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H. M. Hcnriksen.

eget Navn og hedder Kjellerupgaard, rimeligvis fordi den

har ligget for sig selv ad Kfellerup til, maaske er det den

Gaard, Leerbech siger, der før hans Tid har ligget i
Knud-Høie Mark.

Paa Svenskekrigens Tid beboedes den af Lyche Poul-
sen, der tik dens Hartkorn nedskrevet ira l3 til 4'lr Td.
Lyche Poulsens Søn Niels Lpkkesen havde Gaarden indtil
1720. En Særegenhed ved Kiellerupgaard var, at me-
dens Lombierge ellers havde .fordtællesskab med Brang-
strup. (l Kirkebogen indtil 1784 Brandstrup) havde Kjel-
lerupgaard tillige Jord sammen med Ringe Bymænd. Som

et Minde tra Tiden før Jordfællesskabet hed et Stykke at

Ringe Bymark, Lombjergepart, det blev ved Udstekningen
frataget Gaarden til Skoleiord tra Svdsognets Byer. Denne

Gaard, der altsaa havde Navn etter een By og jorder
under 2 andre, blev 1720 fæstet al Kristcn Jørgensen,
hvis Søstr-r Maren hoede paa Bakkegaarden i Sønder

Højrup og siden skal omtales. Kristen .førgensen gittede

sig straks med Dorthea Andersdatter fra Rynkebv Skov-
gaarcie, hvor Faderen Anders Knudsen f. I 649 + 1725,
og siderr Broderen Knud Andersen var Fæstere. Kristen

.førgensen og Dorthea havde to Døtre. Anna lødt l72l
og Maren lødt 1724, de blev beggb to holdt over Daa-

ben al Præstekonen. Præsten Henrik Fabers (d. e. Smeds)

Farfader havde været Smed i Søllinge, der er Nabosogn
til Sdr. Højrup, hvor Kristen Jørgensen vist nok var tra,

Maaske der har været Slægtskab mellem ham og Faber,.

siden han hver Gang henvender sig i Præstegaarden. Men

det var iøvrigt et godt Middel til at faa Præstegaardens
gode Aand ført over paa Børnene, og det har Kristen

.førgensen altsaa ønsket. Fra Kirkebogen laar vi et godt
Indtrpk af den Aand, der besjælede denne Præst. Medens ad-
skillige Præster i de Dage ofte glemmer at føre Kirke-
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H. IVl. Henriksen.

have staar Fadder, og Provsterne i Svindinge æres med
at døbe de to næste Sønner; men ogsaa Folk med simple
Navne som Rasmus Hansen f ra Volstrup findes blandt
Fadderne.

\red den anden Sons Fødsel skriver han : ,,Gud give
ham sin Aand og Naade, saaledes at gaa denne onde

Verden igennem, at han maa findes ustratfetig paa vor
Herres Jesu Kristi Dag !"

Efterhaanden som Krigens Ulykkesaar glemmes, bliver
Præstens Syn lysere, og ved en tredie Søns Fødsel

skriver han: ,,Gud, som skabte harn i Moders Liv og
drog ham af sin Moders Liv, han give ham sin Aand og
Naade i dette Liv og omsider sin Glæde og Salighed
efter dette Liv. Det føre og gØre Gud for .fesu Kristi
vor Frelsers Saliggørelses Skyld." Denne Søn omkom
Iti Aar gl., da han vilde ride en Hest til Vands iRinge
Sø I baade Drengen og Hesten druknede.

Saadanne Toner om Guds Styrelse og Jesu Frelse har
der altsaa lydt i Kristen Jørgensens Dage, naar Bønderne
santledes i Kirken til Søndag og til Fest.

Kun i5 Aar sad Kristen.førgensen paa Kjellerup-
gaard, saa dode han pludselig og lrlev begrarret den 5.
Maj 1725.

I Boltinggaards ældste Skifteprotol finder vi neden-

staaende eiendommelige Aktstyrkke skrevet at Oberst
tlielke Kaases Foged og Skifteforvalter, Rasmus Pedersen,
paa hvis Gravsten i Ringe Kirke Herskabet siden skrev:

,,Han var sit Herskab en trotast Tjener". En gammel

Mand, som ieg har spurgt, sagde: ,,Han var en Satans

Keltring". Det følgende Stykke viser, at han ihvert
Fald ikke var nogen vellærd Tjener.

,,Efter som Gud den almægtigste haver Bort Kaldet
den Sl. Mand af Kiellerupgaard, Nat'nlig Kristen Jør-
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H. M. Henriken.

Er vi da saaledes, som Skrett'et staar, udi ald \/en-
lighed med \Ierandre sluttet og for Enede, saa dette

a[ os Samtlige udi ald Venlighed Sluttet og forenet

og Egenhændig bekræf ter som Rette Sletninger

farbrødre og lor Mynder: Nafnlig Anders Jørgensen
og Peder -f ørgensen boende i Pederstrope; og til Vit-
terlighed bedet disse tfuende Mænd og til Vitterlighed
med os at underskrit'e: Nafnl Peder Villadsen Moller
og -fens Frandsen Skolle rllæster i Ringe.

Anclers A. I. S. Jørgensen. Peder P, V. S. Villadsen,
Møller.

Peder P. I. S. .lørgensen. .fens I. [j. S. Frandsen,
Skolle Mæster i Rin ge.")

Det ser ud som om Skolemesteren ikke kan skrive
sit eget Navn, siden han ligesom Bønderne nøies med at

tegne Forbogstaverne inde imellem de at Fogden paatorte

Navne. Dette er dog slet ikke Tilfældet, det er Skrive-
ren, der har lagt det saaledes til Rette, og saa under-

skriver Jens Frandsen, som det da ordentligl'is bør gøres.

Dette var ofte Tilfældet endnu over Hundrede Aar senere;

Jens Frandsen har endogsaa undertiden tørt Skifteprotokollen,
saa han kan helt vel skrive. Han er en at de tørste Lærere

ved Boltinggaards Skole, som Anna Helvig v. d. Kuhla

1704 oprettede i Ringe (den nuværende Organistskole)
og som den næste Frue paa Boltinggaard Anna V'ind v'.

d. Kuhla 1737 tillagde, som det hedder, den gode Løn

af 20 Rigsdaler aarlig for at holde Skole og 20 Rigs-
daler for at spille Orgelet i Kirken. Man sludser over

Udtrykket den gode Løn, 40 Rdl.; men naar vi saa be-

*) Jeg har forsynet Stykket med Tegn, der ganske mangler
i Originalen,
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t0 H. M. Henriksen.

var der paa Erik Madsens Tid Tegn til, at Herremanden
paa Boltinggaard vilde henregne den til sit Fæstegods. Der-
tor gjorde Erik Madsen allerede 1720, da han endnu kun

var 57 Aar gammel, Skridt til at sikre Gaarden for sin

Søn, Mads Eriksen ved at give ham Skøde, og nu be-
gyndte der en spændende Kamp mellem Herremanden og
Bonden, den sidste Kamp paa denne Egn, men ingenlunde

den første; mange at den Slags Kampe er nok gaaet for-
ud, før al Egnens .ford blev Herremandens. Erik Madsen

havde den middelalderlige Bondes ranke Ryg, og hans Rettig-
heder var ikke til Falds, det koste, hvad det t'ilde. Kam-
pen begyndte med, at General Bjelke Kaas til Bolting-
gaard lod sin Sagfører Lorentz Pedersen møde paa Her-
redstinget i Gislev tor at nedlægge Protest mod at Erik
Madsen udstedte Skøde paa Gaarden. Erik Madsen har

kunnet baade læse og skril'e og var seh, mØdt paa 'linge

og fremlagde følgende Dokumenter, der trods deres høie

Ælde omhyggelig maa have været gemt derhiemme.

I Kongelig Befaling f ra Chr. lll af 1558, at Niels

Hvid maatte eie sine tvende iordegne Bondegaarde

i Brangstrup med I Plovs Brug.
2 Et Tingsvidne at Herredstoged Niels Hvid i Brang-

strup at 6. Februar I 601.
3 Et Skøde til Niels Jensen paa samme Gaard ting-

læst ved Herredstinget l$42.
.l Et Skøde til Niels Jensen og Hustruen Anne Jør-

gensdatter, tinglæst 1649.

5 Et Ditto til Mads Eriksen fra Lørup, som nu blev
gitt med Anne .førgensdatter, tirtglæst 1660.

6 Et Ditto fra Mads Eriksen til hans Son Erik Nlad-

sen tinglæst l6[)0
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l2 H. I\,l. Henriksen.

Højesteret, men begge Steder bekrættes Underretsdommen,

,,at Erik Madsens Gaard er en ret jordegen Bondegaard".
Alligevel gik det haardt ud ot'er Erik Madsen, dette

var nemlig en meget kostbar Historie. Højesteretssags-
tøreren havde alene faaet 40 Rigsdaler, som var en god

Part af Gaardens Værdi. Paa Boltinggaard er man da

ogsaa klar over, at tilstrækkelig mange af den Slags

Sejre snart skal gøre det at med den stædige Bonde.
Generalen griber saa til det gamte Middel at fortolge ham

for utorsvartig Skovhugst.
Erik Madsen havde et Skovmaal i ,,Code Skov" r'ed

,,Code Banke", hvor han havde Ret til at hugge Gærdsel.
En Dag kommer Erik Madsen ned i Skoven og ser til
sin Fortærdelse, at en 8r/r Tomme tyk Eg er blevet hug-
get og de 3 Alen af Rodenden afsavet og bortført. Han

skynder sig til Boltinggaard og melder, hvad ltan har set,

men de svarer ham ligegyldigt: ,,Det ved vi godt". Ikke
des mindre indstær'nes nu Erik Madsen for Retten og
anklages tor at har,e hugget Egen samt 42 unge.Ege,
saa tykke, at de kunde bruges til Kr,ægklove. Erik Mad-
sen tilbyder at aflægge Ed paa sin Uskyldighed, og Sy.

net, der afholdes i hans Caard, finder intet Spor af Ege-
træet. Denne Sag skulde synes ligesaa oplagt som den

torrige, men alligevel kommer Dommeren til det ejen-

dommelige Resultat, at da den indstær,nte ikke kunde
paavise Cerningsmanden, var han i Henhold til en gl.
kongelig Forordning pligtig at erstatte Egen med I ()

Rigsdaler og betale 4 Rigsdaler i Sagsomkostninger.
Det var mere end een god Hest for en 8 Tommers Eg.
lntet Linder, at Erik Mandsen fandt baade Pris og Moti-
vering urimelig og lod Sagen gaa til Landstinget. An-
gaaende de ganske unge Ege tandt Synsmændene i Erik
Madsens Gaard 3-4 Stk. Egetræ, der kunde bruges
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klærede imidlertid paa Herskabets Vegne, at han havde

Øvrighedens Bemyndigelse, og at der ihvert Fald intet
kunde r'ære til Hinder tor at lade Vurderingsmændene
fortsætte. Der fortsattes nu i den følgende Tid med

Sterreboets Opgørelse, og hver Ugedag maatte Arvin-
gerne møde iRetten om de 12 Ege, de bad saa minde-
ligt om, at Sagen nu mratte falde, da de ikke kunde staa

til Regnskab for, hvad den atdøde havde gjort, og som

de ikke kendte noget til. Men det kunde Herskabet
ingenlunde gaa ind paa, den afdøde havde r'æret saa pro-
cessyg og besr'ærlig en Fæster - de bruger stadig trods
alt clette Udtryk - at Herskabet maatte kræve Erstatning
for den Skade, han havde voldt det. .Arvingerne fik i

disse Uger at føle, hvor spildt den hele liamp for deres

Ilet havde været, dq var trods alt i Bielke Kaases og
Lorenlz Pedersens Klør. De 40 Rigsdaler til Højesterets-
sagføreren l'ar laante, og Processen om Egen vilde og-
saa koste meget. Der var kun Ruin og Herskabels Had

i Udsigt, men dette l'ar ikke ligegvldigt mere, thi Dat-
teren Karen Eriksdatter var nu konrmen ind under Bol-
tinggaard. Hun havde r'æret gift med nylig afdøde Hans

Nielsen i en Caard der i Byen, som nu er udtlyttet og
hedder Dyrtlund. Hendes Caard harde tra gamnrel '[id

hørt til Hvidkilde. Og det var tydeligt nok for at faa

Ram paa Fanrilien, at Bjelke Kaas i August 1126 købte
denne Caard, medens de to andre Caarde der i Byen
bley ved at høre under Hvidkilde indtil 1710, da de til-
ligemed det øvrige Hvidkildegods del paa Egnen købtes

til Fiellebro. Det ærgrede da Generalen rneget, at han den-

gang ikke havde Raad til ogsaa at kobe dette Bondegods, og
han drillede derfor med at torbyde de np Hovbønder fra
Bolteskov at benytte Stien over Boltinggaards .lorder til
Fjellebro, hvilket førte til en Proces med Fjellebros Ejer.

Paa et Tidsptrnkt, da der ellers ikke solgtes Fæstegods
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l6 H. l\{. Henriksen.

højvelbaarne Frue Anna Vind r,'. d. Kuhla, der ellers iklie
pleiede at bære Børn i Kirke tor Bønderne, og sammen

med hende er alle Erik Madsens Sønner indskrevne som

Faddere. At Tilbudet om denne Naade skyldtes Fruens
gode Hjerte er ligesaa sikkert, som at man fra den Dag
følte sig mere tryg paa ,,Dyrelund".

Erik Madsens og l(aren Eriksdatters Gaarde lignede
nøje hinanden, de tire Længer var paa hver l8 Fag. Det

smalle Stuehus var gjort rummeligere ved en Korsbvg-
ning ud i Haven, her fandtes en stor Stue, kaldet l(ors-
stuen. Saaledes saa Erik Madsens Gaard allerede ud

I 649, kun at den ene Lade da var nedtaldet og kunde

opbygges tor 5 Rigsdaler pr. Fag, ialt 90 Rigsdaler.
Naar man paa Boltinggaard saa noie vaagcde over Hug-
sten i Skoven, at Bonden kunde komme i Forlegenhed,
hvis der i hans Gaard tandtes Træstpkker saa ty,kke, at

de kunda bruges til Kvægklove, saa forstaar vi, at Brænd-
selet har r,æret linebent. Man havde derior en ,,liden
\/interstue", hvor man altsaa pakkede sig sammen om

den sparsomme Kvas- og Tørl'eild. Det tog Tid i de

Dage at faa et Svin fedet, der tandtes nemlig i ,,Dyrelund"
ved Hans Nielsens Død 2 Galte paa 3 Aar og 4 Palte
paa 2 Aar, og naar disse saa engang i et godt Olden-
aar blev fede, skulde der spares paa Flæsket. Et Hun-
dredaar senere vaagede Husmoderen paa Kfellerupgaard,
der endda var et godt Madsted, nøie over, at Folkene

ikke bed al Stegetlæsket, det skulde suges op. (Sml.

Side 19.)

Det var altsaa Hans Nielsens og Karens Eriksdatters

Søn, Erik Hansen, som 1746 giftedes ind paa Kjellerup-
gaard. Man maa antage, at han ligesom Morfaderen har

kunnet skrive, og han har vel ogsaa gaaet i Bottinggaards
Skole. Hans Søn Hans Erlksen t. 1753 skriver en Haand,
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den ved sin Akkord med Ringepræsten, men alligevel kom

Præsten i Ryslinge og tog Tiende in Natura. For at

blive fri for dette undlod Jesper Hansen en Tid at saa

Jordstykket, men derved gik han altsaa selv Glip at Korn-
udbyttet, og da Slægtens Tiilid til Retten jo havde faaet

et slemt Knæk, solgte han -lorden til Naboen paa Vester'-

led, (nu Vestergaard) i Stedet lor at føre Sagen igennem.
Efter Bielke Kaases Død overgik Boltinggaard til Cene-

ral Eicksted, der har stor Fortjeneste at Kronpris Frede-
riks Opdragelse, men som ganske overvurderede Bolting-
gaards Herligheder, saa han anvendte hele sin Fornrue

til det pragtfulde Gravkapel i Ringe Kirkes Korsskib,
hvor Herskabets Pulpitur hidtil havde været. Derved var
det af Bjelke Kaas oprettede Fideikommis ruineret.

Straks efter Eicksteds Død l80l blev det torgældede
Gods bortsolgt for at redde en F-ideikommiskapital. De nv
Ejere vilde bare tjene Penge; de udstykkede Gaarden, cle tog
Ringe Kirkes liostbare Blytag og gav den et Tegltag i Stedet,

og de solgte Bondegodset til Bonderne. Ogsaa det pragt-
fulde Kapel \/ar nær blevet giort i Penge af de misfor-
nøiecle Arvinger. At det iklie skete kan vi vist noli
takke Pastor Leerbech tor. Dette kostbare Cravminde
er nu ikke alene en Pryd ior Ringe l(irke, men det blev
altsaa tillige Anledningen til, at Bonderne i Ringe Sogn
paa et saa tidligt Ticlspunkt kunde taa deres Caarde til
Kobs. - 75 Aar etter Bielke l(aaes Sejr over Erik Madsen
sad da dennes Efterkonrmere som Selvefere baacie paa

Caarden i Brangstrup og p^a Kjellerupgaard. Disse
Gaarde havde r'ed Udstykningen laaet Jord i linud-Høje
Marken.

Fra 1785 var IIans Eril;sen Mand paa Kjelierupgaard.
1790 giitede han sig med Ane Kristensdatter, hvis Fader
Kristen Rasmussen var Fæster paa Nr. 7. den ene a[ de
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havde maatte bortbytte sin Gaard med et Hus i Herringe,
var Folk ondskabstulde nok til at sige, at det var, fordi
de havde vraget de tørrede Æbler og Pærer og spist
Svedsker og Rosiner. Ane brændte derfor sine Kaffebøn-
ner om Natten, at ingen skulde lugte dem. Et Slægtled
senere løb hendes Svigerdatter i Lørup rundt i alle Stuer
med de dampende Bønner, der skulde brede en disin-
ficerende Lugt. Spaniolerne, der 1808 laa indkvarteret i

Ringe Kirke, og som skulde lel'eres Mad af Beboerne,
tik ogsaa hendes lnteresse for god Mad at mærke, hun

kogte Kødsuppe med Boller til dem, men denne Ret for-
stod de ikke at spise, de drak Suppen og spillede Bold
med Botlerne, idet de morede sig med at kaste dem over
Kirken. (Saml. Side 16.)

Det var en mær'kelig Tid, hun og Hans Eriksen gcn-
nemlevede paa Kjellerupgaard, begyndende i Armod som

Generalens Trælle, sad de elter 20 Aars Forløb paa deres
egen Gaard, og da Priserne under Krigen pludselig st'ang
sig op til ukendte Høider, benyttede Hans Eriksen Leilig-
heden og solgte sin bedste Hest ior 1500 Rigsdaler, hl'or-
med han betatte Købesummen lor Gaarden, som endnu skyld-
tes til Boltinggaard, og da Nedgangstiden kom - hl'or man-
ge, der ikke havde regnet at udbetale den ubetydelige Gæld,
maatte gaa fra Gaarden*) -- klarede Hans Eriksen sig godt,
derfor kunde han altsaa takke sin kloge Forsigtighed.

Engang holdt denne Forsigtighed ham maaske dog
vel meget tilbage. Det var, medens han var Sognefoged,
at han en Atten hørte Skrig og Raab om Hiælp ovre
tra Landevejen ved Kiellebjerg, en Høi ad Kjellerup til, som
nu er omtrent forsvundet ved Grusgravning. Han og
Sønnerne gik derover med en Lygte for at se, hvad
det kunde være, men der var nu ganske roligt, og de

*) Saaledes den daværende Ejer af Stentykkegaard i Kielle-
rup, der ikke vilde sælge Hesten
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haanden som Jul plantede, ødelagde Folk Plantningeu, men

Jul sejrede, han plantede og hegnede, og Folk fulgte om-
sider efter: Faa Steder tindes der siden saa mange frodige
Hasselhegn som her omkring, og da Assessor Tommerup
forvandlede sin Hustrus Gravptads mellem Taarnet og
Vaabenhuset til en nydelig lille Have, fulgte Folk etter ogsaa i
dette, saa ,,de grimme Fjellerammer" paa Kirkegaarden af-
lostes af smukke Grave, ogsaa Træerne paa Kirkegaarden
elskedes op. Fra de Gaarde, hvor Herskesygen [ør drog
Bønderne nedad, droges de nu lremad ved Eksemplets
I!1agt.

Hans Eriksen og Ane liristensdatter havde 5 Børn :

Kristen, Hans, Ane Katrine, -førgen og Henrik.
L Den ældste Søn Kristen fik Kiellerupgaard og etfer-

lader sig talrige Efterkommere, men efter hans Død git-
tede Enken sig igen, og da hun ogsaa døde gled Kielle-
rupgaard helt ud at Slægtens Hænder.

Il. Den næste Søn, Hans, kom til at bo i Bolteskor',
hvor han arvede Caarden elter en Slægtning, der var
Krobling, hvorom der fortaltes, at han som Soldat havde

tortort en Pige, men ved falsk Ed fralagt sig Ansvaret, og
saa var Straften kommen over ham, saa han hverken
kunde gaa eller staa paa sine Ben. Det var en af den

Slags Historier, hvormed den Tids Mennesker opdrog
hinanden til Troskab mod det 2. Bud. Hans Hansen var gift
nred Kirsten Hansen fra Sodinge (,,Svendborgt Amt" lgl0
Side 94).

Kfellerupgaardsslægten udmærker sig ved en stærk Or-
denssans. Denne rrar overalt tremtrædende hos Hans Han-
sen, navnlig vakte hans gennemførte Renlighed i Kostalden
Forundring i de Dagc. Derfor var der ogsaa rigeligt
mcd Penge i det gamle Hængeskab over Sengen. Denne
Sans var især levende hos:
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1786 (Se Side 17) og deres Søn Hans Jespersen hiem-
tører nu I830 ligesom Faderen sin Morbroders Datter lra
I(iellerupgaard.

I tre Slægtled havde en Søn lra ,,Dyrelund" altsaa

faaet sin Brud fra Kiellerupgaard, og i Løbet at 140 Aar
var Hans Jespersen den fjerde Mand i Slægten, der havde

taget en Datter fra l{iellerupgaard til Hustru.*) Der var
ingen uheldige Følger af alt dette Slægtskab i llere Led

mellem Ægtefællerne, tværtimod, der drog en Flok dvg-
tige Sønner ud fra dette Hjem : Teglværksejer Jørgen
Hansen, Sellebjerg, Hmd. Hans Hansen, Brangstrup, Pro-
prietær Jesper Hansen, Lumbygaard og Møller Erik Han-

sen, Rynkeby samt Rasuus I-lansen, der fik Caarden, hvor
nu hans Datter bor. Ane Katrine sørgede med stor Sans

tor deres Fremtid. Da hun som ældre Kone blev Enke,

giftede hun sig med en ældre barnløs Enkemand, Ras-

mus Nielsen, der var Gaardmand der i Byen, hvorvcd
hendes Midler til at sørge tor Børnene iordobledes. l'il
den ældste Søn Hans byggede hun paa en Toft et efter
Datidens Forhold ualmlndeligt smukt Husmandshjem. Da

hun købte Rynkeby Mølle til Erik, satte den forsigtige
Familie sig stærkt i Bevægelse lor at snakke hende fra
det, men Ane Katrine vidste , hvad hun vilde.

IV Den tredie Son fra Kjellerupgaard, .f ørgen Hansen,

havde en Caard, der laa tæt op ad Ane Katrines, som

nu ogsaa er flyttet og hedder Dalslykke. Jørgen Hanscn

havde som Dreng mistet sit ene Øie, 'u'ed at en Kamme-
rat i Kaadhed havde skubbet ham over i en Tjørnebusk.
Som Børn undrede vi os over hans hvide Øje, og saa

fik vi Historien, der manede os til Forsigtighed med den

Slags Leg. .førgen Hansens Dattersøn er Ånttruodsmed-
lem Lars Krislensen i Ringe.

*) Erik Madsen 1690; Erik Hanscn l7'16; Jesper Hansen
1786; Hans Jespersen 1830.
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Hans Eriksen forærede da Sessionsherren en Hjort, og
denne sørgede for, at Henrik blev kasseret som Under-
maaler, de andre Herrer giorde vel Indvendinger, men han,

der havde faaet Hjorten, slog til ham med Maalet og
sagde bestemt: ,,Han er for lille". Han slap saa med at
staa i Forstærkningen.

Paa Grund at Sygeligheden havde Henrik lært Bød-
kerhaandværket, saa var han fri for at komme ud at

tiene, selv om der vaf tlere Sønner, end der var
Brug 'for til Gaardens Dritt. Nu stod han hiemme

paa Kjellerupgaard i Huggehuset, da hans fjerne Slægt-
ning .fohanne Jørgensdatter fra \/olstrup kom til at tjene

i Lombjerge. Hun var alle Dage munter og lystig med

et lyst og tillidsfuldt Syn paa Livet i gode som onde Dage,

at dem, der hverken knækker samnren i Sorg eller
koger over i Vrede. En Dag, da hun og Karlen kørte
i Marken, løb Hestene løbsk, Vognen væltede, og da de

to saa sig til, sad de paa Siddetjællen ved Siden at hin-
anden inde i Marken og brast i Latter. Det Sind tiltalte
Henrik, her rrar noget, han savnede, o[J naar Johanne om

Altenen var ved Malkningen, listede Henrih sig over
Aaen ind i Stalden til hende, og her sluttede de to Pag-
tcn for Livet. Johannes Forældre var dode, og da Bro-
deren giftede sig, og den lSaarige Pige havde forkastet det

f ornuf tige Giftermaal, lnan havde foreslaaet hende, var
hun taget ud at tiene. Henrik og Johannes Bryltup stod

i .fohannes Hjåm, som omtales i et tølgentle Atsnit. Det

var et langt Vogntog, som den Dag rullede i de stive
Færredsvogne til Ringe Kirke med Musik i Spidsen og
de unge Karle som Forridere, disse skulde helst flere

Cange tilbagelægge Vejen mellem Hjemnret og Kirken,
medens Turen stod paa. Paa en saadan Dag kunde He-

stene altsaa ikke spares. Fastelavnsridtet var ellers op-

hort, tordi Mændene ikke mere vilde lægge Heste til.
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forgæves, hun var Livet i Huset, skønt hun alle Dage

led af Aandenød og Hoste, der ofte næsten tog Vejret
fra hende Hun havde den Sans for Jævnhed og Munter-
hed, der tilligemed et livfuldt Blink i Øiet var et almin-
deligt Præg hos hele den Gren af Slægten, hvortil hun

hører og, som i Sgttenhundredtallet har''de hiemme paa

Bakkegaarden i Sønder Høirup.

Slægten fra Bakkegaardon.

Den usle graa Bonde,

Kristen Jørgensen af Kjellerupgaard havde som nævnt Side

4 en Søster Maren Jørgens paa Bakkegaarden i Sdr. Højrup.

l7l0 r,ar hendes Mand, Mads Kristensen, død. Sønnen Jens
Madsen skulde have 120 Rigsdaler i Arv,og Maren gil-
tede sig saa med Jørgen Poulsen, i dette Ægteskab havde

hun Børnene Mads, Thomas, Jørgen og Anna. 1746 blev
Maren Jørgens atter Enke og af Nordskovs Skifteprotokol
og det Skitte, der nu holdtes efter Jørgen Poulsen, faar

vi et Billede af Tiden og Bondens Kaer.

Sdr. Høirup kaldes i Skifteprotokollen Norre Hojrup,
det var det nordlige Højrup i Sydfyen; at der ogsaa i

Nordlyen fandtes et Høirup, regner man ikke med. Verden
var mindre den Gang.

I Stuehuset paa Bakkegaarden var 8 Rum. Fra en

Forstue kom man ind i den lille Stue. Saa var der Stor-
stue, Kælder, Bryggers, Pigekammer og Huggehus. Den

lille Stue er Dagligstue og Sovekammer. Her stod langs
med Vinduerne et Egebord med Korsfod, bagved dette

en Fierbænk (Fyrrebænk) med Bænkehynde, over Bordet
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ligstuesengen, dog er der kun een Underdyner de e; alle

forsynede rned Blaagarns-Lagener, kun i Karlekammeret

finder vi i Stedet lor 3 Lærredsposer !
Til Brug ved fin Kørsel finder l'i ude i Gaarden en

Agekurv, 2 Agehauger, 3 Par Haarseler og 3 Haartømme-

strenge med Hovedstol og Mundbid. Men de to \/ogne
staar i Dag med Møgfiællene. Man har 2 Plove, 2 Har-
ver og Plovseler at Hamp, og har ikke kunnet klare sig
med mindre end l0 Bæster d 2-4 Rigsdaler. Den ør'-

rige Besætning er 3 Køer å 8 Rigsdaler, 3 Stude, I I
Aarskvier å 4 Mark, 23 Faar å 5 Mark og 2 Væddere

å 3 l'!ark, 5 Gæs A 2 Mark, I Gasse å I Mark. Der
er 20 Td. Havre å I Rdl. og 4 Tdr. Byg a ll/r Rdl.
Gaarden r,'ar altsaa ret godt udstyret baade i Stald og
og Stue, men det hele var ikke meget værd i vore Pen-
ge, det blev ialt vurderet og sammenlagt 179 Rdl. Men

da der til Reparation af Stuehuset burde anvendes 136

Rdl. og til Ladehuset 64 Rdl., ialt 200 Rdl., var der alt-
saa intet til Arvingerne. Men dertil kom, at l0 Tdr.
Havre og 2 Td. Byg shulde anvendes til Sæd, at Præ-
sten Jørgen Lang siden mødte og krævede 2 Rigsdaler
i Betaling tor sin Ligprædiken. Præstens Karl skpldte
de l0 Sl. Daler, en anden Karl 3 Sl, Daler, Rasmus

Smed i Rynkeby 5 Rdl, Herskabets Krav paa Gaarden

var I Færredsvogn, 2 Trær'ogne, 2 Plorre og Jernharver,
2 Færredsheste å 15 Rdl.,7 Plovheste {i 6 Rdl.4 Mark

ialt 108 Rdl. 4 Mark.

Skiltets Beholdning skulde afholdes af Boet og \:år:

3 Ark stenrplet Papir å 24 Sk.

Skrivepenge, 4 Rdl.

2 Vurderingsmænd 3 Gange å I Mark.

Ialt5Rdl.5MarkSSli.
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l2 H. M. Henriksen.

Brudegaver havde de taaet 40 Sl. Daler, toruden hvad

hendes Mands Venner gav. Hun havde faaet Udflining
med Bryllup og andet - mere end 100 Rdl". Man un-
dres ikke over, at Børrrene havde tænkt sig, at disse Ting
var Gaver fra Forældrene og ikke Arv etter den atdøde

Broder. Men hvor intet er, har Kejseren sin Ret forloren
Maren .f ørgens, som hun kaldtes, ønskede at forestaa
(iaarden, til hendes Søn -førgen Jørgensen kunde overtage
den. Jørgen og Maren havde tydeligt nok været dygtige
Folk, det viser de mange Kalve, der maa være købt ind

til Opdræt, saavel som de velfyldte Kister. Alligevel var
det gaaet slemt tilbage siden 1710, da Boet viste et Over-
skud paa 300 Rdl. De to havde begyndt med at spise

med Sølvskeer, men da kostede en god Hest ogsaa 16

Rdl., nu kun 4 Rdl. Hvad skulde der blive tilovers, naar

der skulde holdes Karle og Piger og l0 Heste for Ho-
veriets Skyld, medens der kun saaedes l0 Tdr. Havre

og 2 Tdr. Byg i Vaaren. Foldudbyttet maa have været

ringe, naar Jorden var saa sur og sen, at de Højrup Mænd

i 1775 saaede Havre paa fem lorskellige Steder fra 5.-
I l. Maj og Byg ligeledes paa tem forskellige Stecier tra
13.-18. Maf . Dertil kom, at den Smule Korn, der a\'-
ledes, kostede I Rdl. pr. Td. Havre og lrh Rdl. pr. Td. Byg.
De tre Køer kunde ikke give Penge udover Salget at

nogle Stude om Aaret, og hvad torslog det til de Priser.
Der var Leilighed til at drive stot Faareavl paa Over-
drevet, men I Faar kostede'kun 5 Mark Stk. og 1726 ved
Skittet paa Kiellerupgaard endda kun 4 Mark. Hørren

kunde heller kun give smaa lndtægter, naar I I heglet

Hør kostede 8 Skilling, I B tinned bleget Garn 16 Skil-
ling. Vl ser derfor ogsaa, at disse Bønderfolk staar i
Cætd til Karlene i Byen. Disse havde saa dog bedre

Kaar, de havde Kost og Klæder og Løn i ,,Sæd-Korn".

Svendborg Amt



€

eræ^ IEIS lrud sauueqof 3o 'lø1 sJepow såJap elap lels
auueqof 3o ualry ',,tuopJæ-I suauuopuelst"ty 3o Jrpæl)l
3o apøg peu auuuqof aSelpdo 1311e1su1 1u1s unq" N
'1e1sæg ;u .ra8ul;a,rg uros .tas1a13r1d;og sua;u6; 1l peu
JaJøq lep 3o '.tuy a/rg unI rBi\ aluAæulspts 'auurqol'

3o ua;uy 'sua[';apa4 '.ra1a1sæ(3 I puuusnH uapts 's1at51

'dnrpu.ræ,ty | 'puJC uaprs 'snusug '1o1gauløg Jols ue

uesuaS;øf uaF;øl ep^Eq qBISå139r lapue I 'uårBW ueral
-lBq lll la8ulpra,ro talll\S peA r\alQ uaq uaprBBC EBlsaJoJ

apunl ala8uæt eIIl ueq lr? '8r1e8e,ts BBS 'tuy Lg unl
ruø1s'ep ;en uasuaFløf ua8;øf 3o Ogll eqlrlg epØp EBS

'ny lZ r uap;uuFarllug ued uauues nu apa,\ål a11ary 3o
uaF;øf 'paisa8uag 1a 3o apulslg I 'slJD ue apuaq a,rr8

5o dnlldrg såpueq aløF aplnrls JepBJluS sapuåH 'paru

pul alll unq apa1;d1; 1;uda,r.ry rols uåFou 'ualg la8a 1rs

Eel |B pa:\ 8rs 1apæ13 lou JEq unq EES 'apop ;e,r a;p1æ

-roC sår.tlrg e33ag 'uadg c.r; rep rållupsuJl- eqllg rB,\

uos 'euoy uepue ua 31s ueq epelueq 'la1;a paueulq ua

deul uusl1e 'Utdv 'gZ uap 3o 'si;e61 'LZ uep pØp JB^

ollew rql 'uauuropFdg la,to ;3r1;nq le8aLu uauJuJoI prlJOI

-prtul Je UBH 'ruopFdg sueq Jepun uepJBBD .rot ardls le
uasuaFrøf spBW uoJapo;g a8e;pra,ro ellEEru uallaJalllls lE
ues '8dsspøp BBt Ålas uasuaF.lø[ ua8.røf 3o 'e11ery uop8dg
ruosllrus ua 5ol 6qÅ I låJEBJod I lql 'UoI ^alq 

lequls
-rl3$, 'tgl I lpØJ ua8løfl .3o OgÅ 1 1pø; 'ue.rew euåurØg
uuq ep^uq apuaq pau 'uadg u.r; Jap Jellupsnrused allaw
pcut 1yF JaAelQ JBÅ 3o 1e1sæg loFEUe,\o uasuaS;øf ua8;øf
ap,rBq Bp uau '994 I lerev r lsJøJ apøp sua8;øl' ualery

'uållo) aJæ,\

-pun Eppue epunl elJu)l a8un eq '1a1rolr1s1eurpe1 lauuu8
t 3o SrlSudu t 'Snplso.rg uJpln pr.\q 1 ';aslnqspa;ræ'1
.ru4 1 ';eslnqpulls ;e4 1 'allorlsleurpB^ uapln uelq 1 Frs

polJålte ueslnod uaFløf 'a8ueur a1lr 13r.r.rø1 JE^ euJepæly

'apuoq;elerr;aS pl epuoq^oll ErC

Svendborg Amt



3.1 H. I\1. Henriksen.

i Marens Værge. Vi skal al Skittets Opgørelse kun nær'ne,

hvad man saaledes gemte hen paa Kistebunden i cie nrange

Aar, der var 4 Barneluer, 3 Hætter, 2 farvede Hvergarnstor-
klæder, I hvidt Kramlærreds Forklæde, I Rodbags Klokke,
I brunt Hvergarns Skørt med røde Baand, I brun Staftes

og en hvid Sirtses Hue samt I Collemandels Bul med

røde Ærmer. Det var hele hendes Arvepart, Sønnerne

skulde have hver en Halykiste.
Maren blev gitt med Niels Andersen, men hun var

kun Husmoder paa Bakkegaarden i 3 Aar, saa døde ogsaa

hun 1783. Skif tet efter hende viser, at man nu klarer sig
med 6 Heste, der holdes i det hele mindre Besætning,
nemlig I 4 Faar mod de 2.3 i I 7+8, 9 Kreaturer mod 19

dengang, men Priserne er de samme, kun Hestene er

blevet dyrere, de koster igen som I 7 1 0 hcnved l 6 Rigs-
daler. Marens elterladte Carderobe er iklie tattig, hun

har haft Smag for at plnte sig. Der cr (i Skørter, qraa,

hvide og brune, 5 Trøjer, 3 Nattrøjer, 3 Bul, 7 Forklæ-
der, 2 Hætter, I blaa og I Gyldenstykkes Hue og I

Hvergarnskaabe.
Gamle -frlrgen .forgensen og den lille .lohanne var nu

sonr tremmede i deres eget Hieffi, sidcn Maren dode. Det

kunclc syttes underligt, at Gaalclen ikke i sin Tid val blelen
overdraget til .lorgen, som lar den ældste Son, men han

onskede ikke at gaa ind til de Kaar, dcr bodes en Fæste-

bonde i Bakkegaarden lor I 7t18, han har iorstaaet at

slnØge af sig. Med 15 Rigsda.ler paa Lommen (Lon og
Ventepenge) dlog han ud paa Hestehandel. Han oplroldt
sig en Tid i \rolstrup, hl'ol Søsteren Karerr t'rlev gift
metl Enkemand .førgen [,arsen.

I Trunderup.

Tæt udenfor lir'ærndrup 'l, Mil tra Volstrup ligger
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36 H. M. Henriksen.

Evner til at samle Penge. Dette gjaldt ogsaa Jørgen Jør-
gensens eneste Søn Hans Jørgen Jørgensen, der fik Caarden.
Hos ham tinder vi tigeledes Bakkegaardsslægtens livlige
Ansigt og muntre Øiekast.

Han holdt at at spille paa Violin, men maatte holde
op dermed, da hans Kone, stærke Peder Pedersens Dat-
ter tra Volstrup, der var af de gudelige Forsamlingsfolk,

ikke kunde lide det og brændte hans Violin en Dag, de

bagte. Der maatte han bøje sig, men overfor sine Børn
krævede han tuldkommen Lydighed, en af de voksne Søn-

ner fik engang et Slag at Pisken, tordi han tillod sig at

bemærke, at Kornet i en anden Mark var mere tfenligt
end det, de var sat til at køre ind. Ved denne Strenghed

opøvedes Sønnerne til dygtige Arbeidsmennesker. Hans

Evne som Opdrager ser vi ogsaa et Billede af, da Dat-

teren skal køre Korn ind og styre Hestene mellem Hobene paa

Marken, medens Hans Jørgensen kommanderer : ,,Ad dig"
eller ,,Fra dig". Det gik ikke, for hun kunde ikke huske,

hvad Ordene betød. Saa bandt han en Visk Hø paa den

ene Hest og en Skarntyde (vild Kørvel) paa den anden

og kommanderede ,,Hø om" eller ,,Skarntyde omt'. Det

torstod hun. Hans paa een Gang muntre og haalde
Sind ser vi, naar han morer sig med at drille de

unge Tyre, saa de ofte blev u\/ane, hvorfor han saa igen

stralfer dem haardt,
Af den store Flok at dygtige Børn skal vi blot nævne

den tor sin Gavmildhed mod Ryslinge Valgmenighed be-

kendte Gaardejer Hans Hansen i Søllinge og Ane Hans-
datter, Moder til atdøde Folketingsmand Jensen Aadal og
Dyrlæge P. Jensen, Kværndrup. Caarden i Trunderup
fik Sønnen Jens Kristian Hansen, som blandt andet er
Fader til Landbrugsskoleforstander Rasrnus Jensen Høng.
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38 H. M. Henriksen.

,,Onsdag den 20.Januar blev jeg kaldet tilJørgen Larsens
Hustru.f ohanne Jorgensdatter at Volstrup, som \/ar i Barns-
nød. Ved Undersøgelsen fandt jeg, Fosteret havde et for-
kert Leie, da den ene Arm og Fod kom for Fødselen. Efter
Bristningen tik jeg venclt Fosteret saaledes, at det fød-
tes baglængs, da det var kommen til Hovedet ophørte
Baaren, og blev saaledes Fosteret siddende en Time,
hvilket fon'oldte dets Død, efter nogen Besværlighed
[ødtes det dode Foster, et luldbaaret Drengebarn. For
at 'iaa det til Live lagde ieg Barnet i varmt Vand og
skubbede Underlivet, krillede i Hagen med en Fjer,
borstede det under Fødderne, holdt skaarne Rødløg under
Næsen og klappede det paa Rumpen, disse t\lidler anvend-
tes umtrent en Time, men forgær,es. Dct var Moderens
lierde Barselsseng, tilforn havde hun ikke født noget
dodfødt Barn ".

Ringe Præstegaard, den 27. Juli 1808.

liaren K. I. D. .f ensdatter,
Jordemoder i Egeskor'.

Saalcdes optræder Pastor Leerbech altsaa ogsaa som

en Slags Politimester. (Srnl. Side 25 ) Det er paatal-

clende, at .fordemoderen ikke kan skrive sit Na\,n, men

det kan hun ikke, ellers havde Præsten næppe lagt det
saaledes til Rette for en enkelt Underskrift

Dette Aar købte Jørgen Larseu sin Gaard fra Fiellebro'
for 1500 Rigsdaler, som ef terhaanden skulde afbetales.

1816 r,ar de betalt paa 775 Rigsdaler nær, og,da vur-
deredes Claarden til 10,397 Rigsdaler. De I Aar viste
altsaa stor Fremgang. Dette Aar dode .lohanne, førgen
Larsens tredie Kone, 4.t Aar gammel, at Modersyge, og
den 74-aarige Mand stod tilbage med de tre halvvoksne
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andre Søskende af det første Ægteskab. Det viste sig

imidlertid, at den aldøde allerede i l8l I havde sluttet

Forening med disse Børn om deres Fædrenear\', sonl han

havde udbetalt dem, og hvorfor der foreiaa Kvittering fra
l8l4 og 16. Morten havde laaet 400 Daler og en lio,
Døtrene Bryllup, Ko, Dragekiste, Sengestecl og Dyner'

Skønt der blev givet baade Mælk, Æ9, Smør og Kød i

Føring at Gæsterne, kostede et Bryllup clmkring l812
dog 200 Rigsdaler, Vi trætter iøvrigt her paa et tpde-

Eksempel paa Prisfaldet efter Napoleonskrigen. Kirsten

laar sin I(o l8l 2, den er vurderet til 400 Rigsdaler.

Maren taar sin 1816, da er en Ko 60 Rigsdaler værd,

men det bliver endnu meget værre. Ved \/urderingen

den E. Marts 1823 findes der i Gaarden ti rødryg-
gede Køer, der t'urtleredes til 7-16 Rigsdaler Stykket,

T Heste 5-24 Rigsdaler, I Vædder 2 Mark, 3 Faar

a I Rigsdal er 2 Mark, det er omtrent de samme Priser

igen som 100 Aar tidligere Det er ude og inde det

samme Syn, vi moder dengang som i Bakkegaarden hen-

imocl 100 Aar før,*) og Gaarden ser omtrent ud, sotn den

Erik Madsens Moder 1649 flpttede ind paa i Brangstrup
(Side I tl.)

Det er ikke noget Fremskridt, at der i Stedet lor de stil-

fulde Himmelscnge kun fin'les opslagne Senge, Alliovesenge.

I Væggen inde i disse iandtes undertiden en mindre

Udgave at Alkoven et Skab, som kunde brttges som

Gemme eller Barneseng, naar der var mange Smaaborn,

som Jørgen Hansen i Brangstrup, næ\'nt Sicle 24, sagde:

,,Der lagde vi et Par at Børnene, cla vi havde Huset iuldt

af Rollinger".
Der eneste Fremskridt, er vel Stueuret; men [(akkel-

ovnen er en Lerovn. I Aaret 174.3 havde de 'iog Bi-

Sml, Side 30.
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Ane Margrethe Nørregaards Fædrenear\', som var 850
Rigsdaler, blev nu brugt til at betale LarsJørgensens Søsters

Arr', og da clet unge Par baade var dygtige og gode Hushol-
dere, steg Velstanden snart, saa de blev en at Sognets aller-
rigeste lramilier, LarsJørgensen viste det ikke frem, han var
pderst tan'elig og ligegyldig med sin Paaklædning. Han pra-
lede heller ikke af sin Velstand, men da en anden Mand i
Sognet brovtede med, at han havde saa mange blanke

Specier, at han kunde lægge sin Caardsplads over med

dem, kom det lune Blink frem i Lars Jørgensens Øine,
og han sagde: ,,Det kan ieg sku gøre, selv om ieg stil-
ler mine paa Kant".

Medens Præstetienclen allerede ved Aarhundreskiftet
ved Overenskomst med Pastor Lachendorf var aflost med

Penge, blev Konge- og Kirketienden først ailøst med

Penge 1829 efter Overenskomst med Maior Gersdorl til
Boltinggaard, det bler' 6'/r Skp. Rug, 61i. Skp. Byg, 5'n
Skp. Havre etter l(apiteltakst, som Lars .lørgensen skulde
svare. Naar denne Rugtiende s\rarer til omtrent l0 Tdr.
avlet Rrrg, saa er Rugavlen i 1847 gaaet ganske r,ældigt

frem, siden Tienden blev taget in Natura, thi da avlede

Lars lørgensen 60 Tclr. Rug, 4 Tdr. Hvede. Bønderne
har underskrevet denne Tiendeoverenskomst blot med

deres Forbogstaver imellem For- og Efternavnet, mere

forlangte man endnu i 1820 ikke af en Bonde. De fleste

var endnu tra Tiden før l8l4 og kunde heller ikke skrive.
Ved Skitterne efter .førgen Larsen og Johanne har de

næsten alle endda maattet tegne deres lrorbogstaver med

ført Pen. I de nærmeste Aar lør l8l4 blev der kun holdt

Skole et Sted i Sognet, idet den gamle Degn, Marstrand, død

t813, sluttede C)l'erenskomst med Lærer Anthon, ved Orga-
nistskolen, at denne skulde undert'ise alle Bornene. Da alle
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Mads Voldstrup var hans Kendingsnavn som Soldat,

og med dette Navn har Martin Kok berømmet ham i sit
smukke Digt:

Mads Voldstrup, hed han den brave Knøs,

hvorom ieg her skal fortælle.

En gammel Kone, som husker ham fra sine Ungpige-
dage, iortæller, at han var ,,saadan en køn og flot Karl".

I Sommeren 184? blev Mads Soldat. Han var gaaet

et Aar for tidlig paa Session. ,,Folk i Byen lo" ad hant

derfor, men han tortrød det ikke, ,,thi havde jeg ventet
et Aar til, da var jeg nok blevet Artillerist, og det er
noget nær det værste, man kan blive". Saa reiste han 1847

til København som Intanterist. Cennem efterladte Breve
og Dagbøger slial vi nu faa et Billede af, hvad den dan-

ske Bonde var blevet til 60 Aar etter Frigørelsen.

Grunden til at Mads \/ar gaaet tidlig paa Session vi-
ser sig at være Uoverensstemmelse mellem ham og Fa-

deren, der so m Byens Førstemand var meget ttde, og
Mads lod da ofte de forskellige Arbeider udtøre paa en

Maade, som Lars .førgensen ikke syntes om, og naar han

derover blev mislornøiet og vranten, hændte det, at han

sagde til Sønnerne, at de godt kunde reise, og Mads

vilde da vise ham, at saaledes skulde han ikke sige, og

sprang Soldat, tør Kongen kaldte. Denne Uoverensstem-

melse er tydet saaledes, at Mads var vidtløftig, det var
altsaa langt lra Tilfældet. I Brevene til Brødrene .f ørgen
og Niels ser vi, hvorledes han vedbliver at raade dem.

Han tænker paa Gødningen, naar han skriver. ,,Brug Fo-
deret paa Møddingen og paa Broen", og paa deres Hel-
bred: ,,Tag jer i Agt ikke at slide for haardt, men hold

en Mand til at tærske for Tønden" - ,,Fanden skulde

staa og slide med at tærske Sæderug, men tag en Mand
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gik i de gammeldags Skindknæbukser og sølvknappet Vest
og Kofte, optog Madses Tanker. Han skriver til sin Fa-
der: ,,Nu ønsker ieg at vide, hvordan Morten har vandret
om i Sommer. Nu det begynder at lakke ad Vinter, kan
han nok ikke faa mere Arbejde, saa skal han have et
Steds at ty hen. Men lad ham ikke vandre over til Ny-
bølle, som du talte om sidste Vinter, at han skulde komme
til, naar vi naaede Vinter igen. Det er dog aldrig saa

farlig en Sag for at give ham Husly og Føde de Maa-
neders Tid, indtil der bliver Arbejde igen, da han saa

ikke bliver længer; men lad ham saa ogsaa løbe igen. Om
Vinteren er det Synd og Skam ikke at tage imod ham,
nu da han er blevet gammel og svagelig. Lad ham saa

ogsaa føre noget Vrøvleri, det maa I finde jer i, og det

især da han er svækket baade paa Legeme og Sjæl af

det meget Brændevin. Det vil aldrig' fornøie mig at

høre, at han skulde ligge i et Hospital i Hillerslev Sogn,
og ieg vil heller aldrig give mit Minde dertil, saalænge

alt staar paa den Fod, som det staar". Denne Bøn blev

hørt, Morten var der om Vinteren. Mor Grethe skriver
i sin Dagbog: ,,Moften gik i Gaar og er cndnu ikke

kommen", Siden fik han et Hiem hos .fohanne og Hen-

rik i Lørup, hvor Lars -førgensen og Poul Tommermand
gar.' lidt til Hiælp til hans Underhold. Da han døde, skar

deres lille Søn, min Fader Bødker Hans Henriksen, Sølv-

knapperne af og brugte dem til Drøsseispil, saa lidt reg-
nedes nu de Knapper, der tidligere var et kært og næ-

sten eneste Arvegods.
Mads Voldstrup var en god Skytte, det var den Egen-

skab, der bl. a. giorde ham til den ypperlige Soldat, den

gjorde tillige, at han var meget optaget at Jagten. I

Brevene til Brødrene spØrger han til Vildænderne i Lun-

get, og til Dyrene og beder dem spare de gamle Raaer' En
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det ikke i Længden skjules for de gamle. N{or Cilethe
skriver den 19. Marts i sin Dagbog: ,,Endelig er det op-
lyst, at Jørgen og Niels har faaet en Spidsritlel fra Kø-
benhavn, jeg blev pirren i Skallen derfor, men Manden

lod til at synes godt derom, alligevel mærkede jeg nok,
at han blev mogen", Lars Jørgensen har altsaa glædet

sig over Sønnernes lnteresse og Snildhed, men ærgret
sig over de mange Penge. Mor Grethe syntes ikke om

disse Bøsser, hun frygtede ior en Ulykke, og med nogen

Grund, hendes yngste Søn havde som 7-aars Dreng saa-

ret sig livsfarligt ved at lege med en Pistol, og da en

Tyfus kom til, døde han. Mads er ogsaa helt klar over hvor
farlig, en Bøsse er, og slutter meget ofte sine Breve til
Brørirene med Formaningel til Forsigtighed : ,Tag jer
i Agt for ikke at komme forkert at Sted paa en eller
anden Maade og allermest, at Bøsserne ikke gaar af i

tltide. Tag eder ligeledes i Agt lor Svømmeriet, og
mest du Broder Niels, som ikhe er en god Svømmer.
Tænk paa det, at I ikke skal blive ulykkelige! Følges
heller ud, og tag et Reb eller Ratt med". Det gjorde
ogsaa et dybt Indtryk paa dem alle, at en Urmagerlær-
Iing lra Ringe kom saa ulykkeligt af Sted med en Bøsse,

at han lik Armen sat af. En Ulykke glæder Mads sig
over', han har læst i Flyveposten og faar al Brevene at vide,
at Ringe Kro er brændt: ,,Den han nu komme til at ligne
de andre Steder", der tigeledes 4 Aar lør t'ar brændte.

,,De kunde da heller ikke være bekendt at lade den gamle

Brakke ligge ret længe, saadan som den var. Nu trat
det sig saa heldigt, at de lik stukket en Brand til den".

Saaledes tølger han Livet derhjemme. Det hæncler io
frerndeles, ser vi af Grethes Dagbog, at Mandens Humør
staar mindre højt: ,,Guds Vejr er graat og trist, Mandens

ligeledes". ,,1 Dag brygger l'i Gammeltø|, graat Veir baade
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paa en Gang". Han gaar ikke i Byen, han regner ikke
Fornøjelserne paa Frederiksberg: ,,Den Gang f eg havde

været her en Dags Tid, kunde feg finde omkring i det

meste at Byen". ,,Her i København er mange F-orlystelses-

steder, som de fleste Soldater skal ind til om Søndagen.

Jeg gaar ikke ud, det kan ikke more mig noget at se

paa disse Gymnaster og Cøglere, som der er saa mange
af, ieg blir,'er hjemme og skøtter mig selv. For dem, der

skal meget ud om Søndagen til Frederiksberg, gaar

der altid mange Penge, og saa maa mange leve simpelt
bagietter". ,,1 Førstningen, jeg var her i København, vilde
Kristen (en gl. Soldat) lede mig omkring til alle de For-
lystelsessteder, han vidste, som ud paa Frederiksberg og
Tivoli. Men at trække mig omkring med sig paa sine

Spadsereture, dertil er han ikke gammel nok. Da han

ikke kunde taa mig med sig i Førstningen, saa er ieg nu

fri lor hans Anmodninger". ,,Her i København er ikke
anderledes for mig end sorn i en af Købstæderne hjemme".

Han har dog været til Hester,æddeløb paa Nørre Fæl-

led, ,,hvor der var saa lnange Mennesker som paa Ege-
skovs Hestemarked". Han har r'æret til de nordiske

Naturtorskeres Fest i Tivoli, ,,hvor der var saa mange

Lamper i alle Kulører, at hele Haven lignede et lldhar',
der var tillige afbrændt et stort F9n,ærkeri". Han be-

skriver nøje Jernbanen til Roskilde og er forbal'set over
det lange Tog, der lører Passagererne til Festen fra Ros-
kilde. Paa Kaftehuset i St. Kongensgade kommer han

for at se Bladene. ,En Kop Kaf fe koster her kun 4

Skilling, som er billigt". Skont han [aar alle Fødevarerne
hiemme fra, interesserer Priserne ham: ,rSmor koster 3 Mark,
rØget Flæsk 28 Skilling Pundet, naar det købes hos

Spækhøkeren". Han har en I\{oster boende i Cothersgacle
132, der tilbringer han Juleaften. ,,1 tror nok, ieg levede
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en Sag mellem ham og Gud. ,,Alt al Gud !" har han

skrevet som Motto paa sin Dagbog. Hen paa Foraaret
er han helt rask, og kan nu, stnes han, fortælle dem der-
hjemme, at han engang i Efteraaret var paa Hospitalet
for et Stød, han fik paa Hoften ved at springe over He-
sten: ,,Da der var gaaet nogle Dage, blev jeg daarlig i

Ryggen, det var ikke andet end Gigt, da ieg kom paa

Hospitalet, toregav leg, at del var i Htlsen, ieg var daar-
lig, tordi de ikke skulde plasterere paa mig med Senneps-
plaster eller Flueplaster; det er nogle Kvaksalvere, Læ-
gerne paa Hospitalet. Naar nogen har Halssyge, saa

bliver der bundet et vaadt Klæde om Halsen, det skal

nok drive det bort ! Det var gaaet over i Hotten og
Ryggen, inden ieg kom ud".

Man mærker, at Mads Voldstrup ejer megen kritisk Sans,

han er derfor heller hverken stolt eller optaget af at r,ære

Soldat: ,Jeg kommer taalelig igennem med Tjenesten og
haaber at slippe uskadt herfra". ,,Jeg er sluppet lor at blive
Underkorporal, som er slemt at være, da de Skal ligge et .Aar

længer, der er ikke noget at lære eller tjene ved det. Det
bliver Aar lor Aar værre i Tjenesten, de linder paa saa me-
get nyt, saa vi næsten aldrig er fri det fØrste Aar". ,,Naar
r,i er raske, er det ikke saa farligt at gøre Tienesten,
men vi maa bestandig passe paa at r'ære resolveret og
gøre Honnør for Olficererne, de, som er i Tienesten,
kan man sagtens kende Forskel paa, men der er fyrste-
lige Personer og mange Slags Officerer, som ikke er
gode at kende Forskel paa. Gaar vi saa hen og gør
fejl Honnør, saa melder de os straks. Man bliver saa

dømt, og Dommen forkyndes paa Paraden. Straffen er

forskellig, men man slipper ikke mindre end 2,1 Timers
Brummen, for det meste 3 Dages Vand og Brød, hvilket
er en haard Straf for saadan en Forseelse, det er ligesaa
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lorden. ,,Der fik de Tamp, om det saa vaf de allervil-
leste Matroser, saa fik de dog mange Tamp".

I Dagbogen skriver han:

,,Den 20. Februar var jeg til Kirkeparade i Garnisions-
kirken, men slig en Gudstjeneste er der ikke noget opbyg-
geligt ved, da vi skal drives dertil som en Flok Gæs. Hele

Militærstanden er kun til Latter, som ved saadanne Lejlig-
heder kommanderer, at den menige Mand ikke maa over-
lades til sig selv, men skal 'r,ære under Kommando".

,,Mandag den 21. Februar var jeg vagtfri. Om For-
middagen kom ieg i Klammeri med en Underofficer, som

stødte mig for Brystet, ieg sagde, at jeg vilde melde

ham til Løjtnanten, dersom han rørte mig en Gang til,
saa løb han hen og meldte mig, men Lojtnanten var
ikke hiemme, siden l'ar han flink".

,,Lørdag den 4. Marts var ieg paa Garnisonsskriver-
stuen for at skære Brænde, det er vist ikke den menige
Soldats Pligt at forrette saadant Arbejde, der bliver vist-
nok udgivet Penge til at leie Savskærer for, som skal

skære den Brænde, der bliver leveret til Vagterne her i
Byen, men disse Penge er der nok nogen, der putter i
Lommen, og saa bliver Soldaterne tilsagt at skære Brænde
tor næsten ingenting".

,,Lørdag den 12 Marts kom ieg paa Vagt til Stok-
huset, der var jeg nær blevet meldt, fordi jeg ikke hørte,
der blev raabt ,,Vagt i Gevær". .feg slap dog med at
git,e I Flaske Brændevin og staa paa Post 2 Timer mere,
end der tilkom mig. Jeg tænkte, at det var bedre at
give den Mark end at blive meldt".

Det er Kaptajn V'ørishøf fers Meddelelser om Mads
Voldstrups Heltemod, der har giort ham berømt, og som
har inspireret Martin Kok til det smukke Digt. Mads Vold-
strup sætter ogsaa stor Pris paa \\'ørishøffer. Han skriver
hiem til sine Forældre om ham:
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borg. Mange Folk har faaet Prygl al Politiet og Hu-
sarerne. Der er ikke stort rred Kisten at se, den stod

saa høit paa Katafalken, som man omtrent kan række med

cn Fork; man kunde ikke se stort ai Kronen og slet ikke
Septeret". ,,Dengang l(ongen blev begravet, var ieg ikke
af Klæderne i 3 Dage. I to Dage var jeg paa Vagt, den

tredie var ieg med til at stille til Parade for det konge-
lige Lig". Det var et ophøiet Syn at se hele Toget
komme forbit'. ,,Det varede en Time, inden hele Toget
var passeret".

Han fortæller om Uroen imellem Befolkningen etter
Iiongens Død:

,,Her holdes mange Forsamlinger i denne Tid. Der
raadslaas om, hvordan de bedsi kan taa nogen Stemme-

ret med i Regeringen. Konstitutionen er Borgerskabet
slet ikke tornøiet me,J; men de forholder sig rolige, ind-

til Kongen er bisat, siden bliver der nok Lit' blandt

Borger- og Bondestanden".
Han faar da at vide af sin Fader, at Røret hiemme har gi-

vet sig Udslag i et Møde paa Kr'ærndrup Kro: ,,1 Gaar var vi
samlede paa Kværndrup Kro fra hele Svendborg Amt, et Par
Mænd fra hvert Sogn tor at underskrit'e en Adresse til Hans

Majestæt, og til at overrække ham den blev udnær'nt Huns
Iiristensen of' Ve.lstrup og Hcnrik Andersen ul' Lomdrup,
men de reiser nok ikke til København, før l(ongen er bisat".

Om Røret i Martsdagene skriver Mads Voldstrup:

,,Natten mellem 22 og 23 lllarts var Borgerne forsam-

lede i store Masser og blev ved at raabe Hurra og slnge
fra om Aftenen til om Morgenen. Nu er det det tredie
Ministerium, der eksisterer paa 3 Dage". ,,De siger, at

den lorrige Minister Grer' (Karl) Molkte er arresteret og

sidder i Kastellet. Den ny Enkedronning skai t ære i

Stuearrest". Han lortæller, at cler arbeicles meget paa,
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ieg bryder mig ikke derom, dog kunde vi have beholdt
Fred, var det ogsa det, ieg onskede helst,,.

Dette hans sidste Brev fra København (24 Marts)
slutter saaledes:

,,Nu vil jeg ønske eder alle Levr.'el, til vi ses igen,
som ieg haaber nok skal ske cngang.

Mads Peder Larsen Voldstrup'(.

Fire Dage efter, den 28. l\ilarts, reiste 5. Bat. med
Tog tra Københaln til Roskilde, marcherede til Korsør,
hvorlra de sejlede til Sonderborg. Den skulde tillige med
l. og 2. Jægerkorps staa under General Schleppegrell.

Af hans Moders Dagbog ser vi, hvorledes Uveiret
tager sig ud fra Volstrup.

Den 20. Marts fortæller hun. at de har laaet deres
Gang udvidet, det er nok en Krig, Grethe har faaet igen-
nem, lor Manden er ikke ved Humøret, eller er det den

truende Fare, der gor ham trist?
Den 24. hører de, ,,at Rensborg er taget". ,,Avisen

melder, at Mandskabet vil faa Marchordre, men de har al-
lerede taaet den, thi de reiser lort væk"'

Den 25. : ,,De Karle, der reiste i Gaar, sang og raabte

Hurra i Kr'ærndrup Kro, saa vi kunde høre det hertil.
Mandens \reir er opklaret('.

Den 26. : ,,1 Dag er Dragonerne reist tra Odense ad

Holsten til".
Den 28.: ,,Himlen give, at den Rejse maa falde ud,

som Vejret i Begyndelsen er smukt ! 
('

Den 29. : ,,Alsinger og Æroboere er nu blevet dansk-
sindede, de Sl'endborg Kobmænd korte til Svindinge i

Tirsdags for seks a syv og tredive Soldater, som nu rej-
ser til København".

Den 30. om Aftenen horte Lars.!ørgensen af Posten,
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dansk Side. Endnu har vi ikke hørt fra Mads. Rygtet
gaart at alle fra denne Side er paa Benene".

Den t 8. : ,,1 Gaar tik nogle Brev, jeg var lige ved

at gaa ud at mit Skind, saa gik Dorthea til Egeskor', og fik
den gode Etterretning, at ingen at 5. Battaillon var faldne".

Den 20. (Skærtorsdag): ,,Gud \,ære Ære, i Dag fik
vi Brev lra Mads. Han er i Eckernførde og lever vel".
I dette Brev fortæller han, ai de var ikke med i llden i
Slaget r.'ed Bov, ,,men vi tog en Del til Fange, der var
falden mange al 4. Dragonregiment, som laa spredt om-
kring paa Marken. ,,Hans Kærlighed til Dyrene satte ham

straks, da han kom til Valpladsen, i Arbeide med Heste,

der for rundt uden Rytter. Han standsede dem, skar den

blodige Oppakning af dem og lod dem løbe ad Skoven

til Saa fortæller han om nogle Bekendte, han har trut-
fet dernede, og videre hedder det: ,,Den Tid, jeg har

været her, har ieg Gud ske Lov r'æret rask. Jeg tog
mine Vinterklæder med, da ieg drog fra København, og
cle har været mig til god Nytte", hvad der ikke var saa

underligt, ef tersom de ikke havde laaet l(apper ud-

leverede.

Ligesom han ikke fra København fortalte om sin Syg-
dom, saaledes tortæller han nu heller intet onr det \/ove-
mod, han har lagt tor Dagen under hele Feltloget, hvacl

han ved vilde gore dem urolige der hjemme.

Kaptajn Vørishøtfer fortæller*): ,,Voldstrup havde alt
længe r'æret vant til at tage de udsatte Stillinger: Ved
Sandkro i Nærheden af Eckerntørde, hvor daglige Sam-

menstød med Fjenden fandt Sted, traf man ham altid paa

de vanskeligste og og mest udsatte Poster, hvor de tor-
trinligste fiendtlige Skytter efterhaanden bed Mærke i ham

og rettede deres Skud imod ham, dog uden at r'ære i

*t Vort Forsvar Nr. {7,
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blev modtaget, og Mads, der, om det skulde gaa galt,
var en god Sr'ømmer, stagede nu over Slien , med en

lang Stang sammen med en Artillerist. Skulde de møde

Fjenden, stolede han paa sin Bøsse og sin Slire. Lidt
efter kom de tilbage, ikke med Færgen, den var gennem-

hullet, slæbt halvt op paa Bredden og for tung, men efter

nogen Søgen fandt de Baade, og i dem hentede de Folk,

der gjorde Færgen i Stand og lørte den o\/er, saa at

Kompagniet og de 2 Kanoner Kl. 8 om Morgenen kunde

komme over. Havde Mads været stolt at at komme til
Skyttelav sammen med de fine Herrer tra Købstaden, saa

var dette dog intet mod den Stolthed, han følte, da han

hørte Hurraerne smelde imod sig, idet han lagde Baadene

til Land, og Kammeraterne improviserede: ,,Een dansk

Soldat paa en Ladeport tog hele den tyske Flaade".

Langfredag skrev Jørgen et Brev til Mads, som han

atdrig modtog, thi paa den Dag faar Mads Voldstrup sit

Banesaar. Der blev fra Eckernførde, hvor de nu laa og

nød en udmærket Forplejning, gjort et Fremstød mod

Syd. Mads Voldstrups Kompagni gik frem ad Kieler-
landevejen. Først blev Fienden slaaet; men da den fik
Forstærkning maaite vore trække sig tilbage i Løb til
Schnelmarkerskor', hvor de blev modtaget med en Regn

af Kugler. Efter en kort Kamp i Skovkanten maatte de

gaa tilbage mellem Caas Sø og Kongevejen. Her skulde

et Par Mand blive ved Stendyngerne ved Veien for at

opholde Fjenden. Mads meldte sig straks som sædvanlig.

Han er ogsaa den bedste, for han skyder ikke tejl. Der

fortælles, at han stillede sin Hue op paa en Sten, og mens

Fjendens Kugler gennemhullede den, nedlagde han flere

af sine Modstandere, han skød, og Kantmeraten ladede.

Men nu ser de flygtende Kammerater ham falde sammen,

rejse sig igen, men atter falde, De vilde nu ikke længere
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,,Lørdag den 29. Vejret er ligesom mit Sind stor-
mende og trist. Gud vær os naadig og giv gode Ti-
dender ! Rygtet gaar, at engelske og svenske skal være
kommen os til Hiælp. Der siges, at de engelske har
brændt Rensborg. Himlen give, at Mads endnu var i

Live ! "
Men der kommer ingen Efterretninger tra ham hverken

i Breve eller i Stiftstidenden. Mor Grethe holder op med
at løre Dagbog. Lars Jørgensen rejser atter til Sønder-
borg lor at høre efter sin Søn og faar der den Efterret-
ning, at han er begravet paa Sønderborg Kirkegaard. Han
lader Graven grave op for at faa fuld Vished. Men

Sagen er desværre sikker nok. Paa Skjortefligens ene

Hjørne staar M. P. L. V., dette Hjørne lader han skære

af samt en Lok at hans lyse Haar, og det er alt, hvad

han kan bringe med fra deres kære Dreng. Disse to
Ting gemmes endnu i Gaarden i Volstrup. lkke engang
Vørishøflers Trøst faar han med hjem, da denne ikke var
i Sønderborg i de Dage. Men nogen Tid elter kommer
der følgende Brev til Lars .f ørgensen :

,,Det har smertelig overrasket mig at se af Deres

Skrivelse af 19. Mai, som ieg først har modtaget i Dag,
den 6. .funi, at De, Fader at min brave alt for tidlig
tabte \roldstrup, endnu er i lJvidenhed om hans Skæbne.

Han var en al de modigste Soldater, ieg har lært at ken-
de, og toregik sine Kammerater med et herligt Eksempel.

Allerede ved Mysunde udmærkede han sig."

Her beskriver Wørishøffer Overfarten over Slien og
dernæst ,,Aliæren" 21. April, hvor Mads Voldstrup først
blev saaret efter at have ,,tiltøjet Fienden følelig Skade".
Derefter fortsættes:

,,1 Rapporten over denne Atfære har jeg fortrinsvis
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UBpEBS Jol uåur 'qe1 suuq Je^o ueuJrug aløq;ol ueur

a8r1p1 p.rær1 suØS saJaq ruo Surusr,råqJe,\O auuep lu
3a( pa.t le^ 'uØS 

^BJq 
UES ue IE llols åJJÅ JB lll led

JBq JepBC Je^que 1e 3o 'ale8r.ry alsFrpour aurs lB ua

ua alqBl dru1sp1or1 uesJul Japad sp?W r uaau;y Fo

lepuelaJpæC lE pua '1sø;1 salaq lu aJpaq 1a3ou a8rs

lE aIIl 3a[ pa,r ';eruug uraq .ra8rs nu Fat lapy '8loq
-repuøS lil lJØJ laqrlsdureg uud ueq nalq 'apua8ueJ;og
a8tlaqldllpn suuq uud l311a1uæ1aq la8aur re,\ puulspJ
suuq luøIS 'ap;øIu;ayca I e^llq epp,\ allr dnllsplorl
1e 'alø;1;t nupua Fal p,t 3rJa11n1g '8;oq;apuøg r taJel
-JBAIpa^oH pl Jetuuol 5al .ruuu 'Furusd;39 a8øs 1e1s

s1u.t1s 8al uroJo,\Q '1(a3 ua leqØlpur Jap Je eus 'u.re1q

suøS saJaq lapun;ua8 oIIl ap ;eq 'apuaprl als8url'lag1 r

lu^æu le^alq ra ru8eduoy ltuJ lE euplel ap lB '1;oq 5al
JBq JelBJer.uurB) JV 'uaq a3;ødsdo aIIl epunl ueu
'rap 1a.læ,r ep^Eq aC 1u 'FroqlapuØS r ålJØrl 301 'uag
uud laq JB^ ee up 'uraq lås eIIr 3a( ruq ees 'laru8ed
-tuo)l Jelle ueuolllulug peu al{l 3o 3ur1p1g uepue ua r

laræ^ req ludy a8r.r.lo1 ;e uaFurulnls uepls 8al uq
'lBg q JB epØp JEBS seJåp lB aJeues ep

lpuBlq lu^æu lelalq Ja uELl 18 'tuo 1.,rr.,r1 eJæ,r aly UBI

:ap 3o 'prælpy aFrpotu srruq rol dnrlsp1ol UøtuaJJ

99'apuoqra[e,r1aS lr1 epuoq^oH B.t.t
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66 H. M. Henriksen.

LarsJorgensen døde 1885, og Niels Larsen fik Caarden.

Mor Grethe døde 1879. Ved hendes Begrar.else beværtedes

Slægt og Venner endnu paa den gammeldags Maade -
efter Jordefærden - med følgende Middagsretter: Kød-

suppe, Peberrodskød, sød Suppe, Steg og Sukkerbrøds-

kage, og Skatferen skænkede 2 Gange Vin, men det var
ogsaa det sidste at den Slags Cilder her paa Egnen.

I Ligtalen over hende sagde Pastor Madsen: ,,Saa vil
vi ønske hende Lpkke paa Reisen, thi Rejsen er ikke til
Ende endnu". Det blev af Følget opfattet som et Udtryk
for den Tanke, at vi her maatte haabe paa Omvendelse
efter Døden. Hun var ikke alene et Hientmemenneske,

men en tillukket Sjæ|, som andre vanskeligt saa til Bunds i.
Hun smaabandede, var kort for Hovedet og spids, saa

det kunde virke trastødende. Men i Dagbogen, der ikke
er skrevet til nogen, og kun har været hendes egen Hem-
melighed, ser vi en Kvinde, som af Naturen ikke er skabt
til Deltagelse i det slærke Menighedsliv, og dog lever
hun sit Liv med Gud; og uden at andre aner det, soger
hun Hiælpen hos ham, ganske som sin Søn. Som Motto
paa Dagbogen har hun skrevet : ,rÆte, Tak, Lov og Pris
være Gud i al Evighed, Amen !('

Med Niels Larsen uddode 1906 Lars Jørgensens og
Margrethe Nørregaards Slægt, og de store Rigdomme,
de havde samlet, deltes af den talrige Familie.
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