes Liv, især
da det var i venstre Side at hun var rørt; men hun kom
sig dog omsider saa vidt, at hun kom op og kunde gaae
omkring i Huset og Byen. Hun var og blev lam i den
venstre Side, dog levede hun 25 Aar efter den Dag, hun
pludselig var bleven rørt af Slaget, og døde over 70 Aar
gammel. Min Fader var død længe før hun.
Samme Nat, da jeg saaledes vaagede og ængstede mig,
hørte jeg i Værelset ved Siden af J. Boesgaard at raabe i
Drømme og flere Gange udtale mit Navn. Dette tænkte
jeg ikke videre over, førend han en Tid derefter, som jeg
skal fortælle, selv yttrede sig desangaaende.
Om Aftenen silde den 28de April 1817, som Assessor
Møller paa Agersø var død om Dagen, kom 3 Mænd til
Espe for at hente mig til Agersø til Fru Møller. De vidste
ikke, hvor jeg havde mit Contoir, men søgte derhen, hvor
de endnu saae Lys. Jeg havde om Dagen modtaget Skat,
og var tilligemed Boesgaard ifærd med at tælle de ind-
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komne Penge, for næste Dag tidlig at faae dem sendte til
Amtstuen i Korsør; thi da der til samme Tid var udbrudt
tvende farlige Livsfanger af Skjelskør Arrest, som tidligere
vare udbrudte og rømte fra Rendsborg Slaveri, og vankede
omkring i Skovene i Nærheden af Espe, saa frygtede jeg
meget for dem. Da de nævnte trende Mænd fra Agersø
kom til de Vinduer, hvor der var Lys, satte de deres An
sigter tæt til Ruderne for at see hvem der var indenfor.
Jeg, som tænkte paa Slaverne, blev ved at se disse Ansigter
saa forskrækket, at jeg nær var falden om. Boesgaard,
som kun saae paa mig, blev forfærdet for Trækkene i mit
Ansigt, der vare de samme han havde seet i sin omtalte
Drøm. Han havde forresten aldrig tilforn seet mig i Affect,
det var jeg fuldkommen overbeviist om, eftersom han kun
flere Aar tidligere enkelte Gange havde seet mig i Forbigaaende, men aldrig kjendt mig specielt. Jeg kjendte slet
ikke til ham. Assessor Møllers Død, som sees af det Foregaaende, fik megen Indflydelse paa mit Liv og Virken. Om
min nævnte Selvangest hiin Nat og Boesgaards Drøm for
endeel stod i Forbindelse hermed og var et Varsel herom,
kan man ikke vide, da man ikke kjender Aandeverdenens
Indflydelse eller den høiere Natur. Jeg tør herom ingen
Mening have, allerhelst da mine egne Ahnelser, eller hvad
man vil kalde det, synes saa træffende opfyldte i min Moders
Sygdom.
En anden Begivenhed, skjønt maaskee intetsigende, vil
jeg ikke lade uomtalt. Kort efter at jeg 1820 var bleven
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forlovet med min Kone, var jeg paa en Reise til Kjøbenhavn, og da jeg var kommen Ringsted saa nær, at jeg kunde
see dens Kirketaarn (jeg troer det var om Natten eller i
Aftenstunden), tænkte jeg ved mig selv: „Herre, Gud! der
seer du den Kirke, hvor din Kjæreste er bleven døbt, og
Gaarden (Klostergaarden), hvor hun er bleven født“; men
i samme Øjeblik forekom det mig, at der stod et luerødt
flammende Ildkors lige tæt ved Taarnets øverste Spidse,
som strax igjen forsvandt.
I Forbindelse hermed skal jeg videre omtale en anden
besynderlig Omstændighed. Langfredag i Aaret 1800, da
jeg var 972 Aar gammel, kom min si. Fader og vor Karl
hjem fra Hove, hvor de havde været for at hugge Gjerdsel
til Hovgjerde. Det var en gammel Skik, at Bønderne paa
Godset altid den Dag udførte dette Arbeide. De talte ved
Aftenbordet om en norsk Kjærling, de havde talt med paa
Veien, hvor veed jeg ikke. Bønderne havde den Tro, at
der i et saa vigtigt Aar som det sidste eller første af et
Aarhundrede maatte foregaae store Begivenheder, maaskee
Verdens Undergang, og den norske Kjærling var altid for
hen bleven anseet for den, der kunde forudsige kommende
Ting. Jeg var en nysgjerrig Dreng, og spurgte flere Gange:
„Hvad sagde hun?“ hvilket jeg ikke havde forstaaet og ei
heller fik Oplysning om. Karlen, Jørgen Cay, affærdigede
mig med det Svar: „Hun sagde Djævlen kjøkke og gale
mig, at Drengen (det var mig) skal giftes med en Jomfru
fra Sjælland.“ Jeg erindrer Alt saa tydelig, som om det
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var udtalt idag. Det var visselig ikke Kjærlingens Ord,
men kun en tankeløs Yttring af Karlen til Svar paa mit
Spørgsmaal, men blev dog til en Sandhed; thi jeg blev
netop 20 Aar efter den Dag gift med den sjællandske Jom
fru, og hvad der er det Mærkeligste er det, at hun, som
jeg i denne Tid har opdaget, ved at komme i Besiddelse
af en Samling af gamle Almanakker, er født en Langfredag,
den Ilte April 1800, eller samme Dag, maaskee samme
Øieblik, som Samtalen med Karlen Jørgen Cay fandt Sted.
At hun er født den Ilte April 1800 har jeg stedse vidst,
men at den Dato traf sammen med Langfredag, har jeg
blot ahnet, og først for to Maaneder siden (i September
1851) faaet Vished for, ved at komme i Besiddelse af
Almanaken for Aaret 1800.
Siden jeg er kommen paa Tale om slige uforklarlige
Begivenheder eller Tilfælde, vil jeg endnu omtale nogle
andre saadanne, som ligeledes er hændet mig. I Aaret 1809
eller 1810 laae Ritmester Rosenkrantz med sin Escadron
jydske Dragoner i Bødstrup Sogn. Rosenkrantz selv og
flere Dragoner laae paa Nedergaard, hvor jeg var. En Dag
hørte jeg megen Grineri og Støi i østre Ende af det gamle,
nu nedbrudte, Stuehuus, hos den gamle saakaldte Huusholderske Anne Snapinds. Mit Værelse laae længere mod
vest, men stødte ud til samme lange Gang som hendes.
Jeg gik ned for at erfare hvad man lo saa hjertelig af.
Jeg fandt en mager Zigeuner-Kjærling, af Alder omtrent
40 eller 50 Aar, med en Dreng paa 8 å 10 Aar ved Siden,
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midt imellem en Flok Dragoner. Man sagde at hun var
en norsk Spaakone, men jeg troer snarere at hun hørte
til det jydske Natmandsfolk, eller, som de i forrige Tider
her er bleven kaldt, „Tatere.“ Hun tog strax min høire
Haand i Beslag, og yttrede, at jeg havde et godt Bord,
men at der var et Fruentimmer, som jeg skulde vogte mig
for. Jeg troede intet af hvad hun sagde, men lo deraf,
ligesom hele Selskabet, som vi nu staae der, kom endnu
en Dragon, en Recrut, ind, temmelig sort i Ansigtet og
paa Hænderne, thi han var Smed og kom fra Gaardens
Smede, hvor han havde hjulpet ved Dragonhestenes Sko
ning. Ogsaa han vilde spaaes og rakte selv sin ene Haand
frem. Kjærlingen seer afvexlende i Haanden og Personens
Ansigt, hvorpaa hun spyttede i hans Haand og raabte: „Dit
lede Bæst! du bliver hængt eller brændt og faaer al land
sens Ulykke!“ Kjærlingen lod forresten til at være beskjænket. Smeden passerede iblandt de andre Dragoner
for en Klodrian og et Tossehoved, men tog sig dog denne
Behandling og Tiltale meget nær, og vilde prygle Kjær
lingen. Jeg troede ikke paa slige Spaadomme og tænkte
heller videre derover. Imidlertid gik Kjærlingens Forud
sigelse paa en Maade i Opfyldelse. Dragronerne bleve en
Tid derefter forlagte til Fyen. I Aaret 1812, medens jeg
var constitueret Birkeskriver, bleve to Dragoner sendte
herover fra Fyen og indsatte i Rudkjøbing Arrest. De
havde gjort Indbrud medens de laae herpaa Øen, og vare
ved Krigsret dømte til Kagpiskning. Den Ene hed Tolstrup.
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Jeg fik det Hverv at møde med Dommeren paa Executionspladsen paa Skrøbeløv Hede. Tolstrup blev, om jeg husker
ret, først pisket, derpaa kom den Anden frem, blev heiset
op til Pælen og fik ligeledes sine Pisk. Idet han vendte
Ansigtet fra Pælen, saae og kjendte jeg til min store For
undring bemeldte Smed, og tænkte ved mig selv: Kjærlingen fik dog paa en Maade Ret i sin Spaadom. Det samme
maa vel Delinqvinten have tænkt. Muligviis har Dragonen
og Kjærlingen kjendt hinanden fra Jylland, og hun været
brugt til at gaae omkring for at udsee Leilighed for dem,
der vilde forøve Tyveri. Jeg er overbeviist om, at Kjær
lingen ikke forud kunde vide, at saadanne Hændelser vilde
møde, og har kun afgivet sig med at spaae for at fortjene
nogle Skillinger; men Forsynet kan jo derfor benytte slige
vanvittige Konster til Advarsel eller Opmuntring for let
troende Mennesker. Man bør dog ikke benytte sig af Sligt,
da man derved kan ledes til at forfeile sit sande Maal.
Da min ældste Søn, Theodor, var noget over 4 Aar
gammel, blev han i Aaret 1825 pludselig hæftig syg. Efter
at han havde været syg i et Par Dage, og der om Natten
brændte Lys i vort Sengkammer, for at min Kone og jeg
kunde have Øie med Barnet, laae vi en Morgen Kl. 3 begge
vaagne. Vi hørte da ganske tydelig, som om en Færredsvogn blev kjørt i fuld Fart fra Møllebanken ned forbi
Haven, og om efter Porten, og længere kunde dengang
ingen Vogn komme, da Veien fra min Gaard ned til søndre
Landevei først mange Aar senere blev anlagt. Det lød og-
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saa, som Vognen holdt ved Porten. I det den kjørte forbi
Haven, rystede endog Sengen under os. Vi talte om, Hvem
det vel kunde være, som nu kom, og troede, at det maatte
være Jomfru Møller, som nogle Gange tilforn var kommen
kjørende fra Hou om Natren. Jeg stod da strax op, tog i
Hast Klæder paa, og gik ud for at lukke Porten op; men
der var Intet at høre eller see. Det forundrede os at Ingen
var ankommen, da vi saa tydelig hørte en Vogn kjøre forbi
om til Porten; men tænkte saa ikke videre derpaa før en
Tid efter. To Dage senere døde vort kjære Barn og blev
kjørt til Graven i vor egen Vogn, hvis særegne Rumlen
vi troede at have hørt hiin tidlige Morgen.
For omtrent 27 Aar siden var min Kones Søsterdatter,
Marie Bruel, 17 Aar gammel, kommen hertil paa Besøg i
vort Huus. Skarlagensfeber blev udbredt og herskede stærkt
herpaa Øen, og i længere Tid hos os, hvor ialt 14 Menne
sker, af vore Børn og Tjenestefolk bleve angrebne, iblandt
Andre vor ældste Datter, Augusta. Jomfru M. Bruel vaagede
en Nat over hende, men næste Morgen blev hun selv syg,
laae kun i 48 Timer, og døde. Liget gik strax i Forraadnelse, saa vi maatte stræbe med at faae det lagt i Kiste
og begravet. Den Dag Begravelsen fandt Sted, ankom et
Brev fra Madame Bruel i Skjelskør, som skrev, at hun
sluttede sit Brev om Natten Klokken tolv, idet hun sad
og vaagede over en anden lille Pige, hun havde, som laae
meget syg. Efter at have sluttet Brevet, føiede hun endnu
til de Ord: „Min kjære Marie! jeg er saa bange for dig
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for den slemme Febers Skyld, som hersker derovre“; det
var samme Nat og omtrent i samme Time, som Datteren
døde her. Det lader, som om Moderen havde en stærk
Ahnelse om, hvad der her foregik. Forresten mistede be
nævnte min Kones Søster og Mand samme Aar hjemme
tvende andre Børn, nemlig deres ældste Søn og den lille
Pige, som hun vaagede over den Nat, da den ældste Datter
døde hos os.
Man maa vel vogte sig for letsindig at ansee Alt hvad
der møder os, som ikke strax kan forklares, for overnatur
ligt, da man ellers let kan forfalde til Overtro og tillige
blive en Spillebolt for fiffige Bedrageres Konster; men saavidt mulig ved Eftertanke og Undersøgelse komme efter
Sandheden. Paa den anden Side bør man heller ikke haardnakket nægte eller betvivle, at overnaturlige Begivenheder
enkelte Gange kan møde Mennesket; thi saadant vil lede
til den meest skadelige Vantro om Indholdet af den hellige
Skrift, og mangen gavnlig Advarsel, som gives, og Tidens
Tegn, som kunne finde Sted, ikke blive os til Gavn. Jeg
for min Deel er fuldkommen overbeviist om, at der gives
Varsler og Ahnelser, endskjønt man ikke kan forklare sig
Grunden til dem. Det samme har ogsaa til alle Tider
været og er mange store Tænkeres Mening, ligesom der
og i den danske Historie findes adskillige store Begiven
heder forud forkyndte paa en aldeles uforklarlig Maade,
f. Ex. Christian den 4des Undfangelse og Fødsel, Chri
stian den 3dies Død (Holbergs Danmarkshistorie 2den Deel
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Pag. 394, 519-520), Corfits Ulfelds Død den 20de Februar
1664 i Udlandet, forkyndt flere Dage førend Efterretningen
derom kunde komme hertil Landet for Hoffet og hans
Gemalinde, den berømte, men ulykkelige Eleonore Ulfeldt,
fra sit Fængsel (Thyge Hoffmann om danske Adelsmænd
2den Deel Pag. 312-313, 326). Man har jo ogsaa hørt og
af Skrifter eller Breve erfaret, at flere Officerer have havt
bestemte Forestillinger om deres og Andres Død i paa
følgende Slag, med flere Omstændigheder derved, forkyndte
i Drømme eller paa anden ubegribelig Maade. Den som
kun vil troe hvad Forstanden kan begribe, men forkaste
alt Uforklarligt, maa jeg ansee for meget borneert eller
beladt med høi Grad af aandelig Overmod. Vi begribe ikke
en eneste Ting af den physiske Naturs indre Hemmelig
heder; vi see Græs og Planter komme frem, voxe op,
sætte Blade og Blomster, bære Frugt og omsider visne og
dø, men vi vide Intet om den egentlige Aarsag hertil. Vi
see alle Slags Metaller fremdragne afjorden eller af andre
Legemer, men kjende dog ikke et eneste Grundstof i sin
Oprindelse eller kan frembringe dem. Livet og Aandeverdenen kjende vi endnu mindre til eller veed hvorledes
samme virker. Legemlige Ting kan man see, tage og føle
paa, sønderlemme, opløse og analysere til en vis Grad;
men ikke saaledes med ulegemlige Gjenstande. Man seer
Virkninger af Liv allevegne, men Livet, Sjælen eller Aanden
kan ikke sees med legemlige Øine eller fattes med vore
Sandser. Ingen kan derfor med Grund nægte eller med
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mindste Føie formene, at der ikke gives en høiere Aandeverden, selv her paa Jorden, eller at vi ikke ere omgivne
af Aandevæsener, hvor vi gaae og staae, sove eller vaage.
Tvertimod har den hellige Skrift mange Beviser paa det
Modsatte; Christus, Moses og Propheterne sige os bestemt,
at der gives saavel gode som onde Aander, der indvirke
paa Menneskene; og da alle disse Mænd, som have forudsagt saamange kommende Begivenheder, der enten alt beviislig ere indtrufne, eller som daglig foregaae for vore
Øine, saa kan man være overbeviist om, at de have kjendt
hvad de saaledes betegnede. Mange store Philosopher ere
og komne til det Resultat, hvad og enhver tænkende Mand,
som med aabent Øie og Hjerte forsker i Naturen, kan indsee Sandheden af, nemlig at Gud er udbredt overalt i
Rummet, er i Alt og Alt i ham, hvilket selv Christus
ligeledes ofte synes at have antydet. Hvorfor skulde han,
Alles kjærlige Fader, da ikke ogsaa undertiden kunne og
ville lede Menneskene ved overordentlige Tegn og Begiven
heder? Men, som sagt, man vogte sig vel for at søge saadant i Alt hvad der møder, som vi ikke strax kunne be
gribe, for ei at bedrage os selv til ubodelig Skade.
Kort Tid førend jeg forlod Espe, ankom min Principal
fra Kjøbenhavn med sin Secretair, nuværende Conferentsraad, R. etc. P. Bentsen, til Gaarden. Greven yttrede for
mig, at General Grev Fred. Ahlefeldt-Laurvigen til Grev
skabet Langeland skulde sættes under Administration, og
at det var paatænkt, at daværende Kammerherre Amtmand
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Løvenskjold og jeg skulde beskikkes til AdministrationsCommissairer. Hr. Greven spurgte, om jeg vilde være vil
lig til at lade mig beskikke. Han selv havde været taget
paa Raad i denne Sag og anbefalet mig paa det Bedste.
Jeg takkede naturligvis paa det hjerteligste for en saa vægt
fuld Anbefaling, men svarede, at jeg ansaae en saadan Be
skikkelse for særdeles ærefuld og tillige fordeelagtig for
mig; men bemærkede derhos, at da jeg kjendte Forholdene
derovre paa Øen, saa maatte jeg antage, at Generalen vist
af al Magt vilde søge at faae daværende Cancelliraad, Byog Herredsfoged Herholdt i Rudkjøbing udnævnt i mit Sted,
hvilket og skete. Imidlertid blev Kammerherre Løvenskjold
et Aars Tid derefter ansat som Deputeret i Cancelliet, og
jeg af dette Collegium, paa Kammerherrens Forlangende,
constitueret til paa hans Vegne og Ansvar at fungere i
Administrations-Commissionen. Jeg tiltraadte Constitu
tionen, med 400 Rd. Sølv aarlig Gage, som Løvenskjoldr
der havde 1000 Rd. Sølv, maatte betale, i Juni 1822, og
vedblev indtil Kammerherre Løvenskjolds Død i Aaret 1825.
Ved dette Dødsfald blev Amtmand Sporon i Nyborg ud
nævnt som første Medlem af Administrations-Commissionen.
Da Sporon ønskede selv at deeltage i alle Commissionens
Møder i Tranekjær, saa blev jeg antaget som Procurator
for Grevskabet, hvilket gav Anledning til forfærdelige Arbeider for mig. Jeg maatte i mindre end 3 Aar udføre 300
Prosesser imod Grevskabets Beboere og Andre, der imid
lertid vandtes fra min Side, baade for Overretten og Under-
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domstolene, med al Honeur. De senere Sager, som jeg
førte, vare ligeledes mange, Nogle af stor Betydning for
Grevskabet. Een Sag med en Fru Stahl i Kiel, der ialt
med Renter angik 50,000 Rd. Alle Generalens private Eiendomme m. m. vare herfor pantsatte, men Obligationen var
ikke bleven thinglæst, og da det omsider fremkom, vare
alle hans Eiendomme og Allodier pantsatte til den konge
lige Kasse og Andre, saa der blev kun nogle faa hundrede
Rigsdaler til Fru Stahl. Det gjorde mig overordentlig ondt
for den arme Kone.
En anden Sag angik den saakaldte Fabrikbygning i
Tranekjær. En Hr. Kammerherre von Thinen af Holsteen
havde 24,000 Rd. Courant tilgode hos Generalen, som denne
ikke var istand til at betale, von Thinen sendte Hr. Procurator Søren Hansen af Odense herover for at gjøre Arrest.
Jeg var syg, men turde dog ikke undlade at give Møde
under Forretningen, hvilket Møde foraarsagede en alvorilg
Sygdom for mig i 12 Uger. Hele Sagen blev derefter
procederet for Retten, hvor Udfaldet blev, at von Thinen
kun fik Ret til at lade Bygningerne nedrive og bortføre
Materialierne; men dette convenerede ham ikke, og da han
saaledes ikke kunde faae Ret til at benytte Fabriken hvor
den stod, nemlig paa Grevskabets Grund, saa overdrog han
det Hele til sidstafdøde Lehnsgreve, imod en Capital af
2400 Rd. Hr. Greven lod derefter al Inventariet bortsælge
ved Auction, og dette blev udbragt til 1800 Rd. Saavel
Generalen som den nye Lehnsgreve lode begge skrive Ind-
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læg i Sagen, hvorudi de lod nedlægge Paastand om, at von
Thinen skulde have Ret til at benytte Bygningerne hvor
de stode; men jeg troede, at saadant stred imod de paa
følgende Lehnsgrevers Interesser, og maatte derfor med al
Magt modsætte mig det.
Dette Fabrikanlæg var oprettet 1814, for deri at pro
ducere Sukker af Runkelroer; men da dette Formaal ikke
vilde lykkes, saa blev Fabriken anvendt til at producere
Kornbrændeviin. Det hele Anlæg havde kostet at oprette
114,000 Rd. Den nuværende Lehnsgreve maatte herfor
betale til sin Faders Bo 6000 Rd.

(Fortsat i Februar Maaned 1862.)

Generalen døde 1832, men Skiftet efter ham stod paa
i 10 Aar, paa Grund af hans overordentlige Gjæld og deraf
opstaaede Conflicter. Gjælden udgjorde mindst 1,400,000
Rd., indbefattet de store Summer, som han skyldte paa
Lehnet og Stamhuset, der udgjorde mindst 900,000 Rd.;
men af de øvrige fire å fem hundrede tusinde Rigsbank
daler var der kun Sikkerhed for et Beløb af 40,000 Rd.,
og dette Beløb vandt jeg til den grevelig Ahlefeldt-Laurvigske Gjælds Afgjørelseskasse, med Undtagelse af 500 Rd.,
som blev tilsendt den stakkels Fru Stahl.
Under Skiftet var naturligviis mange Sagførere mødte,
og blev der som Følge deraf ogsaa fremsat mange Slags
Paastande, iblandt andre ogsaa den, at Familiegodserne
5
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skulde sælges til Deling imellem Creditorerne, saaledes
som Tilfældet havde været med Grevskabet Scheel i Jyl
land og Brasborg i Fyen m. v. Paa Grevskabet Lange
land og Stamhuset Ahlefeldts Side var jeg alene, men
Qvæstionerne, som opstode, vandtes dog af mig, skjønt jeg
netop i de 10 Aar, Skiftet stod paa, var syg af Feber,
saavelsom næsten Alle i mit Huus. Arbeidet jeg havde
var overordentlig vidtløftigt og vigtigt, men desuagtet er
holdt jeg dog ingen Douceur eller videre Erstatning end
min Løn, nemlig 300 Rd. aarlig samt 6 Favne Brænde og
noget Tørveskjær, fordi Baron Bretton afværgede det, da
Gjældskassens Administration søgte at forskaffe mig nogen
saadan, uagtet jeg slet ikke tjente Gjældskassen. Først
efter at Administrations-Commissionen for Grevskabet var
ophævet og Generalens Eftermand selv havde overtaget
Bestyrelsen af Godserne m. v., erholdt jeg paa hans An
befaling ialt 500 Rd. fra Gjælds-Afgjørelseskassen.
Den nye Lehnsgreve raadførte sig med mig om, hvor
ledes han skulde erholde et Laan af 6000 Rd., som han
skyldte til afdøde Canneworffs Bo i Faaborg. Jeg svarede
ham, at han selv vidste hvor slet det grevelige Navn stod
hos Folk herpaa Langeland, og jeg kjendte saaledes ingen
Udvei til at skaffe ham Laan herpaa Øen; men anviste og
tilraadede ham at følge en anden Vei, nemlig den, strax
selv at overtage Grevskabet, da der saa var Resourcer nok
for ham til dette Laans Betaling. Men dette vovede han
ikke; thi han befrygtede, i Tilfælde han atter skulde blive
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sat under Administration, han da aldrig igjen vilde faae
Grevskabet. Det nyttede ikke hvad jeg sagde, han vedblev
sin Paastand. Da Administrations-Commissionen næste
Gang blev samlet, søgte jeg ud til Grevens Broder, Stift
amtmand Grev Frantz, der var Medlem af Commissionen,
og gjorde ham opmærksom paa, hvad jeg havde tilraadet
Lehnsgreven. Grev Frantz gav mig Ret, og bad mig at
følge med op paa Slottet for paany at gjøre Lehnsgreven
Forestillinger. Efter langvarig Demonstrering lod Hr. Lehns
greven sig endelig overtale, til sit eget og Families Gavn,
og androg nu paa Administrations-Commissionens Ophør.
Denne min Plan lykkedes i alle Maader godt: Hr. Lehns
greven gik bestandig frem og erhvervede sig flere hundrede
tusinde Rigsdaler Capital og andet Mere, som ved hans
Død i Mai 1856 kom Børnene tilgode.
Ved Slutningen af Hr. Grevens Liv blev der indledt
en vidtløftig Proces angaaende det saakaldte Lunde-Noer i
Magleby Sogn, foranlediget af det store Magleby-Noers Ind
dæmning. Actieselskabet gjorde Paastand paa saavel LundeNoer som det saakaldte Fakke-Noer, og formeente, at begge
disse Noer hørte under Magleby-Noer. Fakke-Noer frafaldt
Actieselskabet omsider Paastand om, men ikke saaledes
med Hensyn til Lunde-Noer, uagtet de begge mange Aar
forud. havde været adskilte fra det store Noer ved Veie
og Dæmninger. Jeg søgte at oplyse, at slet ingen af disse
Noer oprindelig have havt Indløb fra Stranden, men at
saadant Indløb senere var dannet enten ved Jordskjælv
5*
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eller ved en voldsom Oversvømmelse for et Par hundrede
Aar siden. Jeg fremlagde et Kort fra Aaret 1300, ud
draget af Langebeks Scriptoris, som jeg fik udlaant fra
det kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn. Ligeledes oplyste
jeg, at der havde været saare mange Jordskjælv og Storm
floder i Danmark. Endelig viste det gamle Kort, at der
havde været Skov langs Stranden, uden noget Spor af
Vand. Ligeledes kan der af den Omstændighed, at der
findes saavel Træer som Tørvegrave under Vandet i alle
Norene, uddrages, at disse ikke oprindelig have været
overskyllede med Strandvand; men naar dette ikke har
været Tilfældet, da maa Bunden have været fast Land og
kun til visse Tider have været overskyllet med ferskVand,
og saasom Grevskabet fra gammel Tid har været ene Eier
i dette Sogn, saa har Grunden ogsaa tilhørt dette Gods.
Da det er overdraget til den Ahlefeldtske Familie med alle
de Rettigheder, som Kongen selv har eiet det, saa maatte
dette endnu være Tilfældet, og som Følge heraf har Hr.
Greven havt Ret til at bestemme Omfanget af og Vilkaarene for Actieselskabets Rettigheder. Dette sidste Rai
sonnement blev der gjort Nar af i „Morgenposten“ (optaget
i „Langelands Avis“); men Høiesteret, som afgjorde Spørgsmaalet om, hvem der havde Retten paa sin Side, gav fuld
stændig og eenstemmig Hr. Greven Ret, og har saaledes
godtgjort, at mine Argumenter ikke have været urigtige.
Folk, som ikke have historiske eller juridiske Kundskaber,
kan jo i Grunden heller ingen Mening have i denne Sag.
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En ganske anden Sag var den om det saakaldte Rifbjerg-Noer i Simmerbølle Sogn, som blev vunden af heelt
andre Grunde. Dette Noer tilhørte nemlig Stranden, og
da Forstranden allevegne, lige fra de ældste Tider indtil
nu, har tilhørt Kongen eller det Offentlige, saa maatte
ogsaa Sogneforstanderskabet nu være Eier deraf, eftersom
Kongen havde renonceret til Fordeel for Simmerbølle Sogn.
Jeg førte ogsaa denne Sag for den vindende Part.
Foruden at være Grevskabets Sagfører maatte jeg ogsaa
være Inspecteur ved Godserne uden nogen Godtgjørelse,
paa egen Bekostning rejse omkring overalt paa Øen for
at undersøge ethvert Steds Areal, dets Drift og Beskaffen
hed, Bygningernes og Hegnenes Tilstand m. v., samt op
tage Protocol over det Hele. Dette var et vidtløftigt Ar
beide, som medførte mange Reiser og megen Skriveri.
Jeg kunde ikke alene udføre dette Arbeide, men formaaede
Hr. Secretair Denker til at være mig behjelpelig. Han
naturligviis hverken kunde eller vilde udføre saadant gratis.
Hvormange Sager, baade offentlige og private, jeg har
udført i hele min Sagførerstand, 36 Aar, veed jeg ikke;
men alene Grevskabet Langelands Sager udgjorde 6 å 800
i alle de Aar, jeg var dets Sagfører, nemlig fra 1825 til
1855. I det Hele har jeg vistnok udført 2 å 3000 offent
lige og private Sager i den Tid, jeg var Procurator, fra
1818 til 1855. Havde jeg kun faaet en ordentlig Betaling
for alle de private Sager, som jeg vandt, da vilde jeg kunne
have været en rig Mand, istedetfor at jeg neppe har havt
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det tørre Brød af den Fortjeneste. Naar man tænker sig,
at jeg kun fik 300 Rd., 6 Favne Brænde og noget Tørveskjær aarlig for Grevskabets Sager og andet Mere i om
trent 30 Aar, (hvorimod jeg maatte udføre alle de vidt
løftige Rejser for egen Regning), hvilket ikke udgjør over
ialt 10,000 Rd., hvilket ikke er Mere, end der ofte er ble
ven betalt til Andre for enkelte Sager, undertiden endog
meget Mere, og dog har jeg gennemført flere Sager af
overordentlig Værdi for Godserne; en enkelt Sag angik
endog hele Grevskabets Existens, til andre Tider enkelte
af Godserne eller de gamle Alodialer; men dog drev jeg
alle disse store Sager, ligesom alle andre af Grebskabets
Sager igennem, til min Principals Fordeel. Alt dette uagtet
elskede jeg sidstafdøde Lehnsgreve meget høit, og hans
Død gik mig saa nær til Hjerte, at jeg siden den Tid har
været syg. Det var neppe heller hans Skyld alene, at jeg
blev saa slet aflagt. Da jeg maatte nedlægge Sagfører-Be
stillingen, blev jeg kun tilstaaet de fornævnte 6 Favne
Brænde og noget Tørveskær aarlig i min Levetid, medens
alle andre af Grevskabets Betjente siden beholdt deres
fulde Lønning/ Justitsraad, Birkedommer Holm beholdt
saaledes hele Nytten og Brugen af Birkedommergaarden,
omtrent 100 Tdr. Land, hvoraf han aarlig. har i Forpagt
ningsafgift af en af sine egne Sønner 800 Rd. foruden
andet Mere; Forvalter Bojesen fik en stor ny opbygget
Bondegaard m. v. Dog maa jeg bemærke, at min Løn
som Sagfører allerede var bestemt i den første Admini-
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strations-Commissions Tid 1825, dog med Løfte om yder
ligere Tilskud, naar Sagerne fik et godt Udfald, og at jeg,
efter at si. Greven havde overtaget Grevskabet, aldrig har
talt med ham om min Løn eller Pension, da jeg aftraadte
i Aaret 1855; thi ieg var for stolt til at tilbede mig Noget.
Hvergang en juridisk Embedsmand er død heri Byen,
er det blevet overdraget mig, enten ene eller i Forening
med Andre, at ordne deres Embedspapirer eller Regn
skaber. Saaledes maatte jeg ordne gamle Copmanns Protocoller og Documenter, samt inddrive alle hans udestaaende
Penge, 10,000 Daler d. C. Da Justitsraad Herholdt døde
i Korsør, maatte jeg som Curator bonorum i hans Bo
sælge hans Gaard heri Byen til Eftermanden, samt incassere alt, hvad der af hans Embedsindtægter var udestaa
ende. Efter Etatsraad von Schmidtens Død maatte jeg
ligeledes i Forening med hans Fuldmægtig, Barfod, ordne
hans Papirer og Protocoller, samt opgjøre hans Regnskab.
Endelig da Byskriver Thomsen døde, optog jeg, i Forening
med hans Søn, Registrering over alle Embedets Protocoller
og Documenter, til Overlevering til hans Eftermand, Byog Herredsskriver Lund.
Jeg har havt 11 Børn, hvoraf 3 ere døde; men af
Andres har jeg maattet antage mig 6 å 7 Stykker. Mine
Sønner har jeg ikke, af Mangel paa Formue, kunnet faaet
anbragt ved Studeringer, hvortil de vistnok have havt
Gaver. Den ældste maatte jeg lade reise til Australien i
472 Aar; men Rejsen gav Intet af sig for ham. Min
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anden Søn maatte jeg sætte i Handelslære; men jeg tak
ker Gud, at jeg endda er kommen saa taalelig igennem
Verden med min store Familie. Af mine Børn ere fire
bievne gifte, nemlig: min ældste Søn, Otto, med en af si.
Grevens Døttre, Emilie Andrea Christiani; min ældste
Datter, Augusta, med Toldfuldmægtig Bayer heri Byen;
en anden af mine ældre Døtte, Anine, med Skibseier Carl
C. Nielsen, ligeledes heraf Byen. (Denne Mand har før
været gift med min Plejedatter, Jørsine Olsen, som jeg
for over 30 Aar siden, da hun kun var 6 Aar gammel,
tog i Huset tilligemed hendes Moder, min Kones Søster,
men som døde det første Aar, og Datteren for 3 Aar
siden.) Det fjerde Barn, Olavia, er gift med Kjøbmand
H. R. Hansen heri Byen. En Datter, Elise, har Fru Boesgaard i Skrøbeløv taget til sig, og hun har det saare godt
der i Huset. Min anden Søn, Christian, conditionerer som
Handelsbetjent i Svendborg. To andre Døttre, den ene,
Pauline, er mit tredie ældste Barn, og det yngste, Chri
stiane Frederikke, er endnu kun 21 Aar gammel; Begge
er ugifte.
Jeg gaaer nu over til en anden Beskjæftigelse, hvor
med jeg har befattet mig i ledige Timer, nemlig Mechaniken, hvortil jeg troede at have Talent. Da jeg har
udgivet et lille Skrift over de vigtigste Gjenstande, som
jeg har udtænkt, saa vil jeg i det Væsentlige her lade det
være nok med at meddele Uddrag af enkelte Punkter,
nemlig:
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1. Apparat til at opvarme Værelser, først anvendt i
Rudkjøbing Raadhus; det er desværre senere nedlagt.
2. En Varmeluftmaskine, bestemt til at træde i Damp
maskinens Sted. Efter min Beregning skulde Brændselen
ikke blive over 72o Deel af hvad der bruges til Damp
maskinen, naar Alt blev heldigt og rigtigt udført; men
man skulde ogsaa kunde bruge Varmen flere Gange. Des
værre har jeg ikke kunnet faa anstillet Forsøg.
3. Nye Dampkjedler, iblandt andre en, som selv kan
indtage sit Vand, og endda er Kjedlen uden Pumper.
4. Nye Sorter Hørberedningsmaskiner, hvorved Hør
ren skulde tilberedes uden Skjætning, og faaes 6 Gange
mere Hør af Straaet, end der kan faaes af det paa gam
mel Maade. Disse Maskiner have været prøvede i min
Mølle herved Byen. Et Interessentskab med Consul J. Ja
cobsen og polythecnisk Candidat W. Jacobæus dannedes;
men da J. Jacobsen døde, førend Planen blev fuldført, og
da det netop var denne Mand, som skulde tilveiebringe
Penge ved Udførelsen, saa maatte det begyndte Anlæg
igen nedtages. En Heglemaskine blev udtænkt, men aldrig
fuldført. Flere Personer saavel i Kongeriget som Slesvig
har eftergjort og bruge disse Maskiner.
5. Apparat til at seile saavel i Luften som i og un
der Vandet.
6. Forskjellige nye Slags Vindhjul, saavel til at løbe
i horizontal som vertical Retning. En stor horizontal
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Vindmølle lod jeg udføre og anvende i flere Aar til Bark
maling og Hørbrydning m. v.
7. Et tragtformig Apparat til at hæve Vand i stor
Mængde.
8. Et Apparat til Knuusning af Oliefrø, hvorved stor
Kraft kunde spares.
9. En ny Slags Klædevalke.
10. Nye Gange til Uhre med eensformig Impulsion
m. v., og endog flere Maader til at construere nye Uhre paa.
11. En ny Slags Skydegeværer. Ved offentlige Prø
ver har jeg beviist at kunne skyde omtrent 50 skarpe
Skud i eet Minut. Geværene ere udførte paa 12 å 14
forskellige Maader. Af disse Geværer er udført af konge
lige Bøssemagere, saavel paa min Bopæl, dengang Hine
Mølle, som i Kjøbenhavn. Saavel den kongelige Marine
som Landetaten erholdt i 1843—46 flere af den Slags Ge
værer, hvormed bleve anstillede vidtløftige Prøveskydninger,
til Commissionernes største Tilfredshed. Der blev derved
skudt vistnok over 10,000 skarpe Skud, og hos mig selv
ligesaa mange, ialt 20,000 Skud. Disse Geværer kan ud
føres i alle Størrelser og ere ligesaa sikkre i Træf som
almindelige Geværer; men slaae langt stærkere med meget
mindre Ladning. Det første Slags Gevær til flere Skud
opfandt jeg i Aaret 1828, men vedblev at tænke over For
bedringer ved denne Opfindelse indtil 1846. I det Hele
har Opfindelsen kostet ialt 4000 Rd. Søetaten har skænket
mig 2000 Rd. i Erstatning, som dog kun er det Halve af
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mine Udlæg; Resten skulde jeg have, naar Landetaten blev
enig om, hvad den vilde tilstaae mig; men jeg erholdt al
drig Noget fra den Kant. Dog indstillede Krigsminister
Hansen mig i Juni 1854 til Udnævnelse til Ridder af
Dannebrog, og i December s. A. blev jeg, ved By- og Her
redsskriver Lunds Død, constitueret til By- og Herreds
skriver paa Langeland og i Rudkjøbing, til hvilket Embede
jeg endelig blev udnævnt i Marts 1855. Embedet var
iøvrigt for mange Aar siden lovet mig.
Herved bemærkes, at en Person af mit Navn, P. Ras
mussen, var 1654 constitueret Byskriver i Rudkjøbing. (See
min Rudkjøbings Beskrivelse Pag. 184.)
Kong Christian den Ottende har som Prinds-Gouverneur 2 Gange været paa min Bopæl for at besee de mange
Ting, som jeg havde udført, og var altid høist naadig imod
mig. Da jeg i 1845 var hos ham som Konge for at af
lægge min allerunderdanigste Tak for de mig af Søetaten
tilstaaede 2000 Rd., lovede han mig højtidelig en saadan
Belønning, at jeg derved kunde faae mit Hørværk, som
han godt kjendte, udført; men, desværre, Kongen døde
førend dette kunde realiseres.
Ogsaa vor nuværende Konge, Frederik den Syvende,
var ligeledes som Prinds-Gouverneur 2 Gange paa min
Bopæl, Hine Mølle, for at besee mine Indretninger; sidste
Gang skjød jeg for ham til Skive 66 Skud, og viste tillige,
at kunne lægge Cylinderne i en Spand Vand, samt efter
en Tids Forløb tage dem op og afskyde dem alle øje-
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blikkelig, hvilket forbavsede baade ham og alle Tilstede
værende. Ogsaa denne Konge lovede mig dengang at virke
til en passende Erstatning for mig; men endnu har han
ikke indløst sit Løfte.
Jeg troer ved denne Lejlighed ikke at burde undlade
at meddele en Skrivelse fra Hr. Capitain Irminger, da han
var Præsis i den Commission, som 1845 allernaadigst var
udnævnt til at prøve og bedømme mine til Landetaten ind
leverede Geværer. Skrivelsen er saalydende:
„Velbaarne Hr. Procurator Rasmussen!

Alt tidligere vilde jeg have besvaret Deres ærede
Skrivelse af 29de October f. A., naar jeg ikke havde
holdt det for rigtigere at udsætte dette, indtil jeg kunde
sige Dem noget Nærmere angaaende Resultaterne af
de med Deres Geværer foretagne Forsøg, og i Overeensstemmelse hermed undlader jeg ikke, i Korthed at
meddele Dem Følgende:
For længere Tid siden har den til disse Forsøg an
ordnede Commission indgivet sin Rapport til Hs. Maje
stæt Kongen, og saavel jeg som mine Colleger have
været enige i at ansee Deres Gevær som fortrinlig an
vendeligt ved Forsvaret af faste Puncter, samt naar
det lykkes at simplificere Geværets Con
struction og Ladning, da ogsaa til Bevæb
ning af nogle fortrinlige Skytter ved hvert
Infanteri-Compagni. Vi have fremdeles opfyldt
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en behagelig Pligt ved at gjøre Hs. Majestæt Kongen
opmærksom paa den Opofrelse af Tid og Omkostninger,
som De har anvendt med Deres utrættelige Bestræ
belser, og vi have desaarsag anbefalet Dem til en
betydelig Pengegodtgørelse, ligesom vi ogsaa
have antydet, at maaske en aarlig Livrente
kunde anses som en passende Belønning for
Deres Nidkjærhed.
I Overensstemmelse med Commissionens Indstilling
er det nu allerhøist blevet befalet, at den af Dem
leverede 12-lødige Voldbøsse skal forandres paa følgende
Maade:
1) Calibret udbores til 8'" 11 IV eller omtrent
9-lødigt.
2) Piben rifles med 8 flade Riffelgange 3 “* 6IV
bred og 5V2 IV dyb samt 13/le Omgang paa hele
Længden, som er 44
3) Krudtkamrene gives en indvendig Diameter af
10 IV.
Denne Forandring er overdragen til Bøssemager Weng
og skal derefter foretages videre Forsøg med dette
Gevær.
Især med Hensyn til Afbenyttelsen af Deres Gevær
i aaben Mark, er det ønskeligt at kunne benytte de
Simplificationer i Constructionen og ved Ladningen,
som ere anvendte ved det Gevær, der senest er for-

80
færdiget for Søetaten under Hr. Capitain Michelsens
Medvirkning.
Ifølge højere Befaling har jeg derfor tjenstligen
skullet forespørge hos Dem, om De har Noget imod,
at Bøssemager Weng forfærdiger et Gevær efter det
ved Sø-Etaten værende nyeste Model, for at man der
efter kan foretage de fornødne Forsøg. Jeg anmoder
Dem om, ret snart at svare mig herpaa, og jeg med
deler tillige, at Capitain Michelsen gjerne vil laane
mig Geværet til dette Øjemed.
Det skal glæde mig, naar De ved denne min Skri
velse er bleven overbevist om, at den Commission,
som allerhøist har været befalet til at prøve Deres Ge
værer, derved har viist Dem og Deres Opfindelse al
den Paaskjønnelse, som De saameget fortjener.
Kjøbenhavn den 13de Maj 1845.

Deres hengivne
Irminger,
Capitain og Adjudant hos Kongen.“

Et nyt Gevær blev, efter Ønske, udført af Hr. Weng
i Kjøbenhavn i Aaret 1846.
12. Kanoner af alle Størrelser, saavel til Bagladning
som med Rifler og til at skyde med Spidskugler, hvorved
der idetmindste skulde kunne skydes 3 Gange saa langt,
som med de almindelige Kanoner, samt skydes med Skraa
ligesaa langt som med Kugler. Denne Opfindelse havde

HURTIGSK. KANONER OG FLERLØBET RYTTERGEVÆR.
TEGNET AF P. RASMUSSEN.
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STRUKTION.
Findes paa Tøj
husets historiske
Vaabensamling.

jeg længe paatænkt, men først faaet aftegnet
og beskrevet i 1851, efter at jeg af Soldater
fra Krigen havde hørt, at vore Kanoner altid
maatte trækkes tilbage for Fjendens Spids
kuglegeværer. Der var forresten flere For
dele ved mine Kanoner. Jeg indsendte i
September og Oktober 1851 Tegninger og
Beskrivelser af denne min Opfindelse til
begge Krigsministre, saavel ved Landetaten
som Søetaten, men erholdt aldrig noget Svar.
Da jeg fattede de nævnte Ideer om nye Ka
noner, havde jeg aldrig hørt omtale en saadan Opfindelse udenlands; men netop i Slut
ningen af 1851 læste jeg i en dansk Avis,
at man nu i Woolvik i England var ifærd
med at prøve saadanne Kanoner.
Dette er kun en liden Deel af mine Op
findelser, som udgjør i det Hele over 100;
men det maa være nok her at anføre dette
lille Antal, for at det kan give et Begreb
om min Lyst og Evne i den Retning.
Mechaniken har kostet mig ialt 12,000
Rd., hvoraf jeg af det offentlige dog har
faaet et Afdrag af 2000 Rd. af Søetaten for
mine Geværer, af Frederik den Sjette for
mine første Modelgeværer i 1834 200 Rd.
og til Udførelsen af mine store Hørbered-
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ningsmaskiner af Landhuusholdningsselskabet og Finantserne 1400 Rd., ialt 3600 Rd.

KOLBE TIL MAGASINGEVÆR.
UDSKAARET I PÆRETRÆ AF P. RASMUSSEN.

Endvidere har jeg havt Færdighed i at stikke Signeter
og adelige Vaaben, samt i at udskjære Mennesker og Dyrefigurer i Træ og Been m. v.

Efter P. Rasmussens Bog: „Rudkjøbing Kjøbstad“ hidsættes
her in extenso hvad Forf. skriver om sine Opfindelser paa Magasingeværets Omraade.
Udg.

De voldsomme Overfald, som Danmark maatte taale i
Aarene 1801 og 1807, den langvarige og ødelæggende Krig
fra 1807 til 1814 og den tvungne Adskillelse fra Broderriget Norge i 1814 gjorde et uudsletteligt Indtryk paa mit
Sind. Lige fra den Tid har jeg næret det inderlige Ønske,
at der maatte findes Midler, som kunde bidrage til Landets
kraftige Forsvar imod ethvert lignende uretfærdigt Angreb
6*
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BYSKRIVER P. RASMUSSEN
MED ET AF SINE MAGASINGEVÆRER.

udefra. 1828—1832 udfandt jeg selv Principerne for meget
virksomme Skydevaaben og indrettede 5 forskjellige Mo
deller til saadanne; men de havde alle lige saa mange
Geværpiber, som der paa eengang skulde indlades Skud,
hvilket gjorde dem baade for vægtige og for kostbare.
1832—1834 opfandt og indførte jeg en 661ødig Riffel med
eet Løb, men med et bevægeligt Kammerstykke til 10
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Ladninger. Samtlige Ladninger kunde affyres uden at
tage Geværet fra Kinden eller Øjet fra Sigtet,
med en eneste simpel Fingerbevægelse med
højre Haand for hver især. Skuddene kunde affyres
med saa lange og saa korte Mellemrum af Tid,
som Omstændighederne maatte gjøre ønskelig,
indtil eet Skud i hvert Secund. Dette Gevær blev
prøvet for Kong Frederik 6. og Prinds Christian, saavelsom for en nedsat Commission. I det Hele blev der skudt
3000 Skud med samme, uden at det led noget væsentligt.
Geværet var imidlertid meget sammensat og noget vanske
ligt at lade og reengjøre. Stykkeantallet var omtrent 60,
hvilket Antal dog ogsaa findes ved den almindelige Musket.
Fra 1836 til 1840 udfandt jeg betydelige Simplificationer
i Constructionen og tillige den væsentlige Indretning, hvor
ved man blev i Stand til med næsten utrolig Lethed
og Sikkerhed, at udtage og indsætte Kammer
stykket. Som Følge heraf kunde man have et saa stort
Antal løse Kammerstykker som man ønskede til hvert
Gevær. Ethvert af disse Kammerstykker kunde have 6 à
10 eller flere Kamre, efter Kaliberens Størrelse, og
vare saa beqvemme at lade, at dertil kunde bruges gamle
Folk, Fruentimmer og Børn, hvorhos flere kunde være
beskjæftigede med at lade, medens en duelig Skytte fyrede.
Jeg lod nu udføre 2 Rifler, en 301ødig og en meget min
dre, hver især med flere Kammerstykker, hvilke Rifler jeg
afprøvede med flere tusind Skud. Det mindste Gevær blev
i Sommeren 1842 prøvet med 66 Skud til Skive for vor
nuværende Konge og adskillige Officerer paa min Bopæl.
I Novbr. Maaned s. A. afholdt jeg flere Gange Skydning
med begge Geværer i Kjøbenhavn, paa Gardens Ridebane,
for mange højtstaaende Mænd, Officerer, Bøssemagere og
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Andre, saa og paa Holmen for Søtøimester Hr. Michelsen
og Flere. Den 19de Novbr. skjød jeg paa Ridebanen ialt
106 Skud til Skive, som vakte Beundring hos de mange
Tilstedeværende. Efter Beretninger herom, som et Par
Tilskuere samme Dag lode indrykke i „den Berlingske
Tid.“ og „Dagen“, skjød jeg i Almindelighed 24 à 26 Skud
pr. Minut med megen Nøjagtighed til Skive, og ved en
Hurtigskydning 16 Skud i 20 Sekunder, uagtet jeg for hver
8 Skud maatte udvexle Kammerstykkerne. Disse Prøver
foranledigede, at der saavel fra Sø-Etatens som fra LandEtatens Side blev forlangt flere forskellige Exemplarer af
denne Invention, hvilke derefter bleve udførte paa min
Bopæl af offentlig ansatte Bøssemagere under min Veiledning. Sø-Etaten erholdt 2 301ødige Rifler, men LandEtaten fik en Musket og en Jægerriffel af almindelig Ka
liber, samt en stor 121ødig Voldbøsse. Samtlige Geværer
bleve udførte og afleverede til Sø-Etaten i Juni og til
Landetaten d. 1. Novbr. 1843. De bestode hver især af
32 Stkr.
Disse nye Geværer bleve strax satte under en streng
Prøve ved Sø-Etaten, som de udholdt til Admiralitetets,
Admiral Stephensens og Søtøimesterens Tilfredshed. Ved
Landetaten blev efter Kongelig Ordre nedsat en Commis
sion, bestaaende af dHrr. Kongens Adjutant, Major, nu
Oberstl. v. Irminger, Capitain i Artilleriet v. Lundbye og
Hofbøssemager Dbm. Løbnitz.
I Aaret 1844 udfandt jeg atter betydelige Simplificationer og Forbedringer ved dette nye Vaaben. Jeg lod ud
føre et Gevær af denne nye Construction, med ialt kun
16 Stkr; hvilket Gevær jeg derefter i Slutningen af Aaret
foreviste for Søtøimesteren og andre Herrer, som kjendte
Constructionen af de tidligere. Geværet fandt Søtøimeste-
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rens Bifald i den Grad, at han udvirkede Admiralitetets
Tilladelse til at lade et lignende forfærdige, med nogle
Forandringer som han opgav, og til paany at sende en
Bøssemager til Langeland for at udføre samme.
Jeg har vistnok den meget kundskabsrige og dygtige
Mand Hr. Capitain Michelsen, den geniale Bøssemager og
Dannebrogsmand Jessen, saavelsom den Iver, Bøssemager
svend Bjørn, der udførte Geværerne under min Veiledning,
stedse lagde for Dagen ved Arbeidet, meget at takke for,
at mine Inventioner fandt villig Indgang ved Sø-Etaten;
men jeg maa dog ogsaa med Taknemmelighed erkjende, at
samtlige Deputerede i forrige Admiralitet, ligeledes med
al Iver og Velvillie have søgt at fremme denne, efter mine
Tanker vigtige Sag. Collegiet drog tillige ikke alene Om
sorg for, at jeg strax erholdt alle mine Udlæg ved de 3
Exemplarers Udførelse, saavelsom mine Reiseomkostninger
betalte, men gjorde ogsaa Indstilling om Tilladelse til at
betale mig et Afdrag af 2000 Rbd. paa hvad der nærmere
maatte blive bestemt for min Opfindelse, mange Aars Arbeide og Bekostninger for at bringe Opfindelsen frem,
hvorhos nogle af de høie Herrer gave mig Haab om yder
ligere Godtgjørelse i Capital og tillige en aarlig Livrente
for mig og min Kone efter mig, om hun skulde blive Enke.
Hs. Majestæt Kong Christian den 8de gav mig en lignende
Forhaabning og approberede Admiralitetets- Indstilling om
de 2000 Rbd. Dette Beløb udgjør imidlertid kun omtrent
Halvdelen af mine rene Udlæg til Dato.
Under 13 Mai 1845 tilskrev Hr. Oberstl. v. Irminger
mig et Brev, som gaar ud paa at underrette mig om, at
Commissionen ved Land-Etaten havde fuldendt Prøverne
med mine i Efteraaret 1843 indleverede 3 Geværer og
funden dem fortrinlig skikkede til Forsvaret af faste Puncter,
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samt naar det lykkedes at simplificere Geværet og dets
Ladning, da ogsaa til Bevæbning af nogle fortrinlige Skyt
ter ved hvert Compagnie. Commissionen havde ved at gjøre
Hs. Majestæt Kongen opmærksom paa den Opofrelse af
Tid og Omkostninger, som jeg havde anvendt, anbefalet
mig til en betydelig Pengegodtgjørelse, samt an
tydet, at maaske en aarlig Livrente kunde ansees
som en passende Belønning for min Nidkjærhed.
Ligeledes tilmeldtes mig, at det, efter Commissionens Ind
stilling, allerhøist var befalet, at den leverede 121ødige
Voldbøsse skulde udbores og rifles til omtrent 91ødig og
Krudtkammeret gjøres større. Endelig forespurgte Hr.
Obersten, efter høiere Befaling, om jeg havde noget imod,
at Bøssemager Weng (den samme, meget dygtige Bøsse
mager, som for mig havde udført de 3 til Land-Etaten
leverede Geværer) forfærdigede et 4de Gevær efter det til
Sø-Etaten leverede nyeste og meget simplificerede Model
gevær, for at derefter kunde foretages de fornødne Forsøg
med Hensyn til Opfindelsens Anvendelse i aaben Mark.
Dette Brev glædede mig meget, jeg gav med Fornøielse det forlangte Samtykke, og gjorde samme Efteraar
for egen Regning 2 Reiser til Kjøbenhavn, for at instruere
Hr. Weng og faae indført Modeller til de flere nye
vigtige Forbedringer, som jeg havde udtænkt og
gjerne vilde have anbragt ved dette Gevær. Weng var
imidlertid til samme Tid bleven overlæsset med endeel
nyt almindeligt Arbeide fra det Kgl. Arsenal, som ikke
maatte opholdes, hvilket i Forbindelse med Sygdom foran
ledigede, at han først kunde faae det nye Gevær færdigt
til Aflevering langt hen i Aaret 1846. Jeg har forresten
Grund til at troe, at dette Gevær indtil for x/2 Aar siden
slet ikke er bleven prøvet, efterat det var fuldfærdigt og
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afleveret, ligesom den bebudede yderligere Prøve med
Voldbøssen heller ikke havde fundet Sted. Om der senere
er gjort noget i disse Retninger er mig ubekjendt.
I Aaret 1843 erholdt jeg alle mine Udlæg paa de 3
d. 1 Novbr. s. A. leverede Geværer betalte, men har ellers
Intet til Dato modtaget af Land-Etaten.
Mit sidstleverede Gevær bestaaer, som meldt, kun af
16 Stkr., som Soldaten faar at adskille ved Reengjøringen;
ethvert Stykke kan for sig selv udtages og indsættes, lige
som det Hele kan tages fra hinanden og igjen sammen
sættes paa staaende Fod i Marken, alene ved Hjælp af en
simpel Skruekniv, af enhver nogenlunde øvet Mand. Alle
Dele have høj Grad af Styrke og Varighed. Skjæftet og
flere Dele, efter den Construction jeg senere har udtænkt,
kan presses eller slaaes i Former, og det Hele kan uden
stor Vanskelighed eller Vidtløftighed udføres af enhver
duelig og øvet Arbejder, naar han har de dertil fornødne
Apparater og Maskiner. Paa en velindrettet og velledet
Fabrik maae mine Geværer i Mængde kunne forfærdiges
for nærved de samme Bekostninger som almindelige Kom
misgeværer. Haandvaabenet med et Kammerstykke, med
6 å 8 ladede Kammere, kan udføres omtrent til samme
Vægt som et andet Gevær af samme Kaliber (det seneste
til Sø-Etaten vejede kun 7y2 Pd.). Der kan bruges simpelt
Kommiskrudt, Anslagskraften er endog med mindre Krudt
ladning meget stærkere end ved almindelige Jægerrifler.
Der kan skydes saavel med Spidskugler som med runde
Kugler. Klikninger finde yderst sjeldent Sted, og, naar
de indtræffe, hindrer det ikke en uafbrudt og hurtig Skyd
ning; kun et Secunds Ophold for hver Klikning er Følgen.
Ethvert Kammer kan, efter at være ladet, lettelig lukkes
luft- og vandtæt, saa at de ladede Kammerstykker og hele
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Geværet i længere Tid kunne lægges i Vand og, efterat
være optaget, umiddelbart derpaa eller uden at aftage Dæk
ning for Kamrene, affyres. Kammerstykkerne kunne, paa
en Maade jeg har udfunden, lettelig udføres med en saadan Ensformighed i Indretningen, at de kunne haves i
Millionviis og passe til ethvert Gevær af tilsvarende Ind
retning og Kaliber i en heel Armee, saa at de kunne føres
læsviis og ladede paa Vogne bag efter hvert Compagnie.
Men forøvrigt kan hver Mand meget let lade sine Kam
merstykker efterhaanden som de ere afskudte, paa en
Maade Hr. Capt. Michelsen og jeg selv have udfunden.
1 Marken kan hver Mand have 3 å 4 Kammerstykker, hver
med 6 å 8 Ladninger, efter Kaliberens Størrelse, til sit
Gevær. Paa Fæstninger og Skibe, saa mange det skal
være. Jeg har selv med egen Haand skudt over 10,000
Skud med mine Vaaben. Ved Sø-Etaten er nok skudt 6 å
7000 Skud, men hvormange Land-Etaten har gjort ved sine
Prøver i P/a Aar, fra Novbr. 1843 til Mai 1845, eller
senere, veed jeg ikke.
Med saadanne Vaaben behøver Soldaten i Almindelig
hed ikke at skyde, førend han er Fjenden nær paa 20 å
50 Skridt, saa at ingen Kugle kan fejle sin Mand, men
han kan ogsaa skyde med samme Sikkerhed som med
andre gode Jægerrifler paa lange Distancer, hvor det kan
være til nogen Nytte, f. Ex ved Angrebet af Cavalleri. I
sidste Tilfælde burde han med Spidskuglen begynde paa
2 å 300 Al. og stadig vedligeholde Ilden for at nedskyde
Fjenden inden denne kommer altfor nær; og Mandskab
med mine Geværer og 20 å 30 forud ladede Skud, kan
gøre det.
Jeg troer mig ogsaa i Stand til at gjøre store Skydevaaben til at udskyde Spidskugler af 7a til 1 Pd.s Vægt,
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omtrent af samme Indretning som mine ovenomtalte Haandgeværer, hvormed der kunde skydes temmelig sikkert paa
2000 Alen, Saadanne Vaaben maatte naturligviis føres paa
smaa Vogne trukne af 1 Hest. Havde man blot et sligt
Skyts ved hvert Compagnie, da vilde man formeentlig der
med ofte kunne bortskyde Heste og Folk ved Fjendens
Feltartilleri, førend dette kunde komme til at gjøre mindste
Skade.
Jeg besidder vel ikke militaire Kundskaber, men det
forekommer mig dog rimeligt, hvad Mænd af Faget og
mange practisk dygtige Personer have formeent, at Dan
marks lille Landmagt vil kunne forsvare sig imod en i
Antal flere Gange overlegen Fjende, naar mine eller ligesaa
virksomme Haandskydevaaben kunde blive optagne og i
nogen betydelig Udstrækning anvendte i Armeen, selv om
Fjenden faaer lignende Vaaben, thi ved spredt Fægtning
bag Grøftevolde og lignende Gjenstande, som for en Tid
kunne yde Sikkerhed mod Fjendens Ild, kan man ned
skyde sine Modstandere, som kommer frem paa aaben
Mark, uden Hensyn til hvilke Vaaben han har. Det er
netop i Frastand, at det svagere Parti skal kunne nedslaa
sin Fiende; ved Haandgemæng med Huk- Stik- eller Stødvaaben maa hiint Parti, under lige Omstændigheder, ordentligviis ligge under. Et enkelt Menneske ja en liden Dreng,
kan med et godt Skydegevær vove sig mod den store Bjørn
og nedlægge den, med mine Vaaben mod flere paa eengang; men med Spyd eller Lanse risikerer ethvert eenligt
Menneske Livet i en saadan Kamp. Ved mine eller lig
nende Vaaben synes det at kunne blive gjort højst vanske
ligt for enhver Stormagt at gjøre Indfald og Erobringer i
mindre Staters Lande. Fegtning i samlede Masser vil
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heller ikke lettelig kunne finde Sted, og de ulykkelige for
Menneskeslægten fordærvelige Krige blive sjeldnere.
Forresten har jeg i den senere Tid udfunden endnu
virksommere, meget simple og lidet bekostelige Skydevaaben, hvis Indretning om den i Udførelsen, som jeg
haaber, vil vise sig practicabel, endog lader sig anvende
paa Kanoner af sværeste Kaliber; men jeg har ikke for
egen Regning havt Raad til at gjøre flere Eperimenter af
nogen Betydenhed. Jeg beklager meget, at Regjeringen
ikke har sat mig i Stand til, stadig at arbejde paa Ud
dannelsen af mine Vaaben med et Par dygtige Arbejdere,
hvo kan da vide, til hvilken Høide jeg kunde have bragt
dem; jeg veed det end ikke selv; thi hvor er Grændsen
for sligt. Hidtil har jeg udført mine Geværinventioner paa
10 å 12 forskjellige Maader, og der er en himmelviid Forskjel paa de første og de sidste. I omtrent 20 Aar har
jeg tænkt og arbejdet for denne efter mine ringe Tanker
høist vigtige Sag og derpaa anvendt, foruden min Tid og
mit anstrengende Arbejde i contante Penge circa 4000 Rbd.,
hvoraf som meldt jeg kun har faaet det halve Beløb er
stattet. Ved saa langvarige Anstrengelser maatte der vel
kunne gives noget Ualmindeligt. Hvad jeg har virket have
vistnok ogsaa Flere Andre kunnet, naar de havde vovet
derpaa, havt Udholdenhed nok og Sands for sligt. Opfin
delsesevnen er imidlertid dog ikke givet Enhver, og En
har den i een og Andre i en anden Retning, men Ingen
har slige Evner af sig selv eller noget at hovmode sig af;
kun mener jeg, at da Naturgaver ikke kunne læres af
Bøger eller erhverves ved Penge eller Flid, saa burde en
hver Regjering opsøge de Mænd, som ere i Besiddelse af
særegne medfødte nyttige Gaver og fremhjælpe dem, for
at de kunne blive nyttige for Fædrelandet.
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Procurator H.J. T. Boesgaard og Hustru.

Iblandt alle mine Venner af Ungdom og Alderdom
har ingen været mig saa kjær eller viist mig saa mange
Tjenester som afdøde Cancelliraad, Procurator og Proprie
tair H. J. T. Boesgaard af Skrøbeløvgaard. Vi have kjendt
hinanden og jevnlig plejet Omgang med hinanden fra 1809
eller 10, indtil han døde 22de April 1856 (otte Dage førend
Lehnsgreven døde efter en Operation i Paris). Disse to
Dødsfald saa nær paa hinanden gik mig overordentlig stærkt
til Hjertet og bevirkede en høj Grad af Nervesvækkelse
hos mig, forenet med stærk Svimmelhed, som jeg vistnok
vil beholde saalænge jeg lever. Boesgaard havde i mange
Aar understøttet mig og min Familie, samt endelig ved
sin Død testamenteret mig 5000 Rd. Vi have ofte staaet
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overfor hinanden i mange af Grevskabets og Andre Pro
cesser; men uagtet jeg aldrig, som bekjendt, har veget et
Skridt for ham fra hvad der var Ret efter min Overbeviisning, gjorde det dog aldrig noget Skaar i vort Venskab,
hvilket kan tjene til Beviis paa Boesgaards hæderlige Cha
rakter.
Cancelliraad Boesgaards Enke, Fru Cancelliraadinde
Anne Cathrine Boesgaard, født Christensen, har saavel
medens Boesgaard levede som efter hans Død, viist sig
venligsindet og goddædig imod mig og alle Mine, ligesom
hun selv velvillig samtykkede i hendes Mands Beslutning
med Hensyn til de ovennævnte 5000 Rd., som hun strax
efter Dødsfaldet udbetalte mig. Af alt Anførte har jeg saaledes god Grund til at nedbede Herrens Velsignelse over
den levende Enke, og Fred over den Afdøde. Jeg lever i
det Haab, at den gode Gud saavel her som hisset i et
bedre Liv vil høre denne min Bøn.
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Byskriver P. Rasmussen og Hustru.
Tuschtegning nf Rademacher 1837.

Originalerne tilhører Albert Bayer.

Peter Rasmussen, Byskriver i Rudkøbing, R. af D., * 8.
Decbr. 1791, f 17. Juni 1865.
Forældre: Gaardfæster Rasmus Jensen og Else Christensdattcr, Stoense, senere
Tresscbølle, Langeland.

Hustru: Christine Elisabeth, f. Jensen, * 11. April 1800,
f 28. Januar 1879.
Forældre: Forpagter Poul Jensen og Jørsine Dorthea, f. Møller, Ringsted Klostergaard, senere Gunderslcvholm.

Børn:
Foruden nedennævnte Børn havde Ægteparret 3 Sønner, hvoraf
de to døde spæde, medens den tredje blev 3 Aar. Deres Navne var:
Poul Theodor, Adolph Hans Christian Anders Sandøe, Christian
Frederik Johan Ludvig.

1. Jørgen Otto Joachim, * 4. Januar 1823, f 31. Marts 1900.
(Ejer af Hine Møller ved Rudkøbing. Senere Vejer og
Maaler i R.)
Gift med Emilie Andrea, f. Christiani, * 5. Decbr. 1840.
7*
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Børn:
I. Carl Frederik Christian, * 4. Maj 1862. (Lært
Mølleriet. Udvandret til Amerika. Ugift.)
II. Augusta Wilhelmine Cathrine, * 14. Maj 1864.
G. m. Anders Peter Ernst Thaannum, * 18. Oktbr.
1861.
(Lever begge i Amerika.)
Børn:
a. James Otto, * 26. Juni 1895.
b. Ernest Louis, * 3. Febr. 1897.
c. Emily Katbryn, ♦ 8. Maj 1899.
d. William Albert,* 1. Juni 1901.
III. Olavia Christiane Sofie,* 16. Januar 1866.
G. m. Christian Barbaro Jespersen,* 2. Novbr.
1845. (Forpagter. Hagelbjerggaard pr. Ringsted.)
Børn:
a. Aage Christian,* 14. Juli 1891.
b. Otto Emil,* 28. Juli 1892.
c. Hans Einar, ♦ 20. Juli 1894.
IV. Emilie Kirstine,* 17. Novbr. 1867.
G. m. Peter Daniel Brødsgaard, * 4. Juni 1866.
(Proprietær. Kaabæksgaard pr. Ringsted.)
Børn:
a. Thora Emilie,* 7. Juli 1894.
b. Martin,* 22. Oktbr. 1896.
c. Aksel, ♦ 24. April 1898.
d. Ove Henning, * 16. Juni 1901.
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e. Hartvig Edvard,* 10. Juni 1904.
f. Eva Helene, f. 22. April 1906.
V. Peter Franziskus Josefus, * 10. Novbr. 1868.
(Sømand. Ugift.)
VI. Hans Christian, * 6. Decbr. 1869. (Papirhandler
og Bogtrykker i Aarup.)
G. m. Mette Kirstine, f. Svendsen, * 5. Juli 1877.
Barn:
a. Svend Otto,* 1. Maj 1899.
VII. Christine Elisabeth,* 29. April 1875.
G. m. Jens Frederik Peter Jørgensen, * 11. Decbr.
1849. (Dyrlæge. Roskilde.)
VIII. Emmy Ellinor,* 26. Juni 1882.
G. m. Emil Vilhelm Seidenfaden, * 30. April 1873.
(Købmand. Roskilde.)
2. Augusta Wilhelmine Cathrine, * 12. Septbr. 1824, f
5. Juni 1897.
G. m. Otto Emil Bayer, * 23. Febr. 1823, f 14. Marts
1898. (Sparekassebogholder, kgl. Klasselotteri-Kollektør,
Kancelliraad. Rudkøbing.)
Børn:
I. Carl Peter Thorbjørn, * 29. Septbr. 1851, f 15.
April 1901. (Direktør for Aktietømmerhandelen,
Randers.)
G. m. Kirstine Frederikke, f. Nielsen, * 7. Juli
1855.
Børn:
a. Jens Otto (Ingeniør), * 17. Maj 1878.

102

b. Tom Christian (cand, pharm.), * 9. Juli 1880.
c. Carl August William (cand, phil.), * 5. Januar
1882.
d. Ellen, * 21. Juli 1884.
G. m. Frederik With,* 25. Marts 1878. (Bank
assistent. Randers.)
Barn:
a. Beatha, * 25. Febr. 1907.
e. Carl Albert, * 15. Oktbr. 1886, f 8. Febr.
1888.
f. Povl Evert (stud, phil.), * 7. Juli 1889.
II. Jørgen Otto Joachim, * 5. Januar 1854, f 7. Maj
1885. (exam, jur., Sagfører. Rudkøbing.)
G. m. Amalie Dorthea, f. Knudsen,* 30. Oktbr.
1853.
III. Johan Frederik Christian Marius, * 21. Aug.
1855, f 1. Decbr. 1872.
IV. Anna Marie Elisabeth, * 10. Marts 1857, f. 12.
Marts 1906.
V. 01 i vi a Christiane, ♦ 14. April 1858, f 3. Juni 1891.
G. m. Frederik Christian Kierulf Petersen, *
19. Marts 1856. (Landbrugskandidat. Tidl. Ejer af
Thoruplund ved Odense, nu Sekretær ved Randers
Amts Landhusholdningsselskab.)
Børn:
a. Otto Emil Claudius (stud, jur.), * 14. April 1887.
b. Svend (stud, pharm.),* 13. Januar 1890.
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VI. Jørsine Caroline Dorthea,* 1. Marts 1860.
VII. Laura Wilhelmine,* 24. Febr. 1862, f 30. April
1883.
VIII. Johan A 1 b ert, * 3. Juni 1864. (Forlagsboghandler.
Aarhus.)
G. m. Marie, f. Thomsen,* 16. Febr. 1866.
Børn:
a. Karen Marie, * 26. Febr. 1892.
b. Vibeke,* 9. Novbr. 1896, f 13. Juli 1897.
IX. Rud Emil, * 24. Oktbr. 1866, f 23. Novbr. 1893.
X. Maria Augusta,* 29. Aug. 1868.
G. m. Frederik Albrecht Kruhøffer. (Landinspektør,
Branddirektør. Rudkøbing.)
Børn:
a. Otto, * 5. Aug. 1891.
b. Axel, * 30. Aug. 1892.
c. Erik Emil Bayer,* 2. Septbr. 1894.
3. Pouline,* 31. Aug. 1827, f 20. Novbr. 1887.
4. Anine,* 18. Januar 1831, f 24. April 1895.
G. m. Carl Christian Nielsen, * 29. Oktbr. 1817, f
13. Juli 1895. (Skibrheder. Rudkøbing.)
Børn:
I. Elisabeth,* 6. Febr. 1864.
G. m. Valdemar Knudsen, * 1. Novbr. 1860.
(Prakt. Læge. København.)
Barn:
a. Gyde Marie,* 17. Maj 1890.
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II. C ar 1 Christian, * 10. Juli 1867. (Ingeniør. Køben
havn. Ugift.)
III. Franziska, ♦ 2. Decbr. 1868.
G. m. Julius Wolder, * 9. Septbr. 1864. (Admini
strator i det chinesiske Telegrafvæsen. Tientsin.)
Børn:
a. Astrid, * 10. Oktbr. 1901.
b. Else Marie, * 26. Marts 1905.
IV. Julius Valdemar, * l.Juni 1870. (Forpagter. Assendrup pr. Haslev.)
G. m. Gudrun Marie, f. Johannessen, * 10. Septbr.
1878.
Børn:
a. Edith Elisabeth, * 17. Juni 1902.
b. Alice Anine, * 14. Decbr. 1905.
5. Christine Elisabeth,* 27. Marts 1833, f 7. Juni 1907.
6. Hans Christian Anders Sandøe, * 7. Juni 1836, f 7.
Febr. 1896. (Købmand. Senere ansat i Magasin du Nord.)
G. m. Emilie, f. Christensen, * 3. Januar 1847, f 22.
Januar 1902.
7. Hylleborg Olavia Christiane Sophie, * 23. Juni 1838.
G. m. Hans Rasmussen Hansen, * 21. Septbr. 1828, f
28. Novbr. 1863. (Købmand. Rudkøbing.)
Børn:
3 Sønner, der døde spæde.
8. Christiane Frederikke,* 18. Septbr. 1840.

