
Ambrosius Stub og hans Slægt. 
Ved M. ]. Lomholt, 

forh. Lzrer. 

I mere end tresindstyve Aar har jeg haft m:it Hjem og Virke 
i kort Afstand - 4 a 5 km - fra det Sted, hvor Ambrosi~ 
Stub i sin Tid først saa Dagens Lys. I de mange Aar har min 
Vej utallige Gange ført mig forbi det Hjem, hvor hans Vugge 
stod for mere end to H undrede Aar siden. Det ligger umiddel
bart op til Landevejen, der fører gennem Landsbyen Gumme
rup, Køng Sogn, omtr. 15 km øst for Assens. 

,Navnlig i det sidste Par Aar har jeg samlet paa de Oplys
ninger og Beretninger om ham og hans Slægt, so'm jeg i for:
skellige Skrifter har kunnet finde. Da jeg nu paa mine gamle 
Dage har Tid og Lejlighed, har jeg faaet Lyst til at nedskrive 
dem i Sammenhæng. 

Ambrosius Stubs Fader hed Kristoffer Pedersen Stub og 
var Skrædder i Gummerup; Moderen, Kristence Ibsdatter, var 
født i Verninge Sogn -1665. De blev ægteviet i Verninge Kirke 
Kristi Himmelfartsdag 1692. I deres Ægteskab blev der skæn
ket dem fire Børn, tre Sønner og en Datter. 

Skrædderfamilien boede i et Hus, der med Jord var Fæste 
til Herregaarden Søholm i Køng Sogn. Denne Gaard havde i 
omtrent hundrede Aar været i Slægten Skinkels Eje. Den før
ste Besidder af denne Slægt hed Gabriel; han døde 1600; den 
sidste var Gehejmeraad Morten Skinkel, han ejede foruden Sø
holm Brahesholm og Krengerup (Frederikslund), de to sidste 
havde han købt 1686; desuden ejede han 4 Gaarde og et HUS! 
i Bregnemose, Verninge Sogn; han døde 1691.1) 

Hans Hustru hed Anna Carisius og var Datter af Amtmand 
Peder Carisius til Herregaarden Palstrup, Højbjerg Sogn, Lys
gaard Herred, Viborg Amt. Der var ingen Børn, og hun blev 
saa Ejer af sin afdøde Ægtefælles Besiddelser. Hun omtales 
ikke alene som en ualmindelig smuk K vinde, men ogsaa som 
en energisk og klog GDdsbesidderinde. Hun døde 1705. 

1) Efter Trap. Morten Skinkel havde bagtalt Griffenfeld for Kongen og 
blev af den Grund forvist fra Hoffet. A. D. Jørgensen S. 1. - Efter 
Trap var Køng Sogn Anneks til Verninge fra 1687 til 1721. 

l 3• 
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Den daværende Præst i Verninge Mag. Peder Pedersen Be
ting, f. 164-8, g. 1727, har i Anledning af An:na Carisius's Dø.d 
skreven i Kirkebogen: 1705 Tirsdagen efter (Trin.), Kl. 10 
om Aftenen saligen bortsov i min Nærværelse Fru Gehejme
raadinde Skinkels, Anna Carisius paa Søholm. 21. Avg. blev 
min fromme Pab,oninde sl. Gehejmeraadinde Anna Carisius 
prægteligen nedsat i slin Begravelse i Vedtofte Kirke i sin Al
ders 58. Aar og parenterede ('J: holdt Ligtale) jeg over hende2) 
etc. 

SLÆGTEN CARISIUS. 
Amtmand Peder Carisius 

l 
Anna Carisius Ambrosius Carisius 

arvede Palstrup g. m. M1orten Skinkel 
l 

Kristian Anna Barbara Sofie 
1689- 1745 

Marie Dorthea 
1690- 1722 

De to Søstre Anna og Malie arvede efter deres Faster hen
des fynske Besiddelser. Anna, der blev gift med en Oberst 
Kaphengst, fik Søholm og Marie J3rahesholm; Krengerup skulde 
de besidde i Samling. Marie blev gift med Kaptajn Vilhelm 
Stockfleth; de havde i deres Ægteskab en Søn, der hed Kri
stian, og en Datter Anna. Kaphengsts Ægteskab var barnløst; 
han døde 1711. 

Morten 
1693-1725 

FAMILIEN STUBS BØRN. 
Karen Peder 

1697-1792 1700- 80 
Ambrosius 

1705- 58 

Baade Skrædderen og hans Hustru havde i deres unge Dage 
tjent Herremandsfamilien paa Søholm, hos hvilken de sikkert 
har været velset. Som Ægtefolk blev baade de og deres Børn 
paa forskellige Maader ved at staa i Forbindelse med den og 
have Tilhold dersteds.s) 

Om Skrædder Stub hedder det, at hån holdt Svend, uagtet 
der var tre andre Skræddere i Køng. Dette kan vel tyde paa, 
at han har besiddet større Dygtighed i sin Profession, end 
Skræddere i Almindelighed har besiddet. Han var ogsaa · ret 
velstaaende. 

Skrædderfamiliens ældste Barn blev opkaldt efter Morten 
Skinkel og kom altsaa til at hedde Mmten Stub. Da han var 
bleven voksen, blev han 1716 Ridefoged og fem Aar senere For
pagter paa Søholm. I Maj s. A. blev han gift med Karen Møl
ler, der var Datter af Kristoffer Møller i Stormgaarden i Køng; 

2) Se Møller S. 141 f. n. 
B) Der blev ved at falde et Skær af Naadens Solskin over dem. 

H. Graversen. 
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han gik for at være Egnens rigeste Bonde. I deres Ægteskab 
fødtes ·der 1725 en Søn, der fik Navnet Kristian. Han blev 
Student 1745, men døde alTerede 1750. M:orten S.tub selv var død 
s. A., som Sønnen blev født. Enken giftede sig senere med en. 
Mand, som hed Hs. Rasmussen Gislev. · Hian blev Forpagter al 
Brahesholm, hvor han døde 1741. M!Orten Stub og Karen Møller 
blev begravet paa Køn,g Kirkegaard. 

Skrædderfamiliens andet Barn fik altsaa N avnet Karen. Fra 
1721 til 29 gjorde hun Tjeneste som Kammerpige hos Oberst
inde Anna Kaphengst. Derune Kvinde, der ligesom Fasteren 
var smuk og dygtig som ·Godsbesidderinde, var efter en vunden 
Proces bleven Ejer af Verninge Kirke og havde samtidig vun
det Kaldsret til Præsteembedet. 1729 blev Lavrits Klemmensen 
Schyth af hende kaldet til' Præst i Verninge. Han blev efter 
nogle Maaneders Forløb gift med Oberstindens Kammerpige. I 
dette Ægtesk'ab fødtes fire Sønner, der alle døde i Barnealde
ren. Præsten døde 1756.') Som Enke boede Karen Stub en 
Række Aar i Tommerup. Siden flyttede hun til Faaborg, hvor 
hun døde 1792 og blev begravet i Kirken 24. Juli. "Alle tre 
Klokker blev ringet over hende". 6) Hun blev altsaa 95 Aar. 

Peder Stub, Skrædderfolkenes tredie Barn, blev boende i 
Fædrenehuset, hvor han døde 80 Aar gammel. 

Skrædderfamiliens yngste Barn blev født 1705. Han blev 
,l>aaret til Daaben 17. •M;aj af Marie Carisiuf>, og han fik hendes 
Faders Navn Ambrosius. Af Fadderne nævnes i Kirkebogen fror
uden Gudmoderen Kristoffer Storn1gaards Hustru, Herredsfoged 
Bertel Jørgensen, Andreas Skytte og Johan Helmer. 

Hvorledes Drengen Ambvos1us's Barndomsaar er forløbet, 
hvad Undervisning angaar, haves der ingen nøjagtig Beretning 
om. I Henhold til Provst L. Kochs: "Den danske Landsbysko
les Historie til 1848", var der 1706 paa Fyn kun to Almueskoler 
paa Landet; to andre var gaaet ind af .Mangel p;aa Indtægter. 
Men det var ·Degnenes Pligt at "undervise det ringe Bondefolk 
udi Børnelærdommen, Catechif>mo en Sinde om Ugen u·oi Tid 
og Stund, som Sognepræsten derom fioreskriver". Har der ikke 
fra anden Side været gjort noget særligt for Ambrosius Stub, 
har han naturligvis maattet dele Kaar med "det ringe Bonde
folk". M.en da det tidlig viste sig, at han besad glimrende Ev
ner, e1· del vel meget sandsynligt, at hans Gudmoder har taget 
sig noget af sin Gudsøns Opdragelse og Undervisning. Fr. Bar
fod skriver, at han i Vaaren 1718 sad i Odense Latinskoles tre
die Klasse. Denne Skole ansaas paa den Tid for en af Landets 
bedste Skoler. 

Fra Skolen gik Ambrosius 1724 over i Gymnasiet og fra 
dette 1725 til Universitetet i København. Han blev altsaa Stu-

4) Om Schyth og hans Familieforhold. Se Møller 150- 51. 
5) Møller. Side 151. 
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dent, og "at han efter Tidens Lejlighed var en meget dy,gt;ig 
Student", har vi Vidnesbyrd nok om, tilføjer Barlod. 

I Latinskolens Uddelingsprotokoi fra det Aar, Ambt,osius 
blev Student, findes meddelt et Træk, som vidner om, at der 
tidlig udviklede sig en stærkere Selvstændigbedsfølelse hos ham, 
hvilken fulgte ham Livet igennem, og derfor skal medtages her. 

Tillige med andre af Skolens Elever havde han det Aar -
rimeligvis ogsaa tidligere - søgt Skolens Stipendier. Men me
dens de andre Stipendiater i Samling kvitterer og takker "al
lerydmygst og med største Ærbødighed", gaar Ambrosius her 
sin egen Vej og undlader at bruge disse Talemaader. Hans 
Kvittering lyder saaledes: "Anno 1725 d. 26. Juni haver j~g un
derskrevne annammet af Lektore Elia Naur eet Aars sædvan
lig Stipendium 20 Rdl., samt for min Fattigdoms Skyld 4 Rigs
daler, hvorfor skyldigst kvitteres. Ambl'losius Stub. Det skal 
dog ogsaa tilføjes, at Skolen havde givet ham et godt Skuds
maal for Flid og Opførsel. 

Det var altsaa 1725, at Ambrosius 20 Aar gl. blev Student, 
hvorefter han drog til København for at fortsætte sin U ddan
nelse. Samme Aar blev ved flere Begivenheder et Mærkeaar for 
ham. Hans Gudmoder var alt død 11720. Den 15. Marts 1725 Kløde 
hendes Mand, Kaptajn Stockfleth, 12. Maj Ambrosius's i øko
nomisk Henseende velstillede Broder Morten og endelig i R2l
stens Tid hans Moder. Efter en lille Tids Forløb tog Fadere.D) 
saa Ophold i Verninge Præstegaard hos Datteren, hvor. han 
døde 1746. 

Del har sikkert været Tanlren hos Ambrosius's Omgivelser, 
at han skulde naa frem til at faa teologisk Embedseksamen, og 
saa vilde det være temmelig let at faa ham anbragt i et Præste
embede; paa de Tider havde Herremændene mange Præstekald 
at bortgive. 

STUDENTERLIVET I KØBENHAVN. 

Hvor mange Aar A. Stub har tilbragt som Student i Køben
havn, gives der ingen sikker Oplysning om. I det højeste har 
han opholdt sig der i omtrent 10 Aar. I 1735 finder vi ham et 
Par Aarstid hjemmehørende i Langsted, Verninge Sogn. 

At han som Student har levet et muntert Liv derinde i Kon
gens København er der ingen Tvivl om. Hans af Naturen liv
lige Sind og poetiske Talent havde let ved at give det frejdige 
Livsmod Luft i Sang blandt Venner og Kammerater. Der haves 
ogsaa af ham fra den Tid adskillige muntre Drikkeviser. 

Et Par af hans Vers, der sikkert er et tro Udtryk' for hans 
muntre og lyse Sindsstemning fra Studenterdagene, lyder ~aa-
ledes. s) · 

6) Nr. 51. 
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"Uskyldigt Tidsfordriv jeg har i Dans, Musik og Sang; 
naar andre helst til Glasset ta'r, jeg springer Stuen lang. 
Klaver jeg elsker i mit Sind og lægger mest paa samme Vind, 
en Aria jeg synger tit, :Melankoli gaar kvit. 

Lad visse Folk mig laste da, at jeg for lystig er, 
og lad dem mig kun raade fra det, som jeg haver kær; 
jeg dog, imedens jeg er til, vil bruge saadant lystigt Spil, 
en Dans, en Sang og et Klaver det er dog min Plaser. 

N aar andre søle sig i Drik, i Vin og Brændevin, 
saa haver jeg en bedre Skik' end de som skidne Svin; 
de drikke, mens de svælge kan, og sætte sig i Skarn og Sand. 
Bort med den Levemaade, som' gør svag og Pungen tom! 

Disse sidste Ord saavel s.om et Ord, der senere lød fra Ribe, 
vidner om, '"at om end Ambrosius kunde lave en munter Drik
kevise og være med i et lystigt Lag, saa hørte han dog ikke til 
dem, der kan kaldes Svirebrødre.?) 

I de første fem Aar - 1725-30 - gik Holbergs Komedier, 
flittigt over Scenen i København. Det er højst sandsynligt, at 
Ambrosius, saa vidt muligt, har været en flittig Tilskuer ved 
disse Forestillinger. Disse to Digtere, skønt i Karakter meget 
forskellige, havde det tilfælles, at de var vittige og begge havde 
et skarpt Øje for Tidens Unoder og mange Latterligheder1 
hvilke de havde stor Tilbøjelighed til at revse med deres ofte 
skarpe Pile, og saa gik det tit, som Ordsprtoget siger, at naar1 
man slaar imellem en Flok Hunde, piber den, man rammer. 

I et Digt, som Ambrosius Stub, et Par Aar før han døde~ 
med et vist Formaal for Øje stilede til Stiftamtmanden i Ribe, 
giver han os adskHlige Oplysninger om sit tilbagelag.te Liv. 
Naar han deri skriver, at han fandt sig ej i nogles "Agt og 
Nykke",s) saa tænker han sikkert dermed paa, at han unde;n 
sit Studium i København kom til det Resultat, at han følte 
hverken Lyst eller Kald til at blive Præst, hvilket hans nær
meste Omgivelser, som foran nævnt, sikkert havde tænkt som 
hans Fremtidsstilling i Samfundet. Det teologiske Studium var 
paa den Tid vistnok et meget aandløst og for en fribaaren Un
gersvend lidet tiltalende Studium. Med sin stærke Selvstæn
digbedsfølelse har han nok følt det uværdige i at blive en Leje
tjener i Menigheden, selv om Præstestillingen kunde give ham 
Udsigt til en mere sorgfri Stilling ii Livet, hvad det daglige Br~ 
angik. 

7) H. Graversen skriver, at Hostrup og Chr. Richardt ved slige Lejlig
heder ogsaa i deres Tid slog Harpen til Vinens Pris. 
Højskolebladet 1901, Side 919. 

8) Nr. 67 i Stubs Digte. 
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Naar han i samme Digt skriver: "Jeg var Akademist til før
ste Manddoms Tid, Minerva lod endog fornø jet med min Flid", 
saa kan det vel nok vidne om, at den livlige Student ikke alene 
hår levet for at mJore og fornøje sig, men ogsaa nar udført et 
Arbejde. Alligevel fOI lod han Studierne uden nogen Eksamen. 
En medvirkende Grund dertil har vel nok været hans lette, 
flagrende N a tur og hans Miangel paa Evne til at finde s.ig til 
Rette i del praktiske Liv, en Mangel, som mange digteriske 
N a turer har været udsat for at lide under. Hans økonomiske 
Stilling kan ogsaa have bidraget . mere · eller mindre dertil : 

Jeg overgav min Bog, min kære, tro Veninde, 
jeg drømte, ved min Pen jeg saa mit Brød i Blinde. 

Hvad Støtte Ambrosius. har modtaget fra Herskabsfamilien 
paa Søholm, fioreligger der ingen bestemte Oplysninger: om:; 
men i Henhold til det Forhold, Stubfami.lien stod i til Herska
bet, kan det rimeligvis nok' antages, at han har modtaget nogøn 
Hjælp fra Fru Kaphengst, hans afdøde Gudmoders Søster. Men 
da det blev klart, at Ambrosius ikke vilde være Præst, er den 
sikkert ·hørt op. Fru Kaphengst var en meget ptraktisk Kvinde, 
vist ogsaa beregnende. Desuden havde h'un ved den Tid Br~ 
for mange Penge til et større Jorokøb, omtrent 150 Tdr. Hart
korn Bondejord.~) 

Den Slags Folk, der saaledes forlod Studierne uden nogen! 
Eksamen, fik ofte Plads som Degne, Skriverkarle eller Sekre
tærer hos Herskaber. En saadan Stilling kunde være svær at 
udfylde, hvilket Ambrosius. ogsaa til sidst fik at føle og gåjver 
Udtryk med de Ord: "Mlit Slæb blev svært, min Førlighed for 
svag." Sekretæren maatte ikke alene skrive sit Herskabs Breve, 
gaa til Haande ved talrige Forretnin,ger, revidere Regjnskaber 
o. s. v., men ogsaa sørge for de litterære og selskabelige Ad
spredelser, synge, sp1lle eller vel endog undervise og øve i Miu
sik og Sprog.1o) 

AMBROSIUS STUB S GIFTERMAAL' OG · ÆGTESKAB. 
Verninge Sogns Kirkebog udviser, at Amb!'losius Stub d. 17. 

Oktbr. 1735 i Verninge Kirke blev ægteviet til en nittenaarig 
Præstedatter ved Navn Mette Katrine Skovsbo. Om hendes 
Slægt og Ungdomsliv skal her nu først gives nogen Oplysning. 

Paa Gaarden Skovsbo i Verninge Sogn boede i sin Tid som 
Fæster en Mand, der hed Niels Kristensen; han var født 1651 
og døde som Forpagter af Søholm 1715. Mens han boede paa 
Skovsbo, købte han 1704 en Gaard i Langsted, Verninge Sog:n, 

9) Se Museum 1893 II S. 114. 
lO) Se A. D. Jørgensen i Dansk Tidsskrift S. 8 og 9 og Molbecks »Am

brosius«. 
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paa omtrent 4 Tdr. Hartkorn; lidt senere, men s. A. en anden 
Gaard ogsaa i Langsted paa omtrent 5 Tdr. Hartkorn; 1710 
købte han endvidere 2 Gaarde i Højbjerg, Køng Sogp..H) 

Niels Kr. Skovsbo var gift med Anna Hansdatter af en Fa
milie "Krogstrup". Hun overlevede sli.n M.and i en Snes Aar 
og boede som Enke i den største af de Langsted Gaarde under 
Betegnelsen "M.adam Hansdatter". Disse Folk havde i deres 
Ægteskab to Sønner, Hans og Kristen. 

NieJs Krist. Skovsbo g. 
f. 1651, d. 1715 

Hans N. Skovsbo 
f. 1681, d. 1724 

Student 1702, Sognepræst i 
Ejsing, Ribe Stift 12. Aug. 1707 

m. Anna Hansdatter 
f. 1654, d. 1735 

Kristen N. Skovsbo 
f. 1685, d. 1717 

Forpagter af Søholm 

Hans var gift to Gange; hans første Hustru hed Mette Katr. 
Pedersdatter Bering, f. 3. Dechr. 1686, d. 12. Septbr. 1716, Dat
ter af Sognepræst Mag. Peder Bering, Præst i Verninge fra 
1676 til 1727. 

Hans N. Skovsbo havde i Ægteskabet med sin første Hustru 
to Sønner og fire Døtre. Den yngste af disse var M;ette Kali-. 
Skovsbo, der 1735 blev gift med Ambr. Stub. Hun var født 
1716, samme Aar og Dag som M!Oderen døde, hvoraf ses, at 
denne er død i Barselseng. Datteren kom af denne Grund til 
at bære Moderens Navn. Det moderløse Pigebarn blev saa op
draget hos Farmoderen, det!" som ovenfior :anført døde 1735. Skif
tet efter hende sluttede d. 27. Juni s. A. Der blev ved dette til
lagt Mette Katrine i Arv efter Forældre og Farmoder ialt 554 
Rigsdaler, en efter de Tiders, Forhold ikke ganske lille Sum. 

Den Gaard i Langsted, hvori Madam Hansdatter havde boet 
i sin Enkestand, blev paa Auktionen købt af Madernoisene Mette 
Katr. Skovsbo f:or 577 Rdl. 3 M;k. Dagen før hun købte Gaar
den, havde hun faaet kgl. Bevilling til at .være sin egen Værge, 
dog under Kurators Tilsyn, men da hun nogle M'aaneder efter 
blev gift med Ambr. Stub, fik denne Skøde paa Gaarden d. 16. 
Jan. 1736. 

Ambrosius boede i Gaarden som Ejer, men en anden Mand 
havde den i Fæste, og han skulde i Fæsteafgift yde Stub Græs
ning til 2 Køer og 6 Faar foruden et Par Tdr. Korn. Stub 
kunde med Hustru ikk'e leve af den Afgift, og han begyndte 
derfor allerede det føil'ste Aar at gøre Laan. Det kan ogsaa let 
tænkes, at de to Mennesker i Henhold til deres Fortid ikke har 
haft megen Forstand paa en øko1110misk Husholdning. Hun var 
ung, og Stub kan overflor den praktiske Side af Livet ikke fra
kendes Letsindighed. - Den i7. Oktbr. var de blevet viet, og 

11) Møller, Side 51. 
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allerede tredie Søndag i Advent derefter blev deres første Barn 
Kristine fremstillet i Kirken som hjemmedøbt Deres andet 
Barn Kristian maa ogsaa være født i Langsted, skriver Møller, 
skønt hans Daab ikke findes indført i Verninge Kirkebog. Han 
opgives nemlig ved Moderens Død 1747 at have været 10 Aar. 
Det skønnes ogsaa af anden Grund, at Præstoo Schyth har væ
ret noget ligegyldig med at føre sin Kirkebog. Efter hans Død 
maatte blandt andet hans Enke, Stubs Søster, attestere, at hen
des Mand havde glemt at indføre i Kirkebogen Peder Trolles 
Daab. Det er nok gaaet lige saadan med Kristiall Stubs Daab~ 
mener Pastor Møller.12) 

Kristian Stub blev Student 1759 og s~den Skoleholder i 
Fuglsbølle paa Langeland, hvor han døde i April 1785. Der skal 
endnu leve Efterkommere af ham paa Langeland, skriver S. 
Jørgensen. 

Pastor Møller f.ortæller i sin Bog - Side 34-39 ·-- om en 
Retssag, hvoi·i A. Stub blev indblandet, mens han boede i Lang
sted. Han og hans Kones Broder, Student Peder Skovsbo, var 
en Dag tillige med en Sergent Ørbek gaaet ind i Verninge Kro 
for at drikke et Glas Øl Her opstod en Trætte om en Smaa
ting mellem P. Skovsbo og Krokonen. Trætten blev imidlertid 
paa Grund af Ukvemsord til en Retssag, som begyndte i Juni 
Maaned 1736 og fandt først sin Afslutning ved en Dom, der: 
faldt i Juli Maaned 1737, hvorved et Par af de i Sagen indblan
dede blev idømt Smaabøder; Stub, der havde været tilkaldt som 
Vidne, var optraadt fredsstiftende og fik derfor ingen Bøde. -
Ambr. Stub havde ved Samværet i Kroen udtalt de Ord: "Jeg 
vil se at blive Amtsforvalter," hvilket han dog ikke blev. 

Stub solgte i Jan. 1738 sin Gaard i Langsted til sin Svoger 
Peder Skovsbo for 591 Rdl. 5 M)c plus 7 Rdl. 2 Mk., der var 
betall for nogen Reparation. 

Men hvad har A. Stub taget sig for i de to a tre Aar, han 
boede i Langsted, for Gaarden drev han jo ikke selv? 

S. Jørgensen omtaler et Sagn, 'i Følge hvilket han skal have 
hjulpet Degnen i Nørre Broby at undervise hans og maaske 
fleres Børn, og det kan være meget sandsynligt,ls) 

Langsted grænser til Nørre Broby Sogn. Degnen der hed 
paa det Tidspunkt Imanuel 'Vedel, han var velhavende, og i 
Henhold til Nr. Broby gamle Kirkebog blev en af hans Sønner 
Præst, en anden Købmand, en tredie Provisor og en fjerde, 
som var Student, Faderens Eftermand. 

Fra Langsted flyttede Stub 1738 til Faaborg, hvor en af, 
hans Kones Søstre var gift med en Prokurator Engberg.a) Sam
me Aar i Juli Maaned træffes Stub ved et Bryllup paa Ærø 

12) Om alle disse Forhold se Møllers » Verning Sogn«, Side 55, 56. 
13) Se Museum 1893 Il, Side 132. 
14) Se Møller Side 52. 
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hos den rige Købmand J ens K'lavsen, der gør sin Datters Bry~
lup. Ved den Lejlighed lavede Stub et Rimbrev eller Brudevers, 
der begynder saaledes: 

Nærværende Anton ~og Anna hans Brud 
har ærlig i Købing holdt Brylluppet ud; 
de sadde fem hundrede Sjæle i Rad 
og fik overflødig af Vin og af M.ad; 
jo mere de tæred, jo mere de fik, 
og det er Jens "KlaV'sens sædvanlige SkikJ5) 

Der er ligeledes bevaret en Over'&krift over Peder Klavsens 
Krambod i Ærøskøbing af Stub: 

Her holdes Vare f al paa gammel ærlig Vis, 
M,ed Bonitet i Kram, med Billighed i Pris; 
'Min Ven l kom ind, bese, peting, (betal kun rigtig~ 
saa er du mig, jeg dig, forresten intet pligtig.1a) 

Peder Klavsen var Broder til Jens Klavsen. 
Det er muligt, skriver S. Jørgensen, at Ambrosius havde 

tænkt at tjene sit Brød ovre paa Ærø ved at undervise. HanJ 
havde faaet Foden indenfor det bedste Selskab (rigeste?), og 
Præsten i Tranderup, H s. J ak. Zimmermann, kendte han fra 
Odense Skole. 

Denne Plan blev dog snart opgivet, 'og Ambrosius dro~ til
bage til Faaborg. Her fødte hans Hustru kort efter en Søn, der 
i Daaben fik Navnet Vi.lhelm, opkaldt efter Kaptajn V. Stock
fleth. Anselige Folk stod Faddere til Barnet, der imidlertid 
knap bleY et Fjerdingaar gammelt. - I Decbr. s. A. blev Stub 
i Faaborg dømt til at betale en Gæld til Birkedommeren paa 
Ryttergodset paa 36 Rdl. Verninge Sogn tillige med de andre 
Sogne ind ad Odense til hø'l'te paa den Tid til et af de staa
kaldte Rytterdistrikter, hvori der naturligvis' ogsaa boede Of
ficerer. 

Ambrosius's Gudmoder og hendes Mand Kaptajn Stockfleth 
havde en Søn, f. 1715, der fik Navnet Kristian. Da han var' 
10 Aar, døde Faderen; Moderen var død tre Aar tidligere. Han 
blev saa opdraget under Tilsyn af F~ormynder, hvilken Stilling 
hans iMoster Fru Kaphengst en Tid indtog. Inden Kristian naae
de Fuldmyndighedsalderen, opstod der et Tvistemaal mellem 
lMosteren og hendes Myndling. Som Følge deraf søgte og op
naaede Kristian Stockfleth at faa kgl. Fuldmyndighedsbevilling 
et halvt Aar, før han fyldte det tyvende Aar. Samtidig tiltraadte 
han Besiddelsen ar Brahesholm og Krengerup. I Følge A. D. 

15) Brudevers Nr. 83. 
16) Nr. 90. 
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Jørgensen var han allerede ved den Tid Hofjunker og Assessor 
i Hofretten; 1738 udnævntes han til Jnstitsraad og fungerende 
[Landsdommer paa Fyn. Seks, Aar senere blev han udnævnt til 
Stiftamtmand i Trondhjem·. I den Anledning hilser Ambrosius 
ham med fø-lgende Digt: 

Saa stiger dyb Forstand til norske Klippers Toppe 
og ser ·sin Ærekrans at hænge gtrøn deroppe; 
saa har Kong Kristian af egen naadig Drift 
betroet T1:1oskab selv sit Trondhjems vigtig Stift. 

Hr. Stiftsbefalingsmand! har denne Grad sin Møje, 
da har den og sin Glans i No1:1d-Mon:u-kens Øje; 
den Sandhed er jo klar, at Stjerners rene Guld 
faar Dernant-Smykke paa ved største Frost og Kuld'. 

Umistelig Patron! mig synes alt, han rejser 
til Nordens høje Pynt, hVior Fjeld og Bølge knejser; 
iMH Ønske er: til Fjelds, til Søs, paa Sne, paa Is, 
Gid Stockfleth naa sit Maal, sin KIO'nges Gavn og Pris! 17) 

Det synes imidlertid, at Stockfleth er mindre glad ved det 
Embede, fordi det laa saa langt fra Hjem og Ejendomme. Efter 
tre Aars Forløb kom han da rogsaa tilbage til Danmark og blev 
A:s'sessor i Højesteret. - Han døde allerede 1750, 45 Aar gl. 

Ambr. Stub havde opkaldt sine to Drenge Kri5.tian og Vil
helm efter Stockfleth og hans Fader. Allerede dette tyder paa 
et "nøje Forhold mellem de tro Mænd", skriver A. D. Jør gen
sen; og naar Ambrosius i foran anførte Digt kalder Stockfleth 
sin "urrustelig Patron", saa bekræftes dette Forhold end yder
ligere derved. 

Da Kristian Stockfleth var traadt i Statens Tjeneste, kunde 
det være af s tor Betydning for ham, den unge Godsejer, a t have 
en tro og paalidelig Miand til som Stedfortræder i hans Fravæ
relse at have Tilsyn med Forholdene paa hans Ejendomme. 
Dette gælder især de tre Aa:r, han var i Norge. Men ogsaa efter 
at han var bleven Assessor i Højesteret, har hans Embede dog 
- i hvert Fald en Del af Tiden - krævet hans Nærværelse i 
Kbhvn. Det er naturligvis i Henhold til saadan Tjeneste, at 
Ambrosius kalder Stockfleth sln Patnon. 

En anden i social Henseende højtstaaende Mtand, som A. St. 
omtrent paa samme Tid har staaet i Forhold til, er General
løjtnant Adolf v. Neuberg, der ved Giftermaal var kommen i 
Besiddel·se af Herregaarden Lundegaard i Nørre Broby Sogn; 
han var kommanderende General for Fyn. Hans Hustru Fru 
Anechc døde 1753. Generalløjtnanten selv var død 1749. I Hen
hold til Hofmanns Samlinger - 1780 - ligger de begge begra-

17) Nr. 84 af Stubs Digte. 
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vet under Korhvælvingen i Nørre Broby Kirke. Neuberg faar 
sammesteds det Skudsntaal, at han var en Herre, som tjente 
tre Konger og viste stor Tapperhed i Brabant.Is) 

Ved en Festlighed paa Lundegaard havde Stub - ex tem-
pore - gjort følgende Drikke-Skaal: 

Vor N eubergs Bryst 
har M;od og Lyst 
at aabne Ærens Porte. 
Hans kloge Tinding blive graa, 
hans hvide Orden blive blaa, 
hans Fjender blive 5:orte! 

Fra Faæborg var A. St. med Familie flyttet til Odense. Hvil
ket Aar det er sket vides' ikke. M;en Skattemandtallet 1743 ud
Viser, at han paa den Tid boede ved Albani Torv. Det hedder i 
Fortegnelsen rover Skattey:derne: .Mionsr. Stub og Hustru er 1 
slet Tilstand; ser derfor ikke, han kan svare n o gel, hvortil Lig
fattig og fri". 

I Februar s. A. fødtes Datteren Kristiane. Hun bl~v døbt 
[ St. Iqn;uds Kirke d. 16. Febr. Barnet bares til Daaben af Pro
fessor og Rektor S. Anchersens Hustru, og Købmand Hs. Møl
lers Hustru stod hos. Fadderne var Raadmand Nørager, Apo
teker v. W esten og Poshuester N(elbye. Denne Datter døde d. 
21. Febr. 1744 og blev begravet paa St. Knuds Kirkegaard i an
den Parts Jord. 

1744 var Familien flyttet til Klaragade Nr. 3. He1· fødtes 
dem en anden Datter Eleonore Hedevig. Hlun blev baareiil til 
Daaben af Oberstinde Berner (Barner?), og Jomfru v. Westen 
stod hos. Grev Rantzau, Stiftamtmand Stockfleth og Oberst
løjtnant Windtz stod Faddere. Rimeligvis er det dette Barn, 
som 15. Febr. 1747 blev jordet paa Frue Kirkegaard. Her jor
dedes endelig Digterens Hustru d. 13. Marts s . A.I9) 

Hermed endte saa Ambr. Stubs H!usliv, forsaavidt der kan 
tales om Husliv, hvad der - desværre - var en Lettelse for 
ham. Det er vel sandsynligt, at det er i den AnledniJng han: 
synger: 

Nu er jeg befriet fra Kærligheds Pagt, 
at slutte paany blir aldrig min Agt; 
den føder saa ofte en sejglivet Harm, 
som sjelden . vil dø i en sukkende Barm. 

Hvor fandt man et Par, 
hvis Glæde ej var 

en Rose, som stikkende Torne bar. 

lB) Efter disse Folks barnlø~e Ægteskab og Død overgik Lundegaard 
med Gods til at blive en offentlig Stiftelse. 

19) Se Museum 1893, S. 122-23. 
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Forsigtighed skyr den farlige Vej, 
ja siger hver løfterig Kærlighed nej; 
thi Falskhed kan fængsle med blødeste Haand 
det ærligste Hjærte i haardeste Baand. 

Jeg elsker ej fler, 
jeg elsker ej mer, 

i Elskov jeg tusinde Blindheder ser.2o) 

En anden Gang synger han imidlertid ud af en hel anden 
Sindsstemning: 

Er mit Hjem end ej saa nær, 
o! vi samles dog engang; 
denne Samling er saa kær, 
at min V ej ej falder lang; 
Haal;>et flytter selv min Fod, 
Haabet letter Sind qg Mod; 

Haabet korter Længsel, 
Haabet trodser Trængsel, 

Haabet gør min, gør min Skæbne god. 

Møder mig en hastig Vind,: 
et Slags Blæs L blev aldrig ved; 
træffer Slud og Hagel ind, 
Kule-Vejr gaar over med; 
ligger Ormen for min Taa, 
fra hans Leje vil jeg gaa; 
skal min Fod end tørne 
midt paa Sten og Tjørne, 
iM,aalet bliver, bliver dog at naa.21) 

Om Ambr. Stubs Hustrus Værd og Betydning som K vinde 
og !Moder har jeg ingensteds funden nogen Udtalelse eller Dom. 
At hun hos sin velstaaende Farmor i Langsted efter Tidens 
Forhold har haft et i timelig Henseende vel udstyret Barndoms
og Ungdomshjem, kan der ikke tvivles tom. Og naar Pastor Møl
ler beretter om "Mademoiselle Mette Katrine Skovsbo", at 
hun, før hun købte sin Fa.ri!l/Ors Gaard, havde søgt og faaet 
kgl. Bevilling til at være sin egen Værge, dog under Kurator, 
kan det nok tyde paa, at hun tidlig har føH sig noget s~lv
bevidst. Deres Ægteskab er jo begyndt i Letsindighed.2g) N aar 
saa trange Kaar og Fattigdom ret snart meldte sig, saa kan det 
let skønnes, at hendes Stilling er bleven svær. I Stedet for saa 
i Erkendelse af fælles Skyld at søge Hjælp og Lægedom mod 
det onde, har Bitterhed over fejlslagne Forhaabninger maaske 

20) Arie Nr 49. 
21) Arie Nr. 33. 
22) Se Side 38. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1926



47 

taget Bo i Sindet og gjort Tilværelsen endnu tungere. Am
'bmsius kan jo med sine gode Egenskaber ufortalt langtfra fri
kendes J.lor Skyld i deres S.ørgelighed . . 

Af deres Børn var nu kun de to ældste i Live. DatterenJ 
Kristine 1rom til Fasteren i Verninge Præstegaard, og hun blev 
k~onfirmeret d. 3. Oktbr. 1751. Siden blev hun Lærerinde paa 
en Gaard i Holmehave og derefter hos Præsten Rs. Balslev i 
Tommerup, hvis yngste Datter Elisabet Katrine hun undervi
ste. De vedblev siden at staa i Venskabsforhold til hinanden. 
Kristine døde ugift i Odense 1811, hvor hun i sin sidste Tid 
havde ernæret sig ved Syning. Hvor Broderen Kristian havde 
Ophold i sin MJindreaari.ghed, vides ikke; sandsynligvis hos en 
Morbl'oder i Odense. Siden blev han, som anført, Student og 
Skoleholder i Fuglsbølle. 

I Dansk Tidsskrift 1898 Side 18 skriver A. D. Jørge~~n : 
Det er klart, at hvad der nu er bevaret af Stub5 Digtning, kun 
er Brudstykker af, hvad han har frembragt, og paa samme 
Miaade er de Forbindelser, vi nu kan efter~pore, kun en Del, 
maaske en ringe Del af dem, han har haft.2s) · 

"Kunde han 'Omgaas og tale ligefrem, man fristes til at sige 
som Ligemand til Officererne, op til den kommanderende Ge
llleral paa Fyn - Neuberg - saavel som til Øens høj este Em-. 
ibedsmænd og Herremænd, og gik han ind og ud hos Odense 
S'torborgere, saa kan man ikke tvivle om, at han jo var kendt 
i vide· Kredse og ve1set overalt, hvor han kom fr em. Grev 
Rantzau sagde om ham, "at han var en egen Fyr og et Pokkers 
godt Hoved", og man risikerer altsaa intet ved i social Hen
seende at gøre en Undtagelse med ham til Trods for hans 
Fattigdom og tarvelige Hjem.24) 

Thi tarveligt og fattigt havde han det tilvisse. Det ses ved 
hans Hustrus Død, da Skifteretten vurderede Boet til 25 Rdl. 
~ Mjk. 14 Sk., medens Gælden var 81 Rdl. 2 Mk. 13 Sk. Kredi
torerne var f:or en Del de ved Børnenes Daab fom'Iliil;ævnte 
Mænd. "Alle frafaldt de deres Fordringer". 

Det var samme Aar - 1747 - som Stubs Hustru døde, at 
Stiftamtmand Stockfleth kom tilbage fra Norge og blev As
sessor i Højesteret. 

Efter Fru Kaphengsts Død 1745 opstod der en Proces om 
Arve- og Ejendomsretten til Søholm. Kristian Stockfleth og en 
Søster fandtes at være nærmeste Arvinger, og som saadanne 
vandt de denne Proces, ~ogsaa i 1747. I den Anledning blev der 
afl1oldt en Fest paa Gaarden, ved hvilken Lejlighed der blev 
drukket en Skaal, h vortil Stub digtede følgende Vers: 

23) 1740 træffes han paa Taasinge, 1743 ved en Barnedaab i Vedtofte, 
1745 ved en anden paa Nybøllegaard i Hillerslev Sogn o. s. v. 

24) Se Dansk Tidsskrift 1898, S. 18. 
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Begærlighed, saa bøj dit Knæ 
og giv vor Stockfleth Æren! 
Du vilde rystet Søholms Træ, 
men kære! fik du Pæren? 
[Vi perser den med god :Mjaner, 
i hvad vi og skal døje; 
gid Stockfleth blive mer og mer 
en Torn i Avinds Øje.79) 

Efter Hustruens Død og Børnenes Anbringelse hos a:ndre 
har Stub nok følt sig mere fri, og har vel nok efter det meget 
omflakkende Liv kunnet ønske sig en mere fast og bedre løn
net Tjeneste, nu han var kommen et godt Stykk'e op i Aarene. 
En saadan Stilling har han nok haabet at finde hos Oberst
løjtnant Niels Juel paa Taasinge. Disse to Mænd var engang 
truffet sammen hos Grev Rantzau paa 13rahesborg, hvor de 
havde vundet en vis Interesse for hinanden. 

Oberstløjtnant N. Juel var en Sønnesøn af Søhelten af sam
me Navn. Han var en i mange Maader mærkelig Mand. Han 
omtales som en genial og ivrig Kunstelsker. Paa Valdemarsslot 
holdt han et lille Hof med Sangere, Musikere, Malere og til 
sine Tider Skuespillere. At han ogsaa godt kunde lide at faa 
en Digter som Ambrosius ind i denne Kreds, hvormed han om
gav sig, vil man let kunne forstaa. Naar Stub der kaldtes "Skri
verkarl", maa dette dog ikke misforstaas, som om han skulde 
have gjort Tjeneste paa Skriverstuen som Ridefogdens Skriver. 
Jeg skal, skriver S. Jørgensen, i saa Henseende oplyse, at Skif
teprotokollerne fra de Aar, Stub opholdt sig paa Øen, cndn;u 
er bevaret, men deri forekommer Stubs Navn ikke, hvilket vilde 
,være utænkeligt, hvis han havde haft Plads som almindelig 
Skriverkarl paa Skriverstuen. Videre var han Bibliotekar, og 
det er en SelVfølge, at han blev brugt - jeg vilde maaske fore
trække at sige misbrugt - som Lejlighedsdigter. 

Kammerherre Juel var en fortrinlig begavet Mand, og hans 
Virksomhed blev paa flere Mlaader velsignelsesrig for hans un
dergivne. Men l).an var hensyn~Sløs og haard, og i hvor høj 
Grad han end elskede de skø·nne Videnskaber, var han dog i 
.Grunden raa, det vil sige, han kendte ingen anden Maade at 
fremme det gode, han tilsigtede, end ved Magtspro~ og legem
lig Tugtelse. 

Han var dog ingen uretfærdig ·M:and og vistnok langt bedre 
end hans Rygte. "Jeg har gcnnemgaaet Landstingets Domsbøger 

79) Skaalen blev drukken af en Pokal, gjort i Form af en Pære. Som 
det vil erindres, var den barnløse Fru Kaphengst Moster til Kristian 
Stockfleth. Men som Følge af den Strid, der, allerede før Stockfleth 
blev fuldmyndig, var opstaaet mellem dem, havde hun villet und
drage ham og Søsteren Arveretten til Sø holm ; deraf opstod Pro• 
cessen. Se Side 39 f. n. 
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i hans Besiddelsestid, og disse viser, at i de Sager, han havde 
med sine Bønder, havde han Retten paa s'in Side". Men des
uagtet frembød hans Personlighed og hans Handlemaade en 
altfor fristende Skive for Digterens Satire.2s) 

Efter Kristine Stubs Fortælling skal hendes Fader engang 
have snertet Kaii].merherren saa føleligt, at han overfor Dig
teren forsøgte sit U ni versalmiddeL 

Han gav sig i Overværelse af fremmede i Trætte med Stub 
om Titlen paa en Bog 'og sagde saa: "Gaa op i Biblioteket og 
se efter, der staar Lys deroppe." Da Stub :Wom de.!"'op, stod der 
to Karle posteret, som pryglede ham. Da han kom ned igen:, 
spurgte Kammerherren om: Titlen, hwrtil Stub svarede: "Jam
mer og Ve, Deres Velbaarenhed." 

Efter denne Behandling rejste Stub bort, men han blev 
snart savnet, og man skrev efter ham. Han svarede: ,~ aar 
Fuglen engang er sluppen ud af Sn~ vender den ikke til
bage igen." 

Fr. Barfod ~ortæller, at han 1837 hørte ai en nogle og fir
sindstyveaå.rig Mand, der havde været Kammertjener paa Val
demarslot, efter sin Fader, som havde været Kammertjener i 
Stubs Dage, at denne ligefrem var bleven kastet paa Porten. I 
Henhold til denne Meddelelse, der lyder lidt anderledes end 
Krisline Stubs, skulde de to Karle, som Stub traf i Bibliotek~ 
have ført ham til Fyn; sine Ejendele fandt han i Baaden. Re
sultatet blev imidlertid det sarrime, Stub kom paa en brutal 
Mjaade bort. Ej heller er herfra bevaret et eneste Vers, der 
kunde tyde paa et personligt Forhold til Herskabet eller en 
glad Time i Samlivet med Kammerherren og hans Venner, 
skriver A. D. Jørgensen., 

Saa hvis Stub, som det synes, er k'ommen til Taasinge med 
· Haab om der nu efter det urolige, tildels omflakkende Liv 
at finde en mere rolig og vellønnet Tjeneste, saa er han i 
høj Grad bleven skuffet. 

Det er højst sandsynligt, at det er Opholdet paa Valde
marsslot, han har ~or Øje, naar han synger: 

Ved et og andet Hof fandt det, jeg skrev, Behag; 
men ak! mit Slæb blev svart, min Førlighed for svag. 
Miit Helbred smeltede i tung Forretnings Hede: 
J eg maatte sidst i Frost snart efter Livet lede, 
jeg kom halvdød derfra; jeg fik ret Liv igen. 
Dog blev jeg aldrig mer slig farlig Trældoms Ven. 
Nu ved jeg, hvad det er til Lægerne at trænge, 
de fire Svagheds Aar har tæret mange Penge.21 

26) Se S. Jørgensen, Museum S. 124. 
2i) Af et Digt, skrevet 1756 i Ribe; Nr. 67 i Barfods Digtsamling. 

Trældoms Ven = Skriverkarl. 
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Dr. Barfod skriver, at det var i Sommeren 1752, at Ambr. 
Stub forLod Taasinge. 

Ved Omtalen af Stubs Afrejse fra Taasinge hentyder baade 
A. D. Jørgensen og S. Jørgensen til en Meddelelse, som findes 
i Landet Kirkebog paa Taasinge; den lyder saaledes: 1753, 
7 . .Marts døbt Karen, et uægte Barn af :M,oderen Maren Hvid; 
Faderen sagdes at være Ambrosius Stub, som havde været 
Skriverkarl hos Kammerherre Juel paa Taas·inge. 

Det er naturligvis med Beklagelse, at de to M.ænd nævner 
denne Kirkebogs Beretning, og S. J ørgensetn tilføj er: "J eg kan 
naturligvis hverken bekræfte eller af'k:ræfte den," men finder 
den ikke meget rimelig.2s) 

1753 var Stub altsaa ikke paa Taasinge, hvorfor han iktke 
selv kunde rede J!or sig. M:en efter mit Sk'øn synes Historien. 
om denne Kirkebogsopskrift i høj Grad at bære Præg af Usand
hed. Stub var nu op mod halvtredsindstyve Aar. Opholdet paa 
Valdemarsslot havde nærmest været en Skuffelse for ham. 
"Jeg kom halvdød derfra," siger han, og de fire Syg:domsaar, 
som fulgte, synes altsaa at være begyndt. Under saadanne For
hold synes det utænkeligt, at han kunde indlade sig med en i 
sædelig Henseende løs KVinde. 

Efter ikke lang Tids Forløb træffes Stub i Ribe. Der har 
været gisnet en Del over, hvad der kunde bevæge ham til at 
florlade Fødeøen J!or at søge til en Egn eller et Sted, hvor han, 
trods det han havde været en farende Svend, dog vist aldl'fig 
havde været i de stmde Dage. 

A. D. Jørgensen oplyser, at der i de Dage boede en vidt 
bekendt Læge i Ribe, Dr. med. Anker Ankersen, hvis Broder: i 
sin Tid havde vieret Ambr. Stubs Rektor i Odense. Med den 
Vp1y)sn)i;ng for Øje kan det let skønnes, at han er rejst til Ribe . 
for al søge Lægehjælp. 

Efter 3 a 4 Aars Forløb synes Stub at være kommen saa 
meget til Hægterne, at han ktmde tænke paa at optage 
et Arbejde paany. A. D. Jørgensen har en temmelig o;mstæn.
delig Beretning om, hvorledes det gik til, at niogle af Ribes 
Bedsteborgere, der savnede en Mand til at undervise deres 
Børn, kom til at henvende sig til Stub om at paatage sig denne 
Gerning. Følgen deraf blev saa, at han fik 16 B,ø~n at vær:e 
ISk!olemester J!or. Skønt Stub vel indser, at det, der er reddet 
ud af Livets Storme, kun er et Vrag, føler han sig dog udfriet 
fra tidligere Tiders "Trældom, Tvist og Tvang". 

Ribe Bys offentlig ansatte Lærere følte sig brøstholdne ved 
Stubs Skolehold ·og klagede til deres overordnede. Da Biskop-

28) Slige løse Kvindfolk plejer jo at kaste saadanne Beskyldninger paa 
bortrejste Personer, fra hvem de i Reglen kunne være sikre paa ikke 
at møde nogen Indsigelse, fordi de ikke bliver bekendte med den 
tillagte Skyld. 
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pen imidlertid afviser deres Klage, ansøger Stub 1756 Stiftamt
mand v. Halstein om Tilladelse tiJ at oprette en Sk1ole for de 
Børn, som Forældrene vilde betro ham. H vad der kom ud af 
dette Andragende, forlyder der intet om. Ambmsius: Stub døde 
i Ribe d. 15. Juii 1758 Kl. 6 om M~rgenen og }ordfæstedes tre 
Dage efter. A. D. Jørgensen skriver, at de endnu opbevarede 
Ansøgninger fra ham udviser en stor, smuk og sikker Haand
skrift uden Spor af Affældighed eller Svaghed:. Han døde som 
en meget fattig Mand.29) 

Ved at se tilbage over dette Levnedsløb fyldes Sindet, sy
nes mig, i nogen M,aade med Vemod. Fornuftige Folk i Almin
delighed vilde vel nok mene, at det havde været klogere, om 
A. Stub havde fulgt sin Ungdoms Velgørers Raad, taget teolo
gisk Embedseksamen og derefter faaet et Præstekald. Håns 
Livsløb kunde ad den Vej ganske vist kommet til at flyde ly
sere og roligere og uden saa stor Fattigdom. Men naar han 
følte, at han ikke m1mde gøre Fyldest paa denne Plads, saa 
maa han prises, fordi han vægrede sig ved at gaa den Vej og 
blive en Lejetjener i den kristne Menighed. 

Det var sikkert ikke saal'edes med Ambrosius, at han tviv
lede om de kristelige Sandheder, endnu mindre var han en 
Spotter eller Foragter af dem. Fr. Barfod skriver om ham, at 
han, trods det at være en livlig og vittig Selskabsbroder, "dog 
var præget af kristelig Alvor' og Dybde". Men derfra og til at 
være et Vidne, om end af de smaa, er endnu et Skridt. 

Det var altsaa ikke som Præst, at Ambr. Stub med sine 
rige Evner skulde komme til at tjene sri.t Fiolk. Derimod har 
han som Digter efter kyndige Mænds Udtalelser givet et 
ikke ringe Bidrag til Støtte for Aandslivet - vel nærmest 
blandt Menigmand - fra Midten af det attende til Midten af 
det nittende Aarhundrede. 

Disse Mænd vidner om Stub, at han var sin Tids fortrin
ligste verdslige Lyriker. Han var en kærlighedsfuld og oprin
delig livsglad Natur, der helst vilde se lyst paa Tilværelsen. 
Kmt sjælden tager Vemodet Overhaand og afføder de alvors
fulde Digtninger, der er præget af dyb Alvor og inderlig Tro. 
Syv af dem er bygget over Jesu syv Ord paa Korset, andre paa 
et andet Bibelord. Aauden og Tonen i hans gudelige Sange er 
i høj Grad i Slægt med Brorsans Salmer. En af dem ender 
saaledes: "Her-re, led mig og bered mig til din Himmel og mit 
Hjem! Gør- mig værdig, gør mig færdig til det ny Jerusalem". 
Til Slut skal nævnes de to: "Hvad vindes paa Verdens vidt
løftige Hav" og "Uforsagt, hvordan min Lykke end i Verden 
blive maa". 

29) Der findes endnu et Hus i Ribe, der bærer hans Navn. 
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Ambrosius Stubs Hjem og Mindesten. 

FORTEGNELSE 

over de Skrifter, hvoraf jeg har øst Bidrag til Skildringen af 
Ambrosius Stub og hans Slægt: 

l. Ambrosius Stubs Digte ved Fr. Barfiod, .femte Udgave 1879. 
2. Historiske Oplysninger om Verninge Sogn ved Pastor 

em er. John M. Møller. 1916. 
3. En Artikel af afdøde S. Jørgensen, Lærer i Kistrup Skole 

ved Faaborg, i Tidsskriftet Museum 1893 II. 
4. En Afhandling af A. D. Jørgensen i Dansk Tidsskrift 1898. 
5. En Artikel i Højskolebladet Nr. 29-30 1901 af H. Gra

versen. 
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