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Husum er, som overordentlig mange af de
NAVNET
Familienavne, der bruges i vore Dage, oprindelig et
Stednavn. Der findes i Danmark tre Landsbyer, der hedder
Husum, nemlig den, der er inddraget i Hovedstadens Omraade, altsaa paa SjæPand, en af samme Navn i Brande
Sogn, Vejle Amt, og endelig en i den genvundne Del af
Sønderjylland, i Ballum Sogn, Tønder Amt; men dertil
kommer Købstaden Husum, som gennem Aarhundreder
har været Midtpunktet for de rige Marsklande Eiderstedt
og Strand. I og for sig er der intet til Hinder for, at Slæg
ten Husum har haft sit Udspring fra en hvilken som helst
af disse fire, men en Familietradition vil vide, at den ned
stammer fra en Bonde i Omegnen af Byen Husum i Sles
vig, som i det 17. A århundrede indvandrede og nedsatte
sig paa et kgl. Gods i Frederiksborg Amt, hvor han døde
i Tiden mellem 1710 og 1715. Om der ved denne By tænkes
paa Købstaden eller muligvis paa Landsbyen i Ballum
Sogn, maa foreløbig staa uafgjort hen, og vi maa derfor
nøjes med at regne som Slægtens Stamfader, som

1. SLÆGTLED
Peter Husum.
Hans Fødested er os ukendt, men det maa have været
ca. 1700, han saa Dagens Lys. Han skal først have gaaet
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i Frederiksborg Skole, derefter i Metropolitanskolen, hvor
fra han blev Student 1728. Han nærmede sig altsaa
stærkt de 30, da han forlod Skolen, og maa derfor efter
al Sandsynlighed have beskæftiget sig med andet — hvad
det nu kan have været — inden han traadte ind i Latin
skolen. Efter at have taget Studentereksamen var han —
i de følgende 12 Aar — dels Skolelærer i Jungshoved Sogn
(rimeligvis i Stenstrup), dels Informator hos Provst Terpager i Mern, hvis Søn han underviste, og tilsidst Skole
holder ved en grevelig Skole paa Samsø. At han gjorde
sig afholdt af Provst Terpager og andre, han traadte i
Forbindelse med, kan bl. a. ses af et Brev, denne sendte
Biskop Hersleb V4 1739; det indeholdt nemlig en Anbe
faling af Husum til Degneembedet i Borre, der utvivlsomt
snart vilde b]ive ledigt, da den derværende Degn, Conrad
Ratchen, var saa svag, „at der ikke mere er Haab til Livet
for ham, hvilket og er troligt, siden han formedelst Druk
kenskab i mange Aar har været ubekvem til sit Embede.“
Derefter hedder det videre i Brevet:
At bomeMte Studiosus Peder Husum er ... saa
brav en Kari og saa bekvem til at være en god
Degn, som maaske nogen af dem, der kan søge saadant et Brød, det tør jeg, i Guds Sandhed, forsikre,
da jeg og næppe turde love saa sikker for nogens
Dygtighed og Skikkelighed som hans; han er og
vel kendt af Hans Højærv, D. Woldike, ved hvis Recommendation han, indtil videre, har antaget en
grevehg Skole paa Samsø, hvor han og nu opholder
sig. Overalt er han og meget elsket af Provsten
paa Møen, og hos Sognepræsten til Borre, Hr. Jens
Engel, har han og haft Condition, at læse for hans
Søn.

Imidlertid fik han ikke Borre Degneembede, men om
trent et Aarstid efter dages det for ham. V2 1740 meddeler
Provst Terpager, at Degnen i Skibbinge, Baarse Herred,
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Michael Fange er død d. 29. Januar og at „Hendes høj
grevelige Naade, Fru Enkegrevinden af DanneskjoldSamsøe, Frue til Nysøe, som ejer Skibbinge Kirke, har og
Ret til at kalde Degn til samme Skibbinge Menighed“, lige
som han kan oplyse Biskoppen om, at „hendes højgreve
lige Naade har alt nogenledes forsikret mig, at den tit om
meldte Studiosus Peder Husum ... skal nyde samme lidet
Brød.“ 4/- 1740 fulgte Kaldelsen, og dermed begyndte han
den Degnetjeneste, som strakte sig gennem ikke mindre
end 44 Aar, lige til hans Død. Naar man ser hen til de
gode Vidnesbyrd, han havde fra tidligere Tjenester, er der
sikkert ingen Grund til at tvivle om, at han ogsaa her i
Skibbinge har udfyldt sin Plads, men vi har ikke stødt
paa nogen direkte Udtalelse derom. Imidlertid har Kaarene været smaa; 1749 opgiver han sin Løn til 40 RdL, og
det er derfor ikke til at undres over, at han kunde ønske
et bedre Kald og det saa meget desto mere, som han
samme Aar, han kom til Skibbinge, havde giftet sig og der
i Tidernes Løb var kommet fire Børn i Hjemmet. 5/n 1749
skriver Provst Terpager til Biskoppen, idet han indsender
2 Eksemplarer af sin „enfoldige Juleprædiken“:

Degnen i Skibbinge Peder Husum har bedet mig
at indsende til Deres Højærværdighed indlagte
Vers, som er et smukt Vers, men kommer Jubel
festen kun lidet ved; han beder hjærtelig, og jeg
med ham, at maa være Deres Højærværdighed til
et lidet bedre Brød recommenderet.
Man ser altsaa af ovenstaaende Linjer, at Peder
Husum ikke alene har kunnet gøre Vers, men endog saadanne, som af Provsten erklæres for at være „et smukt
Vers.“ Formentlig findes det og andre, han har skrevet,
ikke længere, hvad der er meget beklageligt, idet disse
poetiske Udgydelser sikkert, om de havde eksisteret, vilde
kunne have ydet Bidrag til at lære ham nærmere at
kende.
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Imidlertid var Kaliehave Degnekald bleven ledigt ved
Albert Sørensen Ribers Død 10/4 1750, og, hvis det lod sig
gøre, vilde han gerne opnaa dette. For at bane sig Vej
dertil lykkes det ham at faa Enkegrevinden af Danneskjold-Samsøe til 12/4 1750 at afgive følgende Erklæring:
Efter Degnen i Skibbinge Peder Husums Begæ
ring, at jeg vilde, om Deres Højærværdighed vil
forunde ham Kaliehave Degnekald, som nu er ledigt,
kalde den igen til Degn, som af Dem bliver fore
slagen, saa forsikrer jeg hermed Deres Højærvær
dighed at hvem De dertil proponerer, skal nyde det.

Nysøe d. 12. April 1750.

C. C. D. Samste.

Om det nu er denne Erklæring, der har virket, eller
Biskoppen ogsaa uden den havde været bestemt paa at
give Peder Husum Kallehavekaldet, ved vi ikke, men
samme Dag, Enkegrevinden havde udstedt den nævnte
Erklæring, fik han Embedet. At han har været glad der
ved, er der ingen Grund til at tvivle om, men der var og
saa dem, der misundte ham det større Kald, hvad der
fremgaar af følgende Brev, som han 3% 1750 sendte
Biskoppen og som vi her gengiver dels i Facsimile, dels
bogstavret, da vi derigennem kan faa ikke blot et Indtryk
af Peder Husums Maade at udtrykke sig paa, men ogsaa
af hans Stavemaade.
Høyædle og Høyærværdige
Hr. Biskop!
Mit tacheoffer synis iche allene at forhalis, men
og iche at fremkomme som ieg ellers nogenlunde
ved Guds Naade kunde Metrice at forfatte og betache dend store Naade, som Deris Høyædle Høyærværdigheder Biskopperne lood see imod mig den
ringeste Degn Peder Husum, som saa høyt blev
anseet, at ieg ved Deris Høyærværdigheders Naade
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i foraaret blef Promoveret fra Schibinge til Kallehauge meenighed. Men hvad som er for sømt med
pennen, er og skal aldrig i hierted at anmode Gud,
den rige Belønnere, det vil belønne i og med mun
den at udføre Deris Høyærværdigheders Høypriselige gierning mod mig fattige mand. Men naar
ieg billigen maa anklage mig self for skriveisis for
sømmelse, ja end meere anklagis af saa høye Vel
yndere for samme last, maa ieg underdanigst betiene mig med Ovidii teppe: carmina secessum Scribentis et otia quærunt*) og ieg maa klage det samme
som Virgilius: Usq adeo turbatur agris**), at som
Virgilius her klager over indvortis efter stræbere
og misundere, som en stoor mand paa landet
for sikrede mig om, da ieg kom til Kallehauge. Gid
det maatte behage Deris Høyærværdigheder at
igiennemlæse, saasom ieg ved at det vil aarsage
Forundring over slig en omgang, som er vederfarit
mig.

Kallehauge d. 30. Sept. 1750.

Deris allerringeste Client
og underdanigste t: [o: tiener] P. Husum.

Udskrift:
Høyædle og Høyærværdige
Hr. Biskop over Siellands Stift
å
ydmygst
Kiøbenhaun.

Samme Dag, han daterede denne Skrivelse 3% 1750,
udfærdigede han en anden, hvis Indhold giver os et lille
*) I Ovids Tristia I, 1 41—42 staar: carmina secessum scri
bentis et otia quærunt ; me mare, me venti, me fera jactat
hiems. Ovid klager over, at han ikke kan faa Ro til at
skrive og siger: Digte kræver Ensomhed og Ro for For
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Indblik i de Besværligheder, han var ude for, da han
skulde ombytte Skibbinge med Kaliehave, men samtidig
viser os, at Peder Husum har været ordentlig og paapasselig, saa han, trods den ringe Løn, var i Stand til at udvide
øg forbedre Degneboligen. Skrivelsen begynder saaledes:
Da jeg ved Guds Naade i Schibinge havde været
Degn just i 10 Aar og baade Herskabet til Nysøe,
Højædle og Velbaarne Grevinde af DanneskjoldSamsøe saa og Provsten i Baarse Herred, Hr. Lars
Terpager, ofte haver forundret sig over, at jeg slog
mig saa godt igennem, reparerede jeg alene den
gamle Degnebolig bestaaende af 13 Fag, hvis Re
paration jeg ikke her specialiter vil opføre, siden
det er alle bekendt, men beløber sig til 50 Rd. og
desforuden har bygt 10 nye Fag Hus, de 2 Fag til
en Stue med Skorsten og Bagerovn, de 8 Fag til
Udhuse...

Hans Eftermand i Skibbinge blev Enoch Kreimann,
der trods de Forbedringer og Udvidelser, Degneboligen
var undergaaet, ikke var tilfreds med den Stand, hvori
han modtog den, og søgte at finde Mangler ved den. Han
krævede Syn paa den, men Grevindens Broder, Herre von
Holstein, hvem Husum gjorde sin Opvartning, berømme
de ham, fordi han havde holdt Degneboligen i saa god
Stand af saa ringe en Evne og fastholdt, at det var urime
ligt at holde Syn. Alligevel fik Kreimann det iværksat og
magede det saa, at de Mangler, han mente at kunne paa
vise, naaede op til en samlet Sum paa 120 Rdl. 2 Sk. Skønt
han havde erklæret overfor Husum, at denne ikke havde
fatteren; men mig omtumler Havet, Vindene og den barske
Vinter.
**) I Vergils første bucoliske Digt skildres urolige Forhold
paa Landet, hvor Jorden er konfiskeret fra de tidligere
Ejere. Her forekommer i Vers 11—12 flg. Ord: undiqve
totis usque adeo turbatur agris, d. v. s. saadan en For
virring, som der er overalt paa alle Marker. (Efter vel
villig Meddelelse af Lektor H. Holten-Bechtolsheim).
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nødig at møde ved Synet, at han intet havde at frygte,
da de var forligte, stævnede han ham til Doms for den
nævnte Sum. Men Husum fastholdt, ja turde endog gøre
sin Ed paa, at han havde repareret Degneboligens davæ
rende Brøstfældighed „med mindre Skillinger, end der for
dres Daler,“ og skønt han havde anvendt halvandet Hun
drede Rigsdaler paa den, vilde Resultatet blive, at han fik
2de Degneboliger at i Stand sætte, „da Skibbinge er aldrig
saa slet som Kallehauge Degnebolig, hvor mange Bjælker
og Sparrer var i Stykker foruden udvortes Brøstfældigheder saasom Tag etc.“ Han mener sig derfor forurettet
ved denne Stævning, nævner de Punkter, hvor han føler
sig brøstholden, idet han bl. a. fremholder, at hvis han
skulde actioneres til Tinge, hvad der er imod Lov og Synodalia, saa skulde der i hvert Fald udmeldes 2 Mænd paa
hans Side, og han ender Skrivelsen med det Udbrud: Gud,
lad mig finde mildere Dommere. Hvad Resultatet blev,
kender vi ikke.
Her virkede han altsaa gennem de mange Aar og
vandt sig ved Arbejdet Agtelse. Da Rektor ved Vording
borg lærde Skole A. C. Holst 1766 sendte Degnen Peder
Husums Søn Thomas ind til Universitetet, omtalte han
i det Testimonium, han medgav ham, dennes Fader som
„pater gravissimus, qui sacræ ecclesiæ Kallehauge reli
giosissime curat custoditque, senis eleganti ingenio, inge
nuis artibus egregie perpolito, o: en i højeste Grad alvor
lig Fader, som paa den mest samvittighedsfulde Maade
vogter og værger Kallehaves hellige Menighed, en gammel
Mand af høj Dannelse, der er fuldkommengjort ved ædle
Kunster.
I 1778 indsender Sognepræsten i Kallehave Sogn,
S. Leth Schiønning, en Ansøgning om ved Vacancen i
Kallehave Degnekald at faa en ordineret Degn, der som
personel Kapellan kunde assistere, men Biskoppen er af
den Mening, at inden den Sag kan afgøres, maa der gøres
Forsøg paa, „om nuværende Degn Husum maatte være
villig til imod en aarlig Pension at nedlægge sit Degne
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Embede.“ Imidlertid anser man det for vanskeligt at faa
dette sat igennem, da Degnen antagelig ikke vil afstaa Em
bedet til andre end til sin Svigersøn, Jacob Gudenschwager,
og Forslag om, at en anden skulde efterfølge ham,
maaske kunde opvække Fortrydelse baade hos ham og de
øvrige i Familien. Tilsyneladende er der ikke kommet
noget ud af disse Planer; i hvert Fald sad Peder Husum
endnu i Kaliehave Degnebolig, da han 21/0 1780 henvendte
sig med en Skrivelse til Biskop Harboe for at formaa
denne til at gaa ind paa, at Svigersønnen overtager
Embedet.
Vi gengiver Skrivelsen i sin Helhed, da den — tillige
med de to foran nævnte — saa vidt os bekendt er de eneste
skriftlige Minder, der findes om den Kallehavedegn, og
hjælper med til at lære ham at kende.
Højædle, Højærværdige. Allerhøjstærede
Hr. Biskop Harboe. Min Naadigste Herre!
Siden Skrøbelighed og Alderdom i mit 80. Aar
dagligen indfinder sig mere og mere til Afmagt i
at forrette det mig anfortroede Degneembede, hvil
ket nu og i nogle Aar har maattet — formedelst min
Alderdom og Svaghed — ladet samme betjene ved
min Svigersøn Jacob Gudenschwager — saa bliver
denne min sidste Svanesang, førend det sidste Trin
til Graven, ved underdanig Bøn og Begæring til
Deres Højædle, Højærværdighed, at De naadigst vil
de høre mit Anliggende og tillade nu ved Deres Høj
ærværdigheds Consence og Approbation at afstaa,
som jeg herved afstaar og overleverer mit Degne
embede til merbemeldte min Svigersøn Jacob Gu
denschwager, der nu i 7 å 8 Aar har troligen forrettet mit Degneembede og understøttet min Alder
doms Begivenheder uden nogen vis Belønning. Men
har maattet ladet sig nøje med en lempelig Gave og
Velgærning, som jeg haver kunnet formaaet; hvilket
Embede han og har forrettet saavel til Menig-
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hedens som og til andres Velbehag, at det kunde
erfares, om Deres Højædle Højærværdighed det be
falede at insinueres. — Desuden har han nu i 21
Aar tillige upaaanklagelig og forsvarlig — som be
hageligst ses af Velædle og Velærværdige Hr. Ma
gister Schiønnings hosfølgende Attest — forrettet
sit træ’somme og quælende Skoleembede, der indrenter kuns lidet til 7 daglige Munde og til mange
smaa umyndige Børns Opdragelse og Underhold
ning. Det var derfor ikke uden Aarsag og Grund,
at jeg underdanigst snart med de sidste ømmeste
Hjertefølelse og Taarers Udgydelse af mig som en
Fader af et faderligt Hjærte henflyder underdanigst til Deres Højædle Højærværdighed imod
forhaabende Bøns Fyldestgørelse, at han for sit
lange og møjefulde Arbejde maa nyde denne Beløn
ning, som jeg ofte har ønsket ham at reusere [o: faa
Held til at opnaa].
Uagtet han adskillige Gange har søgt forgæves
Degneembeder, tror jeg vist samme Nægtelse er
sket, fordi Deres Højærværdighed har fattet den
Naade for mig at forunde mig ham til Assistance i
min tiltagne Alderdoms Svaghed.
Hvad kan give mig større Haab og Forvisning
om saavel til min sidste Bøns Opfyldelse som og at
en af min Æt og Pode skulde efter min Død hæle
sig ved sin Faders By, Sted og Bolig, hvortil min
Efterleverske — som nu er gammel og skrøbelig —
kunde have frit Adgang og Understøttelse i sin
Alderdom. Altsaa haaber underdanigst paa disse
mine anførte og sandfærdige Grunde, samt den her
under indlagte Betænkning og Afstaaelse, som jegallerunderdanigst beder maa blive af Deres Høj
ærværdighed igennemlæst, at De vilde bønhøre og
fyldestgøre denne min sidste Afskedsbegæring. O!
hvor rolig og med største Glæde vilde jeg da herfra
saa fare med Fred, da Tiden og Timen er kommen
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til mine Løfters Opfyldelse og mit Hjærtes Ønskning, at denne min Begæring kunde blive opfyldt.
I underdanigste Haab og Forventning om en naadigst Bønhørelse, Consence og Approbation fra
Deres Højædle Højærværdighed henlever jeg i dy
beste Soumission
Deres Højædle, Højærværdige
Allerhøjstærede Hr. Biskop
Min Naadigste Herres
Underdanigste
Kallehauge Degnebolig
Tjener
den 21. Septemb. 1780.
Peder Husum.
Hans Ønske blev ikke opfyldt. Saavidt vi kan se, sad
Peder Husum inde med Embedet lige til sin Død 26/12 1783,
og Svigersønnen har vel stadig maattet røgte Gærningen
for ham uden at være kaldet. Det blev ikke ham, der kom
til at følge efter, men derimod Kordegnen og Klokkeren i
Præstø Rasch Pedersen Strande, der imidlertid ikke kom
til at virke der mere end et Aar, da han døde 12/, 1785.
Men nu dagedes det for Jacob Gudenschwager; han kald
tes hertil s. A. (1785) og virkede i Kaliehave 19 Aar, begr.
7:. 1804. Men da han flyttede ind i Degneboligen, havde
Peder Husum ligget mere end ét Aar i sin Grav og naaede
altsaa ikke den Lykke, han havde attraaet, at se sine egne
befolke den Degnebolig, han gennem 35 Aar havde siddet
inde med.
2S/7 1740 havde han haft Bryllup med Marie (Kir
stine) Thomasdatter Lund, født paa Fyen, død “A 1793.
I Ægteskabet var der 7 Børn.

2. SLÆGTLED
1. Peder Husum, f. i Skibbinge, hj. d. 2T/4 1741, frem
stillet i Kirken Dom. Trin, død 17/4 1753.
2. Anna Marie Husum, f. i Skibbinge n/, 1744, hj. d.
Dom. 1 Epiph., fremstillet i Kirken 20/, 1744. Hendes Død
findes ikke indført i Kastrup eller Kaliehave Kirkebøger.
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G. ■ /,„ i Kallehave med Jacob Gudenschwager, f. 1732.
Stud. Nakskov 1756, Skoleholder i Viemose 1759, Degn i
Kastrup 1778, i Kallehave 1785, begravet i Kallehave V3
1804. [Han g. 2 i Toksværd 29/2 1788 med Lucie Marie
Smidt fra Sparresholm, f. 1737, begr. i Kallehave 3/„, —
ringet —].
3. Thomas Husum, født i Skibbinge ]1/G 1746, døbt
Dom. 2. Trin. Madame Fritz bar Barnet, Mandsfaddere var
Skovrider Christ. Carlsen og Jacob Schriche, Kvindefad
dere Jacob Engels Kone og Degnekonen i Egitsborg. Han
blev Student fra Vordingborg Skole 1766, og i det Testi
monium, som Rektor A. C. Holst medgav ham, da han
søgte ind til Universitetet, nævner denne ham som „amabile delicium meum, meum immo bonorum omnium, adolescens moribus et litteris ornatissimus“, d. v. s. min elske
lige Yndling, min, ja snarere alle gode Menneskers, Ynd
ling, en ung Mand, der er prydet med gode Sæder og Lær
dom, og han føjer til: „ita enim amabile obsequio et docilitate nos cepit, ut non discipulum, sed familiarem instituisse
visi simus“, d. v. s. thi saaledes greb han os ved sin elske
lige Lydighed og Lærvillighed, at vi ikke syntes at under
vise en Discipel, men en Ven. Og han skriver endvidere:
„sedulus auditor, diligens spectator disciplinæ nostræ affuit“, d. v. s. som en ivrig Tilhører, som en omhyggelig
Iagttager fulgte han vor Undervisning. Rektor Holst vilde
gerne have beholdt ham længere hos sig, men da den
gamle Degn vilde anse det som sit Livs højeste Lykke ,.at
modtage en Søn, prydet med den akademiske Værdighed,“
bøjede han sig for Faderens Ønske og Jod ham drage af
sted. Af Skolebeneficier havde han opnaaet talrige. 1 det
første Aar 3 Rdi. 3 Mk., i det andet 16 Rdl., i det tredie
20 Rdl. 2 Mk., i det fjerde 22 Rdl. 2 Mk. og i det sidste
30 Rdl., og denne „deponerede Sum vil nu tilfalde ham som
en lille Hjælpekilde.“ Ikke desto mindre trængte han
naturligvis til yderligere Støtte, og Rektor udtrykker sit
Haab om, at Universitetsprofessorerne vil hjælpe ham til
en saadan.
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Imidlertid saa Thomas Husum sig ikke i Stand tii
at blive ved Studeringerne. Utvivlsomt var det Mangel
paa de nødvendige Midler, der tvang ham til at søge et
Degnekald, og 15/1(, 1767 blev han kaldet af Geheimeraad
Fr. Chr. Rosenkrantz til Skibby, Horns Herred, men
Aaret efter byttede han Embede med Degnen Poul Za
charias Grønwald i Kirkehyllinge, Voldborg Herred. Her,
borte fra Hovedstaden har han maattet forberede sig til
den theologiske Attestats, som han tog n3/12 1769 med Ka
rakteren non contemnendus. Som Degn sad han i Hyl
linge i 14 Aar, til han 712 1783 udnævntes til Sognepræst
i Skibby, ordineret s .D., indsat 3. S. i Advent, men 6 Aar
efter,s/4 1789, forflyttedes han til Viger sted-Kværkeby,
hvor han levede og virkede til sin Død 11/2 1822.
Laurits Nyegaard skildrer ham saaledes i sin Bog om
Vilhelm Birkedal (S. 8): Han var en god og kærlig mand,
elsket af sine børn; hans datterbørn bevarer erindringen
om ham som en paa sine gamle Dage meget svær mand,
der gærne havde sit sæde i en højrygget lænestol.
Han var to Gange gift, 1 16/2 1770 med Anne Gjertrud
Hansdatter Weile, Datter af Præst (senere Provst) Hans
Jacob Axelsen Weile (1701—80) i Skibby og Hustru Mette
Cathrine Nielsdatter Selmer (1711—80). Hun var født i
Hvornum, hvor hendes Fader da var Præst, 26/5 1746 og
døde i Vigersted 27/11 1797. Hun skal have været svagelig
af Helbred, men meget poetisk anlagt og var ikke mindre
end Faderen elsket af Børnene. De havde tre Sønner og
fire Døtre. 2 4/7 1798 med Anna Gjertrud Birchedahl, Dat
ter af Degnen Lars Birchedahl (1737—1830) i Hammer
og Hustru Lovise Frederikke Parelius (1745—1802). Hun
var født i Hammer 6/2 1774 og døde i N. Jærnløse Præstegaard 16/7 1832*). I dette Ægteskab var der en Datter og
en Søn.
*) Da det er første Gang, vi i dette Arbejde støder paa Nav
net Birchedahl (eller Birkedal, som det senere skreves),
et Navn, som mange af de paa de følgende Sider nævnte
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Laurids Nyegaard skriver i anførte Skrift S. 31:
...I Kværkeby boede ... hans [o: Vilhelm Birkedals] bed
stemoder og faster Anne Gjertrud Husum, der da [o:
1824] var 50 år gammel, og hos hende opholdt farfaderen,
den gamle degn fra Hammer sig på denne tid ... Vilh.
Birkedal kalder hjemmet i Kværkeby „det stille hus“ ...
Men der var mildt og lyst derinde. Faster-bedstemoderen
var af de stille kvinder, om hvem der af sig selv lægger
sig fred. Gammel var hun vel ikke af år; men med det
Personer har baaret, kunde der være Grund til at indføje
nogle Linjer om de ældste kendte Led af denne Slægt, idet
vi bl. a. støtter os til nogle Optegnelser af Pastor J. J.
Fyhn i N.Jærnløse, af hvilke vi ejer en Afskrift. I sin
ovennævnte Bog om Vilh. Birkedal I, 5 skriver Laurits Nye
gaard :
Ifølge gamle familieerindringer har slægtens unævnte
fader været skrædder. Denne mand havde en søn, ved
navn Niels Larsen, der fødtes i Tybjerg Sogn, Præstø
Amt i året 1700, arbejdede som skomagersvend i Køge,
Roskilde, Ringsted og Ålborg og dernæst nedsatte sig som
mester i Herlufmagle (hvortil Tybjerg er anneks), hvor
han ægtede Dorthe Jensdatter. Tilsidst flyttede han til
Hammer, et par mil syd for Næstved, hvor han døde, begr.
i Hammer 4/7 1781. Hans Hustru, der var født 1712,
døde 1792, begr. 24/8.
Niels Larsen og hans Hustru skal have haft tre Søn
ner og to Døtre. De tre Sønner var Peder Birchedahl, der
blev Skolelærer i Pederstrup (antagelig i Mogenstrup
Sogn), Hans, som blev Skoleholder i Herluflille og døde i
sin Ungdom, og Lars Birchedahl, der, efter Fornavnet at
dømme, har været den ældste, idet han antagelig er op
kaldt efter sin Farfader.
Om denne sidste, Lars Birchedahl, skriver Pastor
Fyhn:**)
Lars Birchedahl er født i Herlufmagle i April 1737
af Forældrene Skomager Niels Larsen og Hustru Dorthea
Lund og døbt i Byens Kirke af daværende Præst, Provst
Thanch. Da han var stavnsbunden til Gisselfeld Gods, kom

*) Enkelte Ændringer, Tilføjelser og Udeladelser har vi dog
tilladt os.
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sølvgraa hår har hun vel set ældre ud, end hun var; det
23årige samliv med den så meget ældre husbond har vel
også tidlig sat aMerens præg på hende, og for et år
siden var hun bleven enke. Dertil kom, at hun var tung
sindig af naturen; men hendes oprigtige kristentro havde
båret hende oppe, og smilet — han havde aldrig set no
gen smile som hun — havde overvundet tåren. Sådan gik
hun stille om i sine minders verden, men rig på kærlig
hed og kærlig omsorg, først overfor den gamle fader, hun
han for at befries fra disse Lænker i sit 4de Aar til en
Morbroder af ham, som var Hattemager og Raadstuetjener i Køge og hed Golich Lund. I sit 14. Aar kom han
i Køge latinske Skole, hvis Rektor dengang var Professor,
Mag. Nicolai Sporon (f 1777), Fader til den bekendte
Amtmand Benjamin Georg Sporon. I denne Skole var
han i 4 Aar, da han ved Præsten i Fensmark Hr. Maars
Hjælp, der var en god Ven af hans Fader, sattes i Frede
riksborg Skole og fik Plads i dens Mesterlektie under Rek
tor Johannes Schrøder (1696—1774), der dimitterede ham
til Universitetet 1761 ved St. Hans Dags Tid, og han tog
Artium med 13 bene, ligesom han ogsaa var den første
af dem, som dengang dimitteredes fra Frederiksborg
Skole. Derefter fik han Condition hos Forp. Christen
Rasmussen ved Næstved, hvor han var 1 Aar, da han efter
Rektor, Mag. Poul Bendtsens (1723—89) Anbefaling fik
Condition hos Regiment skriver Dahlstrøm paa Frederiks
borg Ladegaard, hvor han ogsaa var 1 Aar. Da Skelby
Skole, i Nærheden af Herlufmagle, blev ledig, fik han uden
Ansøgning denneSkole af Generallieutenant Frederik Chri
stian v. Piessen paa Gunderslevholm (1717—83). Her var
han Skolelærer i 6 Aar, blev derpaa Skolelærer i Hammer
og blev her 1769 gift med Frederikke Lovise Parelius, en
Datter af Jens Schjellerup Parelius, Degn i Hammer og
Birthe Pedersdatter Ørsted. I Hammer forestod han Sko
len i 2V2 Aar og forrettede samtidig sin Svigerfaders Em
bede som Degn. Da denne 21/s 1771 afstod Embedet mod at
erholde 100 Rdl. i Pension, fulgte Lars Birchedahl efter
ham som Degn. Samme Aar brændte det for hans For
ældre i Herlufmagle, og de flyttede nu til ham i Hammer,
hvor de opholdt sig til deres Død. Faderen døde 1781 og
Moderen 1792. Hans Kone døde 1802. Efter hendes Død
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havde i huset hos sig, og som aldrig kunde glemme livet
i sin datters hus, efterat han nogle år senere havde fået
hjem hos datterdatteren i N. Jærnløse.
Der findes, os bekendt, kun bevaret ét Brev fra Anne
Gjertrud Husum, f. Birchedahl, skrevet engang i Foraaret
1832 til hendes Søn Peter Laurentius Husum, der den
gang var Sognepræst i Lomborg ved Lemvig. Brevet
ejes nu af Pastor Holger Müller Husum i Nørretranders,
sad han 8 Aar i Kaldet, resignerede derpaa og kom 1810
til Haarløv, hvor han var i 4 Aar, tog derefter til Vigersted og var hos sin Datter, som var gift med Præsten
Husum (f 1822) og siden hos hende i hendes Enkestand,
da hun boede paa en Ejendomsgaard, kaldet Husums
minde, i Kværkeby, ialt gennem 20 Aar, da han flyttede
til Nørre Jærnløse med hende d. 13. April 1830 og døde
20. Maj s. A.
Efter hvad H. F. Rørdam meddeler (se Kirkeh. Saml.
3 R. 3. Bd. S. 459), var Lars Birchedahl den sidste Sogne
degn i Hammer og Lundby. Da han 1811 gik af, blev
Embedet opløst, og dets Indtægter fordelte mellem Pasto
ratets fire Skoleholdere mod at de tilsammen skulde svare
den afgaaede Degn 200 Rdl. i Pension, hvilket faldt flere
af dem overordentlig besværligt, især da den gamle Birche
dahl blev omtrent 94 Aar. Han levede saa længe, sagde
Fr. Barfods Fader, der var Stedets Provst, at han nær
havde sprængt Pensionskassen (se. Laur. Nygaard: Vilh.
Birkedal I, 6). I Biskop N. E. Balles Visitatsbog 1799—
1807 (se Kirksh. Saml. 3. R. 3. Bd. 835 og 837) har Biskop
pen skrevet unrlerl5.—16. Oktbr. 1799: Degnen Sr. Birche
dahl synger meget godt, men catechiserer maadelig, og un
der 6.—7. Juli 1805: Degnen Msr. Birchedahl synger godt
og catechiserer skikkelig. I ,.En Livsførelse“ skildrer Vilh.
Birkedal sin farfader ikke blot som en degn af gammel
art i den sorte kjole med bladkrave, men ogsaa som en
kristen af den gamle art, der, da sønnesønnen lærte ham
at kende, var dybt bøjet af alderdommens tryk og fuld
af den gamles suk over livets forkrænkelighed, men hvi~
barnetro havde vundet sejr over „vantro tiders ånd;“ og
erindringen om oldingen, der „tog huen i sin runkne hånd
og bøj ed’ dybt sin gamle tinding,“ naar han bad til bords,
blev altid levende hos ham.

der velvillig har laant os det. Vi kan ikke lade være med
at gengive enkelte Uddrag deraf, dels for Indholdets
Skyld, dels for at vise den ejendommelige Maade, hun
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skrev paa, hvorfor vi ogsaa indsætter eii Facsimile af
nogle enkelte Linjer i Brevet.
Hun udtaler sin Uro og Ængstelse over, at Sønne
datteren, Agate Johanne Husum, f. 1831, da altsaa kun et
Aar gi., er syg, som hun mener, at det, „som di i forrige
ti der kalde fris ler“ og giver Forældrene gode Raad med
Hensyn til Behandlingen. Om sig selv siger hun, at hun
er „ræt staggel [;] af det lang varige leie har der været
hul i mine lem mer da ieg i de lig har maat te lagt paa
rykken“, men nu er det dog bedre, skønt hun har lidt af
Søvnløshed og har det besværligt om Dagen. Men ogsaa
rundt omkring er der Sygdom. 3 Dages Feber raser græs
selig, Vattersoten har naaet os ... Kromanden i Merløse
Kro er død, og 8 Mennesker ligger endnu syge; her kal
der de det den danske Kolera. Hun beklager sin Søn, der
maa ofre meget paa sin Præstegaard og fortsætter (bog
stavret) :

... du haf dé ingen ting at stole paa un tagen en
simbel staggels moder som siden sit 15 aar har kembet
sig frem for at kun de sek re ver sit — ingen af mine
børn eller søsgende er gaa et saa trykken de i egte stan
den som ieg. Gæl og fatig dom var der, vor ieg ven de
mig [;] strags haf de ieg 9 at sørge for med ,ullet og
linet vor tel di alle trængte [;] den første der blev gift
maat te ieg give af det ieg bragte med mig.
Og senere staar der (med Nutidens Retskrivning):

... min elskede Mand og jeg har ikke haft en Skilling
uden hvad Embedet indbragte os, og det var der mange
om; havde vi levet og klædt os selv og vore Børn som
Præsterne i vore Dage, da havde der været en ubetalt
Gæld efter ham; jeg kan ikke nægte at jeg ser paa Ti
dernes Ødselhed med Forskrækkelse. O, Gud, hvad vilde
jeg ikke give til, at jeg kunde tale med Dig og Din elskede
Kone en Time for med mine moderlige Taarer at bede
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Eder stedse at have det for Øje at betale enhver sit og
ikke lade Eder forlede af andres urimelige Yppighed —
en Præstedatter er galantere nu til Hverdagsbrug, end
de var før, naar de blev ledet til Brudeskamlen — hvor
mangen Modedukke maatte ikke ønske, at hendes over
flødige Stads var Hørlærred. Herre Gud, jeg afkræftede
Stakkel bliver ved at snakke; Gud give, at I forstod mig
og vilde tage det op i den Mening, det er skrevet.
Naar hun skriver saaledes, er det ikke, fordi hendes
Svigerdatter (eller hendes egen Datter) bruger for mange
Penge, tværtimod, hun priser dem begge, fordi de „har
aldrig været for fengge lige“, og i en Tilskrift til Sviger
datteren (som hun benævner: in der lig elske de datter)
skriver hun:
... der i han ler du ganske aaver en stemen de med
min tæng ge maade du gør tøy til hus be haav og ikke som
saa mang ge koner der gør tøy for at bri liere og fører
man den ud gif ter paa som han maa gøre gel for at
be stride.
De her citerede Linjer (og den øvrige Del af Brevet)
tyder ikke paa noget „Smil“, men maaske har det lange
Sygeleje tvunget det bort; for det kan ikke være Alderen,
der har fjernet det; hun var, da hun skrev Brevet og kort
efter døde, kun 58 Aar. Derimod faar man gennem Bre
vets Linjer det Indtryk, at hun var en kærlig Moder og
Bedstemoder.
4. Lars Husum, f. i Skibbinge 25/2 1749, døbt 5/3, død
,s/4 1753.
5. Jacob Husum, f. i Kallehave 1751, døbt Marie Besøgelsesdag [o: VJ, Student fra Køge 1771, Skoleholder i
Sonnerup, hvorfra Provst Mølleskov 18/7 1775 anbefaler
ham til Biskoppen, „at der intet er at erindre enten i Hen
seende til almen Rygte eller Forsømmelse i Embede eller
Omgangs Forhold til at blive Degn“. 2 Dage efter blev
han kaldet og aflagde Ed samme Dag. Her i Menigheden
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blev hans Forhold meget slet, opsætsig mod Præsten, hen
given til Drik ... saa Spr. Mathiesen beretter, at han var
saa uordentlig i Levned, „at han næppe havde sin Over
mand deri!“ Da han blev overbevist om at have stjaalet
et Stykke Lærred, der laa paa Bleg, og gemt det paa
Vaabenhusloftet, blev han suspenderet fra Embedet og
ved den civile Ret 3% 1795 dømt til 1/2 Aars Forbedrings
husarbejde, hvilken Dom stadfæstedes af Højesteret. Han
døde i Straffeanstalten 22/3 1796, men først 8 Dage efter
sin Død blev han ved den gejstlige Ret dømt til Embeds
fortabelse! (Se en udførligere Skildring i „Folkeskolen“
1893 p. 783—84).
G. m. Helle Fridtz, Datter af hans Formand som
Degn Jørgen Pedersen Fridtz (1720—75) og Christine
Marie Wellejus (1723—??), død 19/4 1821, 70 Aar gi. Hun
gift 2 i Rye x/8 1797 med Degn i Skibby Ivar Aubertin
(1750—98).

6. Ellen Cathrine Husum, f. i Kallehave V, 1754,
døbt D. 1 p. Epiph. [b: 13/,], baaren af Præstens Datter,
Kirstine Busch. 1778 og 1779 er hun Fadder i Kallehave
Kirke og betegnes da som „Jomfrue Husum hos Madame
Drejer i Færgegaarden“, død i Fakse '7^ 1821, 67 Aar
gammel.
G. 13/G i Kallehave med Jens Haubroe, f. 24/G 1757 i
Aarhus, Student Randers 1779, blev 1784 Skoleholder i
Viemose, Kallehave Sogn, hvor han, efter Sognepræsten
Leth Schiønnings Udsagn, ikke alene opførte sig anstændig
og skikkelig, men forrettede sit Embede med Flid og Be
rømmelse ; han assisterede i et Aar i Degneembedet i sin
afgangne Svigerfaders sal. Peder Husums Tid og forestod
til almindelig Fornøjelse for Menigheden Sangen, hvortil
han var vel skikket. 1787 blev han Skolelærer i Fakse og
10 Aar senere, 1797, Degn samme Sted, men maatte for
pligte sig til, „at være flittig saavel i Henseende til Ung
dommens vedbørlige og flittige Undervisning i Børnelær
dommen som og anden Tjeneste i og udenfor Kirken.“
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Boligen brændte tilligemed Præstegaarden 1806. Han døde
i Svendsmark 3/4 1836.
7. Johanne Husum, f. i Kallehave
7;, 1763.

1759,

død

3. SLÆGTLED
Anna Marie Husum og Jacob Gudenschwagers Børn.
1. Magrethe Maria Gudenschwager, født i Viemose
’/7 1765 „til denne jammerdahl“, som der staar i Kalle
have Kirkebog, „og strax nestkommende 6 aug baaret til
den hellige Daab af Madme. Dreyer [o: Drejer]“ i Kalle
have Færgegaard. Blandt Fadderne var Thomas Husum,
Barnemoderens Broder. Konfirmeret i Kallehave Kirke
Dom. Quasimod. [o: 22/4] 1781.
2.
Johan Peter Gudenschwager, født i Viemose
1768, døbt 14/(. s. A. i Kallehave Kirke, baaren af Mad.me
Berg, Præstekonen; blandt Fadderne var Thomas Husum.
Konfirmeret i Kallehave Kirke 1787.
3. Petrus Laurentius Gudenschwager, født i Viemose
1775, døbt 27,„ s. A. i Kallehave Kirke, baaren af Mad.me
Johannsen i Kallehauge, konfirmeret i Kallehave Kirke
1793.
4. Johanne Elizabeth Gudenschwager, født i Ka
strup 1779, døbt Festo Nov. Ann. [o:
] s. A. i Kalle
have Kirko, baaren af Mad.me Drejer i Kallehave Færge
gaard. Blandt Fadderne var Jomfr. Husum [o: Ellen Ca
thrine Husum] ibid.

Thomas Husum og Anne Gertrud Hansdatter Wejles Børn.
1. Hans Jacob Husum, f. i Hyllinge, Voldborg Her
red /,, 1770, døbt 2den Juledag s. A., død og begraven
14/, 1771.
2. Agathe Johanne Husum, f. i Hyllinge /, 1772,
døbt 27, s. A., død og begravet 74 1772.
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3. Christian Ludvig Husum, f. i Hyllinge 15/7 1773,
Student fra Roskilde 1792, tog det følgende Aar den philosophisk-philologiske Examen (laud), blev siden Premierlieutenant ved det norske Livregiments annecterede Ba
taillon, hvorfra han, efter Norges Adskillelse fra Dan
mark, afgik med Pension 1815 og erholdt Overkrigskom
missærs Karakter. ,,Pensionen har sagtens ikke været
stor,“ skriver Laurids Nyegaard, ,,og da han var ugift og
ene, tog søsteren og svogeren [o: Agate Johanne Husum
og Ludvig Harboe Birchedahl] ham op i deres hjem, mod
at han skulde læse med børnene. „Den gamle Pebersvend“,
kalder Vilhelm Birkedal ham; og han havde mange af en
sådans særheder. I sin røde uniformsjakke, med paryk i
nakken og briller paa næsen, gik han sin egen kurs og
fulgte sine egne vaner. — en sær blanding af indesluttet
hed og åbenhed, af varme og kulde. Han havde gode
ævner, var navnlig i høj grad modtagelig for digteriske
indtryk; men der fattedes ham handlekraft, han levede i
fantasiens verden. Han passede ikke til det virksomme
liv ; derfor kom han vel så tidlig ud af det, og det havde
atter til følge, at han endnu mere blev den drømmende
særling, han blev“*). Da Svogeren Birchedahl døde 1819,
skulde han hjælpe sin Søster med Gaardens Drift. Men
det gik ikke. Det havde han ingen Forstand paa, og han
lagde sig tilmed ud med Tjenestefolkene og andre. I de
følgende Aar skrev han forskelligt og udgav saaledes un
der Pseudonymet Frederik Møller, Landøkonom: Tænk
ningen, Tidsskrift for Humanitet, Cultur og Lune, Kbh.
1824 og Saaledes staar det sig med Landmanden! eller
Alvorsord om Bønder og Proprietairer med Hensyn til
I. Bruuns og Greve Holsteins Skrifter, Landmanden angaaende, Kbh. s. A. Han døde ugift i København 22/ 5 1 835
(Nekrolog i „Dagen“ 1835 Nr. 204).
4. Agathe Johanne Husum, f. i Hyllinge 18/n 1775.
Hun ægtede 27/4 1799 Præstegaardsforpagteren i Glumsø
*) Laur. Nyegaard. Vilhelm Birkedal I. S. 24 f.
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Ludvig Harboe Birchedahl, Søn af Degnen Lars Birche
dahl i Hammer og og Hustru Frederikke Lovise Parelius,
født 27/4 1772. Han var først Fuldmægtig hos Amtsforval
teren i Ringsted, dernæst (fra 1794?) Godsforvalter paa
Ringstedkloster, forpagtede 1799 Præstegaardsavlingen i
Glumsø, men opgav allerede Aaret efter denne Forpagtning
for at overtage Godsforvalterpladsen paa Hofmansgave paa
Fyen. Her forblev han, indtil han i 1806 blev Forpagter
paaAalebækgaard og Inspektør over de nordf el dske Godser
paa Møen. Aalebækgaard med et Tilliggende af ca. 300
Tdr. Land Ager, Eng og Skov havde endnu paa denne Tid
ikke fælles Ejer med Nordfeld, hvad den først fik i Aaret
1820, da den solgtes sammen med denne til Amtmand,
Grev C. C. S. Danneskjold-Samsøe. Men Aaret i Forvejen
var Ludvig Harboe Birchedahl død (d. 8. November 1819).
Efter Sigende skal de Bedragerier, som den daværende
Ejer af de nordfeldske Godser, Stiftamtmand, Geheimekonferensraad Christoffer Schøller Biilow (1770—1830)
gjorde sig skyldig i, have græmmet ham saa stærkt, at
det blev en Pind til hans Ligkiste*). Der er er bevaret i
hvert Fald to Breve fra ham, som begge er i vort Eje.
Det ene er dateret 19/10 1813, er stilet til hans Fader, den
gamle Degn fra Hammer,hans Svoger-Svigerfader, Præ
sten i Vigersted, Thomas Husum og dennes Hustru, Brev
skriverens Søster Gjertrud, og det melder hans yngste
Datters Fødsel**). Vi gengiver det i Facsimile, og dets
Ordlyd er følgende:

Kiæreste Fader, Svoger-Svigerfader
og Søster Giertrud!
I Aftes Kl. 9 gik det Haart paa her! Agathe
giorde sig lystig og skienkede mig — kuns en Pige,
hvormed ieg maatte være tilfreds, skiøndt hun er
en stor Skraalhals. Saavel Agathe som Barnet og
ieg med, ere alle ved god Hilsen og dersom vi ikke
havde Mutter Gribs at see paa, var det som intet
*) L. Nyegaard: Vilh. Birkedal, S. 8.
**) Emilie, senere gift med Historikeren Fr. Barfod.
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var passeret. Nu har vi da V2 Dusin smaae, nvormed vi vil lade os nøye. Min Svoger og Søster be
gyndte kiønt nok, men de maatte dog trække sig
tilbage itide, som var velbetænkt, Saasnart ieg kan
slide mig løs fra de mange Forretninger som hviiler paa mig skal de alle see

Aalebækgd.
d. 19. Oct. 1813.

Deres Hengivne
L. Bircheclahl.
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Det andet Brev stammer fra det følgende Nytaar og
er udelukkende henvendt til hans Svigerfader, Præsten i
Vigersted. Det lyder:

Kiæreste Svigerfader!
Endskiøndt det neppe er et Aar siden ieg havde
den Ære at tilskrive Dem, saa vil ieg dog ikke lade
det beroe længere. Vi har som De veed nu 6 Ar
vinger og de giør os endeel Bryderier, men det fin
der vi os i — Forøvrigt ere vi G. v. 1. [o •. Gud være
lovet] friske og lever vel. Indqvartering har vi
havt Gudsvelsignelse af. Høsten sidste Sommer
var god. Jeg høstede 250 Tdr. Hvede, 220 Tdr.
Byg og 88 Læs Erter.
Eftersom det i Dag er Nytaar, saa skulle ieg dog
sende et Nyeaarsvers, thi

At sætte for sin Mund ved Nyeaarstider Laas
Det syndigt er mod gammel Wane
Nei kiære Svigerfader . . .
Tilligemed min søster Ane.
men ieg er ikke ikke istand til at udpine andet af
mig, end disse forestaaende Linier, hvormed de
pro 1814 maa tage til takke. — Lev vel og vær for
sikret om, at ieg om Vejen bliver god snart skal
besøge Dem.
Lad mig vide om min gode Fader er hos Dem
eller i Haarløv.
Deres hengivne
Aal. d. 1ste Jan. 1814
L. Birchedahl.
Efter Birchedahls Død blev hans Enke boende paa
Aalebækgaard og fortsatte Forpagtningen. Hun var en
meget virksom og huslig Kvinde, flittig og travl i Køk
ken og Kælder. Hun holdt Orden inden Døre; alt skulde
være blankt og støvfrit. Men Penge forstod hun sig slet
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ikke paa. Hun var gæstfri og rundhaandet, og hvor det
gjaldt om at glæde enten Børnene eller andre, fulgte hun
det farlige Mundheld: „Faar vi alt det andet, faar vi nok
dette med,“ og gav saa gladelig sin sidste Skærv ud*)Dog lod det sig ikke gøre at fortsætte med Forpagtningen
og, som foran nævnt, var Skylden deri særlig Svogerens,
Overkrigskommissærens. Ved Majdagstid 1823 opgav hun
Forpagtningen og forlod Aalebækgaard, efterat der var
holdt Auktion over Ud- og Indbo, med en lille Kapital
paa ca. 4000 Rdl. Efter en kort Tid at have opholdt sig
i Køge drog hun til København for der at danne et Pen
sionat, men det lykkedes ikke. Hun købte derefter et lille,
gammelt Hus i Tikøb Sogn, Petersminde, for at være i
Nærheden af den ældste Datter Frederikke (eller Rikke),
som 2%, 1824 havde haft Bryllup med Andreas Thomsen
og var flyttet til Sandrugaard, ogsaa i Tikøb Sogn. Da
Thomsens imidlertid ikke kunde klare sig, søgte de Ly paa
Petersminde, hvor der ikke længere fandtes Penge i Kas
sen, saa det ikke kunde fortsættes ret længe, og endelig
maatte Moderen med den yngste Datter, Emilie, søge Til
flugt hos Sønnen Laurits, der var Eskadronkirurg i Aar
hus, men sad i meget smaa Kaar. Datteren Line kom til
Thomas Husums Enke i Vigersted, Lotte til Pastor Fyhn
i N. Jærnløse, gift med hendes Moders Søster Lovise
Marie Husum, mens Rikke og Thomsen maatte tilbringe
nogle sørgelige Aar, hver paa sit Sted, indtil det atter
dagedes for dem. Senere tilbragte Ludvig Harboe Birchedahls Enke en Række af Aar i N. Jærnløse Præstegaard,
men endte sit Liv hos Datteren Emilie, der var bleven
gift med Frederik Barfod. Hun døde 2% 1864 og ligger
begravet paa Frederiksberg Kirkegaard.
I vort Værge findes bevaret to Breve fra hende, for
øvrigt omtrent fra samme Tid, Slutningen af Fyrrerne,
og vi kan ikke lade være at gengive enkelte Uddrag af
dem, da de, forekommer det os, yder gode Bidrag til at
lære hende at kende. Det ene er rettet til hendes Sviger*) Laur. Nyegaard: Vilh. Birkedal.
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inde Pauline, f. Skansgaard, Enke efter hendes Broder
Hans Peter Husum (f 1837), og utvivlsomt skrevet i
N. Jær nløse Præstegaard.
Brevskriverinden har været en Tur i København og
tænker nu med Glæde tilbage paa hendes Ophold der; „du
min Elskede Povline staar... altid for mig som den for
doms mundre glade Svigerinde; vel mange gang[e] falt
Sorgen tung Paa din Siel, men som dog aldrig tabte til
liden til gud og det glade haab om en bædre fremtid. Ja
saaledes min kiere Søster maae vig [o: vi] aldrig forsage
under Jorlive[t]s sorg og smærte, thi er en[d] vor mod
gang stoer, er guds kierlighed en nu større, og det tunge
kors som han lagde Paa vore skuldre hielper han os at bære
ved at give os nøjsomhed og tolmodighed, og det er et
gode, som mange Rige motte misunde os... Gud velsine
Dig kiere Søster for al din kierlighed mod mig; det giør
mit hierte saa got at føle, i alle fordoms venner holder
af mig; nu kan ieg Jo ikke giøre Eder noget got — men
kun modtage kierlighed af Eder. Ja Gud velsine Dig for
Din Godhed imod mig.“ Hun beder sin Svigerinde ofte at
se til „min Elskelige Mille [o: Emilie Barfod, f. Birke
dal] „Gud vor ofte ønsker ieg mig ikke i en forfatning, at
ieg ... kunde glæde hende ... det nægtede Gud mig. —
Min store usigelige Kierlighed til hende vil altid omfatte
hende med Bønner for hende til Gud at bevare hendes
fromme Hierte fra Sorg ... vær kierlig hilset fra Din al
tid oprigthie og hengivende A. B.“
Det andet Brev er skrevet 28/7 1847 i Ondløse Præste
gaard, hvor hun var taget hen for at besøge sin Datter
Lotte, g. m. Hans Nicolai Kellermann Rørdam, der det
foregaaende Aar (30/10 1846) var bleven Sognepræst der.
Det er rettet til hendes yngste Datter Emilie, „min Elske
de Mille“, som hun skriver, og vidner, hvad der jo ikke er
underligt, om varm Kærlighed til hende og Ønsker om,
at hun atter maa føle sig rask, da hun efter Sigende ikke
har befundet sig vel. „En lykkelig og blid fremtid vil med
guds hielp oprinde for Eder ... din kierlige moder.“
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5. Mette Marie Husum, født i Hyllinge 28/3 1777,
død i Næstved 2/4 1845, gift 1 “/. 1808 i Vigersted med
Johan Hendrik Rost, f. 1766, Amtschirurg, død 11/2 1811
i Vigersted under et Besøg hos sin Svigerfader.
2 ”/3 i Vigersted med Christen Friis Listoe, født
2SA 1764 i Veirum, 28/7 1786 Fændrik å la suite, 27/7 1787
virkelig Fændrik, ”/,2 1789 karakteriseret Sekondlieutenant, 2V6 1790 virkel. Sekondlieutenant, 16/s karakt. Premierlieutenant, 2/4 1802 virkelig Premierlieutenant. Me
dalje for 2. April (Kollegial Tidende ’V1802). 10/6 1806
Stabskaptain, 4/12 1807 Kompagnichef, 2/10 1813 Major,
V, 1821 Bataillonskommandør, 27/9 1822 Afsked, død
28/.. 1837 i København. Gift 1 18/n 1812 i Haarløv med Jfr.
Maria Zahrtmann Wiirtzel, f. i Ølsemagle 24/10 1787, Dat
ter af Sognedegnen der Christen Pedersen Wiirtzel
(1739—1827) og 3. Husru Axelia Frederikke Weile (t
1835). Hun døde 28/„ 1813, 26 Aar gi. og blev begravet i
Haarløv tilligemed en dødfødt Datter.

6. Karen Husum, født i Hyllinge 18/3 1779, død 1808,
begravet
paa Drøsselbjærg Kirkegaard. Hun blev
1805 eller 06 gift med Hollænderiforpagter paa Bødstrup, Drøsselbjærg Sogn, Johannes Vilhelm Schrøder,
født V7 1777, Søn af Pastor Christopher Schrøder i Ring
sted og Sophie Hedvig Sparch død 8/7 1841.
7. Petra Cathrine Husum, født i Hyllinge 10/6 1781,
døbt 27/,; s. A., begr. 25/9 1781.

8. Petra Husum, født i Hyllinge 28/„ 1783, død i
Svendborg 12/,, 1853, gift v712 1802 i Vigersted med Con
rad Wilhelm Schansgaard, født 26/n 1767, Lieutenant i
Søetaten, Bromand v. Holmens Bro i København, Danne
brogsmand, død 12/s 1835 (skilt). Han g. 2 1819 m. Lovise Petronella Thrane, f. 14/ln 1790, død i Kø
benhavn 1865.
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9. Hans Peter Husum, født i Skibby, Horns Her
red V7 1785, død
1837 i København. Ritmester ved
sjællandske Landsenerregiment, kgl. Toldbetjent, afske
diget. Han havde 27/s 1814 Bryllup med Martha Cecilie
Pouline Schansgaard, f. 19/1() 1795, Datter af Lærreds
handler og Dbm. J. J. Schansgaard og Ane Weile og
Broderdatter af hendes Svigerindes Mand, død 5/5 1883,
næsten 88 Aar gammel.
Medens Ritmester Husum døde i en forholdsvis ung
Alder, knapt 52 Aar, var der beskaaret hans Enke, gamle
Tante Pouline, som hun kaldtes af mange af Slægten, et
langt Liv. Hendes Svigerinde, Agate Johanne Birche
dahl, f. Husum, skrev (se foran), at hun stod for hende,
som den fordum muntre, glade Svigerinde, hvem Sorgen
og Savnet dog tit havde tynget. Hun og hendes Mand
levede under trykkende økonomiske Kaar, og der hen
tydes til det i det ovenfor citerede Brev, hvor der skri
ves, at Tante Pouline nu [o: i Fyrrerne] ser alle sine kære
Børn tilfredse og glade, om ikke alle forsørgede, saa dog
lykkeligere „end da de hver Dag saa en øm og kærlig
Moders Sorg over at hun ikke kunde give dem det nød
vendige.“ Men ogsaa paa anden Maade ramte Sorgerne
hende. Af hendes Børneflok døde flere i en forholdsvis
ung Alder, en af Sønnernes Sind blev omtaaget, og tilsidst sad hun saa at sige ene tilbage med sin yngste Dat
ter, Camilla, der var hende en kærlig og opofrende Plejer
ske gennem mange Aar. Vi ejer nogle Breve, som hendes
Mands Søsterdatter, Emilie Barfod, f. Birkedal, i sin Tid
har skrevet til sin Søn, Pastor Fr. Birkedal-Barfod, og
vi indfletter her nogle enkelte Uddrag deraf, da de giver
et Billede baade af „Tante Pouline“ og af Brevskriverinden. Det ene Brev er skrevet 4/x 1882 og fortæller, at
den gamle Tante (hun var nu over 86 Aar) er saa urolig
og utilfreds med alt, ...„at sidde med sine egne Tanker i
Stilhed og Ro kan [hun] ikke, hun kan intet huske, ikke
høre og nu ogsaa vanskelig se; ...bed for hende, at Gud
i Naade vil tænde Lys og sende Fred og Ro til den kære,
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gamle Tante, som I har holdt saa meget af, fra I var
smaa...“. Og et Par Maaneder senere (22/3 1882) skrives
der om hende, at hun er saa træt af at leve, „men det
var ikke, fordi hun længtes efter at komme hjem til Her
ren, men fordi hun var uskikket til at leve, da hun hver
ken kunde høre eller huske; jeg sad mangen en Stund og
talte med hende og efter mine ringe Evner søgte at
vække eller aabne hendes Øje og Hjærte for Guds store
Naade i Kristus Jesus vor Herre og Frelser, men det
endte altid med, at hun takkede ogsaa Vorherre, fordi
Menneskene var saa gode mod hende og gav hende saa
meget til Livets Ophold, saa jeg gik ofte helt bedrøvet
fra hende.“ En lille Tildragelse kan vi heller ikke holde
tilbage. Da hendes Datter stadig var bekymret for sin
Moder og syntes, at der var en saadan Uklarhed i hendes
Begreb, „gik hun til Stein [dengang Sognepræst ved St.
Mathæus Kirke] og bad ham komme. Det gjorde han ogsaa
og har nu været der et Par Gange; den første Gang, saa i
Samtalen kom han til at sige: ...„for De ved jo nok, Fru
Husum, at De er et syndigt Menneske.“ men da udbrød
Tante: „Nej, min Ven, jeg har sandelig ikke begaaet nogen
Forbrydelse,“ men saa søgte han jo meget kærlig at vise
hende, at vi behøvede ikke store Forbrydelser for at være
syndige Mennesker, og alle de smaa Fejl og Synder, som
vi begaa hver Dag, ja hver Time, fortalte han hende om,
og hun var meget glad for ham...“ Maanederne sneg sig
afsted, og hendes Tilstand ændredes ikke før henimod det
allersidste. 28/4 1883 hedder det i et Brev fra Emilie Bar
fod til hendes Søn: „...vor gamle kære tante Pouline lig
ger nu paa sit yderste ... al hendes uro er borte, hun lig
ger stille og mild og er blevet som et lille fromt barn, og
det er så stor en glæde og trøst for Kamilla, det har hun
altid bedet så meget om at hendes [moders] sind måtte
blive mildt og kærligt før hun gik bort... Tante bad mig
igår om at hilse Eder alle, „jeg holder så meget af dem
allesammen,“ sagde hun; hun har også været Eder en kær
lig og trofast gammel tante.“ Saa døde hun 5/5 1883 og
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blev begravet n/5. „De sidste fjorten dage hun levede,
kom der sådan en fred, mildhed og kærlighed over hende,
så det ret var yndig at se det milde ansigt (Brev af
1883).
10. Thomas Laurentius Husum, født i Skibby 27/10
1789, Styrmand, død 1821.

Thomas Husum og Anna Gjertrud Birchedahls Børn.

11. Lovise Marie Husum, født i Vigersted 12/4 1800,
død V- 1880 i Nyborg. Gift i Vigersted V6 1822 med Jens
Jørgen Fyhn*), f. iKolding 9/2 1788, Søn af Toldbetjent Am
brosius Fyhn og Maria Elisabeth, f. Wolder, optoges 1799
som Discipel i sin Fødebys Latinskole, hvorfra han dimitte*) I et Brev, dat. 11 /„ 1847, til Fuldm. Fr. Husum skriver
Pastor J. J. Fyhn bl. a.: Min Faders Fader hedte Helgerud eller Helgerod, men hans Hustru var en født Fyhn.
Saa vidt jeg ved, døde min Farfader i Krigen under
Kong Frederik den IV og efterlod sin Hustru i fattige
Omstændigheder, saa hun med meget Møie maatte opdrage
sine Børn, min Fader, Ambrosius Fyhn, hans Broder,
Hans Jørgen Fyhn [senere Fortmand i Norge] og tvende
Døtre... Min Fader er født i Landsbyen Eger ved Fiskumsøen i Kristiania Stift i Norge d. 24. Junii 1733. Som
værnepligtig blev min Fader ansat og tjente ved det før
ste Aggerhusiske Infanteriregiment fra 1752 til 1756, da
han kom til København og i Tjeneste ved Liveskadronerne
i Garden tilhest, hvorfra han 1764 tog sin Afsked, var
derefter Kusk i to Aar hos en Kammerherre Liittichau og
fik saa 1766 Arveprins Frederiks Rideheste at passe i den
saakaldte Rundstald paa Christiansborg. Ved Arveprin
sens Anbefaling, der havde fattet megen Godhéd for ham
og oftere talede med ham paa sin Gjennemreise gjennem
Kolding til det Slesvigske, blev han ved kongelig Bestal
ling af 26. Februar 1781 ansat som kongelig Portner ved
den søndre Port i Kolding, et Embede, som gik ind ved
hans Død 26/2 1807. G. 1) Dorothea Elisabeth Holbech,
„en udmærket duelig og agtet Jordemoder i København“
(t 5/q 1780), 2) Maria Elisabeth Wolder, f. i Rudkøbing.
24/# 1752, f i Kolding 20/9 1830.
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redes til Universitetet 1806; tog i det paafølgende Aar
anden Examen (H. ill.) og 21/7 1814 theologisk Attestats
(H. ill.), var derefter Huslærer hos Kammerherre, Baron
Løvenskjold, blev personel Kapellan hos Præsten Alexan
der Zoffmann i Karise og Alslev paa Sjælland 17/3 1819,
ordineret Kateket og Førstelærer ved Borgerskolen i
Ringsted 22/n 1820, Sognepræst for Nørre Jærnløse og
Kvandløse 26A 1824. Her levede han et stille og frede
ligt Liv med sin Hustru. Han Var æsthetisk anlagt,
skrev Vers og havde et vist Talent for Tegning og Maling.
Saaledes malede han en Altertavle til sin Kirke, deko
rerede Prædikestolen m. m. Desuden havde han histo
riske Interesser, særlig knyttede til hans Fødeby, til hvil
ken han bevarede en stor Kærlighed. Allerede under sin
Skolegang samlede han Bidrag til Koldings Historie og
Beskrivelse, og dermed fortsatte han efter Tid og Lej
lighed, indtil han endelig 1848 kunde udgive sine „Efter
retninger om Købstaden Kolding", der vidner baade om
Flid og Udholdenhed og om en stor Kærlighed til Æmnet.
1860 tog han sin Afsked og levede siden i København,
fremdeles sysselsat med Samlinger til Koldings Historie.
Et Tillæg til sin Bog udgav han 1860. Han døde 25/2 1866.
12. Peter Laurentius Husum, født i Vigersted 21/12
1801, nød først Undervisning af sin Fader, men blev
1815 sat i det v. Westenske Institut i København, hvorf ra
han 5 Aar senere, i 1820, afgik til Universitetet. Af det
Testimonium, som 2% 1820 medgaves ham af Bestyrerne
R. Brendstrup og C. v. Westen og som naturligvis, hvad
der altid var Tilfældet i de Dage, var affattet paa Latin,
skal vi fremhæve et Par Udtalelser, som det synes os
værd at gøre opmærksom paa, da de bidrager til at tegne
ham, som han var i sine unge Aar eller i hvert Fald op
fattedes af sine Lærere. Der staar, at det er dem en
Glæde at udtale om denne Yngling, „at han saa støt har
øst af Lærdommens klare Kilder..., at alle Mennesker til
enhver Tid følte sig draget til ham. Han lagde stedse for
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Dagen en saadan Sædernes Mildhed, en saadan Sindets
Enfold, en saadan Højagtelse overfor sine Lærere, at han
bør opstilles som et følgeværdigt Eksempel for Discip
lene. Ganske vist ejer han ikke en særlig skarp Aand
og Hukommelse, ej heller virker han ved Fylde og Skøn
hed i Tale og Skrift; men trods Aandens mindre Rigdom
lægger han den allerstørste Omhu for Dagen“*). Og Testi
moniet ender med at udtale Haabet om, at Professorerne
„vil omfatte denne redelige unge Mand med Deres sær
lige Venlighed og Velvilje og, hvis han mulig skulde
vakle, at De da i Mildhed vil tilskrive det en vis Frygtagtig
hed, som fra selve Naturens Haand er ham egen, snarere
end Uvidenhed.“ Samme Aar, som han forlod Skolen,
tog han Examen artium, det paafølgende Aar 2den Eks
amen og
1827 theologisk Attestats, samtlige med
Karakteren laudabilis. I Studentertiden havde han slut
tet sig sammen med en Kreds af nogenlunde jævnald
rende, der, med de to Brødre Rørdam, Christian Rørdam
(1803—69), senere Præst i Hammer, og Hans Nicolai
Kellermann Rørdam (1804—84), senere Præst i Ondløse
(og Husums Svoger), som Midtpunkter, dannede det saakaldte Fraternitas sodalistica, der holdt sine Sammen
komster først paa Regensen og siden paa Ehlers Kolle
gium, og hvis Særpræg var ungdommelig Munterhed,
forenet med Sans for Livets Alvor og dybeste Interesser.
Et Led i Foreningens „Virksomhed“ var Diskussion over
fremsatte Theses; "A 1825 forsvarede Husum bl. a. den
Paastand: I det andet Liv kan der ikke være Tale om
*) Det kan have sin Interesse at sammenholde hermed de
Linjer, hvormed hans Svigerinde, Emilie Barfod, f. Birke
dal 9/1 1880 meddeler sin Søn, Pastor Fr. Birkedal Bar
fod, Svogerens Død og hvori det hedder: tl...han var fra
de unge Dage en tro Tjener i Herrens Vingaard, ikke
store Gaver eller Evner havde han, men den ærlige Vilje
og det kærlige Sind,“ og der føjes til: u...og hans barn
lige Tro paa hans Herre og Frelser gjorde, at hans Ord
fik Indgang og aabnede mange Hjærter for Naadens
Evangelium.“
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positive Straffe*). Ofte foretog man Udflugter i Fælles
skab, saaledes til Frederiksdal, Sorgenfri og Charlottenlund, og her og ved Møderne vekslede Tale og Sang.
Husum, der stod for Kammeraterne som en poetisk og
følelsesfuld Natur, ydede ogsaa sit Bidrag i Form af Poe
sier. Da han, der gentagne Gange paa Grund af Syg
dom var hindret i at deltage i Sammenkomsterne, saale
des var fraværende den Dag, 18/2 1828, Brødrene fejrede
Treaarsdagen for Foreningens Stiftelse, sendte han en„Hilsen fra Lars“ (blandt Vennerne kaldtes han Lars Top
eller blot Lars, og dette sidste blev hans almindelige „Kal
denavn“), og dertil føjedes en „Vise“, der ganske vist,
som saa mange af de andre, endte med et „Leve vor Fraternitet“, men dog havde et vist sentimentalt Præg, hvad
der ofte var Tilfældet med hans Poesier. Vilh. Birkedal
har i sin „Livsførelse“ givet et smukt Billede af Lars
Husum, hans ældre Onkel og Fætter, der senere blev hans
Svoger. Han skriver:

„Men blandt Barndomsminders kære Rester
gaar et Billed for mit Øje frem; —
det var ham, en Yngling, som med Varme
Sværdet greb og gik i Ledingsfærd
for det rene og med sine Arme
favned’ det, som var et Favntag værd.
Og paa denne Yngling blev der peget:
„Bliv som han!“ — saa lød min Moders Røst;
paa hans Pande saa jeg Sjælepræget,
skimted’ Adelstanken i hans Bryst.“

19/9 1828 blev han Sognepræst i Lomborg og Rom i
Ribe Stift og holdt kort efter Bryllup med Nicoline
Betzy Birchedahl, der var hans Søsterdatter. Her var
han dog kun i 7 Aar, da han % 1835 forflyttedes til
Tranderup paa Ærø, hvor han virkede i 15 Aar. Skønt
*) Peter Rørdam, Blade af hans Levnedsbog og Brevveksling
I, 41.
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han alle sine Dage foretrak et stille Liv og næsten ude
lukkende levede for sit Hjem og sin Præstegerning, tog
han her i 1848 med stor Iver fat paa Danskhedens Sag,
da der var mange Hjemmetyskere paa Øen. Han drog
omkring paa Møder, talte kraftigt og varmt Fædrelandets
Sag og fik de dansksindede til at give sig Haandslag paa.
at de vi Idé være trofaste mod Danmark. Det er derfor
ogsaa blevet vidnet, at >,næst Gud var det ham, der frelste
Ærø fra at falde i Fjendehaand.“ 2% 1850 kaldedes
Husum til Skelby og Gunderslevholm paa Sjælland, men
oplevede her, hvad der kastede dybe Skygger over hans
Sind, at det var meget smaat med Kirkebesøget, og da
de økonomiske Forhold ogsaa var svære, søgte han, efter
nogle Aars Forløb, bort og opnaaede 27/8 1858 at faa
Tranebjærg Kald paa Samsø. Her var bedre økonomiske
Kaar og — hvad der var af næsten endnu større Værd —
en lille Kreds af vakte Kristne, der kom den nye Præst
med den alvorlige, troende Forkyndelse kærligt imøde.
„De tyve Aar, han tilbragte her paa Samsø, var vistnok
de lykkeligste og gladeste i hans Liv. Ogsaa for Bør
nene var det en glædelig Forandring, thi den Poesi, der
levede hos begge Forældrene, kunde nu faa Luft og blive
til Glæde for Børnene; de følte sig snart hjemme paa
Øen og fandt, at skønnere Sted i Verden end Samsø,
yndigere Hjem end den gamle, faldefærdige Præstegaard
med den hyggelige, gamle Have, „Paradisets Have“ som
Faderen gærne kaldte den, kunde der ikke tænkes.“*).
Hans Hustrus Søstersøn, Dr. med. H. P. Birkedal Barfod,
har givet følgende Skildring af Hjemmet i Tranebjærg
gamle Præstegaard og dens Beboere:**) „Han [o: Hu
sum] var en Kæmpe, over tre Alen høj, og drøj der
efter, men usigelig god og barnlig. Det er betegnende
for hans blide Sind, at jeg en Dag hørte ham udbryde:
„Jeg ved ikke, hvordan det er med mig — mit Hjærte
*) Ludvig Hertel: L. B. Husum, Thisted 1886, S. 8.
**) H. P. Barfod: Minder fra et langt Liv. Kbh. 1921. S. 86.
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maa være af Smør!“ Det var efter at han havde talt
med et Menneske i stor Nød. Der hvilede en egen poe
tisk Duft over dette gamle Hjem, hvor Guldalderens
Digterværker var for dem som dagligt Brød, og der var
noget rørende over det med dets hævdvundne Skikke.
En af Familiens store Festdage var saaledes „Somme
rens Fødselsdag,“ som fejredes ude og inde paa en, ikke
efter Almanakken bestemt Dag, men en Dag, man greb,
naar den første, rigtig lune, lyse og milde Sommerdag
oprandt. Der var i Forvejen bagt og lavet til, nu blev
alle Stuer smykket med Blomster og Grønt, Døtrene mødte
hvidklædte med røde Livbaand og Sløjfer, Dannebrog
vajede, blomsterprydede Festborde stod ude i Haven for
at modtage de mange Gæster fra Sognet, som i den tid
lige Morgen var indbudte. Der gik over hele Samsø Ry
af Sommerens Fødselsdag i Tranebjærg Præstegaard.“
Lars Husum døde i Tranebjærg Præstegaard 25/12
1879. „Naar Herren kalder sin gamle Tjener, bliver vist
nok Hvilen sød,“ havde han sagt mod det sidste.
Gift i Nørre Jærnløse 28/,„ 1828 med Nicoline Betzy
Birchedahl, født paa Hofmansgave 12/8 1804, død 11/11
1888. Datter af Forpagter og Godsinspektør Ludvig Harboe Birchedahl og Agate Johanne, f. Husum.
Ellen Cathrine Husum og Jens Haubroes Børn.
1. Peter Severin Haubroe. f. i Viemose 1784, Hør
kræmmer i København, død i København 11/11 1808, ugift.

2. Marie Kirstine Haubroe, f. i Fakse ie/4 1786,
død i Koster 27/j 1847. G. 1. i Stege 18/81814 med Købmand
Collin i Stege, som ejede Koster Færgegaard og efter
hans Død (74 1819) 2 17/„ 1824 med Skipper O. Houmann,
som efter hendes Død overtog Koster Færgegaard og døde
16/x 1873.
3. Nicoline Haubroe, døbt Palmesøndag 1789, be
gravet 14/7 1791.
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4. Ane Cathrine Haubroe, født 13/4 1791, død i Ko
ster 8/3 1836. G. m. Gaardejer Niels Hansen af Koster,
død 18/6 1833.
5. Nicoline Haubroe, f. 28/8 1793, død 28/4 1858, g. i
Fakse 14/s 1830 med Hans Christiansen Lund, født i Jel
ling ved Vejle 29/4 1801, Skolelærer i Svensmark,' død 2/7
1885.

4. SLÆGTLED
Agate Johanne Husum og Ludvig Harboe Birchedahls
Børn.
1. Frederikke Anna Gjertrud Birchedahl, født i Glum
sø Præstegaard 29/4 1800, død i Fuglebjærg 29/5 1876.
Gift i København 2% 1824 med Andreas Thomsen, Søn
af Sognepræst i Svavsted ved Frederiksstad Leve Thomsen
(1766—1808) og Christiane Paulsen (1768—1818), født
77 1797 i Svavsted. Da Moderen blev Enke, flyttede hun
til Husum, og Sønnen kom i Byens Skole, hvor han gik til
sin Konfirmation i 1813. Derefter blev han sat i Land
væsenslære, først hos sin Farbroder i Skovby, Sørup Sogn
i Angel, hvor han var i 2 Aar og modtog en udmærket
Uddannelse, og dernæst (fra 1815—21) paa flere større
Gaarde i Angel, hvor han samlede grundig Erfaring i alt,
hvad der hører til rationelt Landbrug. I Maj 1821 tiltraadte han Pladsen som Forvalter paa Nordfeld og ud
fyldte denne, efter et ham ved Fratrædelsen givet Vidnes
byrd, „med en Paapasselighed, Iver og Sagkundskab, der
ikke noksom kan roses.“ I Slutningen af 1823 købte han
den lille Sandrugaard i Tikøb Sogn for den Smule Formue,
han havde efter sine Forældre, og 20 Maj 1827 havde han
Bryllup i København. Det var hans og hans Kones Haab,
at de ved Omhu og Sparsommelighed kunde slaa sig igen
nem paa den lille Ejendom, men dette Haab blev i høj
Grad skuffet, og i Slutningen af 1825 maatte de opgive
deres Bo. Grunden til dette forfærdelige Slag for de to
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dygtige unge Folk var væsentlig de daarlige Tider, men
dertil kom en anden Grund, som i hvert Fald har frem
skyndet den sørgelige Udgang. Da Andreas Thomsens
Svigermoder havde opbrugt den Sum — 4000 Rdl. —, hun
havde bragt med fra Aalebækgaard, og ikke, sammen med
sine Børn, kunde leve af den lille Jordlod, der hørte til
Petersminde, maatte hun og hendes ty til Thomsens, hvor
Kaarene i Forvejen var smaa, og ofte bragte hun Gæster
med sig, saa Thomsens Hustru ikke sjældent stod grædende
i det tomme Spisekammer og vidste ikke, hvorfra hun
skulde faa Mad til de mange Munde. Tilsidst maatte, som
ovenfor nævnt, alle deres Ejendele sælges, hvorefter
Thomsen og hans Hustru flyttede ind paa det lille Peters
minde, hvor de blev til Foraaret 1826, men ogsaa her var
det forbi, og alt blev solgt ved Auktion, saa de alle var
hjemløse. En Tid levede Andreas og Rikke Thomsen paa
Læsø, men i Foraaret 1827 maatte han drage bort fra
Øen for om muligt at finde noget Erhverv, mens hans
Hustru blev tilbage i den dybeste Armod og maatte vaske
for Søfolk for at faa det tørre Brød. Saaledes holdtes det
gaaende til Sommeren 1828, da hun med sine to Børn,
Hanne og Ludvig, drog til ^Broderen Laurits, der nu havde
nedsat sig som praktiserende Læge i Odder. Det var
Armoden, der tyede til Fattigdommen, da Laurits sad me
get fortrykt i det og alt havde sin Moder og Søster Emilie
at sørge for. I Sommeren 1829 rejste Andreas Thomsen,
der, siden han forlod Læsø, havde slaaet sig igennem i
Sønderjylland hos Søsteren, Mad. Sternhagen i Husum,
hos Farbrødrene i Angel, Landmanden og Præsten i Sørup, til København og havde det Held at blive antaget som
Forvalter paa en Gaard i Utterslev hos en Borgermajor,
Vognmand Brun, der hurtigt opdagede Thomsens Dygtig
hed. Det var derfor meget mod hans Ønske — og egentlig
under energisk Protest fra hans Side —, at Thomsen 1830
brød op for at overtage en Plads som gift Forvalter paa
Førslevgaard hosEtatsraad P. J. Neergaard. 1 MajMaaned
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drog de ind i Førslevs hyggelige Forvalterbolig, hvor et
nyt og lyst Liv oprandt for dem efter de sørgelige Trængselsaar. „Thomsens Hustru var en dyb Natur, en aande
lig rigt begavet Kvinde, men hun var ikke mindre en
virksom, dygtig Husmoder, der fuldtud magtede den ikke
ringe Opgave, der var stillet hende, ved det store Mejeri
og det betydelige Folkehold, som hun alene maatte passe.
Thomsen var, efter den Tids Krav, en oplyst, rationel dyg
tig Landmand, der gjorde udmærket Fyldest i denne sin
nye Stilling til sin Principals fulde Tilfredshed.“*) Dette
viste sig ogsaa derigennem, at Etatsraad Neergaard 1835
tilbød ham Forpagtningen af Fuglebjærggaard og, da han
ikke turde begynde med en mindre Driftskapital end 6000
Rdl., laante ham, hvad han ikke selv kunde skaffe, 5000
Rdl. og ovenikøbet kautionerede for sig selv. „Naar Thom
sens tænkte tilbage paa det Mørke, der havde ruget over
deres Liv under deres Ægteskabs første 5 Aar, maatte de
nu, med Tak til Gud, se, hvordan det havde klaret op paa
deres Himmel“. 1836 drog de ind i Fuglebjærggaards
gamle, men hyggelige Forpagterbolig, hvor de dannede et
yndigt Hjem ikke blot for Børnene, men for mange, der
gæstede dem, af Egnens Folk og af Slægten fra nær og
fjern, som altid var sikre paa at møde Mildhed, Fred og
Hygge hos dem. Men i Foraaret 1843 blev Andreas Thom
sen syg af Lungebetændelse, og Langfredag d. 14. April,
da det ringede til Kirke, udaandede han mildt og stille.
„Thomsen var en lille, godt bygget Mand med sort
krøllet Haar og stærk Ansigtsfarve. Han var en elskelig
Mand, hvad der, straks man saa ham, lyste ud af hans
klare, milde Øjne; men legemlig stærk var han ikke. Han
var af Naturen meget stille. Det var, som der var noget,
han gik og grublede over, noget, der tyngede hans Sjæl,
og som han skulde tale med Vorherre om i Stilhed; thi
*) Af „Hvad jeg har kunnet samle og erindre til oplysning
om familien Thomsen“, af Immanuel Barfod (Manuskript).
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han var en Bønnens Mand. ...Folkene saa ham ofte knælen
de paa Marken, løftende Armene i Vejret i Bøn til Gud ...
Han var helt igennem en god Mand med et stort og kær
ligt Hjærte, aabent for alt ædelt og skønt...“*)
Efter sin Mands Død fortsatte hans Enke Forpagt
ningen til 1846, da hun afstod den og flyttede ind i et
lille Hus („Bjergstuen“, som Vennerne kaldte det, fordi det
laa i Fuglebjærg), som Etatsraad Neergaard havde ladet
bygge til hende som et Enkesæde, og her levede hun gen
nem 30 Aar. Hun døde 29/5 1876 „højt skattet og elsket
af sine Venner, savnet og velsignet af sine Børn, for hvem
hun havde været en kærlig og opofrende Moder.“

2. Laurits Nielsen Birchedahl, født paa Hofmans
gave 27,2 1801, drev kirurgiske Studier i København, var
en livsglad og munter ung Mand, der førte et meget liv
ligt Ungkarleliv, men ved Siden deraf var virkelysten, ind
til en tidlig Sygdom (Vandsot) brød hans Kraft. 18 an
sattes han som Eskadronskirurg i Aarhus og ægtede 3/u
1826 Kristiane Marie Hansen. I Aarhus var Fortjenesten
grumme ringe, og Indtægterne vilde slet ikke slaa til,
særlig efterat hans Moder og yngste Søster i 1827 var
flyttet til dem. Saa nedsatte han sig i Begyndelsen af
1829 — samtidig med at Moderen og Søsteren flyttede til
Husums i Lomborg Præstegaard ved Lemvig — som Læge
i Odder og afgik fra sin Stilling i Aarhus med Titel af
Bataillonskirurg. Men her blev han snart angrebet at
den uhelbredelige Sygdom, der fuldstændig ødelagde hans
økonomiske Tilstand. Han døde 27n 1834.
Om den Viljeskraft, han trods sin Sygdom sad inde
med, bærer følgende Vidnesbyrd:*)
Det yngste barn døde tidlig. Da faderen lå dødssyg
i den ene ende af huset, lå det andet barn dødssygt i den
anden af det. Hustruen måtte våge hos dem begge, dele
*) Laur. Nyegaard: Vilh. Birkedal I S.
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sig imellem dem og beholde sit milde, glatte åsyn for
ikke pludselig at dræbe manden. En dag kom hun ind
til ham; han anede, hvad der var sket, og sagde selv: „Vor
dreng er død!“ Nu kunde hun ikke skjule det længer.
,?Han er død, Jane! men du og jeg og præsten vil ene
følge ham til graven.“ „Men du er så syg, Laurits, du kan
jo ikke.“ — „Vi tager en lukket vogn, sætter barnets kiste
på det ene sæde og os selv på det andet.“ — „Men du kan
jo ikke, Laurits!“ — „Mindes du ikke, at jeg er læge,
og at jeg godt kan udregne, hvor mange dage jeg har til
bage. Jeg står lige fra sengen i vognen, men vi vil ingen
have med, aldeles ingen. Præsten må komme i en anden
vogn.“ Derved blev det. De var kun de tre ved graven.
Et par dage senere var han død. Det var den 27. november
1834.
Gift 3/n 1826 med Christiane Marie Hansen, Datter
af en Kromand i Osted mellem Roskilde og Ringsted, født
28/- 1801. „Hun var høj og smuk, men skal i sin Ung
dom have gjort et ubetydeligt Indtryk og været (i god
Forstand) let af Sind. Men under den tidlige Sorg, som
mødte hende, idet hun inden syv Aar efter Brylluppet
mistede baade sin Mand og begge sine to smaa Børn, vok
sede hun en mærkelig Vækst.“ Da Prinsesse (senere
Dronning) Caroline Amalie vilde oprette et Asyl i Odense
og søgte en Asylmoder, anbefalede C. H. Kalkar, der da
var Lærer ved Odense Katedralskole, Christiane (eller
Jane, som hun kaldtes) Birchedahl, hun fik Pladsen og
Dronningen fortrød ikke sit Valg. Ikke blot blev hun
dennes „kære Veninde“, men hvad hun indtil sin Død
(
1878) har været for de smaa, som betroedes hende,
for hele Odense By og for de mange, mange, som kom i
Forhold til hende, det er ikke til at sige, men det glemmer
sikkert ingen, som har været Genstand for hendes varme,
næsten overstrømmende Kærlighed, sidst hendes „Børn“
i Asylet. Hjærtensmeltende kunde hun prise Guds Naade
og fortælle om hans Gerninger.“
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Vi ejer et lille skriftligt Minde fra hende. Da hendes
Mands Fætter, Frederik Husum (1825—99), dengang an
sat paa Amtskontoret i Vordingborg i Midten af sidste
Aarhundrede samlede Oplysninger til en Stamtavle over
Slægten Husum og derfor henvendte sig med Spørgsmaal
til mange forskellige, deriblandt ogsaa til Jane Birchedahl,
fik han 27/n 1851 Svar fra hende, og dette Brev afsluttede
hun med følgende, for hende karakteristiske Linjer:
... den Treenige Gud er trofast — om end de Veje
han fører os paa stundom ere tornede og dunkle — hans
Kjærlighed forlader os ej i nogen Stund; og hvad er saligt
som Forvisningen om at vi ere frelste ikke ved vore egne
syndige Kræfter men af Guds Barmhjærtighed for vor
velsignede Frelsers Skyld. — Han være din Fører du unge
Menneske! stol ikke paa din egen Kraft, men stol paa
hans, saa skal din Sjæls Øje kunne se Gud! — og saa gi
ver du ham Æren for alle Ting. — O kunde vi alle dette
i Sandhed. Hvor megen Tak vilde der da ej blive i Livet,
hvor der nu er Klage; thi jeg tror, at kun den er rig som
tror og er tilfreds med hvad Gud giver. — Saa giver Alkjærligheden dog ogsaa Styrke i Lidelsens Stund.

Vi kan heller ikke afholde os fra at indføje et Brev
fra Enkedronning Karoline Amalie, som er i Pastor Holger
Müller Husums Eje og har Værdi til Belysning af Forhol
det mellem Dronningen og Fru Birchedahl.
Kjære frue Birkedal!
Tak, tusind Tak! for den nydelige strikkede Stjerne
den skal pryde min fodskammel. Hvilken flid De har an
vendt og hvilken konstig Strikning! Vi beundrer den me
get! Det rører mit Hjerte at de har arbejdet den for mig,
for Landets Bedstemoder. Jeg har nu faaet et elskeligt
Barn mere i vor nye Kronprindsesse. Hun er lige saa
ufordærvet som hun er ung og dertil god, klog og sand!
En sand Guds Gave for vort kjære fædreneland! Gud give
sin rige Velsignelse til det kjære unge Par!
Jeg har med megen Interesse læst Pastor Hoffs: „De
fattiges Børn“ og finder det Velsignet om der saaledes
kunne oprettes et Børnely i hvert Sogn! Helst for for-
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ældreløse Børn, som bestyredes af et christeligt Ægtepar
som ville blive fader og Moder for disse Pleiebørn og skaffe
disse et familie Hjem, og senere et Tilhold naar de kom i
Tjeneste!
Vi have et saadant Børnely for Pleiebørn, stiftet af
Agent Modeveg og hans Hustru, ganske nær ved Sorgen
fri, 100 Skridt fra Skoven. Det bestyres af en christelig
Væverfamilie og holder nogle og 20 Børn! Et lignende
findes i fyen hos en Gaardmand Petersen. For fattige
forældres Børn er Asyler en uberegnelig Nytte; og
skjønt var det, om Asylmoderen kunne være vis paa naar
hendes Puslinger med 7 eller 8te Aar forlade Asylet, da
at kunne betro disse til en hende aandelig beslægtet Skole
saa at hun endnu stedse beholdt Haand i Hanke med de
Smaae, og at disse opvoxede i samme Tro og med lige
Kjærlighed til Herren, som den de havde faaet i Asylet.
Jeg er ikke enig med Pastor Hoff, at der behøves at
bygges for at indrette et Asyl, dertil hører der ei megen
Plads. En nogenlunde rummelig Stue og en lille Have
eller Gaard til Legeplads, og et lille Værelse til Asyl
moderen, hvor hun stundom kunne trække sig tilbage. Men
det allervigtigste er at finde en christelig helst Ænke, der
elsker Børn og hvis Lyst det er at omgaas Børn. Natur
ligvis bør hun ogsaa have Evne at opdrage smaae Børn!
Hvis Pastor Hoff spurgte mig til Raads ville jeg lige
frem raade den sammentraadte Asylforening at leie et
par Værelser og en lille Legeplads i fri Luft! og hvis De
Frue Birkedal kjendte en skikket Asylmoder, da strax ved
at samle Sammenskud af alle dem der i Sognet interesse
rer sig for Asylet begynde Værket! Alt hvad der skal bestaae maae begynde ret smaat, det lærer Naturen. Alt
organisk begynder med en lille Spire.
Kronprindsessen er saa overhængt med Ansøgninger at
jeg ei vover for det første at tale om Udgifter, efter haan
den, naar hun har været længere i Danmark skal jeg føle
mig for om hun interesserer sig for Asylsagen. Nu lev
vel kjæreste frue Birkedal stedse Deres ret hengivne
Caroline Amalie,

3. Nicoline Betzy Birchedahl, født paa Hofmansgave
12/s 1804, død i Tranebjærg n/n 1888.
Gift i Nørrejernløse 2S/10 1828 med Peter Laurentius
Husum, født i Vigersted 21/12 1879 (se foran Side 32 ff).
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4. Schøller Parelius Vilhelm Birchedahl (senere Bir
kedal), født paa Aalebækgaard 712 1809, blev 15 Aar gam
mel sat i Apotekerlære, først i Aarhus, derefter paa Kong
Salomons Apotek i København, men da han ingen Lyst
havde til denne Virksomhed, fattede han. efter at have
været i Tjeneste i 6 Dage det sidste Sted, den æventyrlige
Plan at drage til Grækenland for der at kæmpe for Fri
heden, blev imidlertid stoppet deri og ved Lægen Hans
Benjamin Gram og Livkirurg, Konferensraad Christian
Fengers Hjælp sat i Borgerdydskolen paa Christianshavn,
hvorfra han blev Student 1829. I sin Studietid levede han
et rigt Samliv med jævnaldrende og ligesindede, der ud
gjorde Vennesamfundet eller Selskabet uden Navn (Hall,
Monrad, Knuth, de senere Præster Viktor Bloch, C. Fog og
P. Dorph, Fr. Barfod o. fl.), hvis Stræben det var paa
almenmenneskelig Grund at leve et Ungdomsliv i Skønhed
og Renhed. Birkedal siger i sine Personlige Oplevelser
(I, 62): „Der var „saare mange Timer i vort lille Sam
fund, da Alvor og gensidige Tankeudvekslinger fyldte vore
Samtaler, da dybe Livsspørgsmaal kom paa Bane, og en
Kappestrid om at leve et ædelt Menneskeliv var vort Lø
sen.“ Han tog theologisk Embedseksamen 16/4 34 (med
haud) og 21/„, s. A. (med laud), var derefter Huslærer —
fra April 35 til April 36 — hos Pastor Janus Balthasar
Krarup i Gjerlev og Draaby i Horns Herred, men blev
’Vj 1837 kaldet til Kateket i Ringkøbing, en Stilling, han
27,„ 1840 ombyttede med Sognepræsteembedet i Sdr. Om
me og Hoven. Det var altsaa her, han begyndte sin
Præstegerning, og han fik snart at føle baade Glæden og
Vanskeligheden derved. Hidtil havde der lydt rationa
listisk Tale i Ringkøbing, og Birkedals Vidnesbyrd faldt
derfor mange for Brystet. Vel var der en lille Kreds,
som saa venligt til ham, „men der var i denne ikke aande
lig Kraft til at bryde den Uvilje, som den langt over
vejende Del af Byens Indbyggere nærede mod ham for
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hans Vidnesbyrds Skyld.“*) Sin Tiltrædelsesprædiken 1.
S. eft. Trin, holdt han ikke over Søndagens Evangelium,
men over 1. Kor. 2, 1—5 og da navnlig over de Ord: Jeg
agtede mig intet at vide iblandt eder uden Jesus Kristus
og ham korsfæstet, og det er utvivlsomt, at den blev mod
tagen som en Krigserkæring. Da han et Par Aar senere
ved en meget haardhændet Optræden i Skolen havde vakt
Harme i Befolkningen, og Forholdet tilsyneladende ikke
lod sig ordne paa anden Maade, søgte han bort og kaldedes
25/10 1840 til Sønderomme og Hoven. Her flokkedes Hede
bønderne om hans ildfulde Forkyndelse, men alligevel gik
der over seks Aar. inden han mente at spore nogen kende
lig Frugt deraf. Alligevel mindedes han altid disse „ufor
glemmelige Hededage“ med stor Glæde og Taknemlighed.
*/2 1849 forflyttedes han til Ryslinge, som nu gennem
henved 40 Aar blev hans Virkeplads. I store Skarer flok
kedes man fra nær og fjærn om hans Prædikestol. Her
virkede han 16 Aar og udøvede en stedse stigende Ind
flydelse paa det fynske Kirkefolk, men da han ved en
Gudstjeneste i Sommeren 1864 sluttede den sædvanlige
Kirkebøn med Ordene: „Gud give Kongen et dansk Hjærte,
om det er muligt,“ og da han senere, 2. Septbr. 1865, i
en Rigsraadstale (han var i Aarene 1864—66 Medlem af
Rigsraadet) havde rettet et kraftigt Angreb paa Mini
steriet og dets Politik, blev han uden Ansøgning afskedi
get 22. s. M. En betydelig Del af hans Menighed vilde
imidlertid ikke give slip paa ham, og han fortsatte derfor
med at holde Gudstjenester først i private Hjem og senere
i en Lade ved Boltinggaard i Ringe Sogn, indtil den af
Menigheden opførte Kirke, Nazarethkirken, var bleven
færdig og 8. Aug. 1866 kunde indvies. Da det rundt i
Landet var et udbredt Ønske, at Forbindelsen mellem
Birkedals Menighed og den danske Folkekirke kunde be
vares, lykkedes det at gennemføre Valgmenighedsloven
*) L. Nyegaard: Vilh. Birkedal I, S. 193.
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af nA 1868, hvad der medførte, at den Kreds, som samle
des om Birkedal, anerkendtes som en Valgmenighed
indenfor Folkekirken og Birkedal som dens Præst. Med
stor Kraft tog han i de følgende Aar Del i den kirkelige
og folkelige Vækkelse og regnedes almindelig som Grundt
vigs ypperste Lærling. 1885 søgte han sin Afsked, men
fortsatte paa Vældegaard ved Gentofte sin Prædikevirksomhed. Han døde 26. Juli 1892.
Gift 4. April 1837 i Trinitatis Kirke i København
med Emilie Christiane Meyer, Datter af Kaptain og Urte
kræmmer Johan Frederik Meyer og Conradine Ditlevine
Augusta Beyer, født “A 1815 i København, død paa
Vældegaard 27/12 1889.
En af dem, der har kendt hende bedst lige fra de
unge Dage til op under de graa Haar, hendes Svoger Fr.
Barfod, har skildret hende saaledes i hendes unge Dage:
Hun var en yndig, ung Pige og vistnok den bedst begavede
af syv Sødskende. Naar det livlige — Barn, havde jeg nær
sagt, traadte frem med sit sjælfulde Øje, sit Smil om Læ
ben, sin smukke Stemme, smagfuldt klædt og med sine
smaa grønne Saffianssko (som Birkedal særlig yndede),
var hun fortryllende.
Og en af hendes Svigersønner, Laurids Nyegård,
har i sin Skildring af hende blandt andet sagt følgende
om hende:
... Hvor var hun ikke modtagelig for de dybeste
Sjæleindtryk; saa bly og stille, som hun var, saa stod dog
alt fra Naturens og Aandens Verden, som mødte hende,
saa stærkt og levende tegnet i hendes Sjæl; for hendes
stille Blyhed lukkede Livet sine Lønkamre op.
Hun havde et lyst Sind og et vittigt Lune, men inderst
inde har hun paa Vemod som et Høstsmil paa en solklar
Oktoberdag, mildt fortonet i Skønheds- og Naadeglansen
fra Jesu Kors.
Men hun var ved Siden heraf en stærk Sjæl ...
De, der kun saa hende flygtigt, kunde maaske somme-
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tider finde hende ubetydelig. Hun var ikke blot stille af
Væsen, men hun forstod at gemme og glemme sig selv,
og hendes Magt var „den stille Magt“. I Hjemmet holdt
hun alle Traadene i sin Haand, men ingen mærkede
nogensinde, at de strammede.
Da hun fyldte de 70 (“A 1885) lød det til hende fra
Børnene :
....... vi hilse dig i Dag
du Pigemoder med det milde, bløde,
det lyse, fredegode Hjærtelag,
hvorfra der aandes som en Foraarsmorgens
solvarme Vinde over frossen Vang,
hvor Lænken smeddes, der har tvunget Sorgens
Svartalfer i dit Følge mangen Gang.

5. Valdemarine Charlotte Birchedahl, født paa Aale
bækgaard 18/6 1811, død i Ondløse 3/7 1885.
Gift i Tølløse
1832 med Hans Nicolai Kellermann
Rørdam, Søn af Sognepræst og Provst Thomas Schatt
Rørdam (1776—1831) og Cathrine Georgia Teilmann
(1777—1842), født i Serup i Aarhus Stift 13/9 1804.
dimitteret til Universitetet fra Roskilde Katedralskole
1822, tog
1828 theologisk Embedseksamen, underviste
i sine Kandidataar i flere Skoler i København og blev
1829 tillige Lærer i Historie og Geografi paa det kgl. Søkadetakademi. 9 A 1832 kaldedes han til Sognepræst i
Harboøre og Engberg i Ribe Stift (ordineret 16/5), for
flyttedes 30 A 1837 til Glenstrup i Aarhus Stift og 30 A 0
1846 til Ondløse og Søndersted paa Sjælland. Her døde
han 23/9 1884.
Som foran nævnt var han, ligesom sin Broder Chri
stian, Medlem af Fraternitas sodalistica, der omfattede
en Kreds af unge, nogenlunde jævnaldrende Mennesker,
der kom sammen til fornøjeligt Samvær og til Drøftelse
af forskellige af den enkelte selv valgte Emner, der frem
sattes og skulde forsvares af den paagældende. 15/4 1825
var det saaledes Rørdams Tur til at indlede, og han op-
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stillede følgende Theses, som han dernæst forsvarede:
Naar Fred er opnaaet, bør Soldater ingenlunde taales i en
Stat, 2) Jeg tror, at de afdøde ikke kunne se tilbage til
deres her i Verden efterladte Venner og 3) Ingen maa
komme Grækerne til Hjælp*). Hvormegen Modstand der
har været mod hans Paastande, kendes ikke, men det er
vel heller ikke helt udelukket, at de Spørgsmaal, der dro
ges frem, formuleredes paa en saadan Maade, at de var
særlig egnede til at fremkalde Drøftelse.
I sin Dagbog skrev Rørdam 2 Dage efter at han
havde holdt Bryllup**): Den 21. Maj 1832 tiltraadte jeg
og min elskede Lotte Rejsen til Harboøre. Med Vemod
forlader jeg det kære Tølløse; der hviler min gudsfrygtige, fromme Fader i den stille Grav; dog — jeg har det
Haab til Gud for Jesu Skyld, at jeg — naar ogsaa jeg har
fuldendt mit Løb — skal samles med ham i en frydefuld
Evighed.
I Harboøre var Rørdam Præst i 5 Aar og opnaaede
i den Tid at lære Fiskernes Mod, Snarraadighed og
Offervillighed saaledes at kende, at han sit Liv igennem,
skønt ellers rolig og behersket, kunde tale sig varm, naar
han kom ind paa det Emne. Baade han og hans Kone var
meget afholdte blandt Jyderne og mindedes længe, efter
at de var draget bort, men der var dog dem af Befolk
ningen deroppe, som syntes, at Præsten var noget for
streng, naar han paa Prædikestolen udtalte sig mod den
Uskik, at Fiskerne uden Betænkning tilvendte sig, hvad
der drev op paa Stranden. Det ansaa man for meget
naturligt.
Heller ikke Præstegærningen i Glénstrup kom til at
strække sig over noget større Tidsrum, men saa meget
desto længere blev hans Virksomhed i Ondløse, i henved
40 Aar, og det er da ogsaa til dette Sted og den gamle
*) H. F. Rørdam: Peter Rørdam I, 42.
**) C. H. Rørdam: Svundtie Dage I, 18.
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Præstegaard, at Mindet om ham særlig er knyttet. Hans
Sønnesøn, Valdemar Rørdam, der ogsaa gennem en Række
Aar havde sit Hjem i Ondløse, [hans Fader fulgte efter
hans Farfader som Sognepræst] har i Digtsamlingen
Den gamle Præstegaard tegnet et uforglemmeligt Billede
af Stedet og de Skikkelser, som i sin Tid færdedes der.
Det er ikke paa sin Plads her at gengive, end ikke i Ud
drag, Digterens Ord, skønt meget kunde friste dertil,
men da en af Præstegaardens Sønner, Oberst C. H. Rør
dam, i det ovenfor citerede Værk Svundne Dage skriver:
„Op over Taget Knejser to mægtige Kastanjekupler,
Præstegaardens Stolthed, der tæller deres 2 å 300 Aar,“
kan det dog muligt forsvares her blot at pege paa det Vers
i Digtet Kastanjetræerne:
Hvem har plantet Havens Kæmper, disse to Kastanjetræer?
Højt op over Husets Mønning
hvælver sig de brede Kroner,
fyldt igår af Stormens Dønning
og idag af Fugletoner.
Døgnet, Året, Livet skifter Vind og Vejr.
Alt, som i en Æolsharpe, synger gennem Hvælvet her.

Af Rørdams Præstevirksomhed og af hans Syn paa
de kirkelige Forhold faar man et Indtryk ved Udtalelser,
han i sin Tid er kommet med i Breve til Broderen Peter,
dengang Præst i Mern, senere i Lyngby, og vi skal frem
drage enkelte af dem her*). De vidner ogsaa om, at der i
hans Sogne til Tider har været Uro i Sindene, hvad der
baade kan være af det gode og det onde. I Søndersted
Sogn levede en Del „hellige Brødre og Søstre“, der havde
udtalt Ønske om Ændringer i Fremgangsmaaden ved
Daab og ved Uddelingen af Nadverens Sakramente, og
’V, 1852 udstedtes der et kongeligt Reskript til Biskop
pen over Sjællands Stift, hvorved det paa Ansøgning af
*) H. F. Rørdam: Peter Rørdam II, 216, 243, 257, 295—96.
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nogle Husmænd og deres Hustruer ....... allernaadigst
bevilges, at de Børn, der maatte fødes for bemeldte Ægte
folk, maatte døbes hjemme ved Neddyppelse i Vand, men
forøvrigt overensstemmende med Ritualet, samt at be
meldte Ægtefolk maa nyde Nadverens Sakramente
hjemme i deres Huse ved Brødets Brydelse istedetfor den
sædvanlige Uddeling af Oblater. 2 72 1852 skriver Rørdam
til sin Broder, at han nu for første Gang har forrettet
Barnedaaben paa den af disse Sognebørn ønskede Maade,
og at han har uddelt Nadveren ved Brødets Brydelse.
Hans Sogne var ogsaa Genstand for Propaganda fra Mor
monernes Side, hvad der altid maa være en nidkær Præst
imod, men 10/5 1853 kan han melde sin Broder, at „nu
renses min Menighed for Mormonerne.“
Til Belysning af hans kirkelige Stade hidsætter vi
et Par Brevuddrag, der samtidig kan vise hans Maade
at udtrykke sine Tanker paa. De er ogsaa stilede til hans
Broder Peter:
26/10 1853. Grundtvig ... denne christelige Kæmpeaand; thi dette erkjender jeg ham ogsaa i Ærbødighed
for at være, endskjøndt jeg i aandelig Henseende staar
saa langt fjærnet fra ham, at jeg endnu aldrig har fornummet Klangen af hans Slagsværd — dog en Gang und
tagen, nemlig den Gang han ved en Bortreise til England
holdt sin Afskedsprædiken i Garnisonskirken i Kjøbenhavn; da fornam jeg med Glæde og Beundring, at han er
Een af de Faa, som Guds Aand har givet Naade til at
staae i forreste Række i den aandelige Kamp, hvor Løsenet
er Seier eller Død.
28/2 1855. ... Kierkegaards Kamp mod den døde Bi
skop [o: Mynster] har naturligvis ogsaa hos os sat Alle
i Bevægelse. Om Mynster var et Sandhedsvidne og til
hørte Herren („Jeg kjender Mine og kjendes af Mine“)
er forlængst afgjort i Himmelen, saa derover er det ikke
Umagen værd at kives her paa Jorden; men i Kierke
gaards Fremfærd mod den Afdøde er der i mine Øine no
get Umenneskeligt, Dæmonisk. Den Mand, Mynster, hvem
Kierkegaard indtil det Sidste nærmer sig til og omtaler
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med den dybeste Veneration, hans Liig slæber den samme
K. igennem det fæleste Snavs. Det er nederdrægtigt —
og forvisser mig om, hvad jeg altid har troet eller snarere
formodet, at S. K. stod udenfor Christendommen og talede
med den største Virtuositet om de himmelske Tings Skjønhed, som Gud har skjult for de Vise og Forstandige, men
aabenbaret for de Umyndige, Math. 11, 25.
Om forresten den afdøde Biskop har været et Sand
hedsvidne, et ret Sandhedsvidne, det Spørgsmaal maa jeg
for mit Vedkommende lade blive ubesvaret; kun veed jeg,
at for mig har han vidnet om den samme Sandhed, hvorpaa jeg bygger min Tro og Haab til Salighed.

Da Hans Rørdam døde i 1884, hed det om ham*):
Uden at slutte sig til nogen særlig kirkelig Retning var
han som Sjælesørger ualmindelig afholdt og viede stedse
den Menighed, hvis Præst han var, hele sin Arbejdskraft
og al sin Tid. Hans milde, elskværdige Personlighed,
hvorigennem hans stærke, christelige Tro saa smukt af
spejlede sig, vandt ham trofaste Venner overalt og trods
hans høje Alder vil Menigheden sikkert føleligt savne sin
gamle Præst, der saa ofte har været den til Trøst og Støtte.
6. Emilie Birkedal, født paa Aalebækgaard 18/k>
1813, død paa Landboskolen ved Lyngby 3/10 1897.
Gift i Fuglebjærg Kirke 11 /9 1841 med Poul Frederik
Barfod, Søn af Sognepræst og (senere) Amtsprovst Hans
Peter Barfoed (1770—1841) og Marie Cathrine Hjorth
(1776—1816), født i Lyngby Præstegaard ved Grenaa
7/4 1811, Student (privat dimitteret) 1828, tog 2. Eksa
men 1829. Huslærer hos Godsforvalter, Kammerraad
Dorph paa Gjorslev 1830—32, tog derefter til København,
hvor han efter først en kort Tid at have studeret Philologi og senere en Overgang Jura tilsidst bestemte sig for
Historien og gjorde et betydeligt Forarbejde for at af
slutte Studierne med en Magisterkonferens, hvilket Maal
*) Berl. Tid. 2>/(( 1884.
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dog ikke naaedes, da han var kommen ind i mangt og
meget, som lagde Beslag paa hans Tid og Kraft, saa der
ikke blev Stunder til Eksamenslæsningen. En kort Tid
(Febr. 38—Decbr. 39) var han Amanuensis ved Universi
tetsbiblioteket, 1855—61 Fuldmægtig i Indenrigsministe
riets Arkivkontor og siden i nogle Aar (til 1866) Assistent
ved det kgl. Bibliotek. Men det kan vist ikke nægtes, hvad
der er blevet sagt, (Biogr. Lex. 1,531), at fast Embeds
virksomhed ikke synes ret at have ligget for ham. Han
blev 7m 1848 valgt til Rigsdagsmand for Præstø Amts 7.
Valgdistrikt (Møen) og deltog som saadan i den grundlov
givende Rigsforsamling 1848—49. 712 1849 valgtes han til
Folketingsmand for samme Amts 6. Valgkreds (Møen og
Bogø), genvalgtes 78 1852, men faldt igennem 272 1853.
7io 1853 blev han ved Kaaring valgt til Folketingsmand
for Maribo Amts 3. Valgkreds (Sakskøbing) og repræsen
terede denne Kreds, til han 1869 blev nødsaget til at
trække sig tilbage fra Rigsdagsvirksomheden paa Grund
af en Døvhed, som han ved et Uheld (han kom ved en
Prøveskydning for nær til Kanonerne) havde paadraget
sig. Resten af sine Dage levede han uden Ansættelse, idet
han helligede sig sin literære Virksomhed. Han døde paa
Frederiksberg ’7« 1896.
Frederik Barfod, thi saaledes kaldte han sig, blev,
efter at være vendt tilbage til Hovedstaden fra Gjorslev,
snart Medlem af Vennesamfundet eller Selskabet uden
Navn, hvor han kom til at leve et rigt Ungdomsliv med
jævnaldrende som Hall, Monrad, Knuth (Udenrigsmini
ster i Martsministeriet), Birkedal o. fl. Den sidste, der
senere blev hans Svoger og hørte til hans nærmeste Om
gangsvenner, har i sin Livsførelse givet følgende Skil
dring af Barfod fra de Dage:
En Svend med Kraft som Stenens Blok,
som Bamsen lidt uhøvlet,
forstærkede vor Venneflok
med Vidars Sko bestøvlet.
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Med Odin, Thor og Hakon Jarl
i Pagt som Kammeraten
han stod — en nordisk Kæmpekarl
og trofast var Krabaten.

Ja, Trofasthed, det var et Kendemærke paa ham i
hans unge Dage, og dette forlod ham ikke hans Liv igen
nem. Trofast mod sine Venner og trofast mod sine Idealer
var han til sin sidste Stund.
I Aarenes Løb varetog han en Mængde frivillige
Hverv, thi han var ogsaa meget hjælpsom, naar hans Med
virkning paakaldtes. 1833—39 var han Repræsentant i
„Det forenede Velgørenhedsselskab“ og udstedte 2R/1(>
1833 Indbydelse og Plan til dette Selskabs Drengeskole,
som han fik oprettet V2 1834 og paa 4de Aar bestyrede
ifølge sine Medlæreres stadige maanedlige Genvalg. 1836
var han med til at stifte „Selskabet for en forbedret Retskrivnings Udbredelse“, var Repræsentant (for Born
holm) i Trykkefrihedsselskabet 1839 o. flg. Aar, indbød
Nytaar 1839 til Stiftelsen af et „Dansk Samfund“ i Kø
benhavn og var i det første Par Aar Bestyrelsesmedlem
og Kasserer, deltog s. A. i Stiftelsen af „Den akademiske
Forening“ og var 1843 med i Toget til Uppsala. Det var
ham, der fattede og gennemførte Ideen til det første store
politiske Bondemøde (Ringsted 22/10 1846), paa hvilket
man tog Beslutninger med Hensyn til de forestaaende
Stændervalg for Østifterne. 22/n 1846 blev han Bibliote
kar ved det skandinaviske Selskab, stiftede 22/10 1 852
„Den danske Forening“ (af Rigsdagsmænd), som for
kastede Regeringens Lovforslag angaaende Toldgræn
sens Flytning. Mange velgørende Virksomheder havde i
ham en virksom Talsmand og en god Støtte. „Hans Liv
havde et stærkt ideelt Præg, og Samtiden mødte i ham
en altid redelig og helstøbt Personlighed. Selv i sin høje
Alder var han aandslivlig og Midtpunktet for en stor
Slægt“ (Biogr. Lex.).
Ret tidlig begyndte han sit Forfatterskab. 24 Aar
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gammel, i 1835, udsendte han Poetisk Læsebog for Børn
og barnlige Sjæle, der foruden mange velkendte Digte og
Sange ogsaa fremdrog adskillige næsten glemte, saaledes
Ambrosius Stubs: Den kedsom Vinter gik sin Gang. Bo
gen blev velvillig modtaget og det ikke blot her i Landet,
men ogsaa i Sverig og Norge, hvor man ligefrem
brugte den til derigennem at lære dansk Digtning
at kende.
1839—42 udgav han Brage og Idun, et nor
disk Fjærdingaarsskrift, der indeholdt mange saare læseværdige og tildels vægtige Afhandlinger og Digte af
snart sagt alle de betydeligste Skribenter i Norden. Saa
ledes finder man baade Oehlenschlæger og Grundtvig,
Ingemann og Hauch, Blicher og H. C. Ørsted foruden
Wergeland og Welhaven, Geijer og Fryxell og mange flere
blandt dets Medarbejdere. I 1853 udkom hans Hoved
værk, det af hans Arbejder, som vel længst vil mindes
og som ogsaa i sin Tid har haft en overordentlig Betyd
ning, hans Fortællinger af Fædrelandets Historie, der i
4 Oplag blev solgt i henved 10,000 Eksemplarer. Et helt
Slægtled har hovedsagelig gennem det hentet sit Kend
skab til Danmarks Historie. A. D. Jørgensen siger (i
et Brev til Barfod), at han regner Bogen for at have
været en af de mest velsignelsesrige i vort Folk, idet
dens Forfatter mægtig har bidraget til at bryde det blød
agtige Tyskeris Aag. Af de fleste blev Værket modtaget
med stort Bifald, men Professor C. Paludan-Muller drog
stærkt til Felts imod det, idet han navnlig bebrejdede
Forfatteren, at hans Fremstilling var alt for farvet af
hans nationale og politiske Opfattelse til at den kunde
gjælde for sand Historie. En af Nutidens Historikere
(Prof. Knud Fabricius) kommer i nogen Maade til samme
Resultat, naar han skriver (Riget 7/4 1911): „Fortællin
gerne er for saa vidt ikke Historie, snarere er de en dig
terisk begavet Partigængers Indlæg i de endnu uløste
Spørgsmaal, og for dem, der bygger paa dem, maa det
ikke alene staa som en himmelraabende Uretfærdighed,
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at de nationalliberales sønderjydske Politik strandede, det
maa ligefrem blive ubegribeligt, at det kunde gaa saaledes. Frederik Barfod var sit Partis Defensor; man
kan sige om ham, da han skrev sin Bog, ligesom om
Bourbonerne, at han havde intet lært og intet glemt.“
Det var en stor Nydelse for Barfod, da han i 1862,
ledsaget af sin ældste Datter, kunde foretage en Sverigsfærd, der navnlig gjaldt Dalarne. De rige Indtryk, han
modtog paa denne Rejse, har han knyttet sammen med
en Skildring af de historiske Minder, der hørte de en
kelte Steder til, i en Bog, der med Rette kan regnes blandt
de bedste, han har skrevet, og som udkom Aaret efter:
En Rejse i Dalarne. Den begynder med de for ham saa
karakteristiske Ord: „Jeg har hverken været i Rom eller
Athen, jeg har hverken staaet paa Kapitolium eller Akropolis, men jeg har været i Dalarne.“ Hans Øje, hans Sind
og Tanke var vendt mod Nord. Derfor har han ogsaa
med Rette paa en af sine andre Bøger sat: „Hellere den
bageste ad Vejen til Kalmar end den forreste ad Vejen
til Hamburg (Berlin)!“
Syslen med Fædrelandets Historie fortsatte han til
op under de graa Haar, ja til sin sidste Stund. Og han
udførte, hvad vel de færreste kunde gøre ham efter, han
lagde Grunden til nye Arbejder eller Omarbejdelse af
ældre endog da han var over de firs. Da han i 1893 afslutte
de sin Danmarks Historie fra 1536 til 1670 i 4 Bind, modtog
han fra A. D. Jørgensen en Tak og samtidig en Lyk
ønskning „til denne hos os sikkert enestaaende litterære
Bedrift. Werlauff, Wegener og vistnok adskillige andre
maa skamme sig overfor dette Arbejde i den Alder; kun
Madvig behøver ikke at slaa Øjnene ned, og i Japetus
Steenstrup faar De ligeledes en sejg Modstander.“
Da han fyldte 70 (7/4 1891), modtog han en Penge
gave, der satte ham i Stand til, sammen med sin ældste
Søn, at foretage en Rejse til Sverig, Norge og Finland,
hvor han for første Gang saa og fik Lejlighed til at tale
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med Zacharias Topelius, den fejrede Digter af Fåltskårns beråttelser og Låsning for barn. Dette Møde blev
Indledningen til en Brevvexling mellem de to, og om
Barfods Breve har Topelius udtalt sig saaledes (i et Brev
til Forfatteren af dette Arbejde): „Man kan icke finna
gudsfruktan, fosterlandskårlek och historiskt omdome
lyckligare forenade med en rorande kårlek till familj och
vånner, an i dessa bref af en gammel arbetare for sitt
land osh menskligheten. De åro skrifna med hjertats
varme och klart blick.“
Under sit Billede havde han sat de Ord: Glem ikke
Sønderjyllands Danskhed og glem ikke Nordens Enhed.
1896 sov han hen i Troen paa sin Frelser. De
sidste Ord, der kom over hans Læber, var: „Jeg er ikke
bange for Vorherre — hører I det, Børn, jeg er ikke bange
for Vorherre.“
Sammen med sin Hustru ligger han begravet paa
Frederiksberg Kirkegaard.
Ved hans Jordefærd sagde Pastor V. J. Hoff bl. a.:
„Faa eller ingen af dem, der var med i Arbejdet, og med
hvem han delte Kampens Kaar, Nederlagets Skuffelser og
Sejrens Glæde, stod mere bestemt og afgørende som den,
der blot vilde tjene. Og saa tjente han da, med sit varme
Ord, med sin flittige Pen, med sit ærlige Hjærte, med sin
uopslidelige Trofasthed. Det var hans Ære, det var hans
Adelskab, at han maatte faa Lov til at være en saadan
tro Tjener for de høje Magter. Anden Ærgerrighed vil
de han ikke give Rum; anden Løn forlangte han ikke.“
Og Pastor Hoff føjer til: „Det var hans Kristentro, der
mere end noget andet holdt hans Sind ungt og friskt lige
til hans høje Alderdom. Han drak af de Kilder, der sprin
ger paa de evigeBjærge.“
Da hans Hustru 1S/1O 1883 fyldte 70, hyldede han
hende i en Sang, hvoraf vi blot skal fremdrage det 3.
Vers, hvori det hedder:
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Jeg elsker Dig, min Sølverbrud,
Du, som har lært mig Livets Gaade,
har ført mig opad til min Gud
fra Selvretfærdighed til Naade.
— Ej ene Sønners, Døtres Bryst
Du lukked op for Naadens Røst,
men hos Din Husbond planted’ Du
Guds Frelsers Ord med varlig Hu.

Og det samme kommer Pastor Hoff ind paa, naar
han i sin Tale ved hendes Jordefærd 9/10 1897 siger: Det
var ikke én, men mange Gange, at hendes nu afdøde Mand
sagde det, velsignende hende derfor, at det, næst Gud, var
hende, der havde ført ham til den levende Kristentro. Og
hvad har hun ikke været som Moder og Veninde og
Præstinde for hele sin store Slægt? Hvem kan tælle hendes
Bønner? eller glemme de alvorligt milde Ord fra hendes
Læber? eller hendes stille Omgjængelse i Herrens Frygt,
der prædikede uden Ord?

Mette Marie Husum og Johan Hendrik Rosts Børn.
1. Georgine Rost, f. ca. 1805, død 37n 1824, 19 Aar
gammel.
2............
Mette Marie Husum og Christen Friis Listoes Børn.
1. Frederik Christian Emil Listoe, født 30/4 1817,
død
1866, Bogtrykker i København, g. 26/3 1840 m.
Mathilde Sofine Floor, f. 74 1821, død / 1857.
2. Søren Listoe, f. 1 /., 1819, Student fra det v. Westenske Institut 1835, cand. theol. 9/n 41 (h.) og 29/4 42 (1.),
ansattes i April 1843 scm Lærer paa Herlufsholm, hvor
hans Undervisningsfag var Hebraisk, Dansk, Historie og
Geografi. Kun 26 Aar gammel døde han (12A 1845) efter
et kort Sygeleje, savnet cg begrædt af alle, som havde
haft Lejlighed til at lære ham at kende... Som et 25aarigt
ungt og smukt Menneske fandt han overalt den venligste
Modtagelse, og ved en livlig Omgang med Disciplene vandt
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han strax uden Undtagelse alles Kærlighed. Man knyttede
store Forventninger til ham og saa i ham Muligheden af
en anden Melchior.
Skjønt Skolens daværende slette Tilstand umuligt
kunde have noget Tillokkende for ham, saa er det dog
vist, at han strax omfattede Herlufsholm med en Herlovianers Kærlighed. Da taltes der om et Tilbud fra Ba
ronen paa Gaunø, ifølge hvilket Listoe 1. Maj 1845 skulde
overtage hans Børns Opdragelse. Et Besøg paa Gaunø
blev der nærmeste Anledning til hans Død. Skjøndt stærkt
forkjølet ... deeltog han dog i en Kanetour fra Nestved
til Gaunø. Paa Vejen fra Nestved hjem til Herlufsholm
fik han om Natten et Sting i Brystet, som kastede ham
paa Sygeleiet. I 9 Dage modstod det stærke, sunde Legeme
Brystbetændelsens Voldsomhed, men 11 Aareladninger og
derhos Igler afkræftede ham tilsidst i den Grad, at han,
imødeseende Døden, tog Afsked med sin Forlovede. ...
Han begravedes paa Kirkegaarden ved Melchiors Side. ...
Et Kors pryder hans Grav*).
Ved hans Død skrev F. C. Lund (dim. 1843) et Digt,
hvis to sidste Strofer lyder:**)
Ogsaa dig jeg lærte kjende
og begreb din høie Siel;
saae for Frihed dig at brænde,
glad at fremme Andres Vel.
Om den Blidhed Mindet gjemmer
dybt i Unges varme Bryst; —
see! derfor dig Strængen stemmer;
derfor lyder Veemods Røst.

O! saa hvil da trygt i Lunden
hist i Bøges køle Ly!
Vintrens Dække snart er svunden,
Fuglen sjunge vil i Sky;
men naar Herlufs Sønner vanke
did i Vaarens friske Løv —
o! da vil hvert Hjerte banke,
— banke ved dit ædle Støv.

*) Mindeblade for Herlovianere II (1856), 256—57.
**) Samme I, 109.
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Karen Husum og Johannes Vilhelm Schrøders Børn.
1. Anna Gjertrud Thomasine Vilhelmine Schrøder,
f.
1807, hjd., fremstillet i Drøsselbjerg Kirke 28/6 1807.
2. Johan Carl Schrøder, f.
hjd. fremstillet i Drøs
selbjerg Kirke 13/n 1808, død i en Alder af 6—7 Aar.

Petra Husum og Conrad Wilhelm Schansgaards Børn.
1. Vilhelmine Petrine Ane Gjertrud Schansgaard,
født 2/9 1803, død
18xx ugift. Peter Rørdam skriver i
sin Dagbog (se Peter Rørdam v. H. F. Rørdam I, 26—27):
Søndag d. 20 [Februar 1825] besøgte Casse [senere anset
Jurist, en Tid Justitsminister] og jeg Fru Schansgaard;
hun var i fortrinligt Lune og disputerede herligt med
Casse; imidlertid converserede jeg Mine.
I Peter Rørdams Stambog har Mine Schansgaard
skrevet:
Blidelig og trygt paa Livets Vej,
Gode Rørdam! svinde Deres Dage!
Livets Storme dem formørke ej!
Skyldfrie Glæde stedse Dem ledsage!
Ønsket jeg med Vennehaand nedskrev;
Gid bønhørt af Godheds Gud det blev.
Kiøbenhavn, den 21. Sept. 1824.
Deres sande Veninde
Mine Schansgaard.
2. Conrad Jørgen Schansgaard, født 3% 1807, død
/„ 1827, Styrmand.
Hans Peter Husum og Pouline Schansgaards Børn.
’ 1. Anthon Jørgen Husum, født i Næstved 2/6 1815,
3I712 29 Kadet, 75 (73) 1834 Secondlieutenant i oldenburgske Infanteriregiment, 23/5 1840 Premierlieutenant, 77
1842 ansat i 10. Bataillon, “A 1849 Kaptain II, 2/5 1852
afskediget, 5/5 s. A. Ridder af Danebrog, 1X/S 1856 karak-

— 60 —

teriseret Major, død ,7/1() 1866, 51 Aar gi. Gift 20/6 1843
med Christiane Petersen, født ca. 1812, død Juleaften
1879.
2. Gustav Adolph Husum, født 2s/2 1818, død 1895?,
Købmand, senere Restauratør- i Storehedinge. Gift 6/7 1864
i Frederiksberg Kirke med Nicoline Cathrine Frederikke
Lund (af Vesterbrogade Nr. 80), 507/12 Aar.
3. Anine Thomasine Pauline Husum, født 27/12 1820,
død 2(i/9 1857 paa Sehested, gift 20/i0 1844 i Aarhus Dom
kirke med Rudolph Jørgen Ahlefeldt, Søn af Over- og
Landretsraad (senere Kammerherre og Vicekansler) Fre
derik Carl Heinrich Ahlefeldt (1785—1864) og Elise
von Klbcker (1791—1879), født
1816 i Slesvig, stu
derede Forstvidenskab i Barloh ved Rensborg samt i Kø
benhavn, senere Landvæsen og havde før den første sles
vigske Krig Favrvraagaard ved Christiansfeld i Forpagt
ning, tjente 1848—50 i den slesvig-holstenske Hær, ud
nævntes i Sommeren 1864 til Postmester i Christiansfeld
og afskedigedes {1/10 1882 efter Begæring fra dette Em
bede. Han døde 27/2 1885 i Christiansfeld. [Han gift 2
10/2 1865 i Tyrstrup med Vilhelmine Holst, Datter af For
pagter Hans Herman Holst og Julie, f. Rose, født 7/7 1835
i Haderslev, død
18 ].
4. Christian Siegfred Husum, født 17/12 1821, blev
1844 Sekondlieutenant, deltog i Treaarskrigen 1848—50,
en Tid som Adjudant hos Oberst Læssøe, der gav ham det
Vidnesbyrd: „Husum er en Mand, jeg kan bruge til alt“,
Premierlieutenant 1849, Kapt. 1860, var ogsaa med i Felt
toget 1864 og tog Del i Tilbagetoget fra Danevirke. Efter
at han havde opgivet sin militære Løbebane og var gaaet
af som Kaptain (1865), virkede han som Skuespiller bl. a.
ved Folketeatret, hvor han i en Række Hovedroller i et
stort og afvekslende Repertoire høstede enstemmig Ros
og Anerkendelse saavel hos Publikum som i Pressen. Han
døde 30~31A 1885 paa Kommunehospitalet i København.
Gift
1846 med Ida Caroline Amalia Dbcker, Dat-
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ter af Købmand Moritz Docker og Mariane, f. Ranch, født
11A 1816, døbt ls/(5 s. A. i St. Knuds Kirke i Odense, død
V4 1893.

5. Laura Emilie Petrine Husum, født 21A 1824, død
-v, 1840.

6. Emma Cecilia Vilhelmine Husum, født 21A 1826,
død ca. 1906.
7. Frederik Emil Husum, født 27A 1828 i København,
var en Tid Skriver paa forskellige Kontorer, havde personalhistoriske Interesser og havde til Hensigt at udarbejde
en Stamtavle over Slægten Husum; en Del af hans efter
ladte Papirer har været brugt til det her foreliggende Ar
bejde. Udgav 1850 Digte og leverede Bidrag til „Flyve
posten". Blev som sindssyg anbragt paa Bistrup, hvor han
døde 14A 1899.
8. Anna Sofie Camilla Husum, født 4A 1830, død
21A 1899, hun var — saavidt bekendt —alle sine Dage, i
sit Hjem og var, under Moderens langvarige Svækkelses
tid, hende en kærlig og omsorgsfuld Plejerske.

Lovise Marie Husum og Jens Jørgen Fyhns Børn.
1. Thomas Ambrosius Fyhn, f. 22 A 1823 i Ringsted,
Student Herlufsholm 1840, Kand. nlA 1848, Huslærer
49—54, pers. Kapell. Himmelev-R. 28 A 55, ord. 25A, Sgpr.
Venø
60, Laurbjerg-L. 20 A 69, Nørre Jernløse og
Kvandløse 29A2 77, t 2% 1885 i N. Jernløse, ramtes ved
et Sygebesøg faa Dage før sin Død af et apoplektisk Til
fælde. Han b1ev Præst her, efterat en Deputation af Sog
nebeboere havde overbragt Kongen og Kirkeministeren
Ansøgning derom (Holbæk Posten
85).
Gift '"7- 62 i Kbhvn. m. Septima Hansine Christiane
Storch, Datter af Kaptajn, Postmester i Nyborg, Edvard
Thomas Storch (1787—1852) og Septima Hansine Chri
stiane Hansen (1814—1838), f. 12A 1838 i Roskilde, død
2A._, 1922.
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2. Anna Elisabeth Frederikke Fyhn, f. 5/i 1825 i Nørie Jernløse, f 16/5 1837 smstd.
3. Christian Peter Laurentius Fyhn, f. 26/1 1827 1
Nørre Jernløse, var Gartner i Nyborg, død 8/4 1902 i
Nyborg. Gift med Kathrine Elisabeth Schlage.
Peter Laurentius Husum og Nicoline Betzy Birchedahls
Børn.
1. Anna Agathe Husum, født i Lomborg 27/x 1831,
død V2 1897.
Gift i Tranebjerg Kirke 9/9 1859 m. Søren Christian
Christensen, født 21/7 1834, Lærer i Skellebjærg 1859, eje
de de sidste Aar af sit Liv en Gaard i Ruds Vedby Heste
have, hvor han flyttede hen ved sin Afgang, men døde et
halvt Aars Tid senere 10/5 1906.

2. Lovise (kaldet Vigge) Frederikke Husum, født i
Lomborg 19/8 1833, død 15/2 1908 i Roskilde.
Gift 31/7 1864 i Tranebjærg m. Rasmus Peter Vilhelm
Benoni Rasmussen, Søn af Købmand Lars Rasmussen og
Anine Catharine Pedersdatter Carlstrøm, født 4/9 1871
i Ballen paa Samsø, var fra ca. 1863 Købmand i Besser,
blev derefter Bestyrer af forskellige Teglværker og fra
1883 til 1913 Bogholder ved De danske Spritfabriker i
Roskilde, død 2A 1922.
3. Thomas Husum, født i Tranderup 1/i. 1836, død
3% 1839.

4. Charlotte Emilie Wilhelmine Laurentia Husum,
født i Tranderup
1839, død 14/5 1905 i København.
Gift 28/10 1865 i Tranebjerg m. Sophus Julius Emil
Juul, Søn af Kaptain Niels Peter Juul og Stine Storm,
født 27/2 1826 i Svalebølle, Bødstrup Sogn, Student Vor
dingborg 1846, Kand. 1S/A 1855, Huslærer hos Dr. theol.,
Provst Andersen, personel Kapellan 21/2 1862, ord. 9/4,
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Sognepræst paa Strynø V4 1873, Østerhæsinge-Hillerslev
276 1879, R. af Dbg. 712 1896, entl. ;:712 97, død 279 1916.
5. Nicoline Betzy Husum, født i Tranderup 13/s 1840,
død 12/s 1856 i Skelby, mens hun læste til Lærerinde.
6. Thomine Ludovica Hitsum, født i Tranderup 10/s
1842, død 1919 (Dødsfaldet bekendtgjort *7i)Gift 27n 1879 i Østerhæsinge m. Ludvig Vilhelm
Hertel, Søn af Sognepræst Hans Vilhelm Hertel til Moltrup-Bjerning og Lovise Cathinca v. Westen, født 273
1844 i Moltrup ved Haderslev, Student 1864. fra Haders
lev, uden Eksamen, men Modenhedsbevis, da Fjenden
lukkede Skolen, Kand. *7, 1872, Lærer ved Kolding Kom
muneskole 1872, personel Kapellan Tversted, Bindslev og
Uggerby 27R 1873, ord. l0/1(l, Seest 37i2 1875, derefter
Hjælpepræst forskellige Steder, Sognepræst til Vejerslev
og Blidstrup 10/7 1879, til Sønder Vissing og Voer-Ladegaard V6 1884, til Brænderup og Øre 18/:. 1888, død 273
1909 i Brænderup.
Han var Medstifter af den første nordiske Sammen
slutning til Støtte for Santhalmissionen, udgav „Dahkvala“ 1880—95, redigerede „Santhal-Posten“ 1896—98
og har bl. a. skrevet „Den nordiske Santhalmission“
(1884). Baade i Tale og Skrift har han udført et Arbejde,
der var større end de fleste andres (Bogense Avis 11 /3
1909).

7. Anna Elisabeth Gertrude Husum, født i Trande
rup 7„ 1843, havde en privat Pogeskole i Tranebjærg,
død den 12. Maj 1917.
8. Ludvig Birchedahl Husum, født 27n 1845 i Trande
rup, Student fra Aarhus 1866, Kand. ’Vg 1872, personel
Kapellan hos sin Fader i Tranebjærg V12 1872, ord. ls/12
Residerende Kapellan i Thisted og Sognepræst i Skinnerup ’7s 1880, død 276 1886 i Thisted. Thorvald Elmquist
skriver om ham (Kirkebladet / 18 ) : „Ludvig Hu-
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sum ... blev en „Solstraale“ her paa Jorden, der bragte
Bud om Lys og Varme til mangt et sukkende Menneskehjærte og bragte mangt et taarebedugget Øje til at give
Gjenskin af Himlens Herlighed.“ Paa hans Grav rejste
Menigheden et smukt Mindesmærke, der bl. a. bærer den
Indskrift: Han gjorde, hvad han kunde.
Gift 4/9 1874 m. Frederikke Henriette Amalie Emilie
Muller, Datter af Exam. jur., Forp. Hans Jørgen Muller
og Julie Thomsen, født
1849 paa Sandholm, Besser
Sogn, død

9. Marie Christiane Birkedal Husum, født i Tranderup 24/(. 1848, var Musiklærerinde i Tranebjærg til sin
Død 11. Marts 1928. I et lille Skrift Minder fra et gammelt
Præstehjem (Samsø 1925) har hun givet en hyggelig Skil
dring af sine Forældres Hjem i Jylland, paa Ærø, paa
Sælland og sidst paa Samsø.
Marie Kirstine Haubroe og Ulrik Friderich From Blixenkrone Collins Børn.
1. Frederik Blixencrone Collin, født 16/5 1814 i Stege,
Skipper i Stege.
Gift 13/4 1842 i Stege med Bolette Bloch.

2. Petrea Serina Collin, født % 1818 i Koster Færgegaard.
Gift 27/s 1841 i Stege med Simon Vilhelm Gustav
Bloch, Købmand i Stege.
Marie Kirstine Haubroe og Ole Hemmingsen Houmans
Børn.
1. Peter Vilhelm Christian Houmann, født 29/2 1 828
i Koster Færgegaard.
Ane Cathrine Haubroe og Niels Hansens Barn.
1. Hans Peter Severin Nielsen, født 4/10 1825 i Koster,
skal have været Gaardejer efter sin Fader, men have solgt
Gaarden og være flyttet til Vestmøen; nærmere Oplysnin
ger haves ikke.

