Hundrede Aar siden.
(Foredrag, holdt i Sorø Marts 1913).
Af F. Mattlliessen.
Om Hundrede Aar er alting glemt! Denne Op
takt til en gammel Drikkevise er Udtryk for dette,
at naar vi tænker Hundrede Aar frem, synes den
Tid os at ligge saa uhyre fjernt; Broen fra os til
den synes os saa lang og, paa Grund af Menneske
livets og alle jordiske Tings Usikkerhed, saa skrøbe
lig, at vi er tilbøjelige til at opgive at lade vor
Fantasi befare den.
Dot eneste sikre vi véd, er dette, at til den Tid
er vi ikke mere paa Arenaen. Udherover er det
os umuligt at vide noget og saare vanskeligt at
gøre os rimelige Forestillinger. Thi en almindelig
Fantasi kan ikke helt frigøre sig for de Virkelig
hedsbilleder, vi gaar rundt med, og det Erfarings
bundfald, der har afsat sig hos os.
Hvorledes skulde en Fantasi for Hundrede Aar
siden have forestillet sig Nutidslivet med Telegraf,
Telefon, Elektricitet, Jærribaner, Cykler, Automo
biler i den Udstrækning, hvori de nu bruges og
præger vort daglige Liv. For ikke at tale om
5*
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Aeroplaner, elektriske Bølger og Radioaktivitet.
Vilde vi tænke os Hundrede Aar frem og forestille
os, at til den Tid var Aeroplanet almindeligt Færd
selsmiddel, at hvert Menneske gik med et lille
Apparat til Modtagelse af traadløse Meddelelser,
saaledes som vi nu gaar med Ur, eller at alle
Smittebaciller var bekæmpede, ja, da var det jo
kun at lade vor Fantasi arbejde med kendte Fore
stillinger. Om det ny, det for os ganske ukendte,
der til den Tid kan være kommet til og have om
formet Tilværelsen, kan vi ikke have fjerneste
Forestilling.
Men ser vi Hundrede Aar tilbage, er det noget
ganske andet. Saa er de Hundrede Aar ikke mere
saa forskrækkelig lang en Tid. For de fleste af
os er det vore Bedsteforældres Tid. Og gennem
offentlige Protokoller, Breve, Dagbøger og historiske
Afhandlinger har vi Adgang til saa megen Kund
skab om Tiden, at snart sagt alle Forhold kan
lægges frem for os i den klare Dag.
Hvorledes vor By saa ud for Hundrede Aar
siden, under hvilke ydre Forhold og under hvilke
Kaar Folk hernede den Gang levede, har vel ikke
stort Krav paa almindelig Interesse. Men for os,
der daglig færdes paa dette skønne Sted, der har
faaet det kært og som føler os særligt knyttede til
denne lille Plet af vor Fædrenejord, stiller Sagen
sig noget anderledes. Det er derfor jeg har ment,
at Kredsen her kunde have Lyst til at høre, hvad
jeg, der lejlighedsvis er kommet til at beskæftige
mig med „Sorø for Hundrede A m siden“, kan for
tælle Dem derom.
Nutildags ligger Sorø ikke isoleret. Vi har
slet ikke Fornemmelsen af at bo paa en 0. Navnet
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Sor-ø er det eneste, der minder os om Øen, der
har været. Nu er vi landfaste til alle Sider, und
tagen mod Sydvest. Men Soen, der begrændser os
til den Side, mærkes ikke som en Begrænsning;
tværtimod, den er enhver Soraners Vej til Lyst og
megen Glæde.
Fra den ny Kilometersten paa Soro Torv er
der gode Veje rundt til alle Sider, baade mod Nord,
Vest og Øst og ikke mindst mod Syd. Vi ligger
bekvemt ved Hovedjærnbaneruten gennem Sjælland,
og vi har kunnet mode Fordringer fra Slagelse Bys
Side om Amtskontorets Flytning med Henvisning
til vore udmærkede Jærnbaneforbindelser. Automo
biler farer frem og tilbage, Telefoner stetter os i
Forbindelse med Omverdenen til alle Sider, fra
Stue til Stue, fra Kontor til Kontor.
Men for Hundrede Aar siden var det ganske
anderledes. Den Gang laa Sorø paa en 0, gemt
ned i det mest afsides Hjørne som paa Bunden af
en Sæk, omtrent som i Klostertiden. De vil paa
Kortet kunne se Øen begrændset af Tuelsø i Nord,
Pedersborg Sø i Nordvest, Sorø Sø i Vest og Syd
og Flommen i Øst. Af de tre Søer ligger Sorø Sø
højest Ved Kongebroslusen løber Vandet fra Sorø
til Pedersborg Sø og herfra gennem en Slags Kanal
til Tuel Sø. For Hundrede Aar siden var Vand
løbet det samme, blot med den Forskel, at Vandet
løb frit gennem Lavningen fra Pedersborg til Tuel
Sø, og at Bunden af Gennemløbet ved Kongebroen
laa l 1/» Alen højere end nu*). Deraf fulgte, at
Vandstanden i Sorø Sø var gennemsnitlig F/s Alen
) Renden blev uddybet til sin nuvæ rende Dybde 1828.
Th. Hansen. „S orow p. 15.
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højere end nu. Hertil kom yderligere, at For
holdene henne ved Soens østre Ende var saa vidt
forskellige fra, hvad de er nu. Nu dæmmer Bane
vejen op for Søen, og ved Hjælp af Sluseværk og
den dybe Flomgroft kan man, naar som helst man
vil, tappe Vandet fra Sorø So mod Øst ud i Tuel
So. Flommen er derfor tor, og man kan holde
Vandstanden i Soen i den Højde, man finder ønskelig.
I gammel Tid havde Esbern Snare ladet grave
en dyb Rende fra Sorø Sø. omtrent udenfor den
nuværende Rektorhave, ud gennem Filosofgangen
til Tuel So. Det er Resterne af den, vi nu kender
under Navn af Møllediget. Esbern Snare kunde ad
denne Kanal til en vis Grad regulere Vandstanden
i Soro So, og paa Grund af det gode Fald, kundo
han endog lade Vandet drive en Vandmølle. For
Hundrede Aar siden var denne Kanal ganske i For
fald og svarede ikke længer til sit Formaal. Man
havde ikke noget Middel til at regulere Vand
standen i Soen, der uden Hindring bredte sig ind
over Flommen, helt op mod Fægangsvejen.*) Og
den ikke beskyllede Del af Flommen var den meste
Tid af Aaret bundlos Mose og ufarbar. Netop mod
Øst og Sydøst, hvor vi nu har den nemmeste Ad
gang til de herlige Skove og over Jærnbanestationen til hele Omverdenen, var Afspærringen mest
fuldkommen. Thi Soen kunde man dog sejle over,
men den lave, mudrede Del af den, der nu er Eng,
og den ikke beskyllede Del af Flommen var ufrem
kommelig.
*) I den store E g ved det nordostre Hjørne af Jæ rn b an eoverskæ ringen i F ilosofgangen sidder endnu en Stump
L æ nke fra den G ang Baade blev fortøjede der.
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Først omkring 1808 blev Fægangsvejen anlagt
og gav Adgang til Skovene mod Øst. I Breve fra
Sorø 1808 fortadler Christian Molbeck om den
Glæde, han føler over, at der nu „gaaer en ny

H. B. Heglinge Bro. K. B. Kongebro. V. B. Vindelbro.
K. Soro Kro. B. Bomhusct. M. M ollegaarden. N. Byporten.
K. P. K losterporten. A. Akademiet.

anlagt Vej, som fører over den udtørrede Ende af
Sorø Sø, der i fordums Dage løb ned mod Tulesø,
og nu kaldes Flommen“. Og han, den i Sorø fødte
og opvoxede, udtaler sin Overraskelse over, ovre
paa den anden Side at træffe paa „en saare yndig
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og behagelig Skovvej, hvorpaa man fores dybere
og dybere ind i Naturens urørte Helligdomme
Fægangsvejen hjalp naturligvis noget, naar der
var Tale om at komme over i Skoven eller til Mar
kerne bagved, men for den store Færdsel til og fra
Byen betød den intet. —
Der var kun Adgang til Sækken ad Heglinge
Bro (ved Pedersborg) i Nord, Vindelbro (Bolbro) i
Nordøst eller Kongebro i Nordvest.
Den gennemgaaende Trafik gik saaledes Nord
om Byen i lige Linje ad Kongevejen over Vindel
bro og Kongebro. Bedestedet var Krebsekroen,
hvor Md. Plambecks gode Køkken og renlige
Senge lokkede de Rejsende. Man hører do Rejsende
fra den Tid fortælle om, hvorledes de drager forbi
Sorø med dets rige Minder og skønne Skove, men
de tager ikke derind, de vælger stadig Krebse
kroen.
Til Sorø drejede man kun ind, naar man havde
Ærinde. Vejen gik af fra Hovedlandevejen,
ligesom nu, i en ret Vinkel mod Syd ude ved Sorø
Møllegaard. Den laa dér, hvor nu Chr. Petersens
Købmandsgaard med sin Hjørnealtan imponerer de
forbisusende Automobilister. Var det fra Slagelsesiden, man kom, maatte man udfor Møllegaarden
passere Vejbommen og Bomhuset. Men saa kunde
man til Gengæld ogsaa forfriske sig med et Glas
af Tidens Brændevin i Sorø Kro. Den laa ved
Siden af Bomhuset og var vist paa en eller anden
Maade knyttet til Møllegaarden. I alt Fald bortfæster Professor Christian Vogelius Steenstrup i
1792 Kroen paa Akademiets Vegne under Navn af
Sorø Møllekro. Denne Kro førte altid en hensygnende Tilværelse. Sorø By, der havde flere Brænde-

Sorø for Hundrede Aar siden.

73

vinsbrænderier og laa saa nær, men især Krebsekroens Anseelse, konkurrede den i Knæ.
Ude fra Mollegaarden lob Vejen ret mod Syd
mod Byens Port, hvis Portaabning gabede den
Fremmede i Møde og syntes at sluge Vejen. Gennem
dette Porthul var den eneste Adgang til Soro fra
hele Omverdenen. I alt Fald for Koretøjer. Og
det, hvad enten man kom fra Nord eller Syd. Thi
skulde f. Ex. Manden fra Lundsgaard, den Gaard,
paa hvis Grund Landstationen er bygget, til Byen
med Vogn, maatte han enten ad Skovvej over
Guldager, Storeladegaard og Krebsekroen ad Vindel
bro eller om forbi Horsebøg, bag Parnas og Ægir
ad Kongebro. Det var i begge Tilfølde en Rejse
paa omtrent en Mil. Forst 1857 blev Jærnbanevejens Dæmning og Vejforlængelsen mod Syd over
Frederiksberg anlagt lige til Nedgangen til Frederikskildedefileet til den ene Side og til Bøgesnarehuset ved Hjørnet af Alstedskoven til den anden
Side.*)
Nord for Byporten var ingen Bybebyggelse.
Lige uden for Porten laa Acciseboden, det var alt.
Selve Portbygningen var paa to Etager og bygget
tværs over Gaden. Man kan se en lille Rest af
den endnu, idet den Gavl, hvormed Slagter Soelbergs Ejendom vender ud mod Gaden, lukker det
Gab, der opstod ved Tværbygningens Nedrivning.
*) Sidstnæ vnte Sted, hvor den ny Vej under en spids
V inkel skiller sig fra den gam le, der lober mod Nord
til K nudstrup, stod saa langt frem som i 1863 en Stolpe
med Brædt, hvorpaa var m alet „til S oro“, for endnu
saa mange A ar efter V ejens A nlæ g at gøre de sydfra
kommende V ejfarende opmærksomme paa don ny Gen
vej til Soro.
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Porten selv var snæver og lav. Da Grev Knutli i
Begyndelsen af 50’erne blev Postmester hernede,
maatte han leje Lokaler i den Guard (nuværende
Ilelmershus), som Murermester Jacobi havde opfort
udenfor Porten. Thi de den Gang indførte store,
gule Postvogne kunde ikke komme ind gennem
Porthullet. Forst efter at Jærnbanens Anlæg havde
forøget den gennem Soro gaaende Trafik nordfra,
saa Adgangen gennem Porthullet blev ganske utids
svarende, gik man til i 1859 at rive den vestre
Halvdel af Port bygningen ned. Derefter kunde saa
Posthuset flyttes ind i Byen. Da senere Planen
kom frem om at bygge den ny Kommuneskole ude
i Strædet, forudsaa man, at Gadens Indsnævring
ved, at den resterende Del af Portbygningen gik
ud til Gadens Midtlinje, vilde frembyde en daglig
Fare for den Skare Børn, der skulde gennem dette
Défilé til og fra Skolen, og man rev saa 1875 den
sidste Del af Portbygningen ned, saa Gaden fik sin
fulde Bredde.
Portbygningen, den med den sammenbyggede
Vanning paa Gadens vestre Side og den store Gaard
paa ostre Side (Nr. 22) var et sammenhængende
Bygningskomplex og Byens største Kobmandsgaard.
Butiken var i Portbygningens Stueetage Ost for
Porten. Vinduer og Indgangsdør vendte mod Syd,
men ind mod Portrummet var en Rude, hvorigennem
Købmanden kunde iagttage alle, der kom gennem
Porten. Der kunde han sidde som en Edderkop i
sit Net og fange Kunderne. Ret en ideel Beliggen
hed for en Købmandsforretning. Ved Siden af
denne Kobmandsgaard, ligeoverfor den nuværende
Postgaard, laa en toetages Gaard, den, De erindrer
som Hitzmanns Gaard (Nr. 21). Den ejedes af
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Bager Espen Lund, der her drev Bageri. Gade
siden lige overfor, den nuværende Postgaard og
Nabobygninger til og med Hjørneejendommen mod
Vestergade (Nr. 26—29), var et stort Bygningskomplex, der ejedes af Familien Povelsen. I Hjørne
ejendommen drev gamle Povelsen Købmandsforret
ning og i den nuværende Postgaard var der Bræn
deri. Apoteket laa, hvor det nu ligger, men bestod
af tre Huse. De blev først senere i Glahns Tid
delvis nedrevne og Facaden opført i sin nuværende
Skikkelse. Gadens Bebyggelse hørte op paa den
vestre Side med den nuvterende Frandsenske Gaard,
ædes principum (Nr. 35), og paa den østre Side
med en enetages Bindingsværksbygning, der laa
paa det Sted, hvor nu Svegårds Boglade har til
Huse (Nr. 7). Ældre Folk husker Gaarden som
Bolig for Distriktslæge Bojesen. Storgaden var
saaledes langt kortere end nu, strakte sig kun fra
noget Nord for Torvet til Nord for Postgaarden.
Ædes principum var den eneste Bygning med grund
muret Facade, og mange af Bygningerne var en
etages. Naar undtages de to Købmandsgaarde oppe
i den nordre Ende, Lunds Bageri og Apoteket var
der ikke hele Gaden op nogen Butik.
Paa Torvet laa Regensen og den nuværende
Scaveniusstiftelse. Nord for denne sidste strakte
sig hen til Torvets Hjørne en enetages Bindings
værksbygning. I Hjornet Syd for Regensen laa
den lange enetages Bygning (Nr. 42), der nu ser
saa ynkelig ud. Paa dens Haugeplads byggedes
senere den toetages røde Gaard. Kafé „Holberg“
og Renaurds lille Sted*), som først nu for nylig er
) Pan Torvet her ud for laa Byens Sprøjtehus.
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nedrevne (Nr. 43 og 44), dannede Hjørnet og stødte
op til den, den Gang enetages, Trykkergaard, som
de fleste af dem husker paa den nuværende Vaskeri
bygnings Plads.
Søgade, der aabenbart er en gammel Bydel,
var bebygget med lutter enetages Huse til og med
Overlærer Lauritzens Bolig (Nr. 48) og dens Gen
bosted.
I Søndergade laa Byens Fattiggaard ligesom
nu, og Gaden var omtrent i samme Udstrækning
som nu til Dags bebygget med smaa, enetages Huse.
Længst mod Nord, paa den vestre Side, laa den
store, firlængede Gaard, som De kender under Navn
af Trautners Gaard. Det var en herskabelig Pa
tricierbolig med stor Have og tilhørte Familien
Castenskjold paa Frederikslund. Vestergade havde
en enkelt enetages Bygning paa Gadens nordre
Side, medens Østergade var bebygget paa begge
Sider. De anseligste Vaaninger her, dog begge
enetages, var nuværende Nr. 84 (her boede senere
Dr. Black og efter ham Landmaaler Jeremias Lund)
og Nr. 88, der senere fik Navnef „den gyldenfeltske Gaard“ efter Byfoged Gyldenfelt (nu bor
her Glarmester Jørgensen).
Dette var Byen. De forstaar, at den langt fra,
som nu, gjorde noget storstadsagtigt Indtryk.
Indenfor Klosterporten saa det ogsaa en Del
anderledes ud end nu. For det første var Terrænet
mindre. Søen stod op over den lavestliggende Del
af den nuværende Akademihave og over største
Delen af den ny Sportsplads, saa at Kystlinien her
gik fra et Punkt lige Syd for Sportspladsens syd
vestre Hjørne op til Indkørslen til Filosofgangen.
Endvidere var der ikke nogen Akademihave. De
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to Haver, der hørte til Pavillonerne, saa vel som
den nuværende Rektorhave, gik lige ned til Søen,
eller rettere til en Stendossering, der løb fra den
ny Sportsplads sydvestre Hjørne i ret Vest til neden
for den nuværende Rektorhave. Dosseringen har
omtrent fulgt den nuværende brede Havegang ne
denfor Akademiet hen forbi Rektorhaven, Foran
Akademiet laa altsaa et kvadratisk Havestykke afgrændset i Øst og Vest af Pavillonhaverne. Denne
Del hed den botaniske Have. Den Del af den nu
værende Akademihave, der ligger Vest for Ride
banen, Gymnasiet og Rektorhaven, hed Hovhaven.
Den var lukket mod Ridebanen med et højt Stakit,
mod Nord af Muren, der endnu danner Grændsen
ud til Søgadehusenes Haver, og et Stengærde, der
fra denne Mur løb ned mod Søen. Hovhaven var
ikke saa stor, som vi nu vil være tilbøjelige til at
tænke os det, thi meget af den lavtliggende Del
var overskyllet af Søen. Der var kun Adgang til
Haven ad en Laage fra Ridebanen, og den var
nærmest til Stemanns private Brug. Beboerne paa
Akademiterrænet havde kun Adgang til Søen ad en
smal Vej, der Vest om det nuva^rende Molbechshus’
Have mellem to høje Stengærder førte ned til et
Vandingssted.*)
*) 1864 lod M onrad davæ rende A ssistent paa Landbohojskolen, senere S lotsgartner Tyge Rothe anlægge
Akadem ihaven i dens nuværendo Skikkelse. D osse
ringen blev nedrevet, Sej Hob udgravet mellem Ingemanns 0 og Land, Sobredden reguleret, og det ved
den lavere V andstand indvundne T erræ n sikret. Ved
at Hytte G ræ ndserne for Rektorhaven og Pavillonhaverne tilbage, blev der tilvejebragt Forbindelse
mellem A kadem ihavens forskellige Dele, saa det hele
kunde frem træde som stor sam let Park.
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Op ad Klosterporten i Øst og Vest laa to smaa
Vaaninger udfyldende Mellemrummet mellem Portbygningen og det nuværende Sløjdlokale mod Vest,
Biblioteksbygningen mod Øst.*)
Den nuværende Biblioteksbygning var den Gang
en enetages Bygning. Den brugtes til Ting- og
Arresthus og paa Loftet var til Tider Kornmagasin**).
Paa det nuværende Ligkapels Plads laa en
gammel Bygning, der blev brugt til Udriderstald,
Vognskur og Magasin. Og endelig laa der lige
Nord for Enden af Danneskjoldsallé Akademiets
Smedie med Bolig tor Smeden, der tillige var Dyr
læge. De ældre husker godt baade Smedien, der
laa der endnu i 80’erne, og dens sidste Beboer,
Dyrlæge Johansen. Øst for Danneskjpldsallé laa
Priorvænget og bag det Markerne og Filosofgangen.
Akademiets Avlsgaard existerede den Gang ikke.
Over dens Plads strakte sig Haven, der hørte til
den nordøstre Pavillon.
Thi der hørte til den daværende Akademibyg*) I den vestre V anning boede U drideren, den ældgamle
Gebauer, senere boede F insen her .som A ssisten t paa
Godskontoret og efter ham Hartmann. I F insens Tid
var der Dør ind til det nuvæ rende Sløjdlokale og
dettes vestlige Del hørte til F insens Lejlighed. I den
østre Vanning var G artnerbolig. Iler boede G artneren,
Nissen, senere V oegtm ann og efter ham Thayscn.
Da han flyttede ind i den ny G artnerbolig, var Ole
Rasm ussen til H use her et P ar A ar til Vaani ugerne
blev nedrevne og erstattede af den nuværende rode
Mur.
**) 1859—60 blev anden E tage paabygget og Akadem iets
Bibliotek flyttet derhen fra det Lokale i H ovedbyg
ningens sydvestre F løjs 1. Sal, hvor det havde haft
Plads siden 1827.
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ning tro Pavilloner. Jeg skal ikke her komme ind
paa en nærmere Beskrivelse af Chr. d. VI.s Aka
demibygning. De maa tænke Dem en pragtfuld,
slotsagtig Bygning i samme Stil som de to Pavil
loner, der nu er tilbage, liggende paa den nuværende
Hovedbygnings Plads, men med de to Sidefløje
førte helt hen til Kirken. Saaledes som de to til
bageværende Pavilloner, Ingemannshus og Molbechshus, flankerede Slottet i Sydost og Sydvest, laa
der, hvor Ingemanns Grav nu har sin Plads, en
nordostlig Pavillon*). Mellem denne og dens Have
i Nord, Hovedbygningens Østfloj i Vest, Ingemanns
hus i Syd og et Stakit i Vest, laa Skolegaarden.
Saaledes blev den kaldt, fordi Hovedbygningens
Østfloj havde været Bolig for Eleverne. Og vi maa
huske paa, at disse Elever ikke havde, som de nu
værende, et stort Terræn at boltre sig paa. Fratergaarden var en indre Gaard, den botaniske Have
sirligt anlagt i fransk Stil, Ridebanen blev brugt til
Rideøvelser*) og Hovhaven var til Hovmesterens
personlige Brug. Eleverne havde for sig altsaa kun
den lille Afspærring Øst for Akademiet. Der tum
lede og færdedes de, og Navnet Skolegaarden var
saare passende.
Hvor Rektorboligen og Gymnasiet nu ligger,
laa en firlænget, gammel Gaard. I Nordvest for
*) Den nordvestlige existerer paa Papiret, men har sik k ert
aldrig v æ ret opfort. — Den nordostre var Professor
bolig (Fogtmann), senere Sygehus. Den blev ned
revet 1857.
**) D er stod den G ang m idt paa Ridebanen en stor
K am pestenspille (Tb. Hansen, „S oro“ p. 89. Rim eligvis
den, der senere blev flyttet ned ved Soen, Syd for
R ektorhaven.
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den laa Udlænger, af hvilke en enkelt staar endnu,
medens en anden har givet Plads' for det nuværende
Sygehus.
Paa Gymnastikhusets Plads laa Ridehuset; det
var forlænget i Øst og Vest med lavere Længer,
der staar endnu. Det ostre, der den Gang var
Hestestald, er nu Sløjdlokale, det vestre, der den
Gang var Fægtesal, er nu Omklædnings- og Baderum.

Lad mig dernæst præsentere Dem for nogle af de
gode Folk, der den Gang færdedes her nede i disse
Omgivelser. De vil gøre Bekendtskab med Navne
og Familier, der er de fleste af dem ukendte. Thi
det er forunderligt, hvor lidt stedbunden en By
befolkning er i Modsætning til Landbefolkningen.
I Landsogne kan én og samme Gaard blive i Slægten
mange Slægtled igennem; helt anderledes i Byerne.
Og Embedsklassen skifter evindelig. Jeg har for
1813-Aarets Vedkommende egentlig kun truffet to
Navne, der leder Tanken hen paa en Familiefor
bindelse mellem Byens Borgerfamilier den Gang og
nu; det er Skomager Steffensen Høyer og Klein
smed Lindeskov. —
Der er først Familien Povelsen, hvis Ejendomme
paa Storgadens vestre Side jeg har omtalt. Den
gamle Povelsen, Søren Kierulf Povelsen, støder man
paa i Skøder og Dokumenter fra omtrent 1740.
Han begynder som Snedker nede i Baggade (Søn
dergade). Men han udvikler sig. Han, der i Be
gyndelsen kaldes Snedker, bliver efterhaanden Han
delsmand, Brændevinsbrænder, endelig Købmand.
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Alt imens køber og sælger han Ejendomme, og
1813 sidder hansom Byens Matador, Ejer af et for
nemt Bygningskomplex med Kobmandsgaard og
Bramdevinsbrænderi. Han er nu en gammel Mand,
hvis Søn Christian Povelsen ogsaa er Købmand og
Brændevinsbrænder og vistnok paa denne Tid hele
den store Forretnings egentlige Leder. Han er
gammel nok dertil, for han har voxne Børn, tre
Sønner og en Datter. Den ældste Søn er opkaldt
efter Bedstefaderen og hedder som denne Søren
Kierulf Povelsen. Han er gift og hjemfaren, exam,
jur. og Ejer af Alstedgaarden*). 1817 blev han
Forvalter paa Sorø Akademis søndre Distrikt, 1836
Inspektør over hele Godset. Efter hans Dod 1861
blev Administrationen lagt ind under Universitetskvæsturen. Søren K. Povelsen, der naaede at blive
Etatsraad, lod bygge den nuværende Ministerbolig,
hvor han i en Aarrække boede som en saare mægtig
og meget anset Mand. Han viste sig at have været
en maadelig Administrator — i al Fald af sit eget
— thi af den Formue, man havde kunnet vente, at
han skulde efterlade sig, var der omtrent intet.
Hans yngste Søn, Jean Cadet Supiot Povelsen, fik
Alstedgaarden, som han solgte til Kalkau. Mange
af Dem husker sikkert denne lille, sammenkrøbne
Skikkelse, der gik saa underlig sky omkring i en
stor, gammeldags Slængkappe. Vi Skoledrenge ansaa ham, maaske med Urette, for smaatosset**).
*) Denne hed Anneshanb for Povelsen kobte den.
:<*) Til linns A rvelod horte den Pavillon og det lille Stykke
Skov, som man kommer igennem ovre ved Sofieskilde
paa Vejen fra Banegaarden til Parnas. Ved Jean Povelsens Dod købte Akadem iet Pavillonen og Skovstykket.
G
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Af Christian Povelsens andre Born, der ligesom
Soren K. Povelsen i 1813 var Voxne, dode Poul
som Etatsraad og Amtsforvalter i Roskilde, Pedro
arvede Faderens Forretning, som Moderen ved hans
tidlige Død igen maatte overtage, og Datteren Stine
ægtede Løjtnant Printzen, en af de Officerer, som
hørte til Forgrundsfigurermi i det soranske Sel
skabsliv.
Familien Povelsen spillede i de Aar med sine
Rigdomme og de voxne, kvikke Born en stor Rolle
hernede og kan vel nok betegnes som Matador
familien i det soranske Borgerskab.
Inde i Portbutiken sad Kbmd. Claus Bertram
Christensen og fangede Kunder. Han var Povel
sens Rival, men naaede ikke op paa Linie med ham.
Han havde ikke en Flok Sønner, der kunde optræde
som Byens flotte, unge Mænd, og han havde særlig
ikke Anciennitet. Han var ikke gammel i Byen,
var noget af en Parvenu. Anderledes med hans
Nabo Espen Lund, Bageren. Han havde, foruden
mange Penge, en Del Sønner og især nogle smukke»
og vakre Døtre. Og saa var han gammel i Gaarde.
Oprindelig var han kommet til Byen som ung Ba
gersvend for at bestyre Bageriet for salig Holms
Enke, Barbara Lundbeeh. Og efter den Tids Skik
giftede hun sig med den unge Svend, der derved
blev Herre over hele Herligheden. Saadan var det
ogsaa gaact inde ved Siden af i Portforretningen.
Der var omkring 1750 den unge Søren Rosbjerg
blevet Bodsvend hos Kbmd. Eickhorn, og da denne
døde, giftede hans Enke sig med Bodsvenden. Hun
maa have været meget gammel eller meget skrøbe
lig, thi deres Lykke varede» kun ganske faa Aar,
saa døde hun. Han trøstede sig strax i et nyt
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Ægteskab med Maria Helvig Høeberg af Kalund
borg, og Himlen velsignede denne Pagt med en
Datter, Margrethe. Hun var en blomstrende ung
Pige, da Skæbnen var saa haard mod Espen Lund
at berøve ham Barbara Lundbeck. Lund var endnu
en ung Mand. Hvad Under da, at de to Unges
Hjærter bøjedes mod hinanden. De havde Raad
begge to til at gifte sig af Kærlighed, og det gjorde
de. Espen Lund og Margrethe Rosbjerg sad saa
som lykkelige Ægtefolk og som rige Folk og dan
nede et af Byens bedste og mest ansete Hjem.*)
Portforretningen solgte de til Claus Christensen,
Hauchs Guard (Nr. 32), som de ogsaa ejede, til
Slagter Bertelsen, en jovial Skikkelse, der spillede
en vis Rolle i Borgerskabet.
Espen Lunds Nabo til den anden Side var
Hattemager Henriksen. De fleste af Dem husker
vist hans Søn, der sad der som Hattemager til for
ikke saa mange Aar siden og var en ret kendt og
original Person.
I Hjørnestedet (Nr. 17, Emilius Hansen,) boede
Byfoged Mathias Møller med sin Madamme, som
Harhoff siger. Og lige overfer paa Apotekerhjørnet
træffer vi i Fløjen mod Vestergade Postmester
Magnus Hosum Klein. Klein havde indtil 1807, da
han solgte til Ørsted, været Apoteker og Post
mester, haft Brændevinsudskænkning og Forpligtelse
til at holde Gæstesenge — altsaa vieret Gæstgiver,
som vi nu vilde sige — om end Gæsternes Tal vist
*) Espen Lunds Son. Soren R osbjerg Lund, dode 1842
som Kobmand i Ringsted, hvor hans Enke og senere
Sonnen forte F orretningen efter ham. Espen Lunds
D atter Louise blev Moder til Stiftam tm and D ahlström
i A alborg og K ancelliraad D ahlstrom i Ringsted.
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var saare ringe. Nu da han havde solgt Gaarden
med Apotek og Gæstgiveri, sad han paa en Slags
Aftægt som Postmester. Posthuset var i Daglig
stuen, og Assistenten var afvexlende den ene eller
anden af Døtrene. Thi Postmesteren havde tre
Døtre, der var elskværdige og dannede unge Piger.
Den ene af dem var bekendt for sin Skønhed.
Hun var Christian Molbechs Ungdomskærlighed
men døde meget ung.
Ørsted, der sad med Apoteket, var Fader til
de to berømte Brødre, Anders Sandø og Hans Chri
stian. Det var en stille Familie, over hvilken Søn
nernes, især Anders Sandøs, Navne allerede den
Gang kastede Glands.
Ved Siden af Apoteket i den gamle Gaard
(Sgr. Foss’ Gaard) boede den pensionerede Sprog
lærer Moreau og Fuldmægtig Hasselfelt. Denne
døde som Forstkasserer; hans Enke var saa i en
Del Aar Sygeplejerske paa Akademiet og blev i
denne Tjeneste afløst af sin Datter. Denne var
den første Sygeplejerske i det ny Sygehus. Vi
ældre husker denne stilfærdige, gamle Dame, der
kunde fortælle saa meget om gamle Dage.
I det enetages Sted, Fuchs Gaard, Basedows
Bolig, den der laa paa Ministerboligens Plads, boede
pensioneret Professor, Etatsraad, Vicclandsdommer
Nissen. Familien havde voxne Døtre og halvvoxne
Sønner. Den var meget anset og regnedes med til
den fineste Del af Selskabet*).
I ædes principum, Justitsraad Peter Krafts
♦) D atteren Cecilia levede endnu 1875 som E nke efter
A dm iral M agnus Lutken og M oder til M arinem ini
steren i det m onradske M inisterium .
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gamle Gaard, boede Dr. Knud Nicolaj Carstensen.
Han var en gammel Original, barnløs, med Pape
gøje og to fede Heste, der tilsidst maatte skydes
paa Grund af Fedt og Alderdom. Den unge Wendelboe, der boede henne paa Torvet ved Siden af
Regensen, men snart flyttede over i Carstensens
Genbosted, var Fremtidens Mand. Han blev som
Distriktslæge afløst af Bojesen, hvem de fleste af
os kan huske.
Som Dr. Carstensens Genbo sad Kammerherre
Kragh, Chef for de sjællandske »Jægere. Nord for
ham i de to Huse, der nu tilhører Guldsmed Jensen
og Bager Due, (Nr. 8 og 9) boede Konsumptions
forvalter, Løjtnant Warming. Han var noget af en
Buldrebasse, holdt meget af et Slag Kort og et
højt Bæger, men Familien, der bestod af en Del
voxne og halvvoxne Sønner og Døtre, var dog
ret anset.
Ved Siden af Warmings laa „Enkesædet“ (Nr.
10, Tersløse). Det var ved Gavebrev af 24. Marts
1791 skænket af Karen Schytte, Enke efter Pro
fessor Schytte, til Fribolig for to Enker efter Pro
fessorer ved Sorø Akademi. 1818 blev det solgt og
Enkesædet afløst af et Legat. Senere boede her
fra 1850—61 Musiklærer Borup, der blev Præst i
Skamstrup. Næste Sted (Nr. 11) var den gamle
Bolig for Professor theologiæ, nu for Sognepræsten,
Magister Sommer. Det lille Sted (Nr. 12) blev
netop 1813 købt af Frk. Skeel, Datter af Stemanns
Formand, der oprettede det til Enkesæde.
I det Sted, hvori nu Georg Hansens Butik er
(Nr. 13), havde indtil sin Død Digteren Christian
Hviid Bredahls Fader boet. Bredahls Familie blev
boende hernede. Sønnerne og Datteren spillede med i
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Byens selskabelige Liv. Nu ejedes Stedet og beboedes af Landmaaler Siemsen.
Jeg har tidligere nævnt Navnet Steffensen
Høyer. Han ejede det næste Sted, det, hvori senere
Professor i Matematik, Jul. Petersen, blev født.
Paa Regentsen boede Baron, Generalmajor
Güldencrone, gammel Gardeofficer og Hofmand. I
Scaveniusstiftelses Bygning sad Ritmester Linder
strom ved Jægerne. I Sogade boede i Overlærer
Lauri tzens Gaard (Nr. 48) den gamle Geheimeraad
og Elefantridder Christian Urne, Svoger til Gülden
crone, forhenværende Stiftamtmand og Justitiarius i
Højesteret, og lige over for paa Hjørnet af Søn
dergade var pensioneret Ritzemester Troels Peder
sen til Huse. Bornene var ældre og de fleste ude
i Verden. En Søn, Henning, var bosiddende her
nede som Landinspektør. Hans Kone var Datter af
Klokker Voigt og Søster til Landinspektør Voigt,
der boede i Østergade Nr. 84. En anden Søn,
Frederik Wolff Carl, var gift med. Professor Borchs
Datter, Benedikte, og ansat i det kgl. Kapel. Han
var senere fra 1822 til 1854 Musiklærer ved Sorø
Akademi.
I den store Castenskjoldske Gaard i Hjørnet
mellem Søndergade og Vestergade (Trautners Gaard)
boede Amtmand Stemanns Fader, Geheimeraad og
Elefantridder Ludvig Christian, den fhv. Finans- og
Statsminister.*)
Foruden et Par Damer af de højere Rangklas*)

Gamle Stcmann boede, efter hvad P eter Otto Rosen
gren s endnu levende D atter har fortalt mig, her og
ikke, som jeg i Note 2, Side 75, af S oransk T id ssk rifts
VI Bind udtaler Form odning om, i den D annem andske
G aard i Sogade.
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ser boede endvidere som Pensionister i Byen Kon
sul Whitte, gift med en Fabritius de Tengnagel,
og Legationsraad Konnemann.
Indenfor Klosterporten i den firlængede Gaard
paa den nuværende Kektorgaards Plads boede i den
ostlige Fløj den pensionerede Fægtemester Cadet
Supiot med sine Døtre. En af dem var gift med
Povelsen paa Afstedgaard, en anden blev senere
gift med Pedro Povelsen. 1 den nordlige Fløj sad
Forvalteren Ole Iloyer, der imidlertid afgik 1813 og
blev afløst af Kammerassessor Thiele. Efter Branden
flyttede Stemann ind i den firlængede Gaard, og
Thiele fik Bolig i den Bryggemannske Gaard (Nr. 13).
1 Molbeehshus har vi Professor Johan Christian
Molbech med sine Døtre. Sønnerne var allerede
ude i Verden. Christian, den mest bekendte, var
Bibliothekar, Carl Frederik studerede for senere at
komme herned som Lektor (1822—28).
Ovre i Ingemannshus havde Anna Margrethe
Itosenstand-Goiske, Professor Caspar Borchs Enke,
sit Enkesæde med sine Døtre og Sønner.
I den nordøstre Pavillon boede pensioneret
Ridemester Elias Witte. Han var Major ved Sorø
Borgervæbning og førte Titel derefter.
Og saa kommer vi endelig til selve Amtmand,
Kammerherre Poul Christian Stemann. Han resi
derede paa Akademiet. Det store Bibliothek var
installeret i den vestlige Fløj. Den østre Fløj stod
nærmest tom. Forvalter Reebergs Enke havde Fri
bolig lier og paa Loftet var Jægernes Munderings
kamre og Apothekerens Oplag af Urter. Den øvrige
Del af Bygningen bestod af store Sale, der ikke
brugtes til daglig, Stemanns private Lejlighed, Kon-
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torlokaler og Arkiv for Amtet, Værelser til Kontorog Tjenerpersonalet.
Stemanns Familie horte til Landets fornemste.
Poul Christians Fader, Christian Ludvig, den for
henværende Finansminister, havde, siden han ved
Kronprinsens Regeringsovertagelse 1784 var afske
diget sammen med Guldberg, vårnet fjernet fra
Hoffet og levet som Overpræsident i Altona, men
baade han og Sønnen stod dog personligt og gennem
deres Familieforbindelser Frederik d. VI nær.
I 1807 havde denne paa Gennemrejse til Rends
borg ladet Hertugen af Augustenborg overlevere
Kronregalierne i 7 forseglede Pakker til Stemann,
der 'gemte dem i en Gravhvælving i Kirken, indtil
han i Oktober, da Englænderne indskibedo deres
Tropper, kunde overlevere dem uskadte til Over
hofmarskal Hauch. Ved Rejsningen af Landstormen
i samme Aar havde Stemann været særlig betroet,
og særlig ivrig efter Aftale med Fr. VL Slaget
ved Koge kom imidlertid og betog alt Ilaab, inden
den frivillige Landstorm var blevet samlet.
I de trange Tider med den store Finansnod
saa man hen til Stemann som den, der skulde bringe
Orden i Statens Pengesager. Men han kom ikke
frem den Gang. Det siges, at man i Kollegierne
frygtede hans myndige Væsen. Forst 1827 kaldtes
han til Regeringen som Statsminister og kom til i
20 Aar at spille den største Rolle i dansk Politik.
Hans sidste offentlige Optræden var, da han 20.
Jan. 1848 proklamerede Fr. VII som Konge fra
Christiansborg Slot. Paa de vigtige Begivenheder,
der derefter fulgte, fik han ingen Indflydelse.
Her i Soro var han blevet Amtmand 1799
efter Skeel. Indtil da havde Sorø Amt kun
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oipfattet Soro Birk og Baroniet Holberg. Nu
blev det udvidet til dets nuværende Omfang.
Akademiets Gods var fra 1787, fra Haxthausens Af
gang som Overhofmester, blevet bestyret af Pro
fessor i Statsvidenskab, Christian Vogelius Stenstrup.
Efter hans Død 1801 overtog Stemann Godsbe
styrelsen og bragte ved sin Dygtighed, sin haarde
Haand og gunstige Konjunkturer Godset og For
muen paa Fode. Da han overtog Administrationen
var Gælden 186,000 RdL og Pengeformuen 2000 Rdl.
i Obligationer. Da han 1827 afleverede, var Godset
i Mellemtiden blevet forøget med Nordruplund og
Mørup*), der var udbetalt til Christiania Univer
sitet 100,000 Rdl., og Akademiet var blevet opbygget
efter Branden. Gæld var der nu ingen af, For
muen var i Penge 600,000 Rdl. og Godset bestod
af 4,569 Tdr. Hartkorn, 15 Kirker og 6000 Tdr.
Land Skov.

Man maa vel sige, at nutildags har Sorø Præg
af at være en Skole- og Pnnsionistby. Særlig det
første. Og det er vel nok Akademiet og dets Ung
dom, der giver Byen en Farve forskellig fra andre
Byer af samme Størrelse.
Den Gang var Sorø til en vis Grad ogsaa en
Pensionistby. I Forhold til Indbyggerantallet var
*) De, der har A dgang til P eder H iorts Breve I (ny
Samling) kan der S. 94 læse en Del morsomme Be
retninger om Stemann. Bl. a. kan de læ se om, hvor
ledes han bar sig ad med at kobe Mørup for en
Fem tedel af, hvad Godset var væ rd fna A ar efter.
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der mange, tildels fornemme, Folk, der havde valgt
Byen til Opholdssted, netop fordi den laa godt af
sides i disse urolige Tider*). Men Skolelivet og
Skoleungdommen mærkede man ikke noget til.
Akademiet laa dødt. Siden 1787 havde der ingen
Elever været. Professorerne vare døde eller for
satte til andre Embeder. Kun Molbeeh sad her
som Pensionist, og Nissen, der var Landsdommer,
boede stadig i sin gamle Embedsbolig paa Stor
gaden. En Del „Maitres“ levede her ogsaa paa
Pension: Ritzemesteren Troels Pedersen, Rideme
steren Witte, Sproglæreren Moreau og Fægteme
steren Supiot Cadet, men denne Rest af Akademiet
kunde ikke sætte noget Præg paa Byen.
Det kunde derimod Militteret og Stemann.
I fast Garnison laa de sjællandske Jægere under
Kmhr. Krogh. Men i de urolige Tider drog Afde
linger frem og tilbage med Ophold i Byen, Ind
kvartering fulgte efter Indkvartering. Det var tidt
et lystigt Leben, der fulgte med, men det var og
saa til stor Byrde for Befolkningen. Især naar
det var fremmede Tropper. Saaledes kom i Septbr.
1807, da Kbhvn. havde kapituleret, hanoveranske,
det vil sige engelske, Tropper her under General
Linsingen. Og det var kun ved Stemanns over
legne Optræden, at Byen slap fra Brandskatning.
1808 trak en Del af de spanske Tropper sig her til
Sorø efter Urolighederne i Roskilde. Chr. Molbeeh,
der er hjemme paa Besøg, fortæller om, hvorledes
han i de vante rolige Omgivelser ser hele dette
•|

Det var f. Ex. Stem anns G rund til 180S at faa F aderen
(lyttet hertil (Rosenørn. Personal, hist. T idsskr., 3.
Række, VI. Bind, p. 23.)
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brogede Soldaterliv, ser disse sydlandske, mørke
Skikkelser færdes blandt og blive Venner med den
stedlige Befolkning og slutter med at beskrive en
katolsk Soldatermesse — den forste maaske siden
den gamle Klostertid. Han skriver: „Men hist paa
den grønne Gaard samler sig en heel Skare af
fremmede Krigere; her paa den hvide Muur, under
det høje Loft, i Naturens Tempel rejses et Alter,
ej uden Pragt. De slutte en Kreds; krigersk Musik
begynder; en Munk træder frem i rige Klæder og
læser med Andagt den hellige Messe. 700 væbnede
Spaniere knæle ned i en Kreds, naar Hostien op
løftes, og Andagt flammer i de livfulde Sydboers
Hjerter.
Højt og højtideligt var Synet; sære Følelser
opsteg i Hjertet; underlig var Blandingen af Andagt
og Krigsaand; underlig den Tanke: her paa Sorøe
Skolegaard, lige over for Absalons Grav høre Spa
niere en katholsk Messe; og Toner til Guds Ære i
et fremmedt Sprog lyde atter, som de løde her for
Aarhundreder siden. Var det ej et Trylleri? eller
hvorfra denne underfulde Sammensmeltning, da Syd
og Nord ligesom fløde over i hinanden? — Jeg
saae, jeg folte deres Andagt og tænkte: „I Eders
fulde Hjerter boer Eders Religion; ej i de latinske
Formularer, ej i den klingende Bjældelyd eller den
raske Krigsmusik. Gud er for os og for Eder!“
Jeg gik fra den spanske Messe ind i den
Kirke, som jeg aldrig betræder uden hellig Gysen.
Dørene aabnede sig: jeg traadte ind og saae — et
Hømagasin.“
Dette er et enkelt Billede. Men Dag efter Dag
kom der ny Afdelinger, ny Uniformer, ny Udskriv
ninger og Byrder, men ogsaa ny, glade Oplevelser,
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især for Ungdommen — ikke mindst for den kvinde
lige Del.
Men spillede Militæret en Rolle, var dette ikke
mindre Tilfældet med Stemann. Hvad Hoffet er
for Fredensborg om Sommeren, det var for Soro
Stemann og hans Hof. Dette dannedes af de høj
fornemme Folk blandt Pensionisterne med de to
Gehejmeraader i Spidsen, af de hojtstaaende Officerer
med Damer, af Omegnens Storgodsejere og af de
hyppige Gæster fra Holsten og fra København.
Embeds- og Bestillingsmændene med deres Kontor
personale og de almindelige Officerer danner det
næste Lag, hvori optages saadanne Borgerfamilier
som Apotekerens, Povelsens, Lunds og Claus Chri
stensen. Hvad der var derunder hørte ikke med til
Selskabet. Det var jo en Tid, hvor Rang og Stands
forskel gjorde sig ganske anderledes gældende end
nutildags. Og den Tids Mennesker var opdragne
med visse Forestillinger, som kan synes os latter
lige, men som forekom dem naturlige, og som de
derfor aldrig ræsonnerede over. Der sondredes
haarfint mellem Frøken og Jomfru, Frue og Madame.
Etatsraad Nissens Døtre var Frøkner, hans Kollega
Professor Molbechs Døtre Jomfruer. Der optræder
her i Byen baade en Jomfru Treschouw og en Frk.
Treschouw. De var af samme Familie, men den
sidstes Fader var nylig blevet adlet. Det kan lyde
helt Holbergsk at læse: Madam Byfoged, Madam
Postmester. Men lad os ikke hovmode os. Thi
den Tids Mennesker var opdragne i Forestillingen
om dette som det rette og ene mulige. Det var fra
deres Side langt fra Snobberi, naar de ængstelig
passede ikke at støde an mod Statskalenderen.
Men vi? Vi kan saa ypperligt den ene Dag begej-
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stres over, at de høj (kultiverede Videnskabsrnamd
Poul Verrier og Kristoffer Nyrop paa Københavns
Universitet tiltaler hinanden som Hr. Verrier og Hr.
Nyrop for den næste Dag at strø om os med Hr.
Overlærer, Fru Pastorinde osv.
Hvorledes fik nu Folk den Gang Tiden til at
gaa? De havde jo hverken vore mange Forenings
møder, vore Læsemapper, Foredrag, Koncerter, om
rejsende Skuespillere, Biografteatre, Kaféer, Kondi
torier, Cykler eller mange Slags Sport, ja, de havde
ingen Butiker at besøge eller Udstillingsvinduer at
falde i Beundring over, ikke vel oplyste, asfalterede
Fortouge at flirte paa, ja, ikke en Gang velholdte
Spadserestier at tage Motion paa. Soranerne havde
ingen Akademihave og kunde kun komme ud i
Skovene ad Vindelbro eller Kongebro. Heller ikke
Filosofgangen var videre bevendt som Spadserevej.
Det var en simpel Skovvej, der først i Tyverne blev
anlagt som den brede Vej, den nu er, for i 1827 at
være tjenlig til at bære det kongelige Vogntog,
naar Frederik VI kom herned at indvie Akademiet.
Biskop Daugaard fortæller i 1823 i Brev til sin For
lovede, at man nu har taget fat paa at anlægge en
herlig Vej ud gennem Filosofgangen, som det er en
Fornøjelse at spadsere ad, og at denne ny Vej nu
næsten er ført helt hen mod Fægangs vejen.*)
Men Folk fik sagtens Tiden til at gaa. Thi i
Virkeligheden har alle de adspredende Behagelig
heder, jeg ovenfor har nævnt, jo saare lidt at sige,
*)

Man kan efter dette forstaa N avnet paa den store Bog
„T aubers T ræ “. Thi det var ikke underligt, at D irek
tor T au b er plejede at vende om ved det T ræ , naar den
gode Vej m aaske i A arevis horte op der.
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hvad Lykkefølelse, Glæde over Livet og Livsindhold
angaar. Er man vant til at nyde disse Goder, og
saa maa undvære dem, og især hvis man
samtidig dermed ser andre nyde dem, ja, saa vil
man naturligvis fole Savnet af dem. Men har man
aldrig kendt dem, aldrig drømt om dem, aldrig
vænnet sig til dem, leves Livet akkurat lige saa
lykkeligt uden dem som med dem. Naar blot man
har noget at fylde Tiden ud med. Og det havde
den Tids Mennesker.
En Byhusholdning den Gang var noget ganske
andet end nutildags. De fleste Ejendomsbesiddere,
Eitibedsmænd og Ligestillede drev Landbrug. De
havde i Byens Nærhed, men sommetider ogsaa saa
langt ude som i Pedersborg, Haugerup og Borød,
Jordejendom eller Jord i Leje. I næsten hver eneste
Gaard i Byen holdt man Heste, Køer og Svin. En
Byhusholdning den Gang kunde da i mange Maader
være, om jeg saa maa sige, endnu mere Landhus
holdning end paa mange Landejendomme nutildags.
Kvinderne bryggede, støbte Lys, bagte Brød, slag
tede, røgede og saltede hen, malkede og kærnede,
passede Smaakreaturer og Haven. Naar man saa
betænker, at saa godt som alt, hvad vi nu køber i
Butikerne af Klæde- og Linnedvarer, ogsaa frem
stilledes af Husets Kvinder, der kartede, spandt,
vævede og syede baade deres eget og Mændenes
Gangtøj, baade Lagner og Duge, Tæpper og Gar
diner, at Adgangen til Købmandsvarer den Gang i
en By som Sorø ikke var stor, saa at Husmoderen
maatte va^re betænkt paa at være forsynet paa langt
Sigt, saa vil De indse, at Kvinderne ikke behøvede
at dø af Kedsomhed. At Sorø m. H. t. Købmands
varer var stillet ringere den Gang end den mest af-

Sorø fo r H undrede A a r siden.

95

sides Hedeegn i Jylland nuomstunder, freingaar
tydeligt nok af Ilarhoffs Breve hernede fra netop
fra disse Aar. Han skriver til Kobenhavn efter en
Pennekniv, „da en saadan ikke kan faas her“. 1 et
andet Brev: „Underret Ivarsen (en ny Kontorist paa
Amtskontoret) om, at dersom han er en Liebhaver
af The og Sukker, gør han bedst i at medbringe
dette fra København og tillige at medtage en Thepotte“. Nankin og Klæde køber Harhoff i Slagelse,
Snore og Knapper derimod i København, hvor
Tøjet sendes ind for at sys. Og siden vi er vod
Harhoff og Sorø som Forretningsby, vil jeg dog
citere nogle af hans mange Ordrer om Støvler, fordi
vi deraf ser, hvor nøjsomme og haardføre den Tids
Mennesker var, og hvor lidt Sort, har kunnet
præstere.
De nedenstaaende Citater er taget af Breve fra
Harhoff til en Ven i København, der besørger
Ærinder for ham. „De ny Støvler kan jeg ei komme
ned i. De gamle passer mig, naar undtages, at
Fødderne er saa bestialsk brede og vide. Ny Støvler
vilde jeg helst have ikke hver til sit Ben, men saaledes at jeg kan skifte dem“. „Et Par Støvler, som
jeg har laant af Pedro og nogle Gange har gaaet
med, følger derhos til Model, forsaavidt Fødderne
betræffer. De passer mig nemlig ret godt i Fød
derne, naar forst jeg er kommet i dem“. „Christian
Bredahl vil gerne have et Par Sko Magen til mine,
hvilke jeg derfor lader følge med Bøn om, at De
vil besørge det“.
Men ogsaa Mændene havde nok at gore. Land
bedrift optog megen Tid for mange af dem. Den
Forretning, der nu ordnes gennem en Telefonsamtale
eller med et Telegram, krævede den Gang maaske
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en lang Køretur eller i bedste Fald en langvarig
Brevvexling. Arbejdsdelingen var ikke gennemført
som nutildags. Det er ingen Sjældenhed, at samme
Mand driver tre Forretninger eller beklæder tre Em
beder, der nutildags kræver hver sin Mand. En er
Landmand, Handelsmand og Brændevinsbrander, en
anden Vejinspektør, Postmester og Byfoged. Og
meget Arbejde, der nu gaar rask fra Haanden, gik
den Gang langsomt og tragt. Hvad har det ikke
taget Tid at skære Gaasepennene og at skrive med
dem paa den Tids Papir. Hvor ringe var mangen
Gang med den Tids Skoleundervisning Uddannelsen
i Regning og Skrivning, saa at det, der nu tager
Minutter, maaske tog Timer.
Og saa maa vi endelig ikke glemme, at det var
Tællelysenes Tid. Arbejdsdagen faldt praktisk talt
sammen med Soldagen. Afdøde Apoteker Glahn har
fortalt mig, at han kan huske fra sin Barndomstid,
hvorledes hele Familien sad om Aftenten i et lille
Værelse ved Siden af Butiken alle om et Tællelys.
Naar saa Klokken ude i Butiken anmeldte en Kundes
Ankomst, rejste Provisoren sig, tog Tællelyset og
gik ud at besørge Kunden. Og Familien sad taalmodig i Mørke og afventede lians Tilbagekomst. —
Man gik til daglig til Sengs med Hønsene, og man
behøvede ikke som vi at bryde sit Hoved med,
hvorledes man dog skulde faa slaaet sin Aften ihjel.
Men var Tilværelsen for den Tids Mennesker
da ikke ret kedsommelig? Ingenlunde. Vi Nutids
mennesker har det mangen en Gang som det rige,
forvænte Barn, der sidder i sin Fløjelsdragt omgivet
af sit kostbare Legetøj, midt i mekaniske Mester
værker, der maaske har kostet smaa Formuer, og
keder sig. Medens der nede ved Vejen ligger nogle
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rodmosode Born i grove Klæder og roder, blussende
af Iver, i en Sandbunke, eller lader deres Fantasi
omforme Stene til Heste og Koer, en snavset Las
til den pragtfuldeste Dukke. Vi korer paa vor
Cykle til Tennispladsen, spiller der et Par Omgange,
korer hjem til en hastig Middag for at naa Toget
til Kobenhavn, hvor vi nodig vil gaa Glip af en
interessant Forestilling. Naar tilbage med Nattoget,
gaar sloje og forasede i Seng for at være utidige
næste Morgen. Saadan kunde man ganske vist ikke
more sig den Gang. Men det gik alligevel. Man
skelnede skarpt mellem Arbejde og Förnöjelse —
hver af disse havde sin Tid. Man havde hverken
Tid eller Raad til at slaa sig for ofte los, men slog
man sig saa endelig los, blev det ogsaa et
ordentligt Slag.
Der var nu forst Klubben. Den havde Lokale
paa Apoteket i to smaa Værelser i den sydligste af
Bygningerne. Her mødtes en Gang imellem Byens
ældre Herrer til en L’hombre* Det var ikke hver
Uge, kun nogle Gange i Vinterens Lob. Men saa
spillede de ogsaa hele Natten. En Gang om Aaret
holdt Klubben Bal, Sammenskudsbal. Saa kom
Gæsterne rundt fra Gaardene og fra Slagelse og
Ringsted. Man begyndte tidlig, saadan hen paa
Eftermiddagen, og man holdt op i god Tid næste
Morgen ved 8—9-Tiden, saa at Dagens Gerning ikke
blev forsomt. Da de fleste Familier holdt Hest og
Vogn, var det forholdsvis let at være i selskabelig
Forbindelse med Omegnen og Nabobyerne. At
drage ud paa de gamle stive Vogne en hel Vogn
fuld Herrer og Damer ved Vintertid, kore et Par
Mil ud paa Landet, overnatte, hvilket vil sige danse
hele Natten, og næste Dag køre hjem, langsomt,
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under Latter og Sang i skingrende Frost for saa
forfriskende at tage fat paa Arbejdet igen; det var
noget, der rigtig passede for den Tids Mennesker.
Det er rørende at høre Harhoff fortælle Vennen om
Ture, som man kan mærke, at denne unge, be
gavede Mand betragter som sande Festture, og saa
tænke paa, hvad vor Tids forvænte Ungdom maa
strammes op med af Mad og Vin og Luxus for at
kunne tænke paa maaske at more sig. Saaledes
sejler de unge flere Baade i Følge over Søen og
vandrer videre til Frederikskilde, slaar sig ned i
Skoven eller besøger Nygaards, for om Aftenen at
vandre tilbage til Feldskoven og sejle hjem. Det
er en Fest, der beskrives og berømmes. Eller en
anden Gang. De unge spadserer sammen ud i
Boldbroskov og derfra eventyrer de sig over paa
Pedersborg Mark til en af deres Bekendte. Spille
manden bliver hentet. Først leger de en ny, for
nøjelig Leg, der hedder „Blindebuk“, og TIarhoff
slaar sit Øje alvorligt paa en Kakkelovn, da han
skal manøvrere som „Blindebukken“. Men ligemeget,
det var en farlig morsom Leg, og det var morsomt
at danse til ud paa Natten.
Al Selskabelighed i de Aar var baseret paa
Princippet: i al mulig Tarvelighed. Man kom oftest
sammen tilfældigt uden særlig Indbydelse. En Und
tagelse var de ikke mange Gange, da en eller anden
af de mere højtstillede Familier holdt „Bunterads
tafel“, vel svarende til vore Middagsselskaber, hvor
Herrer og Damer sidder skiftevis i broget Kreds
om Bordet. — Selskabeligheden kunde ikke egent
lig være noget Bindemiddel mellem de forskellige
Lag af Befolkningen, tværtimod. Hver Klike holdt
sig for sig selv, og de forskellige Kliker havde
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travlt med dem, der stod udenfor. Bysladderen flo
rerede den Gang ligesom nu, og som den vel altid
vil blive ved med at gore. Thi vi er nu en Gang
Mennesker. Derimod kan det se ud efter Kirke
bøgerne som om „Fadderskabet“ i nogen Maade har
kunnet virke til at nærme de forskellige Klasser til
hinanden. At skienke sine Børn en rig og anset
Mand til Fadder eller sammes Kone til Gudmoder
var en Flothed, der ikke kostede noget, men vel
sommetider kunde give noget i Skæppen.
Men der var noget andet, der bandt disse Men
nesker, hvor langt de end stod fra hinanden i Rang
og Stand og Vilkaar, sammen med faste Baand.
Det var fælles Fare, fælles Sorg og fælles Nød.
Og det ved vi af Erfaring, at or der noget, der
kan binde Mennesker til hinanden, faa dem til at
føle sig som ét, da er det det at lide sammen, at
drives sammen af Sorgens og Modgangens haarde
Svøbe. Vi kender det fra vort personlige Livs Er
faring, de fleste af os da, og vi ser det blive Sand
hed hver Dag hos vore Brødre derovre sønden Aa.
Og for Hundrede Aar siden var det netop for
Danmark og det danske Folk en Farens og Nødens
Stund som maaske ingen Sinde før. I næsten tyve
Aar havde Krigene, der var fremkaldte ved den
franske Revolution, hærget Europa. Vi havde taget
vor Tørn baade 1801 og 1807. Vor Flaade var
taget, Landet var ydmyget og, hvad der maaske
føltes mest, vor økonomiske Kraft var brudt. Vi
var i Forvejen daarligt økonomisk forberedte, og de
store Udgifter til Hærens Udrustning og Opstilling
i Holsten, Handelens og Skibsfartens Lammelse ved
Krigstilstanden med England førte os netop i 1813
til Fallittens Rand.
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Vort Bankvæsen var allerede ved Aarhundredskiftet i en uheldig Stilling. Pengesedlerne var ud
stedte af den saakaldte Kurantbank, der ikke var
forpligtet til at indløse dem. Det var Meningen,
at Staten, efterhaanden som den fik Kaad dertil,
skulde inddrage dem. Men dertil fik den aldrig
Raad. Folgen var, at Kurantbanksedlerne var under
kastet Kurs. Vi har vanskeligt ved i vore Dage at
forstaa dette. For os er en Tikroneseddel jo lige
saa god som en Guldtikrone eller 10 Sølvkroner.
Men saadan var det langtfra med Kurantdalersedlerne. De skulde have en Værdi, saa at 125 Ku
rantdaler var lig 100 Spceiesdaler. Man udtrykte
dette ved at sige, at Kursen var 125. Men allerede
1802 til 1807 var Kursen oppe paa 150. Det vil
altsaa sige, at Kurantdalersedlerne var faldne i
Værdi, thi nu skulde der 150 Kurantdaler til at
veje op mod 100 Speciesdaler. I 1809 var Kursen
388. 338 Kurantdaler havde altsaa den Værdi som
125 Kurantdaler oprindelig skulde have. Med andre
Ord Kurantdalerne var kun værd Vs af sit Paa
lydende. Men det skulde blive meget værre. 1812
gik Kursen op til 1500, (dier Kurantdaleren var 8
Sk. værd. Og hertil kom, at efterhaanden som
Kursen steg, og Sedlernes Værdi altsaa sank, be
gyndte Folk at gemme Sølv- og Kobberpengene,
som derved niesten ganske gik ud af Omsætningen.
Folgen var, at man maatte udstede Sedler for Smaabeløb lige ned til 16 og 8 Sk. — Forestil Dem, at
vi ikke eller næsten ikke havde Guld-, Sølv- eller
Kobbermønt, at saaledes al Omsætning maatte foregaa med Sedler. Og tænk Dem saa, at Sedlernes
Værdi var underkastet Kurs, var vexlende, og at en
Tikroneseddel en skønne Dag kun var 75 0reva»rd.
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Saa har De et Billede af Tilstanden i 1812. Hertil
kom, at Skattebyrden fra 1786 til 1806 var steget
50 % °g i Aarene efter 1807 paa Grund af den
tomme Statskasse, Krigsudgifterne og Handelens
Knæk steg til en svimlende Højde, at Indkvarteringer
og Udskrivninger til Soldaterne hørte til Dagens
Orden, og De vil forstaa, at Tilstanden var ganske
uholdbar.
Den 5. »Januar 1813 gik da den danske Stat
fallit. Det skete ved Forordningen om Oprettelsen
af Rigsbanken. For at skaffe Valuta for dennes
Sedler, konfiskerede Staten 6 % af al Jord og fast
Ejendom i Landet. Da al Ejendom vurderedes til
700 Millioner Rdl., vil det sige, at Regeringen paa
denne Maade skaffede Rigsbanken en Grundkapital
paa 42 Millioner Rdl. Da Folk ingen Penge havde,
maatte de fleste lade de 6 %
deres Ejendom indgaa som en 1. Prioritet forud for alle andre Priori
teter og forrente denne Prioritet til Staten med
61 2 % (Bankhæftelsen). Rigsbankdalerens Kurs
blev sat til 200. Det vil sige 200 Rbdl. = 100
Speciedaler (deraf kom det, at en Specie var 2 Rdl.).
Det var Meningen, at Rigsbanken skulde lade præge
Sølvrigsbankdaler, men da der indkom grumme lidt
Sølv, blev der ogsaa kun præget meget faa Rigs
bankdaler. Følgen deräf var, at Rigsbanksedlorne
snart sank i Værdi, Kursen gik snart op paa 800,
hvilket altsaa vil sige, at Rigsbankdaleren kun havde
1/4 af den Værdi, den skulde have.
Men alle Kurantsedlerne, der var i Omløb Lan
detover, hvorledes løste Staten for deres Vedkommende
sin Forpligtelse overfor Indehaverne? Jo, Forordnin
gen bestemte, at fra den Dag af skulde 6 Kurantdaler
gælde lige med 1 Rigsbankdaler. Da nu 6 Kurantdaler
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oprindelig skulde være omtrent 5 Speciesdaler (efter
Kurs 125) og 1 Rigsbankdaler var Vs Speciesdaler, satte
Staten altsaa ved en Forordning de i Omlob værende
Sedler fra Dags Dato ned til Vi o af deres Paalydende.
Og for den store Almenlied, der ikke forstod sig
paa Finansvidenskab, var det vanskeligt at begribe,
at fra 5. Januar 1813 skulde de pludselig betale alt med
6 Gange saa meget i Sedler som de for havde gjort.
Ja, i Virkeligheden blev Forholdet ikke 6 men snart
9 og 10, eftersom Rigsbanksedlernes Kurs begyndte
at stige. Det hele afstedkom en grændselos For
virring i alle Omsætningsforhold og især i alle
Gældsforhold. Mange var heldige og gik ud af den
almindelige Forvirring som rige Folk, men langt de
fleste blev fort til Tiggerstaven og mistede alt, hvad
de troede, at de ejede.
Jeg vil lade Harhoff belyse Forholdene med
nogle Citater fra 1812 —13. „Smor er næsten ikke
at faa hér. Vores Nordmand har i 14 Dage maattet
spise tort Brod, hvortil han drikker Vand og Mælk
uden The og Sukker. Ikke en Gang Md. Carlsen
(Økonoma paa Akademiet hos Stemann) har kunnet
skaffe Smør, og Sulevarer existerer nu slet ikke paa
Amtskontoret.“
„Alle Mennesker tale nu hér om den dyre Tid,
og om hvor man skal faa noget at spise fra, og det
ser ogsaa kun hel maadelig ud. 1 Rdl. Rugbrod,
naar Brod er at faa, vejer ej 2l/a Pd., og for et Sol
daterbrød betales her 3 Rdl.“ „En Tonde Hvede
betales i Kbhvn. med 200 Rdl, og de andre Varer
derefter forholdsmæssig.“
„Tænk Dem en Gang min Ven, hvad Virkning
det gør paa Almuen, som man absolut vil have skal
tro, at Pengene er blevet bedre, at hun skal betale
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alt offentligt med 6, 9 og 10 Gange saa meget som
for og at t. Ex. en Bonde her fra Egnen for at faa
et Brev til sin Son i Kbhvn. skal give 60 Sk.“
Hvorledes kom man nu over Krisen, og hvor
ledes kunde Landet rejse sig igen? Ja — ved Si
den af Handelens Opblotnstren, da Freden kom, og
Virkningerne af de store Landboreformer, maa Lan
dets Rejsning vel tilskrives den af Noden paabudte
Nøjsomhed, der ligesom gik Slægten i Blodet.
Efterhaanden som Tiderne begyndte at gaa
frem, ja, saa kom Pengene, og Slægten, der var
véennet til Nøjsomhed, lagde Skilling til Skilling.
Saaledes voxede Landet sig til Kræfter igen.
Folk havde vænnet sig den Gang til at kunne
leve af næsten ingen Ting. Derfor kunde de ogsaa
gifte sig tidlig. I Soro Kirkebog træffer man flere
Gange Studiosus N. N. og Hustru en Son til Daa
ben. Og disse Studiosi kan man følge senere; de
tager som gifte Mænd Examen og avancerer ad
Embedsvejen. Men de har kunnet gifte sig den
Gang, da de var unge og kraftige, — med den
Pige, de elskede, og de fik mange Børn. Men uagtet
der den Gang blev fodt saa mange Børn, var dog
Fødselsoverskudet ikke stort, thi der døde overmaade mange i de første Leveaar. De der stod
sig var til Gengæld de kraftigste Individer. Det
gav en stærk Slægt. Den blev født i en Alvorens
Tid, blev opdraget til Arbejde, til Tarvelighed og
Nøjsomhed. Det blev en Slægt med Krummer i.
Det var den, der var i sin Manddoms forste Blom
string i Fyrreaarene, det var den, der førte Fri
hedens Sag til Sejr, det var den, der kæmpede ved
Isted og Frederitz.
Vi har nu set 100 Aar tilbage, og ikke sandt,
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jeg havde Ret, da jeg sagde, at det er egentlig
ikke saa lidt vi kan vide om den Tids Mennesker
og Livet den Gang.
Jeg sagde, at vi om den Tid, der ligger Hun
drede Aar fremme, ikke véd andet med Sikkerhed,
end at vi ikke er med paa Arenaen. Nuvel
det
er rigtigt, vi véd vel intet andet, men vi kan ikke
nøjes dermed. Vi vil have Lov til at nære et Haal),
der næsten er for os som en Vished, den, at det
Danmark, vi elsker, ogsaa til den Tid er et frit og
et lykkeligt Rige, at ogsaa til den Tid det danske
Folk vil forstaa og have Vilje til at hævde sig med
Ære. Lad os endvidere haabe, at det Danmark,
der om Hundrede Aar skuer tilbage paa os og vor
Virken, maa kunne komme til at nære samme Be
undring for os, som vi maa føle for dem fra 1813.

