En Bonde fra Kamptiden.
Af J. F. Christensen.
Peder Jenson. Estrup, minder om en
«f de Bonder, der i M iddelalderen stod
trem paa Ringsted Ting øg talt<* mod
de m ægtige Høvdinger.
(C, C. Alberti.)

Den 20de Maj 1SI 5 var der i velagtede Jens Pe
dersens Gaard i Brændholdt i Uggerlose Sogn i Hol
bæk Amt al den Uro, som en ny Verdensborgers
Komme giver Anledning til. Der fodtes Ægteparret
en lille Søn, og nævnte lille Son blev den 2. Juli
holdt over Daaben og fik, som Sæd var med den
Førstefødte i de gamle Bondeslægter, de samme
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Navne som Faderen, blot i omvendt Orden. Den lille
Dreng fik Navnet Peder Jensen. Og dette Navn blev
siden i den politiske Kamptid i 70‘erne og 80’erne
et af dem, der blev landskendt; længe i Forvejen
havde det været egnskendt.
Da den lille Peder naaede den skolepligtige
Alder, begyndte lian Vandringen paa Folkeoplys
ningens Sti. Men der var mange Forhindringer paa
den Sti. Skolehereren var gammel og næsten blind,
og dertil kom, at han egentlig kun nærede dybere
Interesse for Regnekunsten. Den udformedes efter
„gamle Cramers“ Regnebog, men i 1826 — altsaa
da lille Peder var 11 Aar — blev baade Regningen
og al anden Videnskab lagt paa Hylden, saasom
Skolen brændte. Indtil en ny Skole kunde komme
under Tag, blev Eleverne ikke som nu sendt andet
Steds hen i Skole. De fik Ferie — og denne Ferie
varede til hen paa Aaret 1827. Saa gik det atter løs
med Regningen. Paa dette Omraade var den gamle
Skolelærer en hel Mester. Peder Jensen fortæller
selv, at han fik lært baade Rentes-, Vexel- og Kubik-Regning. Det kan jo godt va?re, at den Evne
til logisk Tænkning og til klar Gennemskuen af en
Sag i nogen Maade søger sin Forklaring i Barndomsaarenes Opøvelse i at tumle med Talbegreber.
De, der senere i Livet lærte Peder Jensen at
kende, ved at fortælle' at der over hele hans Færd
var et Drag af Alvor, støt Mandighed, til Tider
næsten tilknappet Barskhed. Disse Karakter-Egen
skaber har til et vist Mon deres Forklaring i den
Alvor, der tidligt kom over Drengens Liv. Da Peder
Jensen var mellem 13 og 14 Aar, mistede han pludse
lig sin Fader. Tyverne var svære Aar for det danske
Landbrug. Der maatte kæmpes en haard Kamp for
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at bringe alt paa ret Køl efter den alvorlige Krise i
forrige Tiaar. Paa Gaarden i Brændholdt, hvor For
sørgeren savnedes, var Kaareno endnu sværere end
mange andre Steder. Gaarden (en Fæstegaard under
Baroniet Løvenborg) styredes af Enken med Slotte
af hendes tre Sønner, af hvilke Peder var den ældste.
Det siger sig selv, at under disse Omstændigheder
blev det kun saa som saa med Skolegangen. Aaret
efter Faderens Dod blev han udskrevet af Skolen
og konfirmeret. I Konfirmationsattesten skriver Pa
stor Teihnawn, Tostrup, at P. J. er udskrevet af
Uggerlose Skole „med meget god Kristendoms Kund
skab og sædelig Opførsel*. Om den boglige Lær
dom staar der intet; men vi véd fra Peder Jensen
selv, at da han gik ud af Skolen, kunde han knapt
nok læse og kun til Nød skrive sit eget Navn.
En ung Bondekarls Liv i de Aar har vel inde
holdt lidet af Interesse for Efterverdenen. Sandsyn
ligt er det dog, at den Fritid, som han kunde tage
sig fra Arbejdet med Gaardstyret, er blevet nyttet
til Udvidelse af det mangelfulde Kundskabsforraad.
Det har været en Egenskab hos P. J., at han stedse
skulde dygtiggøre sig. Derom vidner hele hans Liv.
Da hænder der en Dag i Høhøstens Tid i
1S35 en sørgelig Tildragelse paa Estrup Enge i
Allindémagle Sogn i Sore Amt. En ung Fæstegaardmand, Søren Nielsen, styrter under Arbejdet
baglænds ned fra Hølæsset og brækker sin Hals.
Paa Gaarden sidder en ung Enke med sin fader
løse Son. Da Aaret er gaaet, har hun stiftet Bekendt
skab med den unge, alvorlige Bondesøn fra Brænd
holdt. De to faar Sind til hinanden, og Bryllup
staar for Døren. Der findes fra den Tid et lille skrift
ligt Vidnesbyrd om Peder Jensen fra hans Moder.
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Det er øjensynligt skrevet af hende selv og affattet
med al den Korthed, som en ikke særlig skriftklog
Bondekone fra den Tid maatte sætte Pris paa at
anvende. Det er skrevet paa Konfirmations-Attesten
og lyder:
„Ovennævnte Søn Peder Jensen har været
hiemme hos mig hans hidtil Levetid og bestyret Gaarden tillige med*) mig efter min
Mands Død.
Brenholdt den 28 Februari i 1836

Jens Pederssens Enke.“
Samtidig giver Sognepræsten Peder Jensen den
Attest, at han efter sin Faders Død „i flere Aar har
med udmærket Duelighed og Orden bestyret Mode
rens Gaard“, og det glæder Præsten, at han „med
Sandhed kan anbefale ham [P. J.] som et af dette
Pastorats sædeligste og fortrinligste unge Menne
sker“, der — som det hedder i en anden Erklæring
— „altid har udmærket sig ved sin sædelige og
kristelige Vandel i Menigheden“.
Med dette smukke Vidnesbyrd fra sin gamle
Kendingskreds gaar Peder Jensen ind i de nye Om
givelser. Forud for Brylluppet blev der mellem Peder
Jensen og Skjoldnæsholms Ejer (som Ejer af Gaar
den i Estrup) truffet en nærmere udformet skriftlig
Aftale, hvorefter Fæstebrev vilde blive udstedt,
naar Peder Jensen ægtede Søren Nielsens Enke.
Gaarden havde 8 Tdr. 2 Fdk. 2 Alb. Ager og Engs
Hartkorn og 2 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. Skovskyld. Den
ny Fæster skulde betale alle Skatter, svare 8 Tdr.
Byg og 4 Tdr. Havre i Landgilde, 30 Rbdl. rede
*) Sjiellandsk Udtryksmnadc: „tillige med“,
med“.

„.sammen
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Sølv i Hoveripenge, køre efter Tilsigelse 2 Rejser
a 4 Mil, betale Præmien af Assurancesummen paa
Gaardens Bygninger, 1800 Rdlr. Indfæstningen ud
gjorde 700 Rdl., og Fæstet gjaldt paa Livstid.
21 Aar gi. sad Peder Jensen da som Mand paa
den Gaard, der skulde blive hans Hjem i næsten
60 Aar. Men allerede Aaret efter var Døden atter
Gæst i Hjemmet. Hans unge Hustru døde i Barsel
seng. Og Peder Jensen stod ene med en lille Sted
søn og sit eget moderløse forste Barn.
I Højsommeren 1838 finder han i Nabobyen
Kyringe den Kvinde, der skulde blive hans trofaste
Ledsagerinde for hele Livet. Hun hed K m en Nielsdatter, og i hendes Skudsmaalsbog har Sognepræst
Bendtsen i Stenmagle ved hendes Bortrejse fra
Hjemmet skrevet de Ord:
„Om hende vides alene det, som er godt,
roesværdigt og anbefalende.“
Med hende ved sin Side gik Peder Jensen ud
til den Dagsgerning, der giver ham en fremmelig
Plads mellem Sjællands fremmeligste Bondepolitikere.
Peder Jensen havde oprettet, hvad der var ble
ven forsømt i Skoleaarene. Han sad paa Skolebænk
i sin ogen Gaard i Estrup, naar Skolelæreren i Allindemagle et Par Gange om Ugen i Vintertiden
kom derned. Det var vel baade Kundskabstrang og
Følelse af, at nye Tider var i Opmarsch, der fik
ham til at øge sin Viden.
Der skete saa en skønne Dag i Aaret 1838 det,
at den unge Bonde i Estrup tegnede Bestilling paa
Roskilde Stcendertidencle. Vor Tid, der svælger i of
fentlige Ordskifter og Meningsudvexlinger om Kom
munernes, Statens og Borgernes Vel, har ondt ved
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at opstille en Maalestok for, livad den garnie, til
syneladende saa knastørre Stændertidende har haft
at bringe. Men soger vi bag om det gammeldags
Udstyr og de kancellistiske Vendinger, foler vi et
vaagnende Folks Pulsslag banke mellem de gulnede
Blade. For forste Gang staar vi her Ansigt til An
sigt med et offentligt Livs Ytringer i dette Land.
Der var paa den Tid intet stedligt Blad i Midtsjælland. Peder Jensen havde — vel for at folge med
i Hændelserne ude i den store Verden — holdt
„Berlingske Tidende“. Men den var der ikke videre
Politik i. I Stændertidenden sprang derimod nogle
af de Kilder, der rislede befrugtende ud over den
jævne Mands Tankegang. Her aabnede der sig vidt
Udsyn langt ud over de gamle By- og Sogneskel,
ud over hele Staten, ud over hele Samfundet. Her
stod der om alt det, der laa for hver Bondes Dør,
Sporgsmaalene om Hoveriet, Husmændenes Pligt
arbejde, Fæstegodsets Overgang til Selveje, Indfæstningspengenes Fastsættelse osv.
En egen Baggrund af stedfæstet Aktualitet havde
P. J. for sin Opfattelse af Landbospørgsmaalene.
Han- var kommet til at bo paa et Gods, Skjoldnæs
holm, hvor en human Jorddrot, Enkegrevinde Anna
Joachimina Danneskjold, i 1780 under Indtrykket af
den Stemning, der paa den Tid begyndte at gøre
sig gældende hos fremskuende Mænd, havde fastsat
bondevenlige Regler for Fæstegodset. Men dette
Forhold havde ændret sig. Godset var nu i Major
v. Neergaards Eje. Han søgte at udvide Hovedgaardsomraadet. Gaard efter Gaard i Landsbyerne
Allindemagle og Valsølille blev nedlagt. I 1837 blev
en af Allindemagle Bønder med Magt sat ud af den
Bondegaard, som han havde faaet i Fæste efter sin
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Fader, og Gaardens Jord lagdes ud til Hovedgaards-Jord.
Den tænksomme Maade, hvorpaa Peder Jensen
gik frem i al sin Færd, gjorde, at hans Sognefolk
hurtig fik Blikket op for. at han var en Mand, de
kunde lide paa. Allerede som 24-aarig blev han Med
lem af Sognets Skolekommission. Ved det forste
Sogneforstandervalg efter Forordningen af 1841 blev
Peder Jensen valgt, og i 1842 blev han tillige udnawnt til Sognefoged og Lægdsmand. Skønt han
kun var 27 Aar gi., var der saaledes allerede blevet
lagt ret stærkt Beslag paa ham. Han begyndte i
disse Aar at læse „Fædrelandet“, for hvilket Carl
Ploug i Maj 1841 var blevet Redaktør, og fra 1842
begyndte,, Almuevennen“, udgivet af J. A. Hansen og
Rasmus Sorensen, Venslev, at finde Vej ud i Bonde
hjemmene. Dette Blad med de knudrede Typer og
det jordslaaede Ydre var sindbilledligt for det Ny.
der skulde komme.
Peder Jensen var i disse Aar en agtpaagivende
Mand, en Mand, der ttvnkte meget over Tingene.
Han, der i Modsætning til de allerfleste af Datidens
(og Nutidens) Bonder har efterladt sig skriftlige Op
tegnelser om sig selv, skriver: „Min politiske Inter
esse blev allerede vakt i Begyndelsen af 1840. Jeg
stræbte alvorligt efter at komme til Klarhed over,
hvilket af de politiske Partier, der havde Ret i deres
Paastande.“ Han beundrer den Dygtighed, der giver
sig til Kende fra begge Sider. Men „jeg syntes, de
fra begge Sider gik for vidt?’ „Det var mig om at
gøre at finde Sandheden og Retten: men det evnede
jeg den Gang ikke.“ Men danske Magthavere har al
tid haft Held til at hjadpe sig af med den Støtte,
de kunde have Udsigt til. Det berømmelige Bonde-
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'cirkulære af 1845 (mod Bondernes Ret til at for
samle sig til Drøftelse af deres Anliggender uden
forud indhentet Samtykke lios Politimesteren) gav
P. J. det Stod, der blev bestemmende for hele
hans Fremtidsudvikling. En Instrux fra Politimeste
ren i Ringsted om, hvorledes P. J. som Sognefoged
havde at forholde sig overfor Folkene i Allindemagle, gjorde, at han — som han selv skriver —
fik Øje for det Undtagelses-Despoti, hvorunder
Landbostanden levede. „Jeg har fra den Tid af efter
ringe Evne og Lejlighed deltaget i det politiske Liv“.
Brydningerne voxer ude i Landet, og de tiltager
i hans nau’meste Omgivelser. Paa Skjoldnæsholms
Gods beslutter Bønderne at gøre et Forsøg paa at
faa haandhævet de i 1780 af Grevinde Danneskjold
trufne milde „Dispositioner“ ang. Fæsternes Forhold.
Der foreligger fra denne Tid et af Peder Jensen
selv paa Skjoldnæsholm-Fæsterncs Vegne udarbejdet
og skrevet Andragende til Kong Christian den Ot
tende om disse Forhold. Det viser os, hvad det
Ydre angaar, at den nu 32-aarige Bonde, der gik
ud af Skolen uden at kunne skrive, forer en fast
Pen og udtrykker sig med den fyndige Kraft, som
siden gjorde hans Navn bekendt. „Det vilde være
uforsvarligt længere, at være tavse Tilskuere ved
vore Rettigheders Krænkelse“, staar der ét Sted.
Og med Hensyn til Bemærkningerne, i hvilke der
protesteres mod de ved kgl. Bevillinger tilladte Ned
læggelser af Bondergaarde, hedder det: „Vi kunne
og tor ikke tro, at Retfærdighedens strænge Haandhævder, Hs. Maj. Kong Frederik den Sjette, vilde
have sat sin Haand under hiin Bevilling, naar det
havde været ham tilfnldc klart oy tilstrækkelig bckjendt,
at han derved fraskrev flere af sine Undersaatter
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Ejendoms-Rettigheder, hvis Besiddelse baade han
selv og hans kgl. Fader havde tilsikret dem . . .“
Ordene falder helt igennem med Djærvhed og Myn
dighed. Og ejendommeligt er det at træffe Ven
dinger, som næsten ordret svarer til dem, P. J
brugte i en helt anden Situation mange Aar senere.
Det er Ord, der giver Udtryk for den gamle Bonde
stands Tro paa, at naar bare Kongen fik ret Besked,
saa skulde han nok skelne ret.
Kong Christian den Ottende fik aldrig de Skjold
næsholm Bonders Andragende for Øje, fik i hvert.
Fald ikke svaret paa det. Andragendet er dagtegnet
21de December 1847; men forst paa Aaret 1848 døde
Kongen, og under 15de Februar 1848 svarede Kan
celliet Bønderne med en Henvisning til at søge
deres formentlige Ret ved Domstolene.
1 selve „det mærkværdige Aar“ 1848 ses P. J.
ikke at have været saa stærkt i Forgrunden. Hans
Sognefogedbestilling har formentlig lagt stærkt Be
slag paa hans Arbejdskraft (under Indkaldelserne
til Hæren). Iværksættelsen af det store midtsjæl
landske Bondevogntog til Befordring af Soldaterne
forestodes af andre*). Men at han politisk var i For
grunden, véd man deraf, at han var Medindbyder
til det store Folkestævne paa den landskabeligt og
sagnhistorisk set mest ejendommelige Plet i Midtsjælland, Hagbards Høj i Sigersted Sogn*). Vi véd
ogsaa, at han var paa Tale som Kandidat i Ringstedkredsen ved Valget til den grundlovgivende Rigs
forsamling*), men ikke vilde opstilles. Da der ved
det første ordinaire Folketingsvalg i Kredsen blev
*) Se herom A arbog for Hist. Samf. f. Soro Amt I. (Artik
len om L. 13. Hækkerup.)
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Tale om at erstatte Hækkerup med en anden Bonde
ven, rejste Soren Andersen, Nordrup, og Peder
Jensen, Estrup, til Kobenhavn og forhandlede med
Balthasar Christensen, der anbefalede Etatsraad
Spandet: denne blev Bondevennernes Kandidat, og
Hækkerup stillede sig selv i det smukkeste Forhold
til sin Efterfølger ved at anbefale ham. Peder Jen
sen kom i det venskabeligste Forhold til Spandet.
„Jeg kom siden efter ofte i Spandets Hjem, det var
mig en stor Glæde at komme der; thi det var et
ægte sandt christeligt og demokratisk Hjem.“
Politisk set var Peder Jensen gennem de kom
mende Tider en trofast Støtte for Ringstedkredsens
Folketingsmænd. Han stod Valg efter Valg som
den ordførende Stiller, og hans Ord faldt altid med
en vis tilknappet Kraft. De Nationalliberale, som
han til at begynde med havde beundret, retter han
i sine efterladte Optegnelser en hvas Kritik imod.
De nationalliberale Førere havde Opmærksomheden
fæstet paa den dygtige og selvstændigt tænkende
Mand. P. J. fortæller selv i sine Optegnelser om
et Brev, han en Gang har faaet fra Carl Ploziy om
at støtte de Nationalliberale; „men jeg kunde ikke“.
Brevet er desværre ikke bleven opbevaret.
Fæstesagen optager Peder Jensen stærkt. Det
var jo et Spørgsmaal, der stadig stod i Forgrunden
paa Bondevennernes Program. I Midtsjælland laa
der Herregaard ved Herregaard med store Fæstegodser. Paa 5 af disse Herregaarde var der i 1860
5889 Td. Htk. Fæstegods mod 1913 næppe 500 Td.
Htk.*) Fæstesagen syntes flere Gange i Løbet af
*) I Lobet nf det sidste Aar er dette Tal yderligere for
ringet ved Salget af Ringsted Klosters og Svenstrups
Fæstegods.
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50’erne at nænne sig sin Løsning. Den 2den Januar
1859 var P. Jensen med i en stor Bondedeputation
for hele Landet, der ved Udsendinge havde Fore
træde hos Kongen paa Frederiksborg og med P. J.
som Ordfører forhandlede med dav. Indenrigsminister
Vnsgaard. P. J. skriver i sine Optegnelser, at Mi
nisteren „under Audiensen indviklede sig i saadanne
Selvmodsigelser, at jeg fik Anledning til i meget
haarde Udtryk at bebrejde ham Inkonsekvensen af
hans Udtalelser. Men der viste sig ingen Frugt deraf“.
Den politiske Kamp i den Folketingskreds, hvor
P. J. boede, antog mod 50'ernes Slutning en ualminde
lig tilspidset Karakter. Gennem en Række Aar (fra
1853) havde Ringstedkredsens Folketingsmand været
Major Müllen, en trofast Bondeven, men ingen sær
lig fremragende Mand. Efterhaanden som det mere
og mere rev ud mellem Nationalliberale og Bonde
venner, søgte de Nationalliberale direkte eller in
direkte at fortrædige Bondevennerne og omvendt.
Ringstedkredsen var en sikker Kreds for Bonde
vennerne, men man søgte saa i det stille at midtsamle den altid tilstedeværende, om end svage
Opposition, og ved Valget den 14. Juni 1858 gennem
førtes ved en dristig Overrumpling Valget af en
Modstander af Major Miillen, Landmaaler Philip
Nielsen. Af dette Valg gik der i den kommende Tid
vidt Ry. Bl. a. havde man praktiseret den Fremgangsmaade at lade Vælgere, der ikke kunde mode per
sonligt, afgive deres Stemmer ved en Seddel, hvorpaa der stod, hvem man vilde stemme paa Folk
blev hentet til Stemmebordene, de mest aabenbare
Misbrug gik i Svang, og Bondevennernes Ledere
stod vtprgelose overfor dette uventede Angreb.
Der var dog én Mand, som holdt Hovedid klart.
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I selve Valglokalet overfor sin juridisk Foresatte
nedlagde Peder Jensen en skarp Protest mod den
anvendte Fremgangsmaade. Han fik i sin Besiddelse
17 „Stemmesedler“ og fik disse Stemmer erklæret
ugyldige. Alligevel sejrede Modstanderne med 273
St. mod Major Miillens 268. Men Gengældelsen var
over dem. Ved Rigsdagens Sammentræden laa der
en Klage paa dens Bord fra 145 Vælgere i Ringstedkredsen. Og den Klage var i alle Henseender saa
vel begrundet, at Valget forkastedes med 67 Stem
mer mod 10.
Peder Jensen havde været stærkt i Forgrunden
under hèle den bevægede Kamp. Omvalget blev
imodeset med Sptending. Udfaldet var ikke tvivl
somt, men der gik Rygter om allerede paa Forhaand,
at der vilde vanke Prygl til Sejrherrerne. De tid
ligere Valghandlinger var bleven ledede af Ringsted
Borgmester, Harhoft; men ved dette Valg blev Pastor
Qristgaard, Haraldsted, Valgbestyrelsens Formand.
( >g i den Omstændighed, at det blev Prøsten fra
Peder Jensens Kommune, der kom til at indtage
denne Plads, ser man sikkert et Udslag af hans
Indflydelse. Da Müllen var valgt med 833 St. mod
Modkandidatens 419, kom alle onde Lidenskaber op.
Bønderne var hoverende, Borgerne rasende. I mange
Beværtninger eller Kobmandsgaarde kom det til
ligefremme Slagsmaal. Adskillige fik en Sten i Bag
smækken til Afskedshilsen. Og paa Ringsted Banegaard fik Major Müllen et Knivstik i det ene Laar,
og flere af hans Ledsagere fik baade Knubs og Stod.
Kun med Besvær slap de ud i Toget, ind i hvilket
de ophidsede Modstandere sendte en Sten til Afsked.
Den Mand, som vel nok i det ophidsede Øjeblik var
den mest forhadte naîstefter Rigsdagsmanden, nemlig
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Peder Jensen, hører man intet til i Beretningerne, skønt
der ellers gik Ry viden om Land af „Ringstedslaget“
baade paa Vers*) og Prosa. Peder Jensen var kort
fra Ringsted strax efter Valghandlingens Slutning.
Hans kloge Hustru, der anede, hvad der var i Gære;
havde sendt Vogn efter sin Mand. Valgkampene i
Ringsted i 1858 fik bitre Eftervirkninger langt ned
i Tiden. Endnu den Dag i Dag lever i Folkemunde
Beretninger om de voldsomme Sammenslød, der
fortsattes i det stedlige Blad. Men et Vidnesbyrd
om Peder Jensens gode Navn er det, at da Valget
i 1861 stod for Døren, modtog P. J. fra en stor
Kreds af Ringsteds Borgere med Kommunalbestyrel
sen i Spidsen en Opfordring til at stille sig. I Op
fordringen udtaler Underskriverne bl. a., at Peder
Jensens Egenskaber og hans Virksomhed i større
og mindre kommunale Institutioner giver grundet
Haab om, at han vil „kunne indtage en værdig og
hæderlig Plads som Repræsentant for vor Valgkreds
i Landets lovgivende Forsamling“. P. J. svarede Nej.
*) Der blev skrevet to Dognviser om Begivenheden, den
ene forfattet af Adolph Recke: „Slaget ved Ringsted“,
indledet med følgende Strofer:
Jeg spændte for mine rode Fuxer
og aad min Davre ved Morgengry,
saa trak jeg paa mig de nye Buxer
og korte derpaa til Ringsted By.
Den anden Vise fremkom under det senere i Dognviseliteraturen saa kendte Mærke V. R. (o: V. Rantzau)
og var betitlet „Ringstedslaget“ og med folgende Optakt :
Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar
og af Fyrster en Velstand især:
men den 30te November en Dag var
der kunde bragt mange dyrebare fleer.
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Hans Hovedmotiv har vel været, at lian ikke vilde
fortrænge Kredsens hidtidige Repræsentant, samt hans
Selvkritik, der ogsaa senere gav sig saa klare Ud
tryk. Men dertil kom, at han i det Hele var en
meget optaget Mand. I Sorø Amtsraad havde han
siddet siden 1848 (de første 8 Aar som Suppleant), i
Amtsskoledirektionen fra 1856, som Landvæsens
kommissær siden 1857. I hans egen Kommune blev
der stadig paa forskellig Maade lagt Beslag paa ham.
Lige fra den første Højskoles Rejsning (i Rødding
1844) havde han været grebet af Højskoletanken.
Og i 50’erne stillede han baade sin Pung og sin
Indflydelse til Raadighed for den sjællandske Høj
skoles Banebryder, Anders Stephansen paa Holsteinsminde; P. J. var en af de 6 Mænd fra Sorø Amt, der
sammen med 6 Mænd fra Præstø Amt efter skriftlig
og mundtlig Forhandling med Stephansen var med
at købe Hindholm og indrette den til Folkehøjskole;
han tegnede i sin Kreds 100 Aktier a 25 Kr. I 1859
forestod han som Formand for en Komité i Ilaraldsted-Allindemagle og Jydstrup-Valsolille Indsamlingen
til Genrejsningen af det nedbrændte Frederiksborg
Slot. Bidragslisten er ført med hele den pyntelige
Nøjagtighed, der præger alle Peder Jensens „skrift
lige Arbejder“, og der er gode Vidnesbyrd om den
Omhu, hvormed P. J. har sørget for behørig Kon
trol med Pengene og Adgang for Bidragyderne til at
gøre sig bekendt med Listernes Indhold.
I det nordlige Midtsjælland havde der fra før
forrige Hundredaars Midte været adskillig aandelig
Brydning. Baptisterne havde vistnok allerede i 40’erne
faaet Fodfæste herude, forøvrigt under Sammenstød
baade med Myndigheder og Befolkning. Den Dag i
Dag er der en livskraftig Baptistmenighed (Kapel i
7
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Vanlose) i djnne Del af Sorø Amt og de tilgrænsende
Egne af Holbæk Amt. I Landsbyen Ordrup (i Allindemagles Nabosogn, Tostrup) var „Foreningen for den
indre Mission“ bleven stiftet den 17. September 1853,
og den nystiftede Forenings første Formand, P.
Pedersen, boede i Nyrup (i Uggerløse Sogn). Men
mere Betydning for de aandelige Forhold i Peder
Jensens Hjem end disse Omstændigheder fik den
26-aarige Kapellan Johannes Clausen, der fra Mans
1858 til Marts 1863 var Kapellan hos Sognepnesten Dr. pliil. Franche i Steninagle. Peder Jen
sen og hans varmtfølende Hustru er vistnok
kommet i Forbindelse med Jobs. Clausen strax efter
dennes Ankomst til Stenmagle. Paa den Tid, da
Johs Clausen er med til det grundlæggende Arbejde,
paa hvilket Indre Mission den Dag i Dag hviler
(det grundlæggende Møde i Stenlille Skole den 13.
September 1861) ved vi i hvert Fald, at de to Mænd
har staaet i en fortrolig Brevvexling om de kirke
lige Forhold i Ilaraldsted-Allindemagle Pastorat, hvor
Ludvig Emil Quistgaard (1840—1868) var Sognepra'st.
Det var Peder Jensens hojeste Ønske at faa den
senere landskendte unge Præst til Kapellan i Haraldsted, hvor der blandt de Vakte var liden Tilfreds
hed med den gamle Sognepræst. Ønsket blev dog
ikke nærmere drøftet, thi faa Aar efter brod Clausen
op fra Stenmagle for at blive Feltpræst ved Hæren
i Sønderjylland. Brevvexlingen mellem den unge
Feltpræst og Peder Jensen fortsattes. Der er bevaret
en hel Del Breve fra Clausen fra andre Tidsrum,
men desværre ikke fra dette. Derimod foreligger
der Genpart af et Brev, som P. J. har skrevet til
ham under Indtrykket af Ulykken den 18. April.
Efter nogle hjærtelige Ord, der udtrykker Ønske og
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Haal) om, at Clausen efter Krigen inaa faa en Virke
kreds nær Peder Jensens Hjem, skriver P. J.:
„Endnu er der ingen Udsigt til Fred. Den ene
Efterretning er mere nedslaaende end den anden;
for menneskelige Øjne ser det nmsten ud, som vi
skulle bukke aldeles under i Kampen; men hvor
trøsteligt er det dog at vide, at den almægtige Gud
han vaager over Danmarks Rige; lian har holdt
Vagt over det i mange Hundrede Aar og kan umuligt
nu have opgivet det. Jeg har ofte i denne Tid
tænkt paa Josephs Ord: I tænkte ondt imod mig,
men Gud tænkte det til det Gode, at det skulde
skee, som sees, at mange Folk skal holdes i Live.
Og der er Gud vtere lovet ikke faa, som i disse
Trængslens Tider har begyndt at lytte til Herrens
Røst og soge Styrke i ham. Der skulde vel komme
en stor Revselse over os; Gud vilde hjemsøge sit
Folk, ikke med de gode Dage, som han længe har
givet, men med de onde, og hvem der kender sin
egen Synd, og hele Folket er delagtig i den samme,
maa ogsaa villig indrømme, at vi har fortjent en
saadan Revselse.“ Han udbryder et andet Sted i
samme Brev: „Lad os taalmodig vente paa Vorherres
Time. Da kommer han, før vi det see, og vil os
meget godt beté“. I det hele gennemstrømmes Brevet
af en varm Gudhengivenhed og Fortrøstning til, at
Herren vil Folket det bedste med sin Tugtelse.
I Krigsaaret er Peder Jensen virksom paa for
skellig Maade, bl. a. ved Indsamling af frivillige
Bidrag til de indkaldte Soldater. De Lister, han
førte over Bidragene, er opbevarede og vidner om
den Offervillighed, der har været i Folket. Alle fra
den fattigste Tjenestepige til Sognets rigeste Mand
gav deres Skærv.
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I det politiske Liv tager han vel stadig Del;
baade 5. Marts og 7. Juni stod han paa Valg
tribunen i Ringsted som Major Mullens Stiller.
Men fra dette Tidsrum er det alligevel mest hans
Breve om aandelige Spørgsinaal, der fanger Ens
Opmærksomhed. „Den blinde Jens Dyrholm*) har
va^ret her og logeret hos os i 6 Dage“, skriver han
til Pastor Clausen, der i et senere Brev bl. a. svarer:
„Grundtvigianerne kalde det skrevne Ord et dødt
Ord, og dog kan et Brev sætte meget Liv, mange
Tanker i Bevægelse; saa maa det dog ikke vtere
rigtigt, at det skrevne Ord er dødt.“ De gensidige
Breve udvexledes under Overskriften „Min kære
Ven og Broder“. P. J. skildrer den Ghvde, det er
for dem at tage over til Gyrstinge for at høre Pastor
Angers**) Prædikener. Palmesøndag 1865 holdes der
hos P. Jensen, Estrup, en stør Forsamling, ved
hvilken Kapellan Kall, Haraldsted, Lærer Povelsen,
Stenlille, og Laigprædikanten Joh. Hansen, Skuerup,
taler. „Der var mange mødte fra Stenmagle, Sten
lille og Flinterup Sogne og enkelte fra Gyrstinge,
Eskildstrup, Tostrup og Uggerløse Sogne foruden
en meget stor Mamgde fra Haraldsted og Allivdemagle Sogne“ (Brev til Johs. Clausen). En Med
delelse som denne vidner liojt om den aandelige
Betydning, Hjemmet i Estrup havde for en ret vid
Omegn.
") Den m æ rkelige L æ gpræ dikant, der som Barn havde
m istet Synet ved, at en lille S øster til hans U nderhold
ning havde svinget brændende Pinde foran hans Øjne,
havde en Tid virket som Gendøber, men derefter sluttet
sig til Indre Mission.
**) P ræ st i G yrstinge-F linterup fra 8. December 1855 til
22. Juli 1868.
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Stadig findes der i P. J.s Breve Udtryk for
Haab om, at Pastor Clausen kan komme til MidtSjælland, helst til Haraldsted, i hvert Fald som Ka
pellan. Men C. nærer Betænkeligheder ved det per
sonlige Kapellani. Imidlertid bliver Vilh. Birkedal
afskediget i Ryslinge I860*), og Clausen faar Kal
det der. .,Det var“ — skriver P. J. paa egne og
flere Venners Vegne — „med en underlig Følelse
af Glæde og Frygt, vi modtog Efterretningen om,
at De var beskikket til Sognepræst i Ryslinge; vi
kunde ikke andet end glæde os over, at Regeringen
havde truffet det efter vor Overbevisning allerheldigste Valg, og synes i Aanden at skue den store
Velsignelse, dette vil bringe; thi vi kan ikke opgive
den Tanke, at De, kjære Ven, vil være den, der ved
Guds naadige Bistand kan bringe noget ud af For
holdene dér og forebygge en utidig Udtræden af
Folkekirken for mange Sjæle“. Endnu da Pastor
Ouistgaard døde 9de Februar 18(58, optoges P. J. af
Tanken om at faa Johs. Clausen eller Vilh. Beck
til Haraldsted-Allindemagle. Der var en underlig
aandelig Splittethed i Pastoratet. Der var mange
Baptister og Tilhængere af to Frimenigheder (Grunnets og P. Pedersens). P. J. blev Medlem af et Ud
valg, der skulde indvirke ved Præstekaldelsen. Man
forhandlede med Kultusminister og Biskop, og 27de
Maj 1868 udnævntes Pastor H. P. Frandsen til
Sognepræst. F. hørte nærmest til Grundtvigianerne,
og til at begynde med stødtes de alvorlige Mænd
og Kvinder af den gamle Missionskreds noget af
hans Maade at være og forkynde paa. P. J. skriver
derom til Pastor Clausen, der trøster ham, og lidt
}:) For Udtalelser, der kunde tydes som Majestætsfornær
melse.
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efter lidt opstaar der et smukt og hjerteligt Forhold
mellem Pastor Frandsen og hans Menighed. Frand
sen fik, -- derom vidner mange nulevende — en
betydelig Indflydelse i aandelig Henseende, og P. J.
blev ham en god og trofast Støtte gennem de 14
Aar, han virkede i Ilaraldsted.
1 det hele taget skilles Clausens og P. Jensens
Veje. Brevvexlingen synes ophort med 1872. P. J.
skriver selv i sine efterladte Optegnelser: „Jeg kom
snart efter til at gøre Bekendtskab med Grundtvig
og en Del af hans Skrifter og med en Del af de
saakaldte grundtvigske Præster, særlig Birkedal,
Viborg, Brandt, Boisen paa Mon o. m. fl., og særlig
vaktes min Opmærksomhed af Kampen mellem Birke
dal og nogle, københavnske Præster om Trosbeken
delsen, hvor jeg fandt Birkedals Standpunkt rigtigt.
Forøvrigt har jeg aldrig saadan kunnet slutte mig
til Personerne, kun saa længe de har virket og
arbejdet for den Sag, jeg fandt rigtig“. Hans aandelige Interesse gav sig ogsaa Udslag derigennem, at
han i 50'erne fik stiftet en kirkelig Læreforening i
Haraldsted; den bestod til hans Død. Til sine sidste
Dage var han en alvorlig Kristen, der hver Aften
gik ind i sin Storstue og dér i Enrum bøjede Knæ
for sin Gud.
Men fra 70'ernes Begyndelse, da den politiske
Kamp pludselig
som Følge af Forfatningsforandrin
gen i 1866 - blusser stærkt op, hører vi kun om
P. Jensen som Manden fra de politiske Linier. Han
er i Forgrunden ved Arbejdet for Oprettelsen af et
demokratisk Blad i Midtsjælland, hvor det national
liberale „Sjællandsposten4, havde været eneste Blad
siden dets Stiftelse i 1853. „Folketidenden for MidtSæland“ stiftedes med Folketingsmand, cand. theol. P.
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Chr. Zahle som Udgiver og Redaktor, men mod
Garanti af en Kreds af Befolkningen, I en Tale
fastslog P. Jensen den folkelige Presses Opgave
som værende den at forsvare Friheden og Folkets
Rettigheder og med Besindighed oplyse Folket i
sund og god Retning. Aaret efter (1872) trak Major
Mullen sig tilbage efter at have repnvsenteret Ringstedkredsen i 19 Aar. Under Forhandlingerne om at
finde hans Eftermand nævntes P. J.s Navn. Borg
mester 'Buchwald i Ringsted udtalte saaledes, at P. J.
var den Mand, som By og Land kunde enes om. 1
sit Svar ved denne Lejlighed fremsatte P. J. nogle
Udtalelser, der er særtegnende for hans ægte Be
skedenhed og stærke Selvfølelse. Han hverken riide,
kande eller turde indlade sig paa Lovgivning; den
er ofte mangelfuld nok, hvad Folk i Kommunerne
daglig maa føle. Han vilde blive i det kommunale
Arbejde, som havde optaget ham i tredive Aar.
Havde han attraaet det politiske, var der jo stillet
ham Opfordringer nok, og han skulde da selv have
tilbudt sig. P. Chr. Zahle kaaredes til Kandidat.
Det kommunale Arbejde havde P. J. i sin foranstaaende Udtalelse peget paa, og de mange Tillids
poster, som han sad inde med, talte deres tydelige
Sprog. I 26 Aar var han Medlem af Soro Amtsraad;
han sagde selv Farvel for at give Plads for yngre
Mænd. I Amtsskoledirektionen sad han i 39 Aar,
lige til sin Dod. Landvæsenskommissær var han i
38 Aar, Formand for Haraldsted-Allindemagle Sogneraad gentagne Gange; han blev valgt til Formand sidste
Gang, da han var 62 Aar gl. I 1879 var han Formand
for den af Finansministeriet nedsatte Indkomstskatte
kommission for Sorø Amts 1. Skattekreds. Ved hans
Udtræden af Amtsraadet holdtes der paa Raadhuset i
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Ringsted en Fest for ham, ved hvilken der lød Tak
til ham fra mange Sider i Amtet. P. Jensen talte
selv den Aften, og mange af hans Ord har et Fynd,
der taler til Nutiden. Han betonede, at han under
sin Gerning vel havde mødt Modstand, men heller
ikke savnet den Imødekommen, han trængte til.
„Varsomt maa vi vandre, om vi skal Maalet naa“.
„Lad os bruge Sandhed, Aabenhed og Ærlighed i
vor Kamp, da skal nok det gode sejre/ „Vis Be
sindighed og Forsonlighed overfor Modstanderne,
der ofte ud fra et andet Syn arbejder mod det
samme Maal.“ Den samme Festaften var det, at
gamle C. Alberti udtalte de Ord om Peder Jensen,
der næsten lyder som en Mindesten-Indskrift, at
„P. Jensen staar som en af de Bønder, der i Middel
alderen stod frem paa Ringsted Ting og talte med
de mægtige Høvdinger“.
Næsten profetisk klinger denne Udtalelse med
Henblik paa Peder Jensens Stilling. Han — den
mere end 60 Aar gamle Mand — blev nemlig under
Kampene mellem Ministeriet Estrup og Venstre et
Enhedsmærke for det sjællandske, til Tider endog
for hele Landets Venstre. Han var i 1877 Indleder
paa det første Møde, ved hvilket Venstremænd fra
hele Landet samledes i Middelfart for at stifte den
landsomspændende Organisation „Grundlovsværne
foreningen af 1877“. Der blev gisnet meget om
Karakteren af dette Møde, af hvilket der ikke frem
kom noget egentligt Referat. Modstanderne ventede
det værste af det. Ejendommeligt er det da at stifte
Bekendtskab med den Tale, som P. J. indledede
med. Den er skarpt vendt mod Ministeriet Estrup;
men den understregede samtidig stærkt, at den store
og overvejende Del af det danske Folk er besindigt
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konservativt og loyalt kongeligsindet; den advarer
mod Skabelsen af en Kløft mellem Konge og Folk.
Næsten ordlydende ens med Forestillingen til Kon
gen om de Skjoldenæsholm Bønder i 1847, udtaler
han, at naar Kongen blot faar en sand og klar
Fremstilling kan man haabe, at han i sin Visdom
vil vide at imødekomme sit Folk. P. J. slutter sin
Tale med et Kong Christian den 9de og Grundloven
leve! Og fra Mødet sendtes der Telegram til Sønder
jydernes djærve Talsmand, lians Kr nyer.
P. Jensens Deltagelse i de store politiske Møder
i HO’erne er ofte omtalt og huskes endnu af den
ældre Slægt. De første Forberedelser til det store
Møde, der afholdtes i Herthadalen ved Lejre i Som
meren 1883, blev foretaget under Peder Jensens
Ledelse, og det var ogsaa ham der den 30de Maj
fra „Stenalteret“ paa den historiske Plet sammen
fattede Forsamlingens Anskuelser i den Resolution,
som det var Meningen gennem en personlig Hen
vendelse ved en Deputation at overrække Kongen.
Det, der her skete, var noget usædvanligt. Og
P. Jensen følte stærkt sit Ansvar i denne historiske
Situation*). Han fulgtes til København med (nu
afdøde) Landstingsmand, Amtsraadsmedlem P. Ras
mussen, Krojerup, med hvem han boede sammen
paa Hotellet. P. J. var meget ordknap og tankefuld.
Men da han først kom op paa Slottet, optraadte han
med urokkelig Sindsro. Da han stod overfor Kongen,
trak han først sit Brillefutteral op af Lommen, satte
’) En Skildring nf det ejendommelige Mode mellem Konge
og Bonde foreligger trykt i Juks. Vedel: Fra mine Min
ders Verden II, S. 68 og tig. Denne Skildring er en
Gengivelse af P. J.s egne Optegnelser og skal derfor
ikke gentages her.
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Brillerne paa Næsen, foldede Adressen ud og læste
den højt med det barske Tonefald, der var særteg
nende for ham; Deltagere i Deputationen har meddelt
mig, at efter at det politiske Ordskifte var sluttet,
forsøgte Kongen, der var meget bevæget, at vexle
nogle Ord om andre Forhold, men det blev ikke til
noget. Historisk er Ordskiftet, i hvilket Kongen siger:
„Nu maatte vi ønske, at vi kunde faa en god Regn,
saa der kunde komme Grøde i alting“.
P. Jensen: — Ja, vi trænger til Regn, men vi
trænger lige saa haardt til politisk Grøde.
Ved Audiensen paa Amalienborg bar P. Jensen
for første og eneste Gang sit Dannebrogskors. Dette
var bleven ham tilbudt allerede sidst i 60'erne, men
P. J. havde den Gang afslaaet det. Af hans Opteg
nelser synes det nærmest at fremgaa, at det mere
var religiøse end politiske Grunde, der havde dik
teret dette Afslag. I 1872, da Korset atter blev ham
tilbudt, fandt han, at det vilde være grov Uhøflig
hed ikke at tage imod det. Og da han nu, 11 Aar
efter, stedtes Aasyn til iVasyn med sin Konge, fandt
han, at det var hans Pligt at bære dette Hæderstegn.
Kongen var opmærksom derpaa og vexlede et
Par Ord med P. Jensen derom. P. J. udtalte, at det
var bleven ham tildelt for hans lange offentlige
Virksomhed, hvorefter han atter drejede Samtalen
ind paa det Politiske, hvor Kongen dog afbrød ham.
En Deltager i Deputationen skriver til Forfatte
ren, at P. J. talte skarpt og bestemt, hvad der
maatte fremkalde Forestillingen om, at han talte i
Vrede, hvilket dog ingenlunde var Tilfældet. En
anden Deltager skriver: „P. J. optraadte som altid
med den jævne Mands naturlige Værdighed; den
forlod ham intet Øjeblik“.
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Ogsaa i andre Moder — særlig det store Hillerodmode senere paa Sommeren 1883 - - var P. Jensen
aktiv Deltager, og da under den stadig tilspidsede
politiske Kamp Samarbejdet mellem Studenter og
Bonder besegledes ved en Udfludt til og Fest i
Kærehave ved Ringsted i 18K5, var P. J. ogsaa hei
en af Forgrundsfigurerne. Ved denne Lejlighed holdt
senere Konsejlspræsident, daværende cand. polit X.
Neergaard en begejstret Hyldesttale for P. Jensen.
Og den 19. Oktober s. A. nedlagde P. Jensen den
Sognefogedstilling, som lian havde beklædt i 433/i
Aar, som Protest mod Provisoriet.
Ogsaa ved forskellige andre politiske» Lejligheder
i 80'ernes bevægede Dage var P. Jensen i Forgrun
den (Bergs Løsladelse, Stavnsbaandsfesterne); men
det vilde fore for vidt og falde uden for Rammen
af Aarbogens Artikler at komme ind derpaa. Andet
Steds vil jeg fortælle derom.
Politiken havde ikke kvalt det ægte menneske
lige, der er et saa smukt og fremtrædende Træk i
P. Jensens Livshistorie. Paa sin Guldbryllupsdag (1.
Juni 1888) sammenfattede han sit Livssyn i en lille
Tale, der giver et Udsyn over hans Virke: „Jeg lagde i
Ungdommen et Program for Livet, som jeg vilde
følge: 1) at tragte efter Guds Rige og hans Retfær
dighed, 2) med Energi og Kraft at arbejde i min
økonomiske Stilling, hvori Gud har sat mig, at jeg
kunde have tilovers at meddele dem, der havde
behov, og 3) at deltage i det offentlige og kommu
nale Liv med alt, hvad der kunde fremme Folkets
og Fædrelandets Vel. Dette Program har jeg stadig
holdt mig for Øje. Men jeg maa tilstaa, at jeg saa
ofte daarligt har fulgt Programmet, at jeg har maattet
sige til mig selv, hvilken jammerlig Stakkel jeg er,
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naar Fristelser og Farer har omringet mig, og Ver
dens vilde Røster har været om mig, og Bønnen er
bleven mat. Men vi har det Haab og den Tro, at
Gud, der har begyndt den gode Gerning i os, vil
fuldføre den indtil Vorherres Jesu Christi Dag.“
Det er Tonerne fra Ungdommens og den første
Manddoms Dage, vi her hører klinge igen, Toner,
der aldrig forstummede, selv om de under Deltagel
sen i de store Opgør om folkelige Spørgsmaal syn
tes at lyde fjernt. En aldrig svigtende Støtte under
Livets Kaar har han haft i sin Hustru. Ved den
foran skildrede Fest i 1875 udtalte en Taler (dav.
Lærer Christensen, Tolstrup ved Ringsted); „Hans
store Gaver har altid været ledsaget at hendes Kær
lighed og Trofasthed.“ Og selv udtalte P. J. paa
Guldbryllupsdagen: „Vi har under adskillige Prøvel
ser levet et kærligt Samliv i de 50 Aar.“ Af 8 Børn
havde Døden taget de 5 i tidligere Aar; kun 3
lever endnu*).
Gæstfriheden havde altid været til Huse paa
Gaarden i Estrup. Selv om der var lavt til Loftet,
var Synsranden altid videre der end i mange andre
Hjem. Der var Harmoni mellem Menneskene. Men
det var et alvorligt Hjem, præget af den strænge
retlinede Livsopfattelse, der var Peder Jensens, men
en Livsopfattelse, der ikke var præget af den Vred
ladenhed, som Fremmede undertiden fandt udtalt i
P. Jensens Fivrd.
*1 Jens Pedersen, Mnlthes Kro ved Holbæk, f. 1842, Maren
Kristine Pedersen, Enke efter H. Hansen, tidl. Skaaningsgaarden i Valsomagle, nu Ringsted, og Forretningsbe
styrer P. Pedersen, f. 1859, Ringsted. Ligeledes lever
en Datter af forste Ægteskab.
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P. Jensen døde den 20. April 1895, og Minde
ordene lød om ham med Ærefrygt og Tak.
Hans Valgsprog havde været: ,.Var af Sandhed!“
Og han efterlevede det. Han kæmpede kun for det,
der var uomstødelig Sandhed for ham. Og naar han
fandt, at gamle Venner kom i Konflikt med det, som
han ansaa for Sandheden, veg han ikke for at tage
Følgerne af et Brud. Hans Minde staar uden Plet
og Lyde. Intet skæmmer det, selv om man trænger
ind til de fjerneste Kroge i det Stof, han har efter
ladt sig af Breve og skriftlige Optegnelser. Han var
uegennyttig i al sin Færd og benyttede aldrig sin
Magt til egen Fordel. Ubrudt er den Linie, han
vandrede frem efter. De Tanker, man møder hos
ham i hans Ungdom, træffer vi igen i hans Alder
dom, men kraftigere udformede, klarere udtrykto.
Mellem Sjællands Bønder skal han mevnes med
højeste Ære. Han var en Bonde. Han ønskede at
blive iblandt dem og vie hele sin Gerning til dem,
hvorfra han var kommen. Han var en Sandhedens,
en Lovens og Rettens Mand.
Og i Hundredaaret for hans Fødsel skal derfor
hans Minde æres i Aarbogen for det Amt, indenfor
hvis Grænser den væsentligste Del af hans Gerning
faldt, og i hvilket han levede hele sit modne Liv.

