
KRISTELIG BEVÆGELSE I VEMMELEV-HEMMESHØJ
I TREDIVERNE.*)

Foredrag ved et Menighedsmøde i Vemmelev Præstegaard. 
a f  J. NISSEN.

'!-t af Hemmesliøj Menighedsraads Medlemmer
gav mig for nogen Tid siden et lille trykt 
Skrift, funden blandt nogle gamle Sager paa 

et Loft i Stude — Skriftet har forøvrigt tidligere været 
kendt i flere Hjem i Stude — ; det har den Titel: „En 
Ligprædiken af Pastor Agerbæk over en Pige ved 
Navn Maren Peders Datter, som tjente i Præstegaar- 
den paa den Tid. — Nu til Trykken befordret med 
Ønske og Bøn til Gud, at det maatte blive mange 
Sjæle til Velsignelse; tillagt en Salme af Pontoppi- 
dans“ . Saa anføres fremdeles paa Titelbladet et Salme
vers, og endelig den Oplysning, at det lille Skrift er 
trykt i Korsør 1857.

*) De væsentligste Kilder til etterfølgende Fremstilling udover, 
hvad der er nævnt i Afhandlingen, er Lindbergs Nordisk 
Kirketidende for 1837 og en Pakke Dokumenter i Landsar
kivet for Sjælland, omhandlende Retssagen mod Rasmus 
Sørensen i Anledning af de gudelige Forsamlinger.
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Hvordan det forholder sig med Trykningen af denne 
Ligprædiken er der vel næppe nu nogen, der kan give 
Oplysning om, Og Titelen er ret ufuldkommen. Der 
staar ikke engang, hvad det var for en Præstegaard; 
Pigen tjente i; men der er føjet til med Blæk og Pen 
„i Vemmeløv“ , og dette er da ogsaa naturligt, da 
Pastor Agerbæk var Kapellan her i Vemmelev og 
Hemmeshøj fra 1823—27. Af Kirkebogen fremgaar 
det, at der er død en Pige af det paagældende Navn, 
Maren Peders Datter, den 27. November 1824, der 
var Datter af Selvejer-Husmand Peder Nielsen paa 
Stude Mark og var 25 Aar gammel, og det er da rime
ligvis hende der er Tale om. Alderen passer ogsaa 
godt nok med, at hun var forlovet, idet Talen næv
ner blandt hendes nærmeste: Forældrene, en Broder 
og hendes Forlovede; men hvordan gaar det da til, 
at Talen eller Ligprædikenen først bliver trykt i Kor
sør 1857, altsaa 33 Aar efter? At det ikke er Pastor 
Agerbæk selv, der saa mange Aar efter har udgivet 
Talen, kan der næppe være Tvivl om, og det frem
gaar da ogsaa af Titelen: „En Ligprædiken af Pa
stor Agerbæk“ , idet han sikkert ikke vilde skrive saa- 
dan, hvis det var ham selv. Det er da rimeligvis en 
Opskrift til den paagældende Ligprædiken, som af 
Præsten er givet til den afdødes nærmeste og opbe
varet blandt dem, og som en af de opvakte Kristne 
mange Aar efter, da Pastor Agerbæks Navn var kendt 
Landet over, ikke mindst blandt opvakte Kristne, har 
faaet fat i og fundet vel egnet til at lade trykke og 
uddele som en lille Traktat, vel særlig der paa Egnen, 
hvad der ogsaa passer godt med Undertitelen: „Nu 
til Trykken befordret med Ønske og Bøn til Gud, at 
det maatte blive mange Sjæle til Velsignelse“ . Det
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kunde ligge nær at tænke, at Jens Dyrholm i Forlev, 
der var velkendt med Pastor Agerbæk, maaske har 
besørget dette, men det kan jo ogsaa være en anden. 
Nu, dette har forsaavidt mindre at sige; men Læs
ningen af det lille Skrift gav mig Lyst til at grave 
lidt ned i Sognets aandelige Fortidsgrund, og det er 
noget af det, jeg der fandt, som jeg vil tale om her 
i Aften. Jeg vidste vel noget om, hvor jeg skulde 
grave for at finde noget; men jeg maa dog sige, at 
jeg fandt mere end jeg havde ventet.

Først et Par Ord om Pastor Agerbæk. Hans Ager
bæk var en Præstesøn fra Fyen, født 1798. Faderen døde 
Aaret efter hans Fødsel; men Moderen giftede sig 
senere igen. Dog døde hun ogsaa efter faa Aars 
Forløb, og Hans Agerbæk stod da, 7 Aar gi., foræl
dreløs i Verden. Han kom da i Huset som Plejesøn hos 
sin yngste Moster, der var gift med Provst Svitzer i 
Øster-Hæsinge paa Fyen, og blev opdraget sammen 
med dennes Børn. Til Huslærer havde han bl. a. i 
sine senere Drengeaar den senere saa berømte Lite
raturhistoriker Niels Mathias Petersen. Han var en 
meget begavet Dreng, men stille og tilbageholdende, 
og keitet til Leg og legemlig Idræt. 18 Aar gammel 
blev han Student og tilbragte nu et Par Aar i Kø
benhavn, men da han ved Statsbankerotten mistede 
hele sin ret betydelige Fædrenearv, maatte han tage 
ud som Huslærer fra 1818—20 hos Præsten Brandt 
i Gamtofte paa Fyen. Mens han var her, kom han 
ind i en religiøs Krise. Det skyldtes dog ikke Pastor 
Brandt, der vel var en from og elskelig Mand, men 
Rationalist som de fleste i hans Samtid; men derimod 
den gammeltroende Præst Jens Hornsyld i Assens, 
der personlig kom der i Præstegaarden, og hvem
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Agerbæk, da Gamtofte kun ligger en halv Mil fra As
sens, ofte tog ud for at høre; Denne Krise var ikke 
afsluttet, da Agerbæk kom tilbage til København, hvor 
han fik Fribolig paa Regensen. Han stred med Gud 
i Bønnen, og han aabnede sit Hjerte for enkelte for
trolige Venner, særlig den unge Johan Peter Østrupj 
som jeg senere skal komme tilbage til; men han 
naaede dog først frem til Hvile i Troen paa Synder
nes Forladelse og til Fred med Gud, da han dristede 
sig til at opsøge Grundtvig. Grundtvig havde den
gang ikke nogen Prædikestol at virke fra. Han sad 
indesluttet i sit Studerekammer, fordybet i sine histo
riske Arbejder, næsten som død for Omverdenen, som 
han mente helt havde glemt ham, saa det har nok 
for Grundtvig virket som et lille Lysglimt, da den 
unge, ukendte Student opsøgte ham for at finde Hjælp 
i sin Sjælenød. Han tog sig med stor Kærlighed af 
ham, gav sig gode Stunder til at tale med ham og 
bad ham oftere komme igen, hvad han ogsaa gjorde. 
Gennem de indholdsrige Samtaler med Grundtvig 
klarede det sig for Agerbæk, og Gudsfreden slog Rod 
i hans Hjærte, og han bevarede alle Dage stor Tak
nemlighed mod og Hengivenhed for Grundtvig, hvis 
Syn paa Kristenlivet han i det væsentlige kom til at dele.

1822 blev Agerbæk theologisk Kandidat og Aaret 
efter, 19. Marts 1823, Kapellan hos gamle Provst Lemvig 
heri Vemmelevog Hemmeshøj. Lemvig var kommen til 
Vemmelev fra Slotsbjergby i 1798 og blev hertil Slut
ningen af 1826, da han tog sin Afsked. Han døde 
i Slagelse 1831. Agerbæk var dog ikke længe tjenst
ledig Kapellan, idet han den 23. Februar 1827 blev 
udnævnt til residerende Kapellan i Thisted, Kristen 
Koids Fødeby og Barndoms By. Kold hørte ham
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fortælle i Skolen, og den 11— 12-aarige Dreng blev 
saa glad derved, at han dristede sig til at opsøge 
Pastor Agerbæk, der tog venligt imod ham, talte med 
ham og laante ham Bøger, og om sin Moder har 
Kold fortalt, at hun ikke har elsket noget andet Menne
ske end Pastor Agerbæk; men til ham var hendes 
Kærlighed ogsaa ganske ualmindelig. 1830 kom Ager
bæk som Præst til Brædstrup ved Fredericia, hvor 
han blev i 4 Aar. Her kom han for første Gang i 
Berøring med enkelte af de kristelig vakte Lægfolk, 
der dog ikke alle tiltalte ham, idet han hos nogle af 
dem ved Siden af alvorlig Kristentro ogsaa fandt en 
overdreven Strenghed og haarde Domme over andre, 
der gjorde ham ondt. Den kærlige og milde Ager
bæk søgte dog at se dette i saa kønt et Lys som 
muligt, og han har opbevaret en meget betegnende 
Ytring af en anden opvakt Bonde fra den Tid: „Naar 
et Hus bygges maa flere arbejde derpaa, Tømreren, 
som gør stor Alarm, Snedkeren, som støjer mindre, 
og Maleren, som giver Huset et smukt og venligt 
Udseende i al Stilhed. Saaledes bruger Gud ogsaa 
forskellige Redskaber til at vække og opbygge sin 
Menighed“ .

1834 blev Agerbæk Sognepræst i Espe og Van- 
tinge, hvorfra han blev forflyttet i 1841 til Øster-Hæ- 
singe og Hillerslev, hvor han blev til sin Død i 1869. 
Her paa Fyen kom han i nær Berøring med de kri
stelig vakte Lægfolk og de gudelige Forsamlinger, 
som disse samlede sig i, og han blev ret egentlig 
deres Præst, skønt de fleste af dem vel nok kunde 
have ønsket en strængere Forkyndelse, om man saa 
maa sige, end den, der lød fra den milde og elske
lige Pastor Agerbæks Mund.
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Jeg kan ikke her komme ind paa at fortælle de 
gudelige Forsamlingers Historie, men minder kun om, 
at det var jo midt i Rationalismens Tid, og at det 
kristelige Livsrøre begyndte i Kertemindeegnen, hvor
fra det i Tyverne bredte sig over en stor Del af Fyen. 
Herfra kommer det, vistnok i Slutningen af Tyverne, 
til Jylland, medens det først er i Trediverne, at det 
dukkede op paa Sjælland, saavel som paa Langeland. 
Dette kristelige Livsrøre var som en Torn i Øjet paa 
de gamle rationalistiske Præster, over hvis Forkyn
delse og Færd det uvilkaarlig, selv om man ikke lige
frem bekæmpede dem, kom til at staa som en Dom, 
og ogsaa paa Kirkestyrelsen i det hele, der betrag
tede de gudelige Forsamlinger som en kirkelig Uor
den. Man gravede derfor en gammel Forordning 
frem fra Kristian den Sjettes Dage, Forordningen af 
13. Januar 1741 angaaende de gudelige Forsamlin
ger, som oprindelig var givet for at bekæmpe Hern- 
huterne og forskellige sektereriske Bevægelser, navn
lig Gendøberiet, der var opstaaet i Hernhutismens 
Kølvand, og hvis Hovedpunkt var, at saadanne For
samlinger kun maatte finde Sted, naar Præsten var 
til Stede og ledede dem; ellers maatte Forsamlingen 
kun bestaa af ganske faa Personer, der kom sammen 
i Stilhed og skiltes igen uden at foretage sig nogen 
Slags Æden og Drikken, og ikkun ved lys Dag, Mænd 
med Mænd og Kvinder med Kvinder, dog at de sid
ste ikke kom sammen uden Ledelse af en Præst el
ler en anden gudelig og erfaren Person, som Præsten 
havde beskikket til at være tilstede i sit Sted. Tillige 
maatte saadanne Forsamlinger aldrig holdes uden 
Præstens Vidende, for at han kunde have nøje Ind
seende med dem og vide Besked med dem Saa
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kunde ogsaa Husbonder og Madmodre holde Hus
andagt indbyrdes og for deres Børn og Tyende; men 
der niaatte ingen fremmed overvære disse eller ind
kaldes dertil, medmindre nogen af en Hændelse kom 
tilstede, dog aldrig mere end to eller tre, for at det 
ikke skulde faa Udseende af en Forsamling. — Det 
var denne Forordning, som man nu bragte til Anven
delse overfor de gudelige Forsamlinger i Tyverne og 
Trediverne og søgte at holde nede ved at straffe Del
tagerne i dem med Bøder og Fængsel, uden at agte 
paa, at her slet ikke var Tale om nogen Slags Vrang
lære eller Sværmeri, men kun Forsamlinger til fælles 
Opbyggelse paa bibeltro, luthersk Grund.

Pastor Agerbæk aabnede baade i Espe og senere 
i Øster-Hæsinge sin Kirke og Præstegaard for de 
gudelige Forsamlinger og deltog i dem i andres Huse 
i sine Sogne, saa vidt han kunde overkomme det, 
og han skrev i Lindbergs „Nordisk Kirketidende“ det 
kønneste, synes jeg, der er skrevet til Forsvar for 
dem. Man strømmede da ogsaa til hans Kirke fra 
alle Egne af Fyen. „Der var en Tid,“ sagde Vilh. 
Birkedal i Talen ved hans Jordefærd, „da Agerbæks 
Navn lød med særegen Velsignelse fra Mund til Mund
i de troendes Kreds her i F yen .------- Andre lukkede
dem i Fængsel, her blev de lukkede ind i Hjærte og 
i Hus; andre overgav dem til Øvrighedens Straf, her 
blev de overgivne til Guds Kærlighed. Det skal ikke 
glemmes; og naar den danske Folkekirkes Krønike 
skrives, da er der et Navn, der skal staa der i vel
signet Ihukommelse, det er Hans Agerbæks Navn“ . 
Dette er sandt, men ogsaa af anden Grund vil dog 
hans Navn bevares i den danske Kirkekrønike. Han 
havde en lille poetisk Aare, og han har bl. a. skrevet
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Salmen: „Uforsagt, vær paa Vagt, Jesus haver det 
alt fuldbragt“ , der altid vil bevare en smuk Plads i 
den danske Salmebog.

Det var altsaa denne Mand, der begyndte sin 
Præstegerning her i Vemmelev, idet han 25 Aar gammel 
den 19. Marts 1823 blev præsteviet for at være Ka
pellan hos den gamle Provst Jakob Lemvig i Vem
melev og Hemmeshøj. Lemvig var næppe Rationalist ; 
han har nok været en rettroende Mand, og han havde 
en Søn, Christian Lemvig, der fra 1835 til sin Død i 
1863 var Præst i Krummerup og Fuglebjerg, og som 
var Aledlem af det vestsjællandske Broderkonvent. 
Men Provst Lemvig var, da Agerbæk blev hans Ka
pellan, 75 Aar gammel og vist nok ret aflægs — 
han tog da ogsaa sin Afsked 3l,2 Aar efter — saa 
noget nærmere personligt Forhold kunde der vel 
næppe blive mellem den gamle og unge Præst udover 
dette, at den unge har søgt at stille sig i et sønligt 
og kærligt Forhold til den gamle. Den eneste Gang, 
hvor jeg har fundet Agerbæks Navn nævnet i de 
gamle Kirkebøger og Embedsbøger, er i Anledning 
af en Visitats, som Sjællands Biskop Fr. Miinter 
holdt i Vemmelev 11. Juni 1824, idet Biskoppen i 
Embedsbogen bl. a, skriver derom: „Gud velsigne 
Menighedens ærværdige Lærer Hr. Provst Lemvig og 
lade ham endnu længe se de skønne Virkninger af 
hans redelige Arbejde ! Hans brave og flittige Med
hjælper Hr. Agerbæk vil prise sig lykkelig ved at 
understøtte hans Alderdom med sønlig Kærlighed“ .

Derimod kom Agerbæk under sin Kapellantid her 
i Vemmelev ind i et personligt Forhold, eller rettere 
blev befæstet i et personligt Forhold, der fik den største 
Betydning for ham, idet hans Ungdomsven fra Køben-
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havn, Johan Peter Østrup, i 1824 blev ansat som 
Førstelærer ved Borgerskolen i Slagelse og Aaret 
efter tillige blev personel Kapellan hos Sognepræsten 
Bastholm ved St. Peders Kirke. Østrup, der var Søn 
af en kgl. Mundskænk, havde fra Barn af været stærk 
greben af levende Kristentro. Det var hans Lyst og 
Glæde at forkynde Ordet, saa han allerede som ung 
Student begyndte at prædike i forskellige Kirker rundt 
om i Københavns Omegn, hvor nogen ønskede hans 
Hjælp. Da han endnu ikke 25 Aar gammel blev 
Kapellan i Slagelse, havde han allerede besteget en 
Prædikestol omtrent 150 Gange. Skønt Østrup var 
haardt spændt for baade som Lærer og Kapellan, 
idet Sognepræsten, der dengang var svagelig og 
tillige Redaktør af Vestsjællands Avis (nuværende 
Sorø Amtstidende), som han havde stiftet og redi
gerede i mange Aar, overlod alle kirkelige Forret
ninger til ham, og skønt han ofte foruden i Set. 
Peders og Klosterkirken tillige prædikede ogsaa 
i Set. Mikkels Kirke, kunde han dog faa Lejlig
hed til af og til at løbe ud til Vemmelev Præste- 
gaard — han var rask tilbens —, og der gik næppe 
nogen Uge hen, uden at de to Venner i det mindste 
1 Gang kom sammen. Agerbæk havde usigelig godt 
af Samlivet med ham og kunde aldrig glemme det. 
Østrup var af et stærkere Malm end Agerbæk, bræn
dende nidkær i Kampen mod Vantroen, skønt en 
mild og kærlig Mand. Han er den første, der bryder 
den aandelige Jordbund op her i Vestsjælland, saa 
det kunde kendes, og naar han prædikede i Kirkerne 
i Slagelse, hvor der før kun havde gaaet 3—4 Men
nesker i Kirke, stod Folk pakket som Sild i en Tønde, 
hvor meget de end til daglig kunde have at ind-
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vende imod og udsætte paa „den hellige Præst“ , 
som de kaldte ham. 1830 blev Østrup kaldet til 
Sognepræst i Gørlev og Bakkendrup, hvor han døde 
4 Aar efter, efter faa Dages Sygdom. Han var da endnu 
ikke fyldt 34 Aar ; men det er vistnok rigtigt, hvad 
der er sagt, at „der har været faa danske Præster, 
der paa saa kort spændt en Løbebane har udfoldet 
saa rig og levende en Virksomhed som Johan Peter 
Østrup“ .

Men Agerbæks mere stilfærdige Virksomhed her 
i Vemmelev og Hemmeshøj har sikkert heller ikke 
været uden Frugt. Noget trykt eller skriftligt Vid
nesbyrd derom foreligger der ikke. Han skrev, mens 
han var Kapellan her, i 1825 en Afhandling i Grundt
vigs og Rudelbachs theologiske Maanedsskrift om 
„Menneskets dybe Trang til guddommelig Fyldest
gørelse for Synden“ , og kort efter at han havde fra- 
traadt sin Virksomhed her i 1827, har han holdt en 
Fasteprædiken i Holmens Kirke i København, der er 
udgivet i Trykken, men ingen af Stederne findes der 
nogen Hentydning til hans Præstegerning her. Den 
gamle, mange Aar efter trykte Ligprædiken over 
Pigen Maren Pedersdatter, der tjente her i Præste- 
gaarden, mens Agerbæk var Kapellan her, som jeg 
begyndte med at nævne, er da det eneste Minde fra 
den Tid. Jeg antager ikke, at nogen af dem, der 
ellers har syslet med Agerbæks Levnet, har kendt 
den, og tilsyneladende er der heller ikke noget sær
lig mærkeligt ved den. Det er en Ligprædiken efter 
Datidens almindelige Skik, hvori der først efter en 
Indledningsbøn er givet et saakaldt „Testament“ , der 
taler om den afdødes personlige Forhold og kriste
lige Vandel, hvorefter den egentlige Ligtale følger,



58 J. Nissen:

der her er holdt over Ordet af Johannes Aabenbaring 
(14,13); „Salige ere de, som dør i Herren ; de skulle 
hvile af deres Arbejde, men deres Gerning følger med 
dem“ . Men skønt den for en Nutidslæser kan synes 
ret almindelig, har jeg dog læst den med stor Inter
esse. Først paa Grund af dens dybe, kristelige Ind
hold. Her er ikke nogen Art af Rationalisme; men 
det er et mildt og fyldigt Vidnesbyrd om Guds Naade 
i Jesus Kristus som den eneste Vej til Frelse. Der
næst fordi der er adskilligt i dens Form, der er saa 
ægte „agerbæksk“ , som man kender den fra en senere 
Tid. Han brugte saaledes ofte Ordet „dog“ i sin 
Tale, og der kunde være noget særegent indtrængende 
derved. Det er ogsaa med i Salmen „Uforsagt, vær 
paa Vagt“ , naar det hedder i det sidste Vers: „Klok
ken slaar, Tiden gaar“ — „Lad os dog bruge den 
kostbare T id“ . Ja, nu er det i Salmebogen rettet til 
„lad os da bruge“ ; men det hed oprindelig „dog“ , 
og dette burde være bibeholdt; thi det er i Virkelig
heden typisk for Forfatteren. Og at det har været 
dette fra hans ganske unge Dage, det aflægger Lig
prædikenen her Vidnesbyrd om. Det kommer frem 
allerede i Indledningsbønnen, naar det hedder: „Lad 
dog os alle, som idag er forsamlede her“ eller: 
„Herre, væk idag det gode Forsæt i os alle, at hvad 
enten vi lever eller dør, da ville vi dog af Hjertet 
høre dig t i l“ , og senere i selve Ligtalen har jeg no
teret det ikke mindre end 10 Gange.

Endelig har jeg læst den med Interesse paa Grund 
af forskellige Udtalelser i „Testamentet“ om den af
dødes kristelige Vandel. Hun skildres nemlig som 
en from, kristelig ung Pige, hvis bedste Trøst og Glæde 
var Guds Ord. Naar „de fleste unge Piger sværmede
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om i vilde Forlystelser og tænkte kun lidet eller slet 
intet paa Gud og Kristus, naar saa mange unge Piger 
desværre i vor fordærvede Tid fandt Behag i letfær
dig Skæmt og utugtig Tale, da saa man hende i Stil
hed opløfte sit Hjerte til Gud, at læse i gudelige 
Bøger og glæde sig i Herren“ . „Guds Hus var hende 
det kæreste af alle Steder. Hver Helligdag saa man 
hende ile derhen, saa snart Klokkens Klang indbød 
til Andagt. Stille og opmærksomt hørte hun det Guds 
Ord, som der forkyndtes, og hendes vaade Øje viste, 
hvor dybt det rørte hendes Hjærte“ . Man faar af 
disse Udtalelser ikke det bedste Indtryk af Sognets 
Ungdom paa den Tid; thi var det saadan med „de 
fleste“ eller mange unge Piger, hvordan har det da 
været med de unge Karle, og dette passer godt med 
en Bemærkning i Embedsbogen fra den fornævnte 
Visitats, hvor Biskoppen har fundet Anledning til at 
udtale, hvad der vist ellers sjældent skete Bemærkning 
om: „Jeg beklager alene, at jeg saa mig nødsaget 
til alvorlige Formaninger angaaende Overtrædelse af 
Lovene for anstændig Opførsel og god Orden, som 
enkelte af Ungdommen havde gjort sig skyldig i, og 
jeg haaber, at disse mine Formaninger maatte frugte“ . 
Men man faar ogsaa Indtryk af, at der dog var dem, 
hos hvem det var bleven anderledes, saaledes hos den 
afdøde, og at den unge Præsts Forkyndelse maaske 
nok har bidraget dertil. I hvert Fald vilde det passe 
godt med, hvad adskillige af de ældre og gamle nu 
fortæller som en mundtlig Overlevering fra deres For
ældre og Bedsteforældre, at Pastor Agerbæks Virk
somhed blev til Velsignelse for adskillige i disse Sogne, 
ikke mindst af de unge.

Der gik dog adskillige Aar hen, før den Sæd, som
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Pastor Agerbæk havde nedlagt i adskillige Hjerter 
her, ret kom til Syne, og den Mand, der hjalp den 
til Fremvækst, var en Mand, der samme Aar som 
Hans Agerbæk forlod Vestsjælland, blev Præst her, 
nemlig Peter Andreas Penger, der 1827 blev Sogne
præst i Slotsbjergby og Sludstrup. Peter Andreas 
Fenger var ældste Søn af Præsten Rasmus Fenger 
paa Kristianshavn. Han var født 1799 og blev 1820 
theologisk Kandidat. De følgende 7 Aar tilbragte 
han som Religionslærer ved forskellige københavnske 
Skoler. Han sluttede sig nær til Grundtvig og stil
lede sig under den store Kirkekamp 1825 aabenlyst 
ved Grundtvigs Side. Da han blev Præst i Slots
bjergby tog han med stor Nidkærhed fat paa sin 
Præstegerning; men adskillige Aar saa det ud som 
om den slet ikke skulde bære nogen Frugt. Under 
de mismodige Øjeblikke, som dette har fremkaldt hos 
ham, var det Østrup, der jo endnu til 1830 var i 
Slagelse, der blev hans opmuntrende Ven, som han 
havde været det for Agerbæk. Han blev Fengers 
Hjertensven, som han havde været Agerbæks, og da 
han døde, skrev Peter Andreas Penger en smuk 
Levnetsskildring af ham i Lindbergs nordiske Kirke
tidende. Der var næppe nogen, der bedre end 
Østrup kunde holde Haabet om Guds Riges sejrrige 
Sag oppe i en mismodig Præsteven, og efterhaanden 
begyndte der da ogsaa at komme Vaartegn til Syne, 
og disse Vaartegn kom ikke mindst her fra Vemmelev 
og Hemmeshøj, hvorfra enkelte begyndte at søge 
over til Slotsbjergby Kirke.

Forinden jeg omtaler dette nærmere, maa jeg 
imidlertid nævne, at Peter Andreas Fenger var ble
ven Hovedmanden i en Kirkestrid, der paa en Gang
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gjorde hans Navn kendt udover Landet og gjorde 
ham til en af Hovedlederne for den kristelige Væk
kelse, der i de følgende Aar bredte sig over en stor 
Del af det sydvestlige Sjælland. Under en Vakance 
i Slagelse holdt han der 2. Søndag i Fasten en Prædi- 
den, der vakte megen Forargelse hos Rationalisterne. 
Da han paa en Opfordring i Bastholms vestsjælland
ske Avis om at udgive den i Trykken havde gjort 
dette, blev han angrebet af Bastholm, der ikke uden 
Dygtighed tonede rent og klart rationalistisk Flag, 
ligeledes af Rektor Qvistgaard, Slagelse, o. fl. Ved hans 
Side stillede sig her paa Egnen Grev Holstein-Holstein- 
borg, Skolelærer Rasmus Sørensen i Venslev o. fl. 
Jeg skal ikke her komme nærmere ind paa denne 
saakaldte vestsjællandske Krig, der ofte er beskrevet, 
og som en Del af Dem vel nok vil kende noget til, 
men den satte Dønninger Landet over, fulgtes med 
stor Deltagelse af alle vakte Kristne i Landet og har 
faaet sin Plads i Danmarks Kirkehistorie som et 
mindre Sidestykke til den Kamp mod Rationalismen, 
som Grundtvig 8 Aar i Forvejen havde rejst med 
„Kirkens Genmæle“ . Mod Rasmus Sørensen anlagde 
Bastholm en Injuriesag og fik ham idømt en Bøde. 
P. A. Fenger fik under Fejden flere Gange Lejlighed 
til at gøre smukt Rede for sin lutherske Kristendoms
opfattelse, og han han blev nu ogsaa en af Hoved- 
mændene i Arbejdet for det af Grundtvig rejste Spørgs- 
maal om Sognebaandets Løsning, som der allerede 
blev indgivet Forslag til ved den første Stænder
forsamling i Roskilde 1835, men som jo forøvrigt 
først gennemførtes en Snes Aar efter. P. A. Fenger 
kunde have saa meget mere Grund til at arbejde 
derfor, som der til hans Kirke søgte Folk rundt om
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fra, fra mange forskellige Sogne; men en Hoved
bestanddel i de udensogns Folk synes dog de fra 
Vemmelev og Hemmeshøj at have dannet.

Her havde man efter Provst Lemvigs Afgang i 
1826 faaet en lidet heldig Præst i Peter Rahr Duus. 
Han var født 1775 paa Nordruplund, som hans Fader, 
der var Justitsraad, var Ejer af. Han blev Student 
fra Slagelse Skole og blev 1799 theologisk Kandidat. 
Efter nogle Aars Skolevirksomhed i København, hvor 
han udgav flere Oversættelser af tyske Børnebøger 
til Skolebrug — saaledes en dansk Læsebog, der 
udkom i 4 Oplag, en Kemi for Dilettanter og en 
Lærebog i Mathematik for Begyndere — blev han 
1802 Kapellan i Hyllested, Venslev og Holsteinborg, 
1805 Sognepræst i Skørpinge, senere i Haarslev og 
Tingjellinge og endelig i 1826 i Vemmelev. Han var 
aabenbart en ikke ubegavet Mand, og ved en Bispe- 
visitats i 1832 omtaler Biskoppen ham da ogsaa i 
Embedsbogen som den „velbegavede Lærer Hr. 
Duus“ ; men han var en fuldblods Rationalist og af 
Karakter en saare hidsig og vel tillige noget brutal 
Natur. Da han døde her i 1842, blev det da ogsaa 
et almindeligt Udsagn her i Sognet, som de ældre 
nok ved, at det var „Galden, der var løbet over“ hos 
ham.

Det var ham naturligvis en slem Torn i Øjet, at 
der var adskillige af hans Sognebørn, der søgte over 
til Slotsbjergby Kirke, saa meget mere som hans egne 
Kirker kun var sparsomt besøgte og jævnlig stod 
tomme og Juledag 1835 benyttede han da ogsaa 
Lejligheden til fra Prædikestolen at oplæse en Kancelli
skrivelse af 12. Decbr. s. A., hvori Forordningen fra 
1741 om gudelige Forsamlinger var bleven indskær-
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pet, og han, „advarede sine brave og gudfrygtige 
Sognemænd for de Slanger, der sneg sig om i Folks 
Huse og forførte deres Tjenestefolk til at gaa hele 
Mile bort til Kirke“ . Man ser af Udtrykket „Tjeneste
fo lk“ , at det særlig har været en Del af Ungdommen, 
der har været sat i aandelig Bevægelse. Nogen egent
lig Forsamling var der dog endnu ikke afholdt her 
den Gang; men det varede ikke længe. Nogle af de 
udensogns Folk, der kom i Slotsbjergby Kirke, ytrede 
nemlig overfor Pastor Fenger Ønsket om, at de kunde 
faa en Eftermiddags-Opbyggelse, og Pastor Fenger 
bestemte sig da til — det var i Foraaret 1836 — at 
holde en Forsamling i sit Hus hver anden Søndag 
Eftermiddag, naar der var Eftermiddagstjeneste i Kirken, 
hvor han saa jævnt forklarede Dagens Epistel. 
Men dette førte atter til, at flere af Vemmeleverne 
ønskede at samles med hverandre til fælles Opbyg
gelse ogsaa den Søndag, der ikke var sidst Prædi
ken i Bjergby, og skønt de vel kunde vide, at de 
ikke vilde faa Pastor Duus’ Tilladelse dertil, anmeldte 
de det dog for ham i Overensstemmelse med Forord
ningen, dog vist ikke de første Gange.

Nu var saa Spillet gaaende. Den 12. August t il
skrev Pastor Duus Birkedommeren over Antvorskov 
Birk, der hed Birch og var Justitsraad, at der havde 
været afholdt gudelige Forsamlinger bl. a. hos Hus
mand Hans Hansen paa Vaarby Mark, og Birkedom
meren, der synes at have været en velvillig Mand, 
der nødig vilde gøre mere Staahej ud af en saadan 
Sag end han var strengt nødt til, tilskrev da Sogne
fogderne i Vemmelev og Hemmeshøj „at give Agt 
paa, om deslige Samlinger blev afholdt uden Sogne
præstens Forevidende og uden at denne havde givet
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Tilladelse dertil, og forsaavidt dette maatte være T il
fældet begive sig til Forsamlingen og bortvise de 
deraf, der ikke var Husets Folk, eller, hvis de ikke 
vilde adlyde, anmelde Sagen for Politimesteren“ . T il
lige kaldte Dommeren de Personer, hos hvem For
samlinger til den Tid var afholdne, nemlig Gaard- 
mand Hans Nielsen af Vemmelev og Husmand Hans 
Hansen af Vaarby Mark, for sig og paalagde dem 
for Fremtiden ikke at lade deslige Forsamlinger finde 
Sted hos sig uden Anmeldelse for Sognepræsten.

Desuagtet blev der paany en Søndag hen i Sep
tember, den 18. Septbr., holdt en Forsamling hos 
Hans Hansen, Vaarby Mark, om hvilken imidlertid 
Sognefogden fra Hemmeshøj saa sildig var kommen til 
Kundskab, at han først var kommen til Stede, efter at 
Forsamlingen var hævet, og herover blev der da 1836 
den 22. September optaget Forhør paa Antvorskov 
Birks Kontor i Slagelse. Først fremstaar Husmand 
og Skrædder Hans Hansen af Vaarby Mark og ved- 
gaar, at han tidligere havde faaet det paagældende 
Paalæg. Desuagtet tilstaar han, at der sidste Søn
dag havde været en saadan Samling i hans Hus. — 
Han siger, at han tillige med Husmand Andreas Pe
dersen eller Kirke paa Vemmelev Mark og en Smede
svend Hans Hansen var i Forvejen oppe i Præste- 
gaarden og anmeldte Forsamlingen; men Præsten var 
i Kirke og Anmeldelsen skete derfor for Husjomfruen, 
der lovede at sige det til Præsten, naar han kom hjem. 
Han vidste nok, at Sognepræsten ikke vilde give T il
ladelse og lod det derfor blive ved denne Anmeldelse.

Ved Samlingen, som varede 2 å 3 Timer, var han 
og hans Kone tilstede, samt Husmand Andreas Pe
dersen Kirke paa Vemmelev Mark, Smedesvend Hans
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Hansen, Husmand Hans Pedersen Østed, Sognefoged 
Niels Pedersen, alle af Vemmelev, Husmand Søren 
Rasmussen af Ormslev, Husmand Jens Pedersen paa 
Ormslev Mark, samt hans Tjenestekarl Svend, Hus
mand Niels Hansen af Bjergby, Tjenestekarlen Niels 
Nielsen, tjenende hos Pastor Mau i Haarslev, og Carl 
Møller hos Skolelærer Birch i Haarslev.

Der blev først sunget2 Salmer af Brorsons Salmebog. 
Derefter oplæste Pastor Maus Karl Niels Nielsen en 
Prædiken af Luthers Huspostil, som han paa enkelte 
Steder udlagde eller gav en nærmere Forklaring om, 
og derefter blev til Slutning igen afsunget 2 Salmer 
af Brorsons Salmebog, hvorefter Forsamlingen skiltes. 
Paa Spørgsmaalet, hvordan han vilde tillade dette 
trods den givne Indskærpelse, svarede han, at han 
og de fleste andre i denne Egn havde været sam
men i Kirke i Slotsbjergby, og paa Vejen derfra blev 
de enige om, at de vilde samles hos ham for at op
bygge dem ved Guds Ord, hvilket han ikke ansaa 
for ulovligt, da man lever i et kristent Land og han 
desuden tror, at en saaçlan Samling er hjemlet i de 
kongelige Anordninger. Han vil heller ikke afholde 
sig derfra i Fremtiden. Personerne fra Haarslev var 
først kommen i Besøg hos ham efter at Forsamlin
gen var begyndt, og han vidste intet i Forvejen om 
deres Komme.

Dommeren gentog sin Indskærpelse om ikke at 
lade saadanne Forsamlinger afholde uden Sognepræ
stens Vidende og Samtykke, hvorefter han aftraadte.

Hans Kone, Christiane Krofas, som derefter frem- 
traadte, bekræftede det foregaaende. Hun havde ikke 
hele Tiden været tilstede, da hun havde et lille Barn 
at passe. — Der havde ikke efter Forsamlingen fun-

5
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det nogen Beværtning Sted, kun havde de to fra 
Haarslev og Manden fra Bjergby faaet et Stykke Mad 
at spise, inden de gik.

De to fra Haarslev, Niels Nielsen og Carl Møller, 
blev der 8 Dage efter optaget Forhør over ved Hol
steinborg Politiret. De bekræftede i det hele det fore- 
gaaende. De kendte Hans Hansen fra Helligsamling, 
Som de udtrykker sig, i Venslev og paa Appelsberg, 
en større Gaard i Hyllested Sogn, men var forøvrigt 
først kommen til Hans Østed, som de ogsaa kendte 
fra Helligsamlinger og havde der truffet Hans Han
sen, som de gik med hjem.

Da Forhørsudskriften fra Antvorskov Birk kom 
ind til Sorø Amt, blev der straks af Amtmand Ste- 
mann, der synes at have været adskilligt ivrigere i 
disse Sager end Birkedommeren, under 27. Septbr. 
sendt Anmodning om at optage et særligt Forhør 
over Sognefogden Niels Pedersen, fordi han ikke 
alene ikke har anmeldt den paagældende Forsamling, 
men endog deltaget i den, og hvis han ikke kan give 
tilbørlig Forklaring, da straks at suspendere ham 
og konstituere en anden.

I den Anledning blev der da den 4. Oktober atter 
holdt Forhør ved Antvorskov Birk. Sognefoged Niels 
Pedersen forklarer, at der den paagældende Søndag 
blev sendt Bud til ham fra Jordemoderens Mand, 
Hans Østed, at der var kommen 2 Personer fra 
Haarslev, og at der formentlig vilde blive holdt en 
gudelig Forsamling hos Hans Hansen. Han gik der
hen, da han ventede, at den ene af de ommeldte 
Personer havde en Salmebog til ham, som han havde 
lovet ham. Han siger, at han udtrykkeligt sagde til 
de tilstedeværende, at det var forbudt at holde des-
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lige Samlinger; men da Samlingen alligevel blev holdt, 
saa han sig ikke beføjet til at foretage noget Skridt 
derimod, da Samlingen ikke fandt Sted i hans Sogn 
(Vaarby Mark laa jo i Hemmeshøj Sogn), og han 
blev ved Samlingen og hørte Luthers Prædiken blive 
oplæst og deltog i at afsynge to Salmer. — Han an
fører alene som Undskyldning, at han selv syntes godt 
derom, og at han gerne deltog i saadanne Forsam
linger, naar de ikke var forbudne.

„Han aftraadte derefter, og det Passerede blev 
sluttet“ , hedder det, uden at det synes Birkedomme
ren har fundet Føje til at suspendere. Antagelig har 
Amtmanden imidlertid haft en anden Mening; thi su
spenderet blev han og i hans Sted blev konstitueret 
som Sognefoged Jens Lund Jensen, i hvem det senere 
viste sig, at Præsten havde fundet en villig Budløber. 
Hermed var imidlertid første Akt af Dramaet til Ende, 
der sluttede ret skikkeligt med Advarsel til de paa
gældende og Sognefogdens Suspension. Anden Akt 
skulde blive adskilligt mere tilspidset.

Der gik imidlertid nu nogle Maaneder hen i Stil
hed. Den 19. Januar 1837 var Birkedommeren Gæst 
i Vemmelev Præstegaard, og paa hans Spørgsmaal 
om, hvordan det gik med Forsamlingerne, havde 
Præsten udtrykt sin Tilfredshed med, at der saavidt 
han vidste, nu i lang Tid ikke havde fundet saadanne 
Sted i Pastoratet. Denne Glæde varede dog kun kort; 
thi allerede 3 Dage efter fandt der en Forsamling 
Sted, hvorom Pastor Duus underretter Birkedommeren 
i et Brev af 28. Januar, idet han beder ham om, at 
han vil yde sin „kraftige Bistand“ til at faa dette 
Uvæsen, som han kalder det, standset, „og at alle 
Vedkommende maa blive indstævnede og straffede“ .

S'
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Forsamlingen var bleven holdt hos Hans Østed 
i Vemmelev, og den var bleven ledet af Skolelærer 
Rasmus Sørensen fra Venslev.

I den Anledning blev der da paany optaget For
hør ved Antvorskov Birk den 8. Februar.

Konstitueret Sognefoged Jens Lund Jensen frem
stod først og forklarer, at han i længere Tid ikke 
havde hørt noget om Forsamlinger og derfor mente, 
de var ophørte, indtil han nogle Dage efter den 22. 
blev kaldt op til Sognepræsten Hr. Duus, der havde 
hørt, at en saadan Forsamling var afholdt hos Hans 
Østed. Han havde da henvendt sig til Skrædder Sø
ren Rasmussen af Ormslev, som han vidste hørte til 
denne Sekt (Navnet Sekt var ogsaa brugt i Sogne
præstens Anmeldelse til Birkedommeren), og denne 
fortalte ham aabenhjertig, at Samlingen var bleven 
afholdt og havde varet til Kl. 81 2, og at Skolelærer 
Rasmus Sørensen af Venslev var der og var den, der 
egentlig havde styret Forsamlingen. Han havde og
saa af Søren Rasmussen faaet opgivet, hvem der 
havde overværet Forsamlingen. — En Fortegnelse 
over Deltagerne (ca. 30), som han havde sendt Præ
sten, var fremlagt i Forhøret som Bilag. — 1 Søn
dags skulde der atter have været afholdt en saakaldt 
gudelig Forsamling, men hvormange og hvem der 
havde overværet den, havde han endnu ikke faaet 
nogen Kundskab om.

Derefter fremstod Hans Østed og forklarer, at Søn
dag den 22. Januar kom Skolelærer Rasmus Søren
sen til ham paa Vej til Sæby og efter Aftale imellem 
dem blev der sendt Bud omkring til forskellige i Om
egnen, men ikke udensogns (naar der havde været 
saadanne tilstede, da havde de væsentlig hørt det ved
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Slotsbjergby Kirke, hvor Sørensen havde været, eller 
hørt det af saadanne, som havde været der). Samlingen 
blev ikke meldt for Sognepræsten, da han engang 
har erklæret, at han ikke vilde tilstede saadanne Sam
linger og ytret, at man ikke maatte overløbe ham 
med Begæring derom. — Forsamlingen begyndte Kl. 
3 à 4 og varede til Kl. 81.,. Der blev afsunget 2 
Salmer af Brorsons og Pontoppidans Salmebøger, 
hvorefter Rasmus Sørensen forelæste Stykker af Thi
steds Oversættelse af Luthers Huspostil, samt af det 
nye Testamente og udtolkede enkelte Steder af Testa
mentet, hvorefter der atter blev sunget et Par Salmer. 
Efter Samlingen fik især de, der var længere Vej 
borte fra, en Drik 01 og et lille Stykke Smørrebrød, 
men Brændevin eller deslige blev ikke nydt, og Com- 
parenten fik ikke Betaling af nogen.

I Søndags var der ogsaa holdt en Forsamling, ved 
hvilken en Mand, Jacob Fisker fra Bisserup, var Fore
læser og Udtolker, dog blev der denne Gang ikke 
læst i det nye Testamente, men alene i Luthers Po
stil. — Jacob Fisker og en anden Mand, Jacob Hjul
mand fra Venslev, havde været i Bjergby Kirke om 
Formiddagen, hvor de havde truffet en Del af de sæd
vanlige og aftalt Forsamlingen med dem. Den blev 
bivaanet af en Del af de samme som første Gang, 
dog ikke alle. — Rasmus Sørensen havde ikke væ
ret tilstede; men Comparenten havde hørt, at der i 
Mandags skulde have været en Samling af 100—130 
Personer i Venslev Skole, hvor Rasmus Sørensen 
havde været Forelæser, og hvor ogsaa en Del fra 
Vemmelev havde været tilstede, samt en Skolelærer 
Jensen fra Sæby. — I Anledning af denne Forsam
ling i Venslev Skole, hvor der havde været Deltagere
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fra 20 Kirkesogne, blev Rasmus Sørensen ogsaa se
nere tiltalt.

Til Forhøret var endvidere tilsagt:
Hans Østeds Hustru, Jordemoder Ane Kristine

Østed, som dog havde været borte i en Forretning 
hele Tiden. Hendes Mand havde tilladt Forsamlin
gen, uden at hun havde givet sit Samtykke dertil. 
Fremdeles: Tjenestekarl Svend Olsen hos Husmand 
Jens Pedersen af Ormslev, Tjenestekarl Lars Ras
mussen hos Qmd. Lars Rasmussen paa Ormslev Mark, 
Ane Christensdatter, Tjenestemand Hans Pedersens 
Hustru af Ormslev, Skræder Søren Rasmussen, Orms
lev, Qmd. Hans Andersen, Forlev, sammes Tjeneste
karl Hans Jensen, Skræder Lars Jensen, Forlev, Hus
mand Lars Christensen, Forlev, Suspend. Sognef., 
Gmd. Niels Pedersen, Vemmelev, sammes Tjeneste
pige Karen Christensdatter, Smedesvend Hans Han
sen, Vemmelev, Daniel Hansen og Bodil Hansdatter, 
Hans Østeds Børn i Vemmelev, Husmand Ole Han
sen og Bolsmand Jeppe Pedersen, begge af Stude, 
to Ungkarle, begge med Navnet Niels Hansen, Søn
ner af Husmand Hans Pedersen, Stude Mark, en an
den Husmand Ole Hansen i Stude (den ene af dem 
kaldes ogsaa Ole Hansen Hugger), Husmand Peder 
Hansen, Hemmeshøj, Husmand Andreas Pedersen, 
Hemmeshøj Mark, Skræder Hans Hansen, Vaarby 
Mark, Hans Andreasen, Kristine Hansen og Karen 
Christensdatter, alle i Tjeneste hos Pastor Fenger, 
Slotsbjergby, og endelig Rasmus og Johan Pedersen, 
begge Sønner af Husmand Peder Johansen af Jern
bjerg i Set. Mikkels Sogn.

Alle disse kom efterhaanden i Forhør enkeltvis 
og blev formanet til at sige Sandheden, uden at der



Kristel. Bevægelse i Vetnmelev-Hemmeshøj i Trediverne. 71

dog fremkom andet end hvad Hans Østed havde 
sagt. Ved Holsteinborg Politiret blev der en halv 
Snes Dage efter holdt Forhør over Rasmus Sørensen 
og Jacob Fisker, medens Hjulmand Jacob Hansen 
var syg af Bylder paa Benet Begge bekræftede det 
foregaaende. Det var et Kapitel af Joh.s Evangelium, 
Rasmus Sørensen havde læst. Han var kommen til 
Vemmelev, fordi Venner derfra ofte havde været til 
Forsamling hos ham i Venslev. Resultatet af Forhø
ret blev, at der blev anlagt Sag mod Rasmus Søren
sen, der begyndte ved Antvorskov Birk den 2. Maj, 
medens nogle faa af de troende fra Vemmelev, samt 
Jacob Fisker af Bisserup og Pastor Clausens Karl, 
Niels Nielsen af Gimlinge blev indkaldt for Amtman
den i Sorø og givet en Irettesættelse. Dermed var 
anden Akt af Dramaet til Ende; men 3die var alle
rede godt under Udvikling.

Den 30. April var der nemlig atter en gudelig 
Forsamling, denne Gang hos Gaardmand Hans An
dersen i Forlev. Her var 16 tilstede, nemlig Præstens 
Karl i Gimlinge, Søren Skræder og Bolsmand Jens 
Pedersen, begge af Ormslev, Hans Østed, Vemmelev, 
Skræder Hans Hansen, Vaarbymark, Ole Hansen 
Hugger og Bolsmand Jeppe Pedersen, begge af 
Stude, Bolsmand Hans Pedersens Søn, Jens, Stude 
Mark, Skræder Claus Pedersen i Landsgrav, Skræ- 
derne Lars Jensen og Jens Nielsen, Husmand Peder 
Pedersen, Gaardbestyrer Jørgen Christensen og hans 
to Søstre, Hans Nielsens Enkes Søn, Lars, Husmand 
Lars Christensen og Husmand Peder Larsen, alle af 
Forlev.

Og Dagen efter, en Mandag, den 1. Maj blev der 
atter holdt en Forsamling hos Hans Andersen i For-
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lev, hvor foruden alle de førnævnte af Forlev tillige 
Skolelærer Rasmus Sørensen af Venslev og Niels Pe
dersen og Hans Østed fra Vemmelev var tilstede. 
Denne Forsamling blev ved til Kl. 121 2. At der blev 
holdt en Forsamling allerede Dagen efter den fore- 
gaaende, hang naturligvis sammen med, at Rasmus 
Sørensen var kommen tilstede — han skulde nemlig 
Dagen efter møde for Antvorskov Birk for at mod
tage Saggivelse for hans Andel i de gudelige For
samlinger. Og at den trak saa længe ud, hang sam
men med, dels at han først var kommen dertil om 
Aftenen, og dels at han havde medbragt en mærke
lig Gæst, en Nordmand Elling Eigilsen, en Bonde
karl fra Bergens Stift, der i flere Aar havde rejst rundt 
i sit Fædreland og holdt Forsamlinger og nu havde 
følt sig tilskyndet til at besøge kristne Trosbrødre i 
Danmark. Han var da den 30. April kommen til Ras
mus Sørensen, hvem han kendte fra hans Skrifter fra 
Norge, og fulgte ham nu Dagen efter til Vemmelev. 
Ved Forsamlingen læste Rasmus Sørensen et Kapitel 
af Pauli Breve til Korinterne og lagde dem det paa 
Hjerte, og Elling opmuntrede derpaa alle de tilstede
værende til Bestandighed i Troen paa deres Frelser 
og sluttede med en ydmyg og enfoldig Bøn, som 
underlig rørte og styrkede alles Hjerter. — Da de 
bagefter samtalede noget om Sagsanlæget mod Ras
mus Sørensen, bemærkede Elling, at det jo kunde 
være godt, at en saadan Sag kom for Domstolene, 
hvor der ellers aldrig forhandledes om disse Ting, 
saa fik de da ogsaa noget Guds Ord at høre der, 
og det skader jo heller ikke Guds Rige, at 1 har en 
Præst her, der driver Jer til at søge vor Herre, idet 
han forfølger Jer, fordi I kommer sammen at høre og
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tale om Guds Ord. — Elling Eigilsen fulgte Dagen 
efter Rasmus Sørensen til Slagelse, kom derfra tilbage 
til Vemmeiev og tog Dagen efter over til Fyen, hvor 
han besøgte de opvakte forskellige Steder, og rejste 
derfra til Kristiansfeldt og forskellige Steder i Jylland, 
indtil han 7 Uger efter kom tilbage til Vestsjælland.

De to Møder hos Hans Andersen blev under 3. 
Maj indberettet af Sognefogden til Pastor Duus, der 
lod det gaa videre til Birkedommeren, og ligeledes 
under 16. Maj efter Meddelelse fra Jens Lund ind
beretter, at der paany har været Forsamlinger den 
7. Maj hos Gaardmand Hans Nielsens Enke i Forlev 
og den 15. Maj ligeledes i Forlev. „Saadan Trod
sighed, skriver Præsten, burde dog behandles ret al
vorligt“ . Ved den første havde der dog kun været 
6 tilstede, ved den anden derimod 46, deraf foruden 
Folk fra Forlev, Vemmeiev, Ormslev, Stude, Hem- 
meshøj og Vaarby Mark, hvis Navne jeg nu ikke 
paany skal gengive, 3 fra Slagelse, nemlig Væver Ib
sen, Hattemager Lau og Skomagersvend Mads Han
sen, 6 fra Venslev, 1 fra Gimlinge og et Par fra 
Bjergby.

Der blev nu atter holdt stort Forhør i Slagelse 
ved Antvorskov Birk over Deltagerne. Hans Ander
sen oplyste i Forhøret, at det var gaaet til som tid
ligere. Han mente ikke, at Forordningen forbød det, 
og han troede, at det var bedre, at Folk gik til saa- 
danne Samlinger end til Kroer og Spillehuse. Den 
20. Juni blev der paany holdt Forhør i Anledning af 
Anmeldelse fra konst. Sognefoged Jens Lund om en 
gudelig Forsamling, der paany var afholdt hos Hans 
Andersen. Hans Andersen havde forøvrigt selv sagt 
til Jens Lund, som man ikke syntes at have nogen
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særlig stor Respekt for, at der havde været holdt 
Forsamling hos ham d. 11. og givet ham en Forteg
nelse over Deltagerne, ialt 13. Paa Spørgsmaalet, 
hvorfor Hans Andersen vedblev at tilstede saa- 
danne Forsamlinger i sit Hus, da han dog var 
bleven advaret derimod, svarede han frimodigt „at 
han ikke syntes, at han kan nægte Folk at være i 
hans Hus, imedens de læser og synger Guds Ord, 
og han kan ej heller afstaa fra i Fremtiden at lade 
saadanne Forsamlinger afholde hos sig“ .

Ved dette Forhørsstævne den 20. Juni for Ant
vorskov Birk forefaldt der et interessant Mellemspil. 
Den førnævnte Nordmand Elling Eigilsen havde ef
ter sin Tilbagekomst til Vestsjælland deltaget i en 
Del gudelige Forsamlinger i Holsteinborg og holdt 
ogsaa efter Grevinde Holsteins Ønske en Forsamling 
hos hende den 19. Juni. Dette fortalte hun selv samme 
Dag Grevskabets Birkedommer, der da maatte oplyse, 
at der var udgaaet Ordre fra Antvorskov Birk til at 
anholde ham og føre ham dertil paa Grund af den 
Forsamling, han havde deltaget i hos Hans Andersen 
i Forlev den 1. Maj. Han blev da næste Dag ført 
til Antvorskov, ledsaget af Rasmus Sørensen, og ef
ter et Par Timers Forhør blev han ført i Arrest. „Det 
havde jeg ikke tænkt,“ sagde Elling, „at Vor Herre 
agtede mig værdig til at lide Fængsel og Baand for 
hans Navns Bekendelses Skyld“ , og da han kom ud 
paa Raadstuegangen, hvor de Folk fra Vemmelev 
stod, der samme Dag var stævnet i Forhør, tillige 
med Rasmus Sørensen, og gik midt igennem Flokken, 
sagde han: „Værer trøstige og glade, Brødre i Her
ren! Han, som er med os, er større end han, der 
er med dem!“ — Sørensen rejste saa straks til Kor-
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sør, hvor Grevinde Holstein var rejst ned for at hilse 
paa Prinsen og Prinsessen (senere Kristian VIII og 
Caroline Amalie) ved deres Ankomst til Sjælland, og 
fortalte hende, hvad der var sket. Him fortalte det 
atter til Prinsessen og næste Dag, da hun kom med 
Prinsessen til Slagelse, blev Nordmanden paa Grev
indens Kaution straks løsladt og fulgte hende til Hol
steinborg.

Rasmus Sørensen kom om Aftenen fra Korsør til 
Vemmelev, hvor de, som havde været til Forhør, nu 
var kommen hjem. De fortalte om Elling, at han 
først var bleven sat ind til 2 Arrestanter, men da 
han straks havde begyndt at tale Guds Ord for dem, 
var han bleven ført hen i et andet Rum til andre 
Arrestanter, hvor han gjorde ligesaa, og om Aftenen 
var han kommen i et tredie Rum. — Næste Morgen 
bad en Del af Fangerne Arrestforvareren, om de 
maatte komme sammen i et af de største Fængsels
rum, og der faa den arresterede Nordmand til at 
prædike for dem, hvilket dog ikke blev tilladt.

Ved Siden af det tidligere Sagsanlæg mod Skole
lærer Rasmus Sørensen, blev der nu i Henhold til 
Amtets Skrivelse af 21. Juli anlagt Sag mod Gaard- 
mand Hans Nielsens Enke, Ane Jensdatter af Forlev, 
samt Gaardmand Hans Andersen, for at have tilste
det saadanne Forsamlinger i deres Huse, og mod 
Hans Østed i Vemmelev og Søren Rasmussen, Orms
lev, for at have været Forelæsere ved dem, idet de 
gentagne Gange havde oplæst en Prædiken og holdt 
en kort Bøn.

De anklagede besvarede Sagsanlæget med under 
5. August at indgive en Klage over Præsten og Øv
righedens Fremgangsmaade i det hele til Hs. Majestæt
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Kongen. Den var ført i Pennen af Rasmus Søren
sen, og herfor blev han senere ved Skelskør Herreds
ting idømt en Mulkt af 10 Rdlr., foruden 7 i Om
kostninger, medens Klagens Indhold ikke kom til Paa- 
kendelse ved denne Retssag. I Klagen hedder det 
bl. a. „Vi har ellers indgivet en Klage over vor Præst, 
Hr. Duus, til hans Provst og Biskop over hans For
hold imod os og over hans forargelige slette For
hold og Embedsovertrædelse og Embedsforsømmelse 
i mange Stykker; men det lader dog endnu til, at 
der bare skal holdes med ham i alt, hvad ondt han 
lyster at gøre, selv naar han truer at gøre ondt mod 
Folk, og naar han befaler eller formaner vor Sogne
foged til at banke eller prygle Folk, som han uden 
Skyld er vred paa, eller han selv slaar Folk uden 
Skyld i Næse og Mund, eller ser efter Kæp og Stok 
til at prygle Folk med“ . Man ser, at det er særlig 
hans ubændige Hidsighed, der drages frem i Klagen.

Ogsaa paa anden Maade søgte man at holde Præ
sten til at gøre sin Pligt. Han havde, som adskillige 
rationalistiske Præster, forandret ved Daabspagten og 
spurgte bl. a. i Stedet for „Forsager du Djævelen“ , 
„Forsager du alle syndige Lyster og onde Tilbøje
ligheder“ . Da nu nogle forlangte en rigtig Kristen- 
Daab, spurgte han dem, om de ogsaa var af de Folk, 
der vilde have Djævelen med ved Daaben. Paa Sva
ret, at de vilde have Djævelen med til at forsages 
ved deres Børns Daabspagt, turde han da heller ikke 
andet end døbe Børnene rigtig efter Ritualet.

Den 12. August var der paany Forhør ved Ant
vorskov Birk efter Anmeldelse af Jens Lund for en 
Forsamling hos Hans Østed den 6. August, men 
imidlertid gik Sagen sin Gang. Der blev vekslet
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lange Indlæg, der fylder adskillige tykke Protokoller, 
og Dommen faldt den 12. Oktober. Rasmus Søren
sen blev idømt en Mulkt af 100 Rdlr., Hans Østed 
25, Hans Andersen og Hans Nielsens Enke hver 15 
og Søren Rasmussen 10 Rdlr. Denne Dom blev ap
pelleret til Overretten, hvor Bøderne blev meget be
tydeligt nedsatte, idet Rasmus Sørensen kun blev 
idømt 30 Rdlr., Hans Østed 10 og de andre hver 5 
Rdlr. til Sorø Amts Fattigkasse. Desuden maatte de 
betale Omkostningerne, Sørensen med 1 de andre 
med hver 1 Ved Underretten var meddelt Pastor 
Duus Mortifikation paa nogle mod ham fremførte, 
formentlig fornærmelige Udtalelser; men Overretten 
fandt ikke, at de kunde tages under Paakendelse un
der nærværende Sag. Hvorvidt der senere er kom
men mere ud deraf ved jeg ikke; jeg antager det 
ikke; men da Biskop Mynster i 1839 holder Visitats, 
er der ikke gjort nogen Bemærkning om den „vær
dige“ Lærer, men blot udtalt et Ønske om, at Gud 
vil „skænke Ordets Tjener Kraft til at fuldføre sin 
Tjeneste“ .

Med 1837 og Overrettens Dom Aaret efter havde 
Forfølgelserne mod de gudelige Forsamlinger her i 
Vestsjælland kulmineret, selv om de først helt stand
sede Landet over ved Kristian VIIIs Tronbestigelse 
et Par Aar efter. Den milde Dom gav da heller ikke, 
skulde man synes, Pastor Duus, hvis Navn har fun
det sin Plads i Kirkens Aarbøger som en af de vær
ste Forfølgere af de gudelige Forsamlinger, nogen 
Anledning til at fortsætte. Underligt er det at tænke 
sig, at det kun er 80 Aar siden sligt fandt Sted, saa 
Børn af nogle af de Folk, som var Deltagere i eller 
Hovedmænd ved disse Begivenheder, endnu lever og
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færdes iblandt os, ja er tilstede her i Aften, hvor jeg 
har fortalt derom. Man kan ikke have andet, synes 
jeg, end dyb Sympathi med dem, der ikke blot blev 
forfulgt saaledes af deres overordnede, men derved 
ogsaa blev Genstand for Spot og Drilleri fra Med
beboeres Side — særlig skal Stævningsmændene til 
Tider have baaret sig ret tølperagtigt ad — ja have 
Sympathi med dem, ikke blot fra et almindeligt fri
sindet, men ogsaa fra et kristeligt Standpunkt. Lad 
der end have blandet sig nogen Trodsighed og i det 
hele noget menneskeligt ind i deres Optræden, bag
ved laa dog sikkert hos mange af dem en dyb Be
kymring for og et levende Ønske om deres Sjæles 
Frelse, saaledes som vi altid maa ønske og bede om, 
at det maa være levende i dem, der vil høre Vor
herres Menighed til. Det gør da ogsaa, at jeg har 
fundet det paa sin Plads at drage det frem ikke blot 
som en almindelig kirkehistorisk Skildring til Oplys
ning om Fortids aandelige Kaar, men drage det frem 
ved et Menighedsmøde her i Vetnmelev og Hemmes- 
høj og dermed sætte en Streg under, hvad vi syn
ger:

Guds Ord, det er vort Arvegods, 
det skat vort A fkom s være:
Gud giv os i vor Grav den Ros, 
vi holdt det højt i Ære: 
det er vor Hjælp i Nød, 
vor Trøst i Liv og Død;
O. Gud i hvor det gaar, 
lad dog, mens Verden staar, 
det i vor Æ t nedarves.


