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en gamle Provst i Nørre-Aaby. 
Af Sognepræst Gustav Schovsbo. 

N a ar jeg - som · det er sket med mig nogle Gange - kom
er til et nyt Embede og skal tjene i en ældgammel Kirke og bo 
en gammel Præstegaard, føler jeg en ubændig Trang til at faa 

-:->arhed over, hvem jeg har bag ve d mig, naar jeg staar paa 
~dikestol og ved Alter, og naar jeg færdes i de gamle Stuer 
::de bag Bindingsværkets tavlede Mure eller i Havens krogede 
:Tange med de ludende og mosklædte Æbletræer. 

Jeg mener: jeg vil gerne vide noget om de Præster , Præste
;;.oner og Præstebørn, som før i Tiden bar haft deres Gang her. 
::>e er ligesom bag ved mig, Tilskuere til min Færd. 

Det er jo nu ikke nemt at skelne deres Ansigter - hver har 
·o haft si t. Historien er som et taaget Land, hvor man maa famle 
~g frem og har Brug for sin Fantasi for nogenlunde at orientere 
~g. Det er jo en Skyggeverden. Skikkelserne er borte, for
..ængst smuldrede i deres Grave, og skal man mane dem frem, faar 
:!lan ikke Portrætter ud af det, højst Silhouetter, Omrids. Mere 
··an de gamle Kirke- og Retsbøger ikke give. 

Et af de Ansigter, jeg ved mine Undersøgelser er kommen til 
t se saa nogenlunde tydeligt bag ved mig, tilhører en Mand, der 

,-ar Præst her i over 56 Aar, de 28 Aar Kapellan hos sin Fader, 
e 28 Sognepræst. Han var Medlem af et gejstligt Dynasti, som 

residerede her fra ca. 1630-1745. Stamfaderen til det bed Hr. 
llexander Christensøn Sønderborg, som med hele sin Familie fin
des afmalet paa et smukt Epitaphium i Nørre-Aaby Kirke. Denne 
Hr. Alexander gik - som saa mange af sine Embedsbrødre rundt 
i Landet - under i Svenskekrigen 1658-60 og dens Efterveer. 
Hans Søn, Frederik Alexandersen, som paa det omtalte Epitapbium 
ser pænt vandkæmmet, men mindre begavet, ud, efterfulgte ham i 
.iaret 1660 og blev gift med Else Jørgensdatter, Datter af Præsten 
Jørgen Hansen i Skeby. Hun levede med ham »udi et ærligt og 
meget kiærligt ecbteskab i 32 Aar og 4 Maaneder«, saa at »det 
alige Guds Barns ganske alder vaar 67 Aar, 6 Maaneder, 1 Uge 

og 3 Page «, da »dend hederbaarne, dyderige og Gudelskende Ma
trone « blev begravet Torsdagen den 15. Februar 1694. 
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I dette Ægteskab fødtes ialt 8 Børn, først et Par Tvillin <r 
-der fik Navn efter de afdøde Bedsteforældre: Alexander og 
grethe. Den lille Pige fik dog ikke noget langt Liv: »Torsda."
dend 26. Februarij 1663 bleff begraffuet min lille Salige Da:
Margarethe Erederichsdatter, som 8tencle Dagen tilforn om Affter: 
ved 8 slet døde bort af en svar paakommende Hoste, efterat t 
udi denne grædedall hafde leffvet udi 8 Maaneder, 3 Uger 
4 Dage; Det Salige Barns Liig Prædieken giorde Hederlig 
vellerd Mand Her. Hans Bertelizen 1 ) i Gelsted, som och gi o 
hende dend sidste tieniste 2 ). Gud lade mig i Fred komme til hen 
och finde hende udi det æ vige liff. Amen! « 

Dette Tab, der aabenbart har rørt ved dybe Strenge, siden F 
·deren ikke selv vilde eller kunde foretage Jordpaakastelsen, b _ 
erstattet samme Aar. 

»Onsdagen den 7. Oktober 1663 blev for Herren udi hans 
nighed fremstillet min lille Søn Jørgen Frederiksen, som var f(}. 
til denne Verden den 13. S. e. Tr., som var den 13. Sept. om M 
genen, da Klokken var halvgaaen 4, under Vægtens Himmelte 
og blev samme Dag hjemmedøbt af min kære Nabo hæderlig 
vellærd Mand Hr. Jacob Eriksen, Sognepræst til Asperup og koe _ 
.lev Sogne. Gud lade hannem voxe efter sin Frelsers Christi 
em pd. Amen! Patrini et commatres: Her. Jørgen Hansen, Sogn
præst til Scheby og Aattrup Sogne, Provst i Lunde Herred; Ma~ 
Niels Hansen Aalborg, Sognepræst til Weylby i Vends HerreC. 
Her. Lauritz Jørgensen, Sognepræst til Fjelsted og Harndru 
Dorothe Mag. J esper Lauridtsens i Brenderup, Lene Jørgensdatt 
Her. Peder Rasmussens i Synder Oubye. Guds Tjeneste og L~ 
ning over Barnet blev forrettet ved min kære Svoger, hæderlig • 
vellærd Mand, Her. Hans Jørgensen, Guds Ords Medtjener · 
Scheby og Aatterup Sogne i Lunde Herred. Barnet blev af han 
Kæreste 3 ), min kære Søster Margarethe Alexandersdatter fren: 
·baaret.« 

Under saa stor Deltagelse fra nære og fjerne Venner af Hus 
blev altsaa den lille Dreng indviet til Livet. Mærkeligt nok for
mede dette sig ikke for ham helt, som det burde, eftersom ' ha: 
var født under Vægtens Himmeltegn. En gammel Almanak: •Nie ~ 
Michelsen Aalborgs Huuszholdnings Calender«, optrykt fot· 5. Gan 
i Kbhvn. 1636, siger ialtfald !'maledes: »Børn, som fødes vnde::
Vectens Tegn, blifuer Trohiertige, Beskeeden, Stille, Fromme or 
ingetogene, Godhiertede imod de arme, Elske RetfærdighPd, e 
Venlige, haffue Lyst til Astronomi oc Astrologi. De faa sto: 
Trætte oc Klammer met onde vanartige, oc dem som miszunder den: 

1) Hans Bertelsen Stage var Præst i Gelsted-Rørup 16fl4 - 7(i. 

~) o: han kastede Jord paa hende. 
~) '"': Hustru. 
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4is Lycke, men de kunde dog giøre dem en ringe skade, Gud 
per dem altid met Glæde igiennem, oc fører deres Sag til en 

ende.« 
Den lille Jørgen blev ikke forlenet med alle disse Dyder, saa 

-dt jeg kan forstaa. Godhjertet, beskeden, stille og from, nej, 
::> : Indtryk faar man egentlig ikke af ham. Men han er jo ikke 
=n eneste, der ikke helt svarede til Forventningerne, hvad enten 

Himlen har udtalt dem i sit stille Gaadesprog: Himmeltegnenes 
illing - eller venlige Mennesker har næret dem dybt i deres 

~;erte . 

Og venlige Mennesker har der sandelig været i Nørre-Aaby 
?!æstegaard og Kirke den Dag, den lille Jørgen blev baaret gen-
cm Havens Gange, over Aaen til Kirken for at blive fremstillet 

-:~er Hjemmedaaben. Det har været et højtideligt Optog med kun 
_ Farver : de mange sorte Præstekjoler og P1·æstekonekjoler - og 
=od denne Baggrund de hvide Pibekraver og Barnets hvide Daabs
'.Jj . Festen var sat til en Søgnedag, fordi alle de mandlige Del
::lgere var Præster og alle de kvindelige Præstekoner. Der var 
:Jrst Værten og Værtinden, de glade Forældre Hr. Frederik Alex-
ndersen og Else Jø _·gensdatter_ Imellem dem - saaledes tænker 
<g mig det! - Margrethe Alexandersdatter med Barnet paa sine 
..lrme. For 2 Aar siden gik hun den samme Vej, omgivet af væ
~<! ntlig de samme Mennesker: da stod hun Brud deroppe i Kirken; 
:m gik hun her i sit Barndomshjem som en » hederbaaren, d yderig 
·g Gudelskende Matrone «, der selv havde et Par Smaadrenge der
jemroe i Skeby Præstegaard. Derefter kommer Præstekonerne 

.Jorothe fra Brenderup og Lene Jørgensdatter Zehrmann fra Søn
er Aaby Præstegaard i Hu,;by Sogn. Hendes norske Maal har 
tinget højt og lyst under Træerne - hvis da ikke hun og alle 
e andre har været saa optagne af Højtideligheden og deres egen 

Værdighed som »patrini et commatres« (o: mandlige og kvindelige 
Faddere), at de har været ganske tavse, hvad der er mest sand
-ynligt. 

Efter dem en Skare paa 4, eller snarere 7, Præster med den 
10-aarige Provst Jørgen Hansen i Spidsen; han har nydt den Ære 
at blive opkaldt - det bliver jo forresten de fleste Bed:.tefædre. 
Han havde været Bassist i Kong Christian IV's Kapel og i 6 Aar 
baaret Sangerdragten veil Hove: en lang, sort Klædes-Kjortel, foret 
med sort Damask. Svenskerne havde handlet ilde med ham, plyndret 
ham . 2 Gange, ynkelig pint ham een Gang, skudt efter ham gen
nem Vinduet. Han vm· en meget velbegavet Prædikant, men blev 
maaske dog i det Stykke overgaaet af sin Søn og Medtjener Hans, 
der gaar ved hans Side og memorerer; han skal jo besørge Guds
tjenesten og Læsningen over sin Søsters og Svogers Bam. Skønt 
han kun er 35 Aar gammel, har Livet dog allerede mærket ham. 
Han skj uler Hænderne i Præstekjolens Lommer, saa ingen ser de 
sorte udstoppede Taftes-Tommelfingre, før han oppe i Kirken læg-

20 
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ger Haanden paa Barnets Hoved. Svenskerne havde skruet be ", 
hans Tommelfingre af. Derefter kommer den lærde 5!-aarige 
gister fra Vejlby Niels Hansen Aalborg, der havde studeret i se.< 
Wittenberg og i mange Aar havde været Rektor for den latins. 
Skole i Købstaden Slangerup. Han oplevede senere at faa en 
sine forrige Disciple, Thomas Kingo, til Biskop. Og Præsten 
Fjellerup Lauritz Jørgensen Røn, 31 Aar gl., den yng~te i u 

skabet, jævnaldrende med Dagens Vært, Hr. Frerlerik. Og tilsi · 
rimeligvis Hr. PedPr Rasmussen Thestrup fra Sdr. Aaby og Ma_ 
Jesper Lauritsen Schmidt fra Bt·enderup - deres Koner var · 
mellem Fadderne -- og endelig Hr. Jacob Eriksen Arensbach f. 
Asperup; han havde jo hjemmedøbt Barnet samme Dag, det bl 
født. 

Hvilken Sang maa der ikke have været i Kirken, da alle di.
bland··de deres Stemmer med Degnen Hans', medens den ga 
Provsts dybe og skønne Bas ligesom bar det hele. Og oppe fr.: 
Epitaphiet paa V æggen saa Hr. Alexander ned til sin lille t:)ønn · 
søn og alle de mange Emhedsbrødre, der sad og bøjede Hovedern"' 
medens den unge Hr. HHns lagde sin mishandlede Haand p 
Drengens Hoved og bad Fadervor. 

- Derefter har det smagt godt at komme hjem til Præste 
gaardens lavloftede, lergulvede, men lune Stue med den meg 
Mad og Drikke paa Egetræs-Skiven og Hynder paa de vægfa -
Bænke. Man var jo i Oktober Maaned, og den allerede 
Almanak siger: 

»Nu skal mand pløj oc Rugen saae, 
Met ny Vjn Fadden fyldis maa. 
Nu mon Kulden til oss skride, 
Stuen verm k and jeg vel lide. " 

Og da jeg har Grund til at antage, at samme Almanak elle: 
•Husholdings Oalender• har hørt til de fleste Præstegaardes magrc
Bogsamlmg, har rimeligvis den travle Husmoder Else og de mang 
Gæster lyttet til dens videre Anvisninger og forstandige Venne
raad : •I Denne Maanet maa mand bruge adskillil!e Medicin o 
Lægedom, oc saadan Spise som renser Liffuet: mand maa oc ve. 
lade sig Aderlade, bruge Nellicken, Oaneel, Ingefær og andre 
Kryder som verme. Men vocte sig for Most, at mand icke dricker 
for meget. Thi hun før en stenige Materie met sig, oc er wsund. 
forstopper Leffueren oc Nyrene, giør meget skadeligt Vær i Lif_
fuet, Foraarsager Vattersot, Buglob, Steen etc. « Ingen har rejs
sig fra Bordet sulten og tørstig og forfrossen! Og ingen er kom
men fastende til Gaarden om Morgenen. Thi: »Taage, som saa 
Aars falder, er wsund. Derfore gack icke fastendis vd. « »Hvide
løg ere gode mod all forgifft, synderlig naar man dricker nage
fremmede wsundt oc wbekienclt Vand. Derfore huer som vandrer 
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nødis til at dricke fremmet Vand, band æde om Morgenen 
.:cn dis Hvideløg. De ere oc gode mod galne Hundebid, oc alle 
~tige Ormebid. « Skade, at Mændene ikke efter Maaltidet 

e sminke Stueluften med en Pibe god Tobak . Ganske vist 
Tobakken allerede kendt og skattet her i Landet den Gang, 
den hørte for Præsternt>s Vedkommende til de forbudn e Frug-
1650 blev Præsten Bendiks Sørensen i Holme ved Aarhus 

blandt de Ting, han lovede at tage sig i Agt for, da han 
~ -e Gang var for Retten, var hans »umaadelige DrikkPn af To-

;;: . ; men han var nu bl ~ven en saa ivrig Ryger, at han ikke 
~de nægte sig den Nydelse; blandt hans senere Udskejelser 
~es, at han en Aften var kommen ind til en Kollega i Aarhus, 
.,..d e sat sig ned, »taget Tobak af sin Lomme, skaar·et den og 
:::.kket sig to Piber fulde . << LægPrne advarPde mod Nydelsen af 

ak; de mente, at ligesom Tohakshovedet blev tilrøget og fik 
karpe indeni, saaledt>s blev samtidig Mennesln·hoYedeme til

:;ne og fik en indvendig Skorpe, der gjorde Rygerne til Idioter! 
~~ var altsaa baade farligt og upas!'ende at ryge Tobak, men 
rl ig anstødeligt var det, naar en Pra·st nød den Urt under no

_-nsomhelst Form; det regnedPs ligefrem for en Art Udsvævelse. 
a Viborg Landemode 1685 udstedtes følgende Formaning: '> Som 

:resterne paa Landet høre ilde, fordi de udi offentlige Brylluppt'l' 
~ Værtskaber af en ful Vane smøge Tobak ligesom Bønder og 
d re gemene Folk, som ikke en hæderlig Præstemand , dPr skulde 
re et Exemp .. l for andre, vel egner og anstaar: saa skulle fllle 

--æstPr hPr i Stiftet alvorlig være paamindede, at de sig fra sligt 
• .ii offentligt Samkvem entholde, med mindre de for saadan For
:gelse, naar den befindes, offt>ntlig til Provstemøde vil mulkterPs.l) « 

Rimdigvis har hint Selskab i Nørre Aaby Præstegam·d den 7. 
~tober 1663 altsaa ikke været overs\'ævet og ombølgPt af den 
aa Taage, der gør en Stue saa hyggPlig og faar· Samtalen til at 

_.ide saa godt. Thi om end en og anden af DeltagPrne vel nok 
-a r kendt og skattet den skarlelige og uanstændige Urt, saa havcle 

an jo den Dag en g<'jstlig· Øvrighed!:'pPrson ved Bordet, en Provst, 
emli!.!" gamle Jørgen Hansen, Værtens Svigerfader! 

Raaledes - eller da omtrent saalPdPs - var altsaa Indvielsen 
] Livet for den lille Jørgen Frederiksen. 85 Aar senere blev 
-an attPr ha a ret op i N ørre-Aa by Kirke, men for at b l i v e der -

der Gulve•! 
Hvad dPtte lange Menneskeliv angaar, da har det i det ydre 

'nrmet sig for ham som for de andrP, dPr gik Vejen fra LandPt 
il Købstadens Latinskole, Købt>nhavns UniversitPt og til Pr·æste

EmbedPt. Dt>rom kan læses anch·e Steder bL a_ Vilhelm Bang: 
· Latinskoleliv og Studenterliv«. KøbPnhavn 1892- Her skal kun 

1) Se Vilhelm Bang: Præstegaa rdsliv i Danmark og Norge l'ra Reforma· 
-onen til det 17. Aarh. s Slutning . København 1891. Side 279 flg. 

20~ 
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fortælles om de for ham særlige personlige Oplevelser - og 
vidt muligt skal de gamle Bøger faa Lov at fortælle med d 
egne Ord, hvad de ved derom. 

Hjemmets Oplevelser og Forældrenes Samtaler derom gø::
et dybt Indtryk paa Barnehjertet. Derigennem faar Barne· 
første Hilsener fra Livet med dets Glæder og Sorger. Hver 
Begivenhed indenfor Hjemmets Mure gaar gennem det forunc. 
opladte Barneøje og den endnu ikke slidte Ørevej ind i den · 
Sjæls bløde Vokstavler og præger sig der med uudslettelige Trz: 
Barndomstiden er første Klasse i Hjemmets Friskole, og i 
Tid lærer Mennesket mere end i alle sine senere Aar tilsam 
Derfor burde man egentlig, naar man vil fortælle et Mennes 
Historie, dvæle udførligst ved dets allerførste Aar og gøre R~ 
for, hvad man har talt om og været optaget af i Hjemmet i 
A ar. 

Den lille Jørgen synes at have haft et godt Helbred, i · 
han blev saa gammel. Hans Forældre har ikke for hans S 
været fristede til denne »Synd «: »Dominica Cantate 1.663 b 
publice absolveret Anna S. Jørgen Hanszøn, som boede i Taar= 
efftersom hun sig imod det første Bud hafde forseet, dermed 
hun til sin syge Søn Michel Christofferssøn i Taarup brugte ulo 
lige middell och lod hannem age 3 Gange auffvet omkring In · 
Jeff Kirche om Afftenstide, « saaledes skriver Hr. Frederik i Ind · 
Kirkebog, rimeligvis rystende paa Hovedet og bogstavelig korse~ 
sig over sine Sognebørns »ulovlige « Koketteren med Tilværels 
mørke Magter. 

Der kom flere smaa Søskende: 1) Hans (født 10. Juli 16 ' 
der blev Sognedegn til Korup og Ubberud; 2) Anders, om h> 
Faderen senere skriver: »Onsdagen dend 29. Aprilis 1685 b.
begrafuet min Salige Søn Anders Frederichssøn, fød i Nør A~ 
Præstegaard Anno 1666 dend 2. Julij; waar nu anden øffvers: 
femte Leetie i Otthense, døde Onsdagen dend 22. Aprilis og w 
19 Aar gammel, min. to Maaneder, to Uger og en Dag«; 3) Frede 
(f. 5. Juli 1667), han var blind og blev gaaende i Præstegaarden a_. 

sine 73 Aar (begravet 25. Oktober 1740); 4) en dødfødt Dre _ 
begravet 21. Januar 1669 - og endelig 5) Absolon (f. Fredag d-
18. Marts 1670); han døde 1730 som Ejer af Buhelgaard i Ind -
Sogn. Desuden var der jo i Forvejen den ældste Alexander, c 
døde 1719 som Degn i Vejlby her i Herredet. Det blev al 
en Flok paa 6 Drenge, en dødfødt og en lille Pige (der dog k 
blev 8 Mdr. gl., se foran!) - allesammen i Ilmarche ankomm 
til Præstegaardeu i Løbet af 8 Aar. Det gav noget at tale on: 
Huset! Og en hel Del at se paa i Stuerne og i Kirken: de man~ 
Hold Faddere! Og hvor meget kan man ikke opleve i en Gaæ 
paa Landet! Jeg har paa min Boghylde staaende en Dagbog, 
min Morfader, der var Præstesøn, begyndte paa i 1815, da h.t: 
var 10 Aar gammel, og trolig fortsatte, til han som Præst c. 
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·st lukkede sine Øjne i 1881. Den indledes saaledes med store 
ajælpsomme Barnebogstaver: >> Nu har vi --1: lam, Hvoraf de 0 
~panske og hvide allesammen og en lille Faar, der haver faaet 

. men den næstælste, som var den spanske Brødfaar [fik] lam, 
hun lagte ihiel. . . Og i gaar var det første faste-onsdag og 

>ar jeg i Kirke. Og den omtalte Brødfaar er nu saa syg, at 
ikke tror, den lever. Og i Dag er moder over i Feuling og 
trent af Mikkel Aaholm... I Dag den 18. Februarii 1815 løb 

-: Grindsted Qvide og i nat har vi faaet to sorte lam og et sort 
er. Og i Fredags virkede Ane mig et par Strømpbaande. Og 
isse Dage Har jeg Haft ondt i mit Bryst . .. og i Dag den 4de 
rti var [den anden Pige] Ingeborg oppe i Ring Hos Ester at 
nd til Dynetøi. Og nu har vi 7 lam, 4 sorte og 3 Hvide. I 

_g Midfaste Søndag Har den unge Gesse giort den første Gose 
-~ den 5te Marti 1815 . . . Nu har den gamle Gaas begyndt at 

re Æg. Mandag den 20. Mar~i slagtede vi vor røde Galt, som 
'ede ti lispund. Første Paaske Dag fik vi fire Hver et Par ny 

·avler og onsdagen derefter lagde vi den unge Gesse paa ti Æg, 
m den selv Havde giort. . . I Dag den 13. April lagte Moder 
Høne paa min Vrøvl i Hønse Huset. . . I Dag den 21. August 

:te Moder ædike ... « o. s. v. Man ser for sig de opspilede Bar-ne
ne, der indsuger Livet. Saaledes er det vel ogsaa gaaet til i 

- rre-Aaby Præstegaard 150 Aar tidligere. 
Den Gang - i Fællesskabets Tid, før Gaardene ved Udskift

mg fik deres Jorder samlede-- hørte der 1 ) til Nørre-Aaby Præste
. '3ard : en Lammehave »liggendis vidt præstens vdgang till den 
::;tre marck «, en »Indgierdtt lycke medtt nogen torne ij samme 
-cke «, en Ellemose, kaldet >> Elleholm«, Eng til 06 Læs Hø og 
lt 141 Agre paa 63 forskellige Steder • over den ganske Mark~, 
a at Præsten kunde lade saa >> over aldt jorden, naar den er ij 
ong « 42 Ørtug og 5 Skpr. Korn, 0: 509 Skpr. eller 63 Tdr. og 

· Skpr. Tænk paa, hvad der skjuler sig af Besvær under den 
)plysning, at Jorden laa paa 63 forskellige Steder! Mærkeligt nok, 

der i saa stor en Gaard kun fandtes meget lidt Inventarium, 
: saadanne Nødvendigheder, der gik fra Præst til Præst. Efter 

~n Fortegnelse af 1568 var det· af Inventarium i ,Ouby preste
~-aard 3 kiør saa gode som 6 Daller, en gammel brygge kiedell 
;ma 2 Tdr. Item et gammelt ølkar 4 tønne rum og et gamelt Bordt 
:nedtt sitt Bord lage.« Det var dog altid mere, end der var i Mid-

elfart Præstegaard: 2 gamle Skabe og et gammelt Bord, eller i 
Ronæs: >> 4 lass Hallum «. I Balslev Præstegaard var der dog 1572: 
et gammelt, langt Egebord i Stuen, et gl. Skab, en Kværn, 2 gamle 
Kar, 2 gamle Binge, 3 gamle Træsenge og en gammel Kedel; i 

1) Ifølge Indberetning 1fi72. Beretning om •Sogneprestens Rente og Ret
;ig heder af O u by og Inds lev Sogne", i La nrl sa 1·kivet i OrlPnsP. Pakl{e n "Vend s 
HPrred, Bispearkivet". 
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Fjellerup : ~ gl. Træsenge, en Gryde krog, et Bord med 5 B 
skraver og et Underbord; og i Brenderup: et. Bord, 2 Bordskra 
et gammelt Ølkar og en gammel jembunden Kiste, »som bleff bræ 
m z Salshuszet<<. Det kan opfattes som Fattigdom; men er det i 
snarere Nøjsomhed? 

1\'Ian kan blive helt romantisk ved i Fantasien at udmale , 
hvorledes den lille J 1,n·gen Frederiksen har tumlet sig i disse 
giveiser med sine 5 Brødre, undertirlen med den lille blinde Br 
Frederik ved Haanden . Saa stot· var Verden for dem . Eller 
det ikke rigtigere at sige: saa ~tor var deres Paradis have. H 
mange Meldinger er der ikke afgivet til Hr. Frederik og Mor E 
om fundne Hønsereder, om glædelige Begivenheder i Gaase
Faaresti? Om den første Stær og den første , Blomme << i » 
gen << . 

Men tilbage til det historiske ! En af Familiens Omgangsven 
synes Præsten i Gamborg at have været. Han hed Jørgen K 
sen og var en halv Snes Aar ældre end Hr. Frederik. Han 
en "lystig« Mand, som en Gang gav en Pige en Gaard til · 
Rdlr. for et Kys, og en anden Gang gav han Mag. Jørgen C 
stensen i Haarslev 100 Rdlr. for at holde Ligprædiken over ha 
mens han endnu levede1 ). Min Moder fortalte om en Nabopr~ 
der overskrævs paa sin lange Pibe dansede rundt paa Gulvet -
jeg tror endda i Underbukser - for at fornøje Værtens S 
børn; ham har denne »gamle lystige Mand « Jørg. N. sikkert lign 

Den 21. November 1682 fik Mor Else en Forskrækkelse, i · 
Stævningsmændene Knud Andersen og Johan Olufsen indtraa 
og forkyndte en Stævning, som hun maatte tage imod i Hr. Fri 
richs Absentz ~ ). Den gik ud paa, at Hr. Frederik tillige m 
Degnen i Nr. Aaby Jens Christensen (Vingaard) og en hel G 
andre Vidner havde at give Mørle i Brenderup Pt·æstegaard d-
29. November i Anledning af en Provsteretssag, der var rejst m 
Hr. Jørgen Nielsen i Gamborg, fordi han efter at have prædik 
for Hr. Frederik i Indslev Kirke »sidstleden d . tiende Søndag e · 
Trin., som i Aar indfaldt den 20. August « lyste til Ægteskab »fø r, 
gang, anden och tredie gang for ærbaarne, dydelskende og meg 
fornemme Personer Bonaventura Michelsz. Dahlman og Dort. 
Jacobs Daatter Arensbach, som achte at indlade sig i den h . Ech: 
skabsstat etc.• Provsten Mag. Jesper Lauridtzen Schmidt og ha: 
Meddomsmænd Lauridtz Jensen Giefning, Præst i Balslev-Ej . 
og Jens Pedersøn Bel'ing, Præst i Udby, spørge Hr. Jørgen, »ce 
han ikke ved bedre at tage kongelige Bogstaver i Respect, d
tilholder os Prester at lyse tre Gange paa tre Søndage »huer e-

1) Se Wibergs P1·æstehistorie. J . N . var Præst i Gamborg fra 29,' t2 H\70 
~in Døtl t :; 10 l()U7 . Han var gift med Karen Hansdatter Froch. 

~) Fravmrelst> - i clettr Till'ældP vist i høj G1·ad tilsigtet. 
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hinanden « a abenbar af Prædikestolen i den Christne Kirkes 
..: a rsamling før Brylluppet, som Højlovlig Kongl. Maj. Ordinantz 

Ægteskabs Sager siden formelder. Hvortil Hr. Jørgen svarede 
5:ig vel at vide ordinantzen om liusning til Echteskab, saa vidste 
nd dog icke, om Hæderlige Mand Hr. Friderich kunde hafve 
'get for sig, hvorpaa han kunde grunde sin forsichring, at hand 

sige, at han d dt>tte vilde forsvare. « Han gjorde sig ingen 
'.dere Betænkning, eftersom han hastede med Prædiken, da han 

".>:ulde prædike i tvende Kirker foruden sin egen den Dag og var 
:Hreds nok med Mandens Løfte og Tilsagn. Provsten tilspurgte 

:S:r. Jørgen, »om han syntes, at han hermed vil befri sig fra te
eraria præsumptione imod Hs. kongl. Maj.s Naadigste Bogstaver? << 

.Hvortil Hr. Jørgen svarede, at han efter sit Syn skulde svare 
::oget hertil, men det kommer Retten til og sagde derhos, at 
::orend han skulde lide noget derfor, da skal Hans. Maj. selv der
Jdi kjende. Hr. Friderich, som har indfundet sig i Retten med 
, sin Kirkebog til Indslev Kirke, hvorudi fandtes antegnet, at Fre
agen den 25. August blev i Ægteskab sammenviede den veHor

demme og kunsterfarne 1 ) Bonaventura Michelsz. Dohlman, fød i 
1a::. Hadersleb, og den ærbaarne og dydige Dorthe Jacobsdatter, fød i 
æ::, .lsperup Præstegaard, som bt>gge var paa Bubelgaard << , oplyser, 

at han har handlet efter Begæring af »velfornemme Lauridtz Pe-
na.. dersen paa Bubelgaard, som var Dorthe Jacobsdatters Formynder. 
·n(> Hertil svarPde Laur. P., at »saasom Dorthe J. var bleven frugt-
id '" sommelig ved ermeldte Person Bonaventura M. D., som ogsaa ind-
~d: stændig af ham hende til Ægte haver været begærendis, hvilket 
idt"- han og ikke haver vist at kunde undslas, og derpaa haver giort 
n e. dennem Trolovelse og begiert af Hr. Friderich, at der paa oven-
D.: bem. Maade paa nestfølgende Søndag maatte blive lyst til Ægte-
de: skab for dennem første, anden og tredie Gang til disz snarere be-
no-_ fordring til deris Echteskab, eftersom L. P. forhaaber, at ingen 
ike imod dette Ægteskabs Fuldbyrdelse noget skulde kunne have at 
fte~ sige 2 ) . << Sagen slutter uden Domsafsigelse. 
rslf Man ser den skikkelige, vel noget enfoldiges Hr. Frederik mel-
'ge; lem de 2 lyse Hoveder, Fogden Lauridtz PedPrsen, der har und-
·the fanget IdPen, og den »lystige « Hr. Jørgen, der vel har tilbudt 
hte- at klare Ærterne for Hr. Frederik, der nok har haft vanskeligt 
.an::- ved at modstaa en Begæring fra den mægtige Foged, der var et 
jby. af hans Sognebørn. 
•orr: Det kan have sin Interesse her med det samme at læse om en 
der anden Rt>tssag nogle Aar senere. Den anførte Justitsprotokol for-
eff- tæller S. 64 f : »Anno 1693 d: 23. Jan: blef Provste-Retten vdi 

Ventzheredt sæt i Harndrup Kirchis Vobenhuus af os vnderskrefne 

---------- ------:J u. 
1) Han var •Regimrmds Feltscherer • og boede senere i Roerslev. 
:!) Vends Herreds gejstlig-t> Ju>'titsprotolml, beg. 1682. Lanelsarkivet i Odense. 
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j den sag imellem Hr. Jørgen j Garnborrig och Hr. Frider: 
Alexanderssøn j Nørre Aaby. Effter en skrifftlig Citation 1 ), v 

Hr. Jørgen har erhuerfuet ofuer Hr. Friderich andlangende 
Skriffte Zeddel, som ble f oplæst och paaskrefuen for Retten. « E..: 
Jørgen mødte i Retten og producerede en Skrifteseddel, som 
udskreven paa stemplet Papir, som blev for Retten læst og p 
skreven. Hr. Jørgen derpaa lod videre indføre efterfølgende 
tilspurgte Hr. Friderich Alexanderssøn »(l) huad aarsag Jeg 
gifuet hannem at skrifue saa bitter en inveetiv 2 ) til mig, (2) h_ 
der har sat ham til at forsnare en ordets tienere, helst paa 
v-resonabel maade som canalie bruger, (3) om det iche var Frid
rich noch, at Jeg skref band kunde annamme Karlen till Sac 
mentet, (4) huorfor Hr. Friderich iche brugte den andledning, ha 
fich i min Skriffte Zeddell, heller til at formane Kal'len H ar... 
Lauridss. til forbedring end mig til Beskiemmelse. (5) huorda:: 
Hr. Friderich kand gifue Skrifte-Zeddelen vd, efftersom / : saaso:::. 
jeg mener :/ band intet befatter sig med tienisternis forretning 
Menighederne, effter oprettet contract, som begieris at producerli 
(6) Suinøers [?] Sæder, Skofsuins och Vildsuins exempler, ordspro~ 
och Morianer, och Skefbenede etc. I SærdeUshed Scurrant och de 
som er fuld af malitz eller cm:o-- rruim' der paa at suare, huord -
band henfører det till Svar paa min Skriffte-Zeddel och der v ~ 
min person læderer: thi "1.VUU'' u uzoll{l!lrl'l.t'~w er den som er e: 
æreelieher och v-ærlig skempter, vide ethym. Calding pag. 128 -
och 'iWVr(Jfa en grof skæfhed, huor ordet find is med forsæt. J ::: 
vill intet tale om, at det hafde værit bedre, at Hr. Friderich hafd
studered till en prædicken till J u le Helligdage, I det sted for a· 
skrifue meget latine, vilde giøre sig v-mag mig til fortræd at ex
cerpere af Lexico Calepini een deel bidske fraser, som in voc 
pluteus illud persii. Nec pluteum cædit nec demorsos sapit ungve_ 
In voce Scurror illud Horatii [floratii?] scurrantis speciem præbe· 
professus amicum; In voce pipo et pi pul o vocabulum illud cula
bunde3). Settes derfor j Rette, om Hr. Friderich Alexanderssøns 
Skriffte Zeddel iche er en satyrisk invectiv fuld af 'scoptiske oct 
v-bequems ord imod loven huor ved band mig effter 2 aars taus
hed vden ringiste gifuen aarsag har vdgifuen, och formoder, hand 
dem ved andselig pengestraf, som ordene ere groffue till (pag. 
1000) forsoner, mig for Retten fornøyelig erclærer och processens 
med Rentebekostning betaler, huor paa Hr. Jørgen er Dom be
gærendis.« Hans Nielsen i Byllerup mødte i Retten og fremlagde 
paa Hr. Frederik Al.s Vegne et skriftligt Indlæg, som for Retten 
blev læst og paaskreven (tegnet Lit. 0.), hvorudi han begærede 

- ----- - ----------- ----- --- ---

1) Stæ vning. 
2) Skældsord. 
"l J eg forstaa r ikkP nH'l'l' af dette sproglige Delirium enrl Læseren. 
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~npart af, hvad i Dag passerede til videre Underretning, derpaa 
vare. Provsten kendte Kaldet ved Magt, saasom Hr. Friderich 

:et fremførte, som det kunde svække; thi Kontrakten æskes ikke 
3: denne Sag for andet end af den at se, om Hr. Fr. ikke ganske 

o:- skilt fra alle Forretninger i Embedet og consequenter for at 
:;;-e Skriftesedlen ud. Provsten optog Sagen i 14 Dage til den 
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Februar. 
Arturo ut supra. 

J. Karstens 1 ) . Niels Hansen Husum 2). Wulffsburg 3 ). 

»Anno 1693 d: 6. Februar var opsettelsens termin vde j den 
~ag Imellem Hr. Friderich af Nørr-aaby och Hr. Jørgen Nielsen i 
:Jamborrig andlangende den Skriffte Zeddel, som før er omrørt, och 
~-Jørgen fremstod for Retten och var Dom begærendis. Hr. Fri
:erich mødte for Retten och forreholt Hr. Jørgen Apostelens for
:::aning I v o ris gaars Dags E pist. ad C o Iles: 3 v. 13, at som Christus 
· rlod os, vi ochsaa skulle forlade huer andre om nogen hafuer 
ogen Klagemaal Imod den anden, saa bad Hr. Friderich, at Hr. 

-ørgen vilde nu Iligemaade, huis [hvad] der var delinqvered I 
enne Skriffte-Zeddell, som en god Broder och Nabo forlade 

::am, saasom det var skeet I hans Hastighed och Vrede, huilcket 
::m fortrød ham (Friderich), och langt fra hand enten siger eller 
'!leener om Hr. Jørgen andet end det som en god braf erlig Præ
stemand vell eyner och andstaar. Hr. Jørgen annammede Vilkaa
:-ene och rachte hin anden Haanden for Retten och blefue saa 
- enlig och vell forligt. Hr. Jørgen var Provstevidue hos Retten 

egærendis, som och blef samtycht. 
Aet. Harendrup Vaabenhuus Anno, die et loco ut supra. 

J. Karstens. Niels Hansen Husum. W ulffsbur g .« 

Denne Proces har aabenbart været til stor Moro for de mere 
end almindelig lærde Herrer, som sad i Provsteretten, og de to 
.stridende Parter har vel ogsaa følt en vis Tilfredsstillelse ved at 
\ise deres langt yngre Dommere, at man ogsaa kunde Latin her 

1) Magister Jørgen Jørgensen K., f. 28. Juli 1660 •og gik ind i Himlen 
Jen 23. Juni 1717 med en besynderlig Andagt• , var en af Danmarks mest vel
:alende Prædikanter paa den Tid . »Hans første Hustru Mette Worm var støbt 
i Guds og J esu Form • . Var Præst i Brenderup fra 1685, men endte som Stifts
provst i Odense. 

2) Sognepræst Gelsted-Rørup 2~/2 1676- tJ/12 1704. 
3) Jochum Frederik W., Sognepræst Fjelsted-Harmlrup fra 1683-95; uhyre 

lærd. Da hans lille Søn en Gang skulde overhøres af Biskop Kingo og be
gyndte at tale Græsk, endogsaa æolisk og andre Dialekter, sagde Faderen: »Sim
pliciter, mi fili, ut intelligat episcopus •, (); tal jævnt, min Søn, for at Biskoppen 
kan forstaa det. Han døde paa Avemakø 1718, afsat for Misbrug af Kirke
disciplin en. 
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paa Bjerget! Det er forresten en malerisk Scene i et Vaabenhu~ 
Dette Lokale blev forøvrigt paa de Tider ogsaa brugt til Trolove
ser og Indledning af Kirkegangskoner. 

Paa dette Tidspunkt var Hr. Frederik ikke mere ene om Ar
bejdet. Han havde faaet sin Søn Jørgen til Medhjælper. De 
29. November 1687 stadfæster Kong Christian den 5. et Bre> 
hvorved Major Jørgen Rantzov giver sit Samtykke til, at stud 
theol. J øt'gen Friderichsen blev Kapellan med Succession 1 ) hos si:: 
Fader Hr. Friderich Alexandersen, Sognepræst i Nørre-Aaby o 
Indslev. Vedlagt findes et Testimonium publicum for Georgiu
Friderici Aabye, hvoraf f remgaar, at han den 23. Juli 1683 havd 
taget theologisk Attestats med Non illaud 2 ). Han blev ordinere· 
den 9. Maj 1688 og holdt sin første Tjeneste 6. S. e. Paaske s. A 

Hvorledes han har udviklet sig under sin Skolegang i Oden "" 
og sit Ophold ved Universitetet i København, derom ved jeg inte· 
Men jeg ved, at han har haft sin Faders Svaghed for at komm
i Klammeri. Vends Herreds gejstlige Justitsprotokol for Aaret 169: 
beretter (S. 61), at Hr. Jørgen Friderichsen, Medtjener i Ordet -
Nr. Aaby og Indslev, har Onsdag den 19. Oktober sidst afvigt~ 
holdt Communion i Garnborg Kirke for Kapellanen P . Dyrhoff 
uden Sognepræsten Hr. Jørgen Nielsens Vidende og Vilje. Hr 
Jørgen vil ikke andrage Jørg. Frid. »paa sit embPdis forliis, 
det er primus lapsus « 4 ), men paa en anselig Mulkt, fo rdi • har 
hafuer auctorisered at indsnige sig i mit Embede och Meenighed• 
Provsteretten, der bestod af de samme tre Mænd, som Aaret efte: 
behandlede Sagen mellem hans Fader og denne »lystige « Hr. Jør
gen, afsiger den 3. November 169~ i Brenderup KirkPs Vaabenhæ 
den Dom: J ør g. F rid. skal i M ulk t betale 8 Rixdaler til fattig
Præsteenker i Stiftet, Dyrhoff 16 Rdlr. og Degnen i Gambor~ 
som har assisteret ved den omtalte Altergang, 2 Rdlr ., hvorho
Dyrhoff betaler Omkostningerne med 2 Rdlr. 

Faderen Hr. Frederik, som blev Enkemand i Aaret 1694, tra
sig nu tilbage fra Embedsforretningerne og overlod dem til Søn
nen. Dog fik han travlt med at , betjene med det hellige DaabetE 
sacrament« de mange Børn, som nu myldrede op om ham, ide· 
Sønnen i 1693 blev gift med Margrethe Hansdatter Juul, Datte· 
af Borgmester i Middelfart Hans J. og Hustru Karine, særdele;: 
velhavende Folk, som i 1712 efterlod sig bl. a. en brun Hoppe · 
6 Rdlr., en hvid blind do. til 2 Rdl. 4 li-, en hvid gammel do. mec 
et Øje 2 Rdlr., en gl. brun Hest med et Øje 4 Mark; end vidert 

1) :1; med R et ti l at Prterfølge i Embedet. 
~) 2. Karaldf'l'. Se MPdd. fra Fyens Bispearkiv i Kirkehist. Saml. C1. Rækk 

5. Bind, S. 622. 
H) Peder Olsen Dyrlwff hlev Kap. i Gamllorg 1686 og døde som Sognepræ~ 

<ler lOf t 1711. . 
1) Den første Forseelse. 
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11 Køer, 13 Stykker Faar ~~ 2 Mark, 8 Lam a l .]L 8 fJ, 7 Svin 
med ialt 11 Grise, 16 'f}. Jorder, beliggende over al Middelfart Byes 
.Marker a 1/. 50 Rdlr. - foruden en hel Del rede Penge, Smykker 
og Kauslunde Kirketiende. 

Med denne sin Hustru fik Hr. Jørgen ialt 13 Børn, af hvilke 
2 blev Præster og 2 gift med Præster, saa han fik Huset fuldt, 
tilmed da han jo n1aatte underholde sin gamle Fader og sin blinde 
Broder. Herom findes følgende Forening i den oftere nævnte Ju
stitsprotokol Nr. 8: Efter Hans Højærværdighed Hr. Biskop Doctor 
Milllers 1 ) Skrivelse og Begæring af Dato 15. December 1704 haver 
vi underskrevne Peder Winther, Sognepræst til Føns og Ørslev 
Menigheder2 ) og Provst over Vends Herred, Knud Rosenvinge, 
Sognepræst til Fjelsted og Harndrup Menigh. 3 ), Hans Mygind, 
Sognrpr. til Asperup og Roerslev Menigh. 4 ), udi Nørre Aabye 
Præstegaard comparered undertegnede Dato der at oprette en kær
lig og venlig Forenlighed imellem ærværdige Hr. Friderich Alex
andersen og hans kære Søn Hr. Jørgen Friderichsen udi Nørre 
Aaby, da er· efterskrevne Forrning saaledes indgaaet og sluttet 
om følger : 

l. Hr. Frid. Al. forbeholder sig Nørre Aaby Sogns Intrader, 
visse og uvisse, tillige med drts Husmænd paa Præstegaardens 
Grund med deres hehørige Udgifter. 

2. Iligemaade det, som hører ad mensam hos Hans Nielsen 
i ByllerupG). 

3. Hvad fornøden Køring, Møllefærd og anden Befordring, 
som Hr. F. brhøver, undtagen Skovfærd, obligerer Hr. J. sig efter 
betimelig Tilkendegivelse at være sin Fader beforderlig med . 

4. Skal Hr. F. have paa Græs og Foder 2de Køer, 2de Ung
nød og 1 Kalv hos Hr. J.s eget Kvæg og nyde samme Fodring og 
Græs som Hr. J.s eget Kvæg. 

5. Alle de Skatter, som fordres af Præstegaardens Grund og 
Avling, udlægger. og betaler Hr. J., men de Skatter, som af Kal
dets Indkomster nu og herefter bør at udredes, svares advenant 
efter Lovens 11. Bogs 13. Cap. 14. Artic. 

1) Christian Rudolph l\.fiiller var Biskop over Fyens S1ift 1703 - 12 ; Tysker. 
il'ke det danske Sprog helt mægtig. En noget uheldig Efterfolger af 'l'hornas 
K i ngo. 

c~ Fra 1676 1725. 
:~ Fra 1695-1722. 
1) Fra 1701- 21. 
5) Enelim i 1572 fandtes i Pnestegaarclen et Brev, som Otthc skinckell ar 

Bortouffte (paa Falster:>) ha vde utlgivPt Aar 1430 • lyclenclis om en gordtt ij 
Bylderop, som søffren H ansz. !Hl vdij boer, at then horer kircken och prestcnn 
till•. Den har siden svaret til Præsten hvert Aar: 2 Tdr. 2 Skpr. Byg. 28 Punrl 
Smør, l Gaas og 2 Høns. 

• 
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6. End ydermere overlader Hr. Fr. til sin kære Søn Korn
tienden af Nørre Aaby Sogn med condition, at han derimod aarlig 
Tid efter anden, ligesom han det kunde fornøden have, til Afgif 
leverer til sin Fader udi alt 18 Tdr. Rug og 28 Tdr. Byg, godt. 
forsvarlig sundt Korn af det bedste, som kan faaes af Gaarden_ 
Avling eller Tiende-Indkomme, saa og 4 Skpr. Kogeærter. 

7. Sin kære Faders Vaaninger og Værelser holder Hr. J. med 
Tag forsvarlig vedlige. 

Hr. J . Fr. paatager sig alle Præste-Embedets Forretninger. 

Imod alle foreskrevne Poster overlader og overdrager Hr. Frid . 
Al. til sin kære Søn Hr. J . F. efterskrevne, nemlig: 

l. Hr. J. F . nyder af Indslev Sogn paa de 3de store Højtidsdage 
alt Offer, som aarligen gives, intet under-tagendis, som og det 
Offer for Byrd, som til St. Hansdag gives, item alle visse og uvisse 
Intrader, som af bero . Sogn kan falde, saasom Korn- og Kvæg
tiende og andre Accidentser, ihvad Navn de have kunne, de bør 
Hr. J. Fr. i alle Maader at tilhøre. 

2. Saa og desforuden Hr. J. Fr. at tilkomme Skudsmaals Ud
givelse og Ægteskabs-Seddeler udi bem. Indslev Sogn, og nyder 
Hr. J . Frid. deraf Intraderne fra Dato. 

3. Hr. Frid. Al. vil have sig derimod efter kærlig Forening 
forbeholden Annexgaarden, men Mensalbonden Knud Knudsen, saa 
vidt deraf gives, tilhører Hr. J. Fr., undtagen Hovningen . 

4. Efter sin kære Faders Død assisterer Hr. Jørgen efter Evne 
og Vilkaar sine Brødre, i Særdeleshed sin Broder Friderich Fride
richsøn forunder han hos sig fornøjeligt Ophold, som hans broder
lige Pligt og Kærlighed det udfordrm· 1 ) . 

Endelig er imellem os sluttet, at alle forhen gjorte , Contracter 
og Regninger, ihvad Navn det have kan, ved denne Contract her
med skal være døde og magtesløse og ej at komme nogen til 
Hinder i ringeste Maade paa nogen af Siderne, hvorfor vi ikke 
aleneste have ombedet forn. vor kære Provst og Herredsbrødre, 
men endog Hr. Peder Dyrhoff, Sognepræst til Gamborg, og Raad
mand Herman Willer 2 ) i Middelfart med os til Vitterlighed at 
underskrive og forsegle . 

Actum Nørre Aaby Præstegaard d. 12. Januarii Anno 1705. 

»At saaleedis som foran schrefvit staar er udj V enlighed og 
I{ierlighed contraberet imellem mig og min kiere Søn, testerer ieg 
med egen Haand [ingen Underskriftl. 

1) Denne stakkels Broder var jo blind . 
2) Jørgen FrPd.s Svoger. Konerne var Søstre. 
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I faderlig Kierlighed og Sønlig føyelighed saaleedis at være 
luttet bekreffter Jørgen Friderichsøn. 

SaasQID denne contract er lovlig og lovmæssig, saa underskrives 
den og af mig P. Winther. - Iligemaade underskrifvis den af 

Knud Rosen vinge. « 

Ja, det er godt nok! Men den er ikke underskrevet af den 
vigtigste Part, nemlig Sognepræsten Hr. Friderich selv. Hvorledes 
det kan være, ser jeg mig ikke i Stand til at oplyse. Men det er 
jo aldrig gode Tegn, naar der skal Jura mellem nære Slægtninge. 
A.t der har været noget mellem Fader og Søn, kan maaske ogsaa 
skimtes gennem den noget kølige Notits i Kirkebogen: »Den 27. 
April 1716 bleff jordet Sl. Friderich A.lexandersøn. « Han blev 
omtr. 86 A.ar gl. og var Sognepræst her i 56 samfulde A.ar. Nu 
har det jo heller ikke været saa let for Hr. Jørgen at have den 
gamle at forsørge foruden alle de andre. I det følgende » Digt • 
røber han selv sine Følelser i de mange A.ar, han gik som Ka
pellan. 

Forinden jeg anfører dette »Digt«, skal Kirkebogen have Ordet 
for en kort Bemærkning: »Den l. Martij 1720 bleff jordet min 
Søn· Sl. Friderich Jørgenssøn, hensat1 ) i een Eege Kiste. « Her 
mærker man jo dog lidt til Hjertet i det U d tryk: min Søn. 

Men det var ~Digtet « ; det er skrevet i 1721 med en meget 
sirlig Haand paa stemplet Papir til 24 Skilling og stilet til: 

»Stormægtigste Monarch, 
A.llernaadigste Arfve-Herre og Konge l 

Høymægtig Herskere, to Rigers Lyst med glæde, 
Bemandede Regient, som udi Martis Klæde, 
Næst Gud, har skaffet Fred 2 ), til det gerneene gafn, 
Og Frelse, til Behag, med eet ophøyet Nafn: 

Jeg, lidet lyckelig, som paa min Føde-Bane, 
Mig meente best forseet, efter Naturens Vane, 
Har altid været saa som een, der Lycken har 
Afskaaret saadan pasz, som kiær i sidste var: 

1) I Kirken, hvor P ræster, D egne, Selvejere og Møllere havde R et til at 
blive begravede. Denne Uskik blev forbudt ved Forordn. af 2212 1805, • da 
Kongen ikke finder det sømmeligt, at Bygninger. inelviede til det Høieste Væ
sens Dyrkelse, tillige afbenyttes som Giemmesteder for Legemer, der overgives 
til Forraadnelse, og da den fra mindre oplyste Tider nedarvede Skik, at begrave 
de Døde i Kirkerne, ofte har haft farlige Tilfælde, endog Helbreds Tab for de 
Efterlevende, til Følge. « I Ore Kirke staar paa en Tavle over en saadan Grav: 
"Kast ej vor Levning op! • 

2) Den store nordiske Krig endte jo 1720. 
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I mange, mange Aar, i Otte, dertil Tive 
Dend tid jeg tegne maae, med sort vel snart opskrifve, 
Var jeg her Capelan, uhældig Expectant, 
Indtil at Kaldet blev ved Faders Død vacant. 

Min Velfært saa lang fær, og i saa mange Dage, 
Fick altid mangel-post, og am·sag at aftage, 
Ved liden indtægt, mod udgifften, som var stoer, 
Hvorhos altid f01·liis, foruden schonseP ), boer: 

I fire aaringer:L), jeg Sogne Præstes Rente 
Har oppebaaret, som saa langsom var i Vente, 
Men misvext i de aar har meget skrefvet af 
For mig paa reigning, thi de liden grøde gaf: 

Som Krigsstyr 3 ) midlertid for mig er fast forhøyet, 
Og jeg ved sampt i gield og schyld nu dybt nedbøyet, 
Saa allerydmygst .Teg derom nu bede maa, 
At naadig Lindring mig til redning maatte gaae. 

Her Kaldet er saa slet, indkomsten meget ringe, 
Med Sogne-Folcket Jeg om fordeel ej kand tinge, 
Fordi menage, som lang exspectante-Stand 
Min, dem da nock har lært; Jeg let ey ændre kand. 

U-hiulpne Børneftock, og dertil een blind Broder, 
Ddtvinger noch hos mig de tunge Klage-noder; 
Thi de dog hielpes vil, og Klædet ofver alt, 
Som os bedecke schal, det er for trangt og smalt. 

Jeg desforuden med Formynderskab 4 ) belastet, 
Som, udi Sytten aar, stoer afbræck har paakastet, 
Hielp Naadigste Monarch, hielp dog, og vær saa blid! 
Før J eg i Grafven gaar, og har e y længer tid. 

Dend store Gud, som Self er deris Lif og alder, 
Som i Hans Tieneste, til troefasthed henfalder, 
Hand Kongens aar i fred forlænge meer og meer 
At han d sin Lyst og roe paa Herrens godhed seer! 

1) Skaanscl. 
~) Nrmlig s iden Faderens Dod i 1711i. 
3) Krigsskat 
1) Han va1· Formynder t'or sin Kones Broderdatter Karen lbsdattPr Juul. 
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Dend roelig alderdom Gud Ziire saa med Naade, 
At Eders Mayestet, med salig Siæle-Baade, 
Gaar fra det Rige, som her er forgiængeligt, 
Till det, som hisset er, alt uforanderligt. 

Hvor Stoelen dend staaer fast, hvor Kronen ævig varer, 
Hvor Gud till prunch og prall for Thwnen intet sparer, 
Hvor Kongerne gaar frem i megen Herlighed, 
Hos Ham, som Kroner med ald Himmel-Salighed. 

Nørre Obye Præstegaard, 
den 4~ Martii 

Hvileket allerydmygeligst 
forynsches 

Ao 1721. af Eders Kong!. Maytes 
Allerunderdanigste 
Arfve-Undersaatt 

Jørgen fridt>richssøn, 
Evangelii Tiennere for de Menigheder 

i Nørre Ouhye og Indslef 
udi Vendtz Herr~d udi Fyen. 

Ansøgningen har følgende Paategning : 

»Velædle og Velbyrdige H r . Justitz Raad og Amptmand saa 
og Velædle og Høyærværdige Hr. Biskop! 

Udi Indsluttede giør Hr. Jørgen Friderichsen udj Nørre Oubye 
Allerunderdanigst ansøgning om Moderation udj hans Krigsstyr; 
Thi ville Hr. Justitz Rl:lad og Hr. Biskopen behage at tage imod 
hans Eed, hvad hans Midler er, hvilcken bør aflægges efter det 
af Hans May_!_ Allernaadigst approberede project og fOL·ventes af 
Dennem attestered med Suppliqven tilbage, tilligemed Underretning 
fra Hr. Biskopen hvad hans Kalds aarlige Indkomster kand ane 
slaas til. 

Vi forbliffve 
Velædle og Velby~ Hr. Justits Raad 

saa og 
Velædle og Høyærværdige Hr. Biskopens 

Tienstvilligste 
Gii.ldencrone o. s . v. 

Rente-Camroeret den 15. Martii A~ 1721. 

Af den Omstændighed, at •Suppliqven « ikke er gaaet tilbage 
til Rentekammeret med Stiftsøvrighedens Attestation, men findes i 
Odense Bispearkiv (Rescr. m. m. 50f1721). slutter jeg, at Hr. Jørgen 
ikke har dristet sig til at aflægge Eden og give sig selv Fattig
doms-Attest og altsaa ikke haft noget ud af sin Ansøgning. 
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Det har sikkert heller ikke knebet saa stærkt for ham, son: 
han skriger til. Han fik i 1712 en god Arv efter sin Svigermoder 
Der findes i Nationalmuseet et Sølvbæger 1 ) med matterede Side: 
og Indskriften : Jørgen Friderichsen. - Margrethe Hansdaatte: 
Juli. - 1714. Og han kunde den 5f12 1735 indberette til Bi
skoppen, »at ieg den 16. November næst afvigte har solgt og af
hændet til Høyædle og Velbaarne Frøken Sophia Amalia Reets 
boende i Asperup Sogn j W endsherred, d end mig forhen tilhørende 
Nørre Oubye Kirche. Forbliver med allerydmygst respect Hø-
ædle og Høyærværdige 

Hr. Biscop, 
Høygunstige Patron, 

Deres 
allerydmygste 

ti enere 
Jørgen Friderichssøn. « 

Naar man .har Sølvbægere, Kirketiender, et Præstekald til 30C 
å 400 Rdl. , Tienden af 364 Tdr. 7 Skpr. 1 Album Hartkorn o 
en Præstegaard "med 10 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdk. 2 Alb. Hartkorn 2 ). 

saa kan man nok taale lidt »Krigsstyr« uden at gribe til »de tung 
Klage-noder « - skulde man synes. 

Den 3. Oktober 1725 blev han desuden Provst i Herredet o 
har faaet sine Indtægter forøgede med den sædvanlige Provsteløn : 
l t Td. Byg af hver Kirke. Forøvrigt var det Skik, at man ti: 
Provst valgte den ældste Præst i Herredet; Jørgen Frederikser; 
var 62 Aar den Gang. 

Det blev da nødvendigt for ham at faa en Medhjælper, o 
Peder Hansen Lunde fra Lunde Præstegaard i Nordfyen blev Ka
pellan hos ham 27/ 6 1729. Han fik 10/ 2 1736 Successionsret o 
blev den 27. August 1737 gift med Præstens Datter Anna Bar
bara, der da var 29, han 41 Aar. 

Nu blev der igen lidt livligt i Huset, idet der kom 4 Smaa
piger. Der var ellers ved at blive lidt tomt omkring Provsten. 
1730 døde først hans Broder Absolon paa Bubelgaard, dernæ . 
» bleff den 13. Februar 1730 Præstens SI. Hustrue Margrete Hans 
Datter Juul jordet« . 1740 døde den blinde Broder Frederik, 7 
Aar gammel. Og af de 13 Børn var mindst de 6 døde, 2 Døtre 
gifte og 2 Sønner i Embede: Hans Juul Jørgensen Aabye ble> 
Sognepræst i Svanninge 17 42, og den yngste af hele Flokken Pe
der Jacob Aabye Sognepræst i Guldbjerg-Sandager, senere i Særsle>. 

1) Skænket til Museet 1852 af Historikeren, Conferensraad Vedel Simonse 
til Elvedgaard, som var af Slægten. 

~) H ans egne Opgivelser i 1740. Til Sammenligning tjener, at f . Eks. Skeb. 
og Otterup Præste-Embede var paa 2 a 300 Rdl. Pengene var jo den Gan~ 
meget mere værd end nu om Dage. 
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_r han døde 11/ 4 1804. Om ham gaar der en Mængde » Histo
<, han var original, vittig og en vældig Jæger. 
>Onsdagen d. 8. Januar 1744 var Hr. Peder Jacobs hiemrne

.:.i:e Barn kaldet Henrich jetta Margreta i Kirche [Særslev]. Hans 
s:er Hr. Peder Lundes Kiæriste fra Nørre. Aaby bar det. Fad

-=-e: Hr. Peder Lunde, Hr. Hans J·uul fra Svanninge, Monsr. 
~eby paa Margaard, Hr. Hans Hvids Kiæriste fra Eilbye. « 

• ."rslev Sogns Kirkebog.) 
Provst Jørgen, der paa det Tidspunkt var over 80 Aar gammel, 

p altsaa ikke med til Barnedaaben hos denne sin Hjertesøn, men 
tte blive hjemme i Nørre-Aaby sammen· med sin Datter Jomfru 

- en Juul og 4 smaa Jomfruer Lunde. 
Men i mere end en Henseende fik denne Daabsfærd til Særslev 

~d t i Vinterens Hjerte Betydning for ham. Ikke 3 U ger efter 
a han skrive - eller lade skrive i Kirkebogen: »Den 27 . Ja

-~·ij 1744 blef begravet Sl. Hr. Peder Lunde, som boede i Nørre 
- bye Præstegaard, og blef begraven i Kirchen.« Hvad der nu 
-~ere skete, vil jeg fortælle med Biskoppens Røst. 1 hans Copi -
•Jg 1743- 45, nu i Landsarkivet i Odense, findes Afskrift af en 

3ække Skrivelser, først milde og medfølende, saa efterhaanden 
~rkere og bestemtere. 

Til samptl. Sogne -Præsterne i W end s Herred! Da mig af 
?rovsten Hr. Jørgen Friderichsen er tilkiendegivet, at hans Adjunc-

og Medtiener Hr. Peder Lunde ved Døden er afgaaet, og den 
;amle Mand formedelst hans høye Alderdom og Svaghed ikke Selv 
01nd forrette enten Præste- eller Provste-Embedet, saa ville D. V. 
_ atage sig alternative 1 ) at forrette Præste-Embedets Forretninger, 
..::~ dtil den gamle Mand kand blive en anden Adjunctus og Medtiener 
eskikket; Hvad Provste-Embedet angel., da ville D. V . sammen

:ræde og udvælge en Vice-Præpositum, som kand forrette Provste
Smbedet, indtil den gamle Provst enten ved Døden afgaaer eller 
lideles resignerer, da igien i Provste-Embedet fuldkommen at suc-
edere, og haver da saaledes at indrette Deres Vahl, som H. M.~ 

illern . Rescript om Provste-Vallet dicterer, og indsende mig Deres 
ota skriftlig under Forsegling. Herudi beder ieg, De ingen For

sømmelse ville tage, men strax efterkomme det, paa det intet enten 
· Provste- eller Præste-Embedet skal blive forsømt . 

Odense, d. 22. Januar 1744. Jeg forbi. 
C. Ramus :! ). 

1) Skiftevis, efter Tur. 
2) Christian R., Biskop fra 1732- 62, var Nordmand; • har efterladt sig et 

priiseligt Eftermæle for hans Retsindighed, Aarvaagenhed og andre en Biskop 
prydende Dyder; i hans Alderdom blev han plaget af den sorte Stær, som be
tog ham hans Syn, hvilken han Joel afstikke, hvorved han igien saavidt blev 
restitueret, at han selv sit Embede kunde forrette. . . Han var især berømmelig 
af sin GoclgiørenhE'cl mod Fattige.• Bloch og Næraa : Den fynske Gejst!. S. 21.7 f. 
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Samme Dag afgik denne Skrivelse: 

Til Provst Fri d erichsen! 

Det giør mig hie~·telig ondt af D. V. Skrivelse af 20. hu· 
at erfare, at Deres gode Sviger-Søn, den ærlige og retsindige Gu 
lVIand Hr. Peder Lunde ved Døden er afgaaet, og condolerer i
D. V. at De udi Deres høye Alderdom og Svaghed skulle rrlli: 
ey alleene en kiær Sviger-Søn, men endog en saa trofast Me 
arbeyder; og som ieg vel veed . D. V. ikke kan d bestride en 
Provste- eller Præste-Embedets Forretninger, saa har ieg m
denne Post tilskrevet samptlige Herredspræsterne et Circulair-Brt' 
at de alternative skal assistere D. V. i Præste-Embedets For 
ninger, indtil De kan faae en anden Adjunctum og lVIedtiener; _ 
hvad Provste-Embedet angl., da at vælge en Vice-Præpositum, 
kand assistere Dem i Provste-Embedet; Imidlertid er det fornød 
at D. V. er betænkt paa enten at kalde sig selv en Personel 
pellan, eller og at anmode Kirke-Patronen, som det nu tilfalder 
kalde, at beskikke Dem en Adjunctum, som kand assistere De 
medens De lever, og efter Deres Død succedere Dem i Kald 
Herom ville De med allerførste give mig Deres Tanker tilkien 
og tilmelde mig, hve.m det tilfalder at kalde Præst til Deres Sogn 

Odense d. 22. Januar 1744. Jeg forbl. . . 
C. Ramus. 

Til Cancellie-R. Brun 1 ) til Holsegaard! 

Paa Hr. Cancellie-R. meget ærede af gaars Dato meldis -
tienstl. Giensvar: At Capellanen og Vice-Pastor for Aabye og In 
lev lVIeenigheder ved Døden er afgaaet, er mig vel bekiendt, 
da Sogne-Præsten Hr. Jørgen Friderichsen formedelst Alderd 
og Svaghed ikke selv kan betiene sit Embede uden Hjelp af -
Capellan, har ieg og strax tilskrevet ham, at han skulde være 
tænkt paa at foreslaae en duelig og skikkelig Person igien til P 
sone! Capelian og allerunderd. anholde om H. M~ allernaadigs: 
Confirmation derpaa; Thi saa længe der ikkun skal kaldes pm·so 
Capellan, tillader den kongl. allern. Forordning Sogne-Præsten S 
at foreslaae saadan Person; men skulle ham sættes en Adjunc 
til Vice-Pastor med succession til Sogne-Kaldet, tilfalder det d 
Kirke-Patron at kalde, som har jus vocandi; Og da Provsten E 
J. Fr. ikke længe kand være uden Medhielper, er det høyst f 
nøden, at den Sag bliver afgiort. 

Odense d. 14. fehr. 1744. Jeg forbl. .. 
C. Ramus. 

1) Han ej Pcl c AnnPxPt lmlsl evs J(iri<Ptie mlt>. 
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Til Oberstl. Gersdorff til Kiærsgaard! 

Et af D. Velbaarenhed paa Deres Søns Hr. Leutnant Gersdorffs 
::ne udgiven Kaldsbrev af Dato 7. May [?) sidstafvigte til en 
-rson ved Navn Julius Troile paa Nørre-Aabye og Indslev Sogner, 

mig til allerunderd . Erklæring fra det kongl. Danske Cancellie 
sidste Post tilsendt; Da ieg nu ikke tvivler paa Hr. Oberstl. 

sin Søns vegne maa have Rættighed til at kalde; men det er 
ubekiendt, om Eyeren af Indslev Kirke Cancellie-Raad Bruun 

.rimod kunde eller vilde giøre Exception, saa ville Hr. Oberstl. 
~d forderligste tilmelde mig, om Sagen imellem Dem og Cancel
raad Br. herudi i Mindelighed var afgiort, paa det ieg derefter 

de indrette min allerunderd. Erklæring til H. M.!.. 

Odense d. l. April 1744. Jeg forbi. .. 
C. Ramus. 

Til Studiosuro Julius Trolle! 

Da mig fra det kongl. Danske Cancellie til allerunderd. Erklæ
g er med sidste Post remitteret en af Dem til H. M.!. indgivne 

llerunderd. suppliqve om allern. Confirm. paa et Kaldsbrev udgivet 
-:1 Dem af Hr. Oberst!. Gersrlorff til Kiersgaard paa succession til 
_;ø rre-Aabye og Indslev Sogners Præste-Kald efter nuværende 
3<>gne-Præst, og De nu selv veed, at Deres Person er mig gandske 
:.bekiendt, og ieg altsaa uden Kundskab til Dem intet kand er
·lære, saa ville De med forderligste indfinde sig hos mig her i 

dense og medbringe troværdige attester saa vel fra de Principaler 
:)e maae have conditioneret hos, saa og Deres attestata fra Uni
•ersitetet og testimonia fra Provsten og Herreds-Præsterne. hvor 

e har opholdt sig, at ieg derpaa kand sende min allerunderd. 
Erklæring paa Deres Ansøgning. 

Odense d. 1. April 17 44. J eg forbi. .. 
C. Ramus. 

Allerunderdanigste Erklæring Paa Studiosus Julius Trolie hans 
Ansøgning af d. 14. Mart. 17 44 om Confirmation paa det til ham 
af Hr. Oberstl. Gersdorph til Kiersgaard paa sin S~<~ns vegne ud
givne Kaldsbrev paa at være Sognepræst for Nørre-Aabye og 
Indslev Meenigheder. 

Med Nørre-Aabye og Indslev Præste-Kald har det denne Be
skaffenhed : Kaldet er endnu ikke vacant; men da Sogne-Præsten, 
som er en gammel og udlevet Mand, har i nogle Aar tilforn haft 
en personel Capellan, som nu for kort Tid siden ved Døden er 
afgaaet, og samme havde Exspectance paa Sogne-Kaldet efter nu
værPnde Sogne-Præstes D0d; men da Capellanen nu ved Døden 
er afgaaet, har Oberst!. Gersdorph til Kiersgaard, som Eyer af 
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Hoved-Kirken, udgivet denne vocation til Supplicanten Julius Tro 
hvorimod Eyeren af Annex-Kirken, Cancellie-R. Bruun til Hol:: 
gaard skal vel have indgivet indsigelse i D. k. M~ danske C 
cellie; men efter Oberst!. Gersdorphs Beretning samme sin Irr
sigelse igientaget og tilbagekaldet; - saa ieg veed da ikke, d
kan være noget at erindre imod den Rettighed, som Oberst!. 
paa sin Søns vegne har haft til at udgive vocationen; Den 
Oberst!. G. af mig indhentede Forklaring herover følger herhos 
originali til D. M~ allern. Eftersiun . Hvad den vocerede Per 
angl., da har ieg og nøye erkyndiget mig om hans Væsen og F 
hold, og selv erfaret hans Gaver til Prædike-Embedet, og da -
finder, at band har opbyggelige og gode Gaver til Prædikestoel 
og er saaledes grundet i hans Lærdom, at ieg haaber, band ka 
være Meenigheden til Opbyggelse, har og gode attestata om hru:. 
Levnet og Forhold, saa vel fra Universitetet i Kiøbenhavn /: s 
herved følgende Testim. academ. udviiser :/ som og fra GeistiL 
herlen, i hvis Meenigheder band tid efter anden har opholdt s· 
Thii indstilles hans allerunderd. Ansøgning til D. M~ allern. R
solution. 

Odense d. 11. April 1744. C. Ramus. 

Saa gik Sagen glat i Orden: Troile blev den 5. Juni udnæ 
til personel Kapellan med SuccE>s>;ionsret og ordineret den 31. J 
Og saa flyttede han omtrent 28 Aar gl. ind i Nørre-Aaby Præs
gaard til den skrøbelige gamle, som endnu ikke havde forvund 
Tabet af sin Svigersøn, som i 15 Aar havde været hans Mec. 
hjælper. Desuden var der i Huset denne Svigersøns Enke An 
Barbara, 36 Aar gl., med 4 Smaapiger: Sophie Amalie, Else Mari
Margrethe og Lisbet Cathrine Lunde, henholdsvis 5, 4, 3 og 
Aar gl., .samt Jomfru Karen Juul Aabye, 34 Aar gl., som ogs 
var Provstens Datter, saa vidt jeg kan forstaa. 

Der var altsaa flere Muligheder for en 28-aarig Ungkarl. D 
mest nærliggende var den, at han var bleven girt med Enken m 
de 4 Børn. Saaledes plejede man paa den Tid at sørge for -
stakkels Præsteenker, der ellers ved deres Forsørgers Død st 
ganske uden Eksistensmidler. Pensionsvæsenet var ikke rigtig 
Orden for deres Vedkommende. En Notits som denne i Midd 
fart Kirkebog kan give et lille Indblik i dette Forhold: »Den ~ 
Augusti 1712 [begravet] een fremmet Præste-Enche ved Nafn Me 
Laursdatter Leechhcif [?], som omkom sig self her i Stranden v 
ByPn v-formodentlig i hendis Alders 24 Aar formedelst Raseri j. 
Ved »Raseri « skal rimeligvis forstaas: Sindssygdom. 

Men der blev nok ikke Plads for Elskovs Sværmeri, hverk 
med den 36-aarige Enke eller med den 34-aarige J om fru Kare:. 
Bispens Copibog melder om noget ganske andet. 
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Til Provst Mejer P) 

Hvad den gl. Provst i Nørre-Aabye velærv. Hr. Jørgen Fride
nsen for mig har andraget angl. en Ligning imellem ham og 
s personel CapeHan og med tiden blivende successor Hr. Julius 
lle, ville D. V. af indesluttede fornemme, hvorefter De ville see 
vsten med Hr. Trolie saaledes forenet, at den gamle Mand kand 
blive i Præstegaarden og saaledes nyde sin tilbørlige Forfl.eg
g og Udkomme, at band ikke paa sin høye Alderdom skal lide 

og flakke om fra et Sted til et andet; Og maatte det Hr. 
l!e forestilles, at han dog, saa længe den gamle lever, ikke kan 

-ees uden som personel Capelian og derfor tnaae omgaaes den 
le Mand med tilbørlig F0yelighed og ærbødighed . 

Odense d. 29. Oktober 1744. Jeg forbl. .. 
C. Ramus. 

Til Vice-Provst Mejer! 

Hvad den gl. Prqvst i Wends Herred og Sogne-Præst for Aa
e og Indslev Meenighed Hr. J. Fr. i indlagte h<ms Memorial til 
cell. Hr. Stiftamtmanden og mig har andraget og forlanget Ville 

. V. selv erfare, men som ieg deraf ikke kand slutte, hvad hans 
!astand er, saa ville D. V. derom erkyndige sig og assistere den 

le Mand i alt hvis [hvad] ræt og Billighed medfører. 

Odense, 16. Dec. 1744. J eg forbi. etc. 
C. Ramus. 

Til Hr. Provst Mejer! 

Af indsluttede ville Deres Velærv. erfare den fortrædelig Stri
ighed, derigien har reyst sig imellem den gamle Provst i Wends 

:=:erred og Sogne-Præst for Nørre-Aabye ·og Indslev Meenighed 
:::r. J. Fr. og hans Personel Capelian og Successor Hr. J. T.; og 

saadant er ikke alleene heel forargeligt for M~enighederne, 
en endog beskiæmmeligt for den heele Præste-Orden; Saa ville 
. V. kalde begge Parterne for sig og alvorlig tilholde den gamle 
and, at band fatter sit sind i Roelighed og efter dend imellem 
m og Hr. T. oprettede Contract forbliver i Præstegaarden og 
tholder sig fra Skiælds og Trussels ord, som er u-anstændigt 
ade for hans høye Alderdom og det Embede, hand har ført, og 

"J blive ham selv til Skade og Fortræd i Tiiden; ligeledes ville 
. V. og alvorligen forholde Hr. J. T., at band omgaaes den gamle 
' and· med saadan Kiærlighed og Føyeligbed, at ham ikke gives 

en. l) Peder Caspersen M., f . 1691, død 1764, Sognepræst Gjelsted-Rørup 1725 
sin Død. Gift med Martha Charlotte Alexandersdatter Scheeby, en Slægtning 

• Provst Frederiksen. 

22'" 
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anledning til Misfornøyelse og fortrydelse, som en saa garnr:.. 
skrøbelig Mand læt kan falde til, og bør derfor den yngre m.· 
Sagtmodighed og Kiærlighed forekomme den Gamle og overb 
med hans Alderdoms Skrøbelighed; og som der berettes, at E 
J. T. skal have ladet indkalde Provsten for Verdslig Ræt, saa 
D. V. tilholde Hr. Tr. at lade saadant Søgsmaal fare, Betænken 
hvor u-anstændigt det er for Præstemænd at føre Proces for ve 
lig Ræt om nogle ubesindige Ord; Thi saadan Sag kand vel 
bedre og anstændigere Maade blive afgjort imellem Dem i Min 
lighed. Jeg forlader mig der til D. V. Dexteritet1

), at De 
ledes afhandler denne Sag, at Parterne kand blive eenige, :. 
argeisen hemmet og ieg blive befriet for deslige fortrædelige Kia"" 

Odense d. 10. Febr. 1745. J eg forbliver etc. 
C. Ramus. 

Til Provst Mejer i Gielsted l 

Da ieg havde ventet, at den forargelige Stridighed imellem · 
gamle Sogne-Præst til Aabye og Indslev Meenighed Hr. J. F. 
hans Capelian og Successor Hr. J. T. ved D. V.s Mediation 2 ) e_ 
min sidste skrivelse af den 10. hujus skulde blevet i Mindelig' 
bielagt, har ieg idag af Sogne Præsten for Særslev Meenighed ~ 
den gamle Hr. J. F .s Søn maat erfare, at D. V.s Mediation er 
vidt frugtesløs afgaaen, at endskiønt den Gamle Mand efter Be 
ning har med grædende Taare afbedet sin Ubesindighed, er 
Hr. J. Tr. af de tanker, at hand vil fortfare med Proces ved ve.:: 
lig Ræt imod den gamle Ma.nd, da paa det at saadan forarg 
om muligt er, kand blive hemmet, saa ville D. V. tilholde Hr. J. 
at opsætte saadan Proces i det ringeste, indtil ieg selv har · 
begge Parter for mig for at forsøge, om de i mindelighed 
forliges; Til den Ende ville D. V. selv møde her i Bispegaar: 
førstkommende Mandag den 22. hujus Kl. 1 Eftermiddag og · 
tilsige Provsten Hr. J. F. og Hr. J. Tr. paa samme tid at ind 
sig hos mig; Til hvilken tid ieg har indkaldt Provstens Søn 
Peder Jacob Aabye for at forsøge, om ikke et mindeligt Fo 
og Foreening imellem Parterne kand treffes, og denne forarg 
Stridighed eengang ophæves, da ieg vidrig fald nødes til at 
drage saadant paa høyere Steder. 

Odense, d. 18. Februar 1745. Jeg forbliver . .. 
C. Ramus. 

Skønt det vel ikke har været. helt let for en mere end 81-
gammel og skrøbelig Mand midt om Vinteren at gøre den l 

1) Behændighed. 
2) Mægling. 

----- -------------
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-:e til Odense paa Vogn, har han dog sikkert indfundet sig til
med Kapellanen (dog næppe i samme Vogn!). Resultatet af 
oppens Forhandlinger blev, at den gamle Provst »resignerede «, 

_ sin Afsked baacle som Præst og Provst og fandt tillige med 
Datter Karen Juul et fredeligt Hvilested hos sin Hjertesøn 
er Jacob Aabye i Særslev. Dog maa han endnu en Gang tage 

Tag med sin tidligere Kapellan, hvorom Vends Herreds gejstl. 
"tsprotokol II, 131 vo indeholder følgende: · 

Velædle, Velærværdige Hr. Mejer, 
Høystærede Hr. Fætter! 

.dt Jeg for Skiffte-Retten effter min Sviger-Søn Sl. Hr. Peder 
_:rnde, som Præstegaarden af mig mod Betaling haffde bekommet 
:en noget Inventario, iche har kundet tilstaae, men benægtet, 

..ig vidende Self noget Inventarium effter min Sl. Fader, som For
nd i Kaldet at hafve bekommet, kand vel billigen undskyldes 

ed Sveckelse af min Hukommelse paa min saa høye Alderdom, 
Jeg er 84 Aar gammel; hvercken er effter min SI. Fader eller 

.lr· Fader, som Skiffte-Protocollen udviiser, holdt noget Skiffte, 
..r vad skulle da i saa Maade være mig ret Eet subsidium memoriæ 1 ) 

Inventarii Annammelse? Icke desto mindre, som Jeg nu, da 
:ilfftet alt for nogen tid er sluttet effter min Sviger-Søn, SI. Hr. 
?Gder Lunde, maae uformodentlig fornemme, at Jeg forhen skal 

fve gifvet Hr. Trolle, min nuværende Capelian og Successor i 
- ::.:a!det, mit Bref med Inventarii Tilstaaelse, hvilcket Bref dog icke 

Jr Skiffte-Retten til eet Beviis er blefven fremlagt; Saa dog for 
i : see min Haand honoreret og Hr. Trolle, saavelsom Successor i 
- aldet, icke hafve nogen Paaancke i dette Kald, skiønt Jeg ey 

k ::ndnu vist kand erindre mig, om Jeg inventarium eller hvor meget 
~ ~ar bekommet, beeder jeg allertienstligst Deres Velærværdighed, 

~~r: :nin Høystærede Fætter, paa mine Vegne. hvorfor band igien maa 

1~ 
1t ;iøre Sig betalt enten i mit Naadens Aar, eller og, om før skee 
~ _;;and ved anden Leylighed, ville see Hr. Trolie som sig Præste

~ li• saarden af SI. Hr. Lundes Arfvinger har tilkiøbt, for inventario 
y~· .. :ornøjPt, enten ved accordt om Penge eller Udlæg in Natura, eff
"t 

1~ :er dend i Herredet saakaldte Provste-Bog, - Jeg forblifver med 
1 

ru: • elsignelses Ønske og flittigst Hilsens formældeise til ædle Kiæ-
reste og fromme Børn Deres Velærværdigheds ~øylærdeHr. Fætters 

Tieostydmyge V. og Tiener 
Jørgen Friderichsøn. 

-aa 
lan!!' Særslev Præstegaard, d. 17. Junii 1745. 

·1) Hjælp for Hukommelsen. 
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Dette blev den gamles Farvel til Nørre-Aaby, hvor ban , 1 
Fader og Farfader havde haft deres Hjem siden omtr. 1630. 
knudret Farvel - man mærker hans Alderdom paa de knudr: 
Sætninger og hans Fejltagelse med Hensyn til sin Alder - -
var ikke 84, men kun 82 Aar, da han skrev dette; og paa 
Retskrivning mærker man, at han er fra en længst forsvu n · 
Tid; en Sammenligning med Biskoppens Stavemaade vil vise de-

Og der er noget vemodigt ved dette Farvel, saasandt som 
er vemodigt, naar et Liv, der vel, som alle andre Liv, er beg:,~ 
med et Barnesmil, ender i en Grimace, en Oldings Grimace. 
maa det erindres, at de B"'ger, hvorfra disse DokumPnter er h 
tede, kun er en Slags Slamkister : de gemmer kun Vidnesbyrd· 
om de daarlige Sider hos Menneskene. Det er jo alle Retspr -
kollers triste Indhold. 

Der var jo rimeligvis ogsaa en hel Del g o d t at sige om · 
gamle Provst, men jeg er ikke i Stand til at sige mere, end ~: 
er. Hvad han har udrettet som Præst her i mere end 56 A: 
hvad han har været som Familiefader, hvor ofte hans Hjerte '"' 
skælvet i Glæde, Sorg og Forventning - hvem kan sige n = 
derom nu? Det er gemt hos »den gamle af Dage «. 

- Til Slut blot dette: Kirkebogen for Særslev Sogn mel· 
kort og godt: »Fredagen d. 22. Martij 1748 begrafves Prov~-
Hr. Jørgen Friderichsen i Aabye Kircke.« Han er altsaa ble -
kørt til Nr. Aaby og baaret ind i den Kirke, hvori han for 
længe, længe siden var bleven døbt. Der har hans Farfader 
ancter ChristPnsen og hans Fader Hr. Frederik Alexandersen 
til fra Epitafiet paa Væggen, medens hans Kiste sænkedes 
under Gulvet. Og lad os haabe, at ikke Stedets Præst Hr. J · 
Trolle, men den gamles Hjertesøn Peder Jacob har talt derin 
og at han har haft et godt og kærligt Ord at sige om sin ga::.. 
Fader. 
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