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Magister Didrik Grubbe
Af Erling Petersen
"Det dyrebcl!'e Jes11 nc1vn
er sjcele11s faste slot og hc1v11,
hvorhe11 mcm lober i sin nod
og finder hjælp i liv og dod.
Seerdeles i den sidste st11nd
mod dødens sov11 og lange blund,
11,!r vi skc1l 11d af verden gel
til grctl'ens h11l og or111evrcl."
Didrik Grnbbe.

Der har gennem tiderne været ikke så få betydelige præster
i Kvislemark-Fuirendal sogne. Det var navnlig tilfældet i det
1 7. århundrede, hvor den ene lærde præst afløste den anden.
- I årene 1608-22 betjentes embedet således af Povl Jensen
Kolding, en lærd forfatter og filolog, der blev provst i Øster
Flakkebjerg herred. Han blev forflyttet til Herlufsholm og
afløstes af slotsprædikanten på Frederiksborg, Frederik Andersen Klyne, der var søn af en bekendt rådmand og købmand
i Ribe, og som senere blev magister og herredsprovst. Det
var i hans embedstid, at Vindingegaards ejer, Gunde Rosenkrantz, fik det mageskifte i stand, hvorved præstegård og
degnestavn blev flyttet fra Vindinge til det lille annekssogn
Kvislemark, mens den jord, der hidtil havde tilhørt præst og
degn, blev lagt ind under hovedgården. Frederik Klyne fik
165 5 sin ældste søn Anders til kapellan, og han arvede 2 år
senere ved faderens død kaldet, som han varetog til 1686, da
han selv afgik ved døden. På det tidspunkt var hans ældste
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søn Frederik lige blevet student og derfor uden mulighed for
at blive hans efterfølger. I stedet kaldedes magister Didrik
Grubbe, hvis levned her skal fortælles:
Didrik Larsen Grubbe var ikke - hvad efternavnet kunne
tyde på - af adelig herkomst. Han, der blev døbt den 23.
marts 1656, var søn af en skræder og altså af særdeles jævn
oprindelse. Han var, ifølge en nu forsvunden mindetavle i
Boeslunde kirke, "den ærlige og velagtbare dannemand Lauritz Andersen, indvåner i Store Hedinge, og den dydige matrone Anna Pedersdatter, deres ægtesengs grøde". Det er
uvist, hvor han har sit efternavn fra, men der levede på den
tid, da han blev født, en adelig frue, Karen Grubbe, i Store
Hedinge, og en mulig forbindelse mellem hende og hans
forældre kan have givet ham anledning til at antage navnet.
Der har dog sikkert ikke bestået noget slægtskab med adelsfamilien Grubbe eller andre familier af samme navn.
Om hans barndom vides intet. Men han var et lyst hoved
og kom derfor til at gå i latinskole. Muligvis har han indsuget
den første lærdom i sin fødebys skole, men da den var af et
ret beskedent omfang - den havde kun een lektie og kom
derfor aldrig til at dimittere til universitetet - sendtes han til
latinskolen i Køge; den var større og bedre og havde det fornødne antal klasser, og herfra blev han 1678 i en alder af 22
år dimitteret til universitetet, hvor han den 19. juli blev indskrevet under navnet Dietericus Laurentii Grubbe.
Samtidig med at han passede sine universitetsstudier, underviste han unge adelspersoner ,og efter at han havde fuldendt sine studier, vel omkring 1680, blev han ansat som huslærer hos en af rigets store mænd, vicekansler Holger Vind
til Harrestedgaard. Denne ejede desuden Gjeddesdal, som
han selv havde oprettet, og nogle ejendomme i København, og
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hans familie har sikkert undertiden skiftet opholdssted, men
boede den meste tid på Harrested, som derved blev den unge
huslærers faste bopæl, mens han øvede sin lærergerning.
Han nøjedes dog ikke med at undervise sine elever, men
fortsatte i ledige stunder sine lærde sysler og var ofte optaget
af at digte. Det var mest salmer, han skrev, og i 1684 lod han
sin salmesamling "Sjælens åndelige harpeklangs 1. part" gå
i trykken. Den var tilegnet hans elever, der året i forvejen
var blevet faderløse.
I 1686 tog han magistergraden, og samme år blev han af
sal. baron Didrik Fuirens enke, fru Margrethe Elers, ved lodtrækning kaldet til præst for K vislemark og Fuirendals menigheder. Han tiltrådte dog ikke embedet lige straks, thi
ifølge dagbogsoptegnelser fra forgængerens ældste søn "sang"
han sin første messe i Fuirendal kirke den 22. september
1687. Senere - i 1689 - blev han viceprovst i herredet og
fik titel af konsistorialassessor.
Didrik Grubbes forfremmelse og hans afrejse til Kvislemark var dog ikke ensbetydende med, at han mistede forbindelsen med Harrestedgaard og sine kære elever, hvoraf en,
som det vil ses, blev ham endog særdeles kær. Det er ganske
øjensynligt, at den adelige familie holdt meget af ham og
gerne så ham hos sig. Umiddelbart efter at han havde slået
sig ned i Kvislemark præstegård, modtog han fra Holger
Vinds enke, fru Margrethe Gjedde, et brev, hvori hun skriver, at hun takker for hver dag, han var hos hende, "som jeg
ikke mundtlig kunne gøre for vemodighed. Vorherre velsigne Eder og give Eder kraft og styrke til Eders besværlige
kald, at I må leve og fremme Guds ære i mange år".
Kanslerinden satte pris på at have Didrik Grubbe i sm
nærhed og inviterede ham ofte til sig. I et udateret brev fra
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Sorø Amt 1963

J\f ct i is I er Di rir i k G r 11 hh e

tiden 1687-90 skrev hun således: "På mandag stævner vi
magister Didrik med en kane, og i morgen venter vi, at han
skal komme med vogn til middag". Den 8. marts 1690 hed
det :"Det er mig kært, at I vil komme hid i morgen".
Men Didrik Grubbe stod også i stadig forbindelse med sine
tidligere elever. Den 9. august 1690 skrev fru Margrethe og

J\Iarve1he Gjedde

0 qo6). Maleri på Leclreborg.

takkede ham, fordi han skrev hendes børn så flittigt til, og
i et udateret brev bragte hun ham en hilsen "fra jomfruen"!
Denne jomfru var hendes datter, Anne Elisabeth Vind,
der den 9. oktober 1666 kom til verden på Næsbyholm. Hun
havde som fjortenårig fået den 10 år ældre studiosus til lærer
og informator, og som tiden gik, udviklede der sig et nært
og fortroligt forhold imellem de to, ja, så gode venner blev
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de, at den unge adelsdame, der vel havde alle muligheder
for at blive standsmæssigt gift, besluttede sig til at dele kår
med den mand, hun holdt af, selvom hun derved nødsagedes
til at give afkald på herregårdslivets tryghed. Men da hun
meddelte sin moder denne beslutning, blev hun afvist.
Siden drøftede hun sagen med sin hjerteven, der flere
gange i sommeren og efterhøsten 1690 besøgte hende og
hendes søstre på Gjeddesdal, når fruen var fraværende. Under disse møder aftalte de formentlig, hvordan de skulle nå
deres mål på trods af hendes fru moders modstand, og med
det for øje skrev jomfruen den 24. september 1690 til kongen
og anmodede om at måtte være sin egen værge, hvilket blev
allernådigst bevilget under 27. september. En fornyet henvendelse til majestæten resulterede i, at denne i skrivelse af
4. oktober bevilgede, "at magister Didrik Grubbe, sognepræst
til Fuirendal og Kvislemark sogne og viceprovst til Øster
Flakkebjerg herred her i vort land Sjælland, og Anne Elisabeth
Vind, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen hjemme i huset sammenvies, når den påbudne accise
efter consumptionsforordningen er bleven betalt, og ellers
intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre".
Med disse to bevillinger i hænde skred de to, den adelige
jomfru og den velærværdige præst, så til handling.
Mandag den 6. oktober 1690 forsvandt Anne Elisabeth
Vind fra sin fædrene gårds enemærker og kørte til Kvislemark,
hvor hun i en af præstegårdens stuer blev viet til Didrik
Grubbe. Vielsen blev foretaget af herredsprovsten, magister
Povl Munchgaard fra Herlufsholm, og overværet af præsten
i Haarslev, hr. Peder Winther, og hans degn, Niels Bisgaard,
degnen i Kvislemark, Peder Caspersen Muller, og hans hustru,
magister Quirinus Kruck, brudgommens søster, Mette Lars18
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datter sal. Hans Cortes, og nogle bønderfolk. - Bønderne var
ellers af deres oldermand kaldt sammen med byhornet, fordi
de i fællig skulle til skovs og hugge ved til kulmilerne, men
netop som de stod og skulle gå, kom en af præstens karle og
stævnede dem til præstegården, hvor de til stor overraskelse
for dem selv kom til bryllup og blev trakteret med både øl
og mad.
Lige så overrasket blev nok kusken fra Harrested, Jep
Jensen, som den dag af ridefogeden, Christen Danholm, var
blevet sendt til K vislemark med en besked til Christen Pedersen, der var fæster under Harrestedgaard. Denne, der selv
havde været til bryllup, sagde til Jep, at magister Didrik
gerne ville tale med ham. Jep begav sig så hen i præstegården,
og her traf han først præstens søster, Mette, der sagde: "Ved
I ikke, at min broder er viet til kanslerindens datter? Hvordan
mener I, hun vil have det, når hun det spørger?" - Det kunne
Jep jo intet vide om, men da han kom ind til Didrik Grubbe,
kom denne og jomfruen hen til ham og bad ham hilse fruen
og sige, at det havde behaget Gud og kongen, at han var
blevet viet til hendes datter i dag, og at det var provsten, der
havde viet dem tilsammen.
Med den besked red Jep Jensen hjem til Harrestedgaard,
og da han kom til gården, så han to af fru Margrethes andre
døtre, Sophie Amalie og Charlotte Amalie, der gik sammen
med et par af gårdens piger og ledte efter deres forsvundne søster ved en park (fiskedam) bag laden, og til dem fortalte han,
hvad for en hilsen, han havde at bringe deres moder.
Det siger sig selv, at Anne Elisabeths moder blev ude af
sig selv, da hun hørte om datterens giftermål, og hun sendte
Didrik Grubbe et harmdirrende brev, der havde følgende ordlyd:
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"Såsom Anne Elisabeth, for 8 dage siden mit barn, men nu et
ulydigt, ulykkeligt og for mig et bedrøvet barn, haver nu sidst forleden mandag, som var den 6. oktober, ikke alene selv stjålet sig af
mit hus til den forræder, uden nogen tid min vilje eller den ringeste
vidneskab (viden) tvært imod det, hun 4 dage tilforn højt forsvor,
hun det aldrig skulle gore, og aldrig havde været enten i hans tanke
eller hendes, langt mindre gore det, men endog taget med sig mine
store ejende perler, som jeg bar om min hals, så og mine diamantknapper, som hende kun som et lydigt barn var lånt og aldrig givet,
som hun vel selv er bevidst; meget mindre hun nu burde at have
taget det med sig, nu hun vidste, hvor hojt hun havde såret mit
hjerte og mine lemmer, som aldrig kommer til rette, før min Gud,
som haver tilladt mig denne ulykke og roveri at skulle påkomme,
igen vil forbarme sig over mig, hvorfor jeg nu haver sendt min fuldmægtig tillige med tvende mænd, som dette ovenskrevne, nemlig
mine store ejende perler om halsen og de diamantsknapper, skulle
annamme, og om der begæres kvittering, det da at give. Resten af
hendes klæder og toj, som hun og haver så godt som udstjålet til at
føre det bort, må hun beholde, s;l.som jeg håber, at Guds og kongens
retfærdighed er så stor at give mig tornøjelse både for det og alt
andet, som mig herved er sket; hvad herpå svares enten mundtligt
eller skriftligt, skal de enten se! v tegne herpå eller min udskikkede
fuldmægtig og de tvende mænd herpå lader tegne, hvorpå heraf min
kopi under min hånd medfølger, om de den begærer.
J\ctum Harrestedgaard, den 10. oktober anno 1690.
Sal. hr. Holger Vinds
Margrethe Gjedde.

Didrik Grubbe svarede tre dage senere: "Kongens lov gør
os alle nok, ved den kan fornøjelsen søges, om nogen uret er
sket, dog ville jeg helst i ydmyghed ønske, at fru kanslerinden
ville gå ind i sin samvittighed og ikke bedrøve os tungere,
hvilket jeg forgangen uge hver dag fast har suppliceret om og
endnu hjerteligen anbeder som den, der er hendes velbårenheds ydmyge tjener".
20
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Som det fremgår af dette svar, havde magister Didrik
straks efter brylluppet søgt at besværge den nådige frues
vrede. Allerede den 7. oktober sendte han det første af sted,
og i et brev af 8. oktober skrev han: "Gud give, fruen ville
være så from og trøste mig med et gunstigt svar". - Dagen
efter igen sendte han et nyt brev, hvori han under post skrip-

HarresJed, se/ frc1 ves/

tum skrev: "Jeg havde vel nogen rar fersk fisk i dag, som
jeg efter ydmygst respekt ville sendt fruen, men jeg frygter,
at hun skulle være så vred, at hun skulle gjort mig den spot
og sendt dem tilbage igen. Gud velsigne fruen''.
Den Hl. oktober, samme dag som fru Margrethe skrev sit
vrede brev til magisteren, prøvede Anne Elisabeth i et meget
langt brev at afvende moderens vrede og skrev som indledning: "Gud ved, hvorledes mit hjerte er; dog jeg, som med
min vilje aldrig har fortjent nogens vrede, må nu frygte og
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sørge for min moders vrede; det smerter mig nok, ja, i mit
inderste, at jeg nogen sinde skulle forårsage min gode moder
nogen fortrydelse, hvilket og nu er et skår i min fornøjelse."
Hun gjorde derpå gældende, at "Gud havde således forbundet mit hjerte til min kæreste, at jeg hellere ville lide
døden og al anden pine, der kunne være, end forandre mit
forsæt; det var efter Guds forsyn, og min moder ved også,
hvor mange gange og på hvor mangfoldige måder min kæreste tit og ofte fremsatte vores vilje, men hvad svar der
fulgte, ved Gud bedst, og min moder sig det også meget vel
kan erindre", og hun sluttede brevet med at bede moderen
anse hende for det, hun var, "nemlig min højtærede hjerteallerkæreste moders lydigste og til døden tjenstfærdigste datter og tjenerinde".
Den "nådige fru moder" ville dog intet høre. Først og
fremmest ønskede hun at få opklaret, hvordan alt var gået til
den dag, da datteren drog hjemmefra, og lod derfor sin ridefoged, Christen Danholm, udfærdige en skrivelse, der med
14 dages varsel stævnede hendes datter og svigersøn til Harrested birketing for at høre og svare til de vidnesbyrd, som blev
ført frem. Stævningen afsendtes den 11. november 1690, og
den 25. november mødte en række af godsets bønder og
gårdens folk på birketinget for at vidne om Anne Elisabeths
"afvigelse fra Harrestedgaard ''. I dommersædet sad birkefogeden Peder Andersen til Haldagergaard og ved hans side
birkeskriveren Anders Thøgersen fra Kyse.
Som første vidne mødte ladefogeden, Niels Jensen, der
fortalte, at han den dag, da jomfruen undveg, så, at der
havde været en vogn bag Harrestedgaards have, og i gærdet,
der var lavet af enebærstaver, var disse trykket til side, så
der var fremkommet en åbning. Vognen var vendt ved dette
22
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sted og kørt op ad marken, hvor der ellers ikke var færdsel
for nogen. Men hvis vogn det var, vidste han ikke, eftersom
han ikke havde set den.
Derpå fremkom staldkarlen Peder Volmersen og "vandt",
at mandagen den 6. oktober da så han ungefær mellem klokken 9 og 10, at jomfruen gik ud af gården og ud af porten
og havde sin daglige "slopraack" på, og siden kom hun ikke
igen.
Det fyldigste vidneudsagn kom fra Karen Jacobsdatter, der
tjente på Harrestedgaard. Hun fortalte, at nogle dage førend
jomfruen sidste gang rejste fra Gjeddesdal til Harrested, da
var magister Didrik nogle gange på Gjeddesdal hos jomfruen,
og engang, han kom fra København om aftenen, da det mørknede, så hun ham komme ind fra haven og ind gennem et
vindue og ind i sengekammeret, hvor alle jomfruerne og hun
var tilsammen, og var han ungefær der en times tid, og mens
han var der, var de alle til stede, og han sad hos jomfruerne
ved skorstenen, og da han gik bort, gik han bag ud af haven
igen. - Videre berettede Karen, at lørdagen før brylluppet
var jomfruens tøj og klæder på gården i hendes kammer,
forvaret i et skrin og to kufferter, men om mandagen var det
borte; hun vidste dog ikke, hvordan det var kommet derfra,
skønt hun vidste, at magister Didriks kusk Jørgen havde
været på Harrestedgaard søndag aften i mørkningen. Hun så
ham ikke tale med nogen, men havde kun set ham gå om i
ladegården. Hun vidste vel, at samme Jørgen og hendes egen
broder Holger, som også var karl hos præsten, jævnlig var
gået med budskaber mellem denne og jomfruen, og havde
også hørt sige, men ikke set, at jomfruens gods var blevet
hentet med præstens vogn. Om mandagen havde hun kun set
jomfruen gå bort i sin daglige "sloprock".
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Næste vidne var gårdens tærsker Christen, hvis vidnesbyrd
var lige så magert, som Karens var fedt. Han havde intet
set selv og kunne kun fortælle, hvad han havde hørt andre
sige.
Laurids Nielsen og hans kone, der hed Valborg, havde set
præstens Jørgen komme kørende hen imod byen på denne side
"Stumpersbro", men de så ikke, hvor han blev af, eftersom
de havde nok med at tage vare på deres egen gerning.
Karen Olufsdatter fra Havnskov, som også var tilsagt,
mødte ikke, eftersom hun den dag var syg og sengeliggende,
men sendte i stedet sin mand Peder Rasmussen, der fortalte,
at hans kone, da hun hin mandag gik i haven, havde set "en
vogn med to sorte bæster for og tre hawer;'') på, hvorudi sad
en person udi klæder indsvøbt", men hvem det var, vidste
hun ikke, hun havde kun set, at vognen kom fra Harrested,
og at det var nogen tid før middag.
Nu kom Jep Jensen og berettede om sin tur til Kvislemark,
og han efterfulgtes af Christen Pedersen, kanslerindens fæstebonde i K vislemark, der sagde, at han den mandag var i
marken for at pløje, og da så han op på formiddagen, at der
kom en vogn jagende fra Harrestcdgaard og kørte til Kvislemark; der var to sorte heste for, og i vognen var der en foruden kusken, men han kunne ikke se, hvem det var.
De fleste af vidnerne var stævnet til tinge, men Jep og
Christen var mødt uden kald og varsel. Det samme var tilfældet med en fremmed karl, der hed Jens Gregoriussen, der
var i tjeneste hos Jens Luft i Kildebrønde. Han mødte af
egen tilskyndelse og vidnede, at da han nu i efterhøst tjente
*) Hawer er i sydsjællandsk dialekt vognfjæle af brædder eller lægter
med mellemrum, brugtes på høstvogne.
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bos ladefogeden Peder Nielsen, som boede i sit hus uden for
Gjeddesdal, da en aften ungefær 8 :dage førend jomfruen
sidste gang rejste derfra og til Harrested, så han, magister
Didrik kom gående og havde en karl hos sig med en bøsse
og gik fra huset, hvor Peder Nielsen boede, og ind på Gjed~
desdal. Men hvor de siden blev af, vidste han ikke.
Tre uger senere, den 12. december, blev der udtaget tingsvidne fra Fuirendal birketing. Birkefogeden her var Morten
Hess fra Haarslev og birkeskriveren Anders Andersen fra
Førslev. Ved denne lej lighed mødte tre karle og tre piger,
som alle tjente hos magister Didrik, og samtlige bymænd fra
Kvislemark. De fortalte alle, at de på forhånd intet havde
kendt til deres præsts giftermålsplaner. Blandt de indkaldte
var også Johan Jensen Stiibolt, der boede i Sandved. Han
omtales altid i kirkebogen som Johan Skiøtte, og var måske
skytte på Fuirendal. Han mødte imidlertid ikke, men "fremskickede en skriftlig missive", hvori han undskyldte sin udeblivelse med, at han intet vidste af noget af det, som han i
denne sag var kaldet for.
Med disse to tingsvidner i hænde tog fru Margrethe nu
det næste skridt i sagen. Hun skrev til kongen og klagede
over magister Didrik, fordi han efter hendes mening havde
forlokket og bortført Anne Elisabeth, og over provsten, fordi
han havde foretaget vielsen, og i januar 1691 nedsattes en
kommission bestående af Otto Krabbe til Holmegaard og
biskoppen over Sjællands stift, dr. Hans Bagger, der fik til
opgave at undersøge og mægle i den strid, som var opstået
mellem fru Margrethe og hendes svigersøn.
Inden sagen blev taget op af kommissionen, forsøgte Didrik
Grubbe og Anne Elisabeth endnu engang at formilde kansler25
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inden, til hvem de den 24. januar skrev hver sit nytårsbrev.
I magisterens brev hed det bl. a.:
"Jeg er ligesom bonden, der sår på håbet, da han ikke ved, hvad
nytte han får af sit arbejde. Jeg har skrevet mange gange, men hidtil
har min gerning i dette fald været mislykket, håber dog, den næst
Guds hjælp engang lykkes. Jeg havde en hel hob at skrive, meget
mere at tale, men jeg må og vil gerne oppebie Guds time, da hendes
velbårenhed vil gunstigst give mig en ønskelig frihed til den lykkelighed, så skal hun fornemme, at det har sig langt anderledes, end
hende er og bliver forebragt. Denne sinde vil jeg ikkun aflægge
min ydmygeste pligt og ved dette nye års indtrædelse ønske hende
den treenige Guds nådige bistand, trøst og husvalelse, at som hun
nu begynder et nyt år, hun og måtte blive et nyt menneske, et nyt
kreatur*) i Christi forsyn i hendes sinds ånd til at kende, hvilken
der er Guds gode, fuldkomne og velbehagelige vilje, så er jeg vis på,
hun igen begynder at blive d en gunstig, der, næst ydmyg rekommandation, i al respekt og retsindighed forbliver hendes velbårenheds
ydmygeste og lydigste tjener og trofaste forbeder."

Hans hustrus brev, der her gengives in extenso, havde følgende ordlyd:
"Højtærede, hjerte allerkæreste fru moder!
At jeg så længe ikke har skrevet min kære moder til, har den store
svaghed, som kontinuerede i ni uger, forvoldet, men nu jeg mod
manges tanker og ønsker er bleven, Gud være æret, karsk igen, byder
den respekt, som jeg er skyldig til at bære til min dydigste fru moder,
mig at skrive i den forhåbning, hun dog nu ikke længer hader sit
eget barn. Jeg tror vel, at dersom alting blev ret overvejet, min gode
fru moder da ikke skulle finde nogen billig årsag til at ville mig noget
ondt, såsom hun selv ved, jeg frem for nogen af alle hendes børn
har elsket og æret hende af mit inderste hjerte og endnu vil lægge
vind på det samme til min dødedag, så kan de andre gøre imod mig,
som de synes, de engang for Gud kan forsvare. Imidlertid skal det
*) Skabning.
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være mig en føje ting at bære tålmodeligen deres løgnagtige beskyldninger og domme, thi derved, Gud ske lov, betager de mig slet
intet. Jeg ville vel besvære min allerkæreste fru moder med længere
tale, men fordi jeg frygter, den på det sted skulle forårsage større
mishag, vil jeg afbryde og ønske min gode fru moder et glædeligt
og lykkeligt nytår til timelig og evig velstand og derfor kærligst
bede, min gode fru moder ville dog ej aldeles forglemme den, der
i al ærbødighed til døden forbliver min allerkæreste fru moders lydigste datter og tjenerinde.
Anne Elisabeth Vind."

Brevene viste sig dog at være virkningsløse, og kort efter
skrev Otto Krabbe til fru Margrethe og bad hende give møde
i hans hus i København den 18. marts for der at efterforske,
hvorledes alt var gået til. Desuden indkaldtes de tre anklagede,
Didrik Grubbe, hans hustru og provsten Povl Munchgaard.
Til at føre sagen havde fruen antaget en af landets dygtigste
prokuratorer, den norskfødte Reinhold Wordemann, der 1684
havde nedsat sig i København; han nævnes af eftertiden som
den, "der har indført for retten den store vidtløftighed i sagernes procederen". Han havde i 1689 været aktor i den
store sag mod den vestindiske guvernør, Gabriel Milan.
Didrik Grubbes prokurator var dog også af format. Det
var den "i dansk tungemål meget veltalende højesteretsprokurator", Brostrup Albertin, der var meget søgt, så søgt, at det
nogle år senere hed sig, at der ikke var brug for flere prokuratorer, fordi folk, så længe de kunne få Brostrup Albertin og
Bertel Biørnsen, ikke ville have andre.
Det var ikke første gang, disse to mænd stod over for hinanden. Albertin havde i 1689 ført sagen mod guvernør i
Ostindien, Axel Juel, der havde Wordemann som forsvarer.
Under denne sag var de begge blevet irettesat af retten for
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deres "ubeviselige beskyldninger, ærerørige ord og uforsvarlige irettelæggelser" og idømt bøder derfor.
Ved mødet den 18. marts lagde Wordemann for med at
kræve de tilsagte vidner afhørt, men det protesterede Albertin
imod
uden egentlig at begrunde sin protest. Wordemann
fik da også medhold, og vidnerne kaldtes ind.
Først fremkom sognedegnen i Kvislemark, Peder Caspersen,
der blev spurgt, om Didrik Grubbe havde befalet sine folk
eller andre at holde vagt, mens vielsen fandt sted. Det kendte
degnen intet til; han havde ikke hørt nogen befaling og ikke
set nogen holde vagt. Derpå opregnede han alle dem, der
havde overværet vielsen, og fortalte om bønderne, der var
bedt indenfor og beværtet med mad og øl. På Wordemanns
spørgsmål om, hvor lang tid der var hengået mellem vielsen
og ægteparrets altergang, svarede Peder Caspersen, at det
huskede han ikke, men at det fremgik af kirkebogen. Han
kunne da også senere under sagens behandling fremlægge en
udskrift af Kvislemark kirkebog, hvoraf det fremgik, at 20.
søndag efter trinitatis 1690, 2. november, var Didrik Grubbe
og hans kæreste, hans søster Mette, fem karle og to piger til
Herrens bord i Kvislemark kirke.
Næste vidne var magister Didriks kusk, der sagde, at han
aldrig havde været med sin husbond på Harrestedgaard i
fruens fraværelse. Han lagde ikke skjul på, at han havde
hentet magisterens kæreste, men på jomfruens befaling, men
hævdede, at han var kørt den rette vej til gården, og at fruen
da var hjemme. Han havde ikke handlet efter ordre fra magister Didrik og vidste ikke af, at denne skulle have befalet
at holde vagt.
Derefter afhørtes endnu en af præstens tjenestefolk; det
var tærskeren Jens Sørensen, der dog til ingen nytte var rejst
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den lai1ge vej fra Kvislemark til København. Han kunne nemlig intet som helst oplyse i sagen, eftersom han "copulationsdagen stod på loen og tarsk" !
Så kom turen til provsten, der af W ordemann blev afkrævet den ordre, hvorefter han havde foretaget vielsen, og han
fremlagde kongens bevilling til vielsen og sagde, at han i et
og alt havde holdt sig den efterrettelig.
Til sidst begærede W ordemann, at præsten i Haarslev, hr.
Peder Winther, og de bønder, der havde været til stede ved
brylluppet, skulle møde for kommissionen. Dette krav blev
imødekommet, og ved 1mødet den 26. marts var hr. Peder
første vidne. Han erindrede ikke dagen for vielsen, kun at
det var en mandag. Han havde fået skriftlig invitation og
nægtede ikke, at man havde bedt ham forrette vielsen, hvis
provsten ikke kom, men da det skulle foregå i et fremmed
herred, kunne det ikke komme ham ved. Han havde set den·
kongelige bevilling, men vidste ikke, om moderens samtykke
forelå. Ganske vist havde han spurgt magister Didrik derom,
men huskede ikke, hvad han fik til svar. På Wordemanns
spørgsmål, om han erindrede, at der engang, da h;:tn havde
betjent fruen og hendes børn i deres saligbeds sag, havde.
været en diskurs mellem ham og fruen om magister Didriks
rejse til København, svarede hr. Peder, at de havde drøftet
magister Willum (Willum Kruck, sognepræst i MarvedeHyllinge 1680-90), men måske talen også var faldet på
Didrik Grubbe.
Hr. Peder blev derpå spurgt, om han under vielsen havde
hørt provsten spørge Anne Elisabeth, om hun forud for brylluppet havde rådført sig med slægt og venner, og hvad hun
svarede dertil. Han svarede, at han havde hørt spørgsmålet,
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og han mente, hun svarede ja, - "kunne dog ikke ret høre
det, såsom hun svarede sagte, og han stod noget langt derfra".
Albertin ville nu vide, hvad fru kanslerinden havde sagt
om magister Willum, men hr. Peder "mente det ej nødvendigt
at gøre rede derfor, da det ej kom sagen ved, og manden
desuden var død", og bad sig forskånet for flere spørgsmål.
De to næste vidner, Christoffer Ingvorsen og Søren Larsen,
begge fra Kvislemark, havde nok hørt provstens forespørgsel
til Anne Elisabeth, men ikke, hvad hun svarede, eftersom
stuen var lang, "som vielsen skeede udi". De havde heller
intet set eller hørt til, at der skulle holdes vagt i kirketårnet.
Efter at vidneafhøringen var afsluttet, blev der fremlagt en
skrivelse fra fru Margrethe Gjedde til kommissionen. Hun
krævede heri, at "denne gerning, den indstævnede præstemand, magister Didrik Grubbe, mod mit hus har foretaget og
forøvet", kom for retten.
Hun gjorde først gældende, at magisteren havde hendes
sal. herre at takke for sin forfremmelse og derfor ikke burde
have handlet således imod hende, og dernæst, at han havde
været hende og hendes hus betroet, samt at han havde erklæret, at han og hendes datter aldrig ville gifte sig uden hendes
minde. Ydermere havde Anne Elisabeth sagt det samme i sine
søskendes påhør, "hvorpå hun straks nogle dage derefter med
dem og mig gik til Herrens nadver, men hvorledes magister
Didrik nu har fordærvet hende udi hendes grove ulydighed
mod mig, ses af hans adfærd straks derpå med deres fælles
mig ganske uafvidende bryllupsfærd og ægteskabssamling".
Endvidere havde magisteren på en meget usømmelig måde
lagt sig efter hendes barn - især "ved hans indsnigelse udi min
gård på usædvanlige tider, veje og måder", og skønt hun be30
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stemt havde forlangt at få de ting igen, som var hendes,
havde han ikke leveret dem tilbage.
Hun krævede ham nu allerførst dømt til at tilbagegive
hendes perler og diamantknapper, og dernæst, at han burde
dømmes efter lovens pag. 914, art. 9, "flere sådanne ligesindede til eksempel og afsky", fordi han efter oplagt råd med
sin vogn, heste og tjenere havde bortført hendes datter. Efter
hendes mening var han ikke værdig til at "være i den hæderlige præsteorden, som ikke aleneste burde andre at lære, men
endog med godt og skikkeligt eksempel at foregå og ikke mod
Guds lov komme børn til at synde mod den lydighed, de forældrene skyldige er, ikke heller sådanne forargelige eksempler
at indføre". Hun mente derfor, at han "i det allerringeste fra
det kald burde sættes, hvor den forargelse begået er". Endelig
burde han dømmes til at betale alle omkostninger ved processen.
Om sin datter skrev fru Margrethe, at såsom hun ved denne
handel med magister Didrik havde været hende "et ulydigt,
umyndigt barn, der i steden for ære og glæde på min høje
alderdom har tilføjet mig foragt, sorrig og sygdom, hvorved
jeg nu dagligen må sukke", så ville hun formode, at retten
burde fradømme hende al arv efter loven pag. 883 art. 1, "eftersom jeg aldrig efter denne dag anderledes vil erkende
hende end et frafaldent, ulydigt og umyndigt barn".
Også provsten Povl Munchgaard fik det glatte lag, fordi
han uden hendes vidende og vilje havde forrettet vielsen, og
den vrede frue forlangte, at han skulle give hende en uforbeholden redegørelse.
Kommissionen ønskede dog at høre flere vidner, og den
15. april mødte degnen fra Haarslev Niels Bisgaard, der indrømmede, at han på vielsesdageri havde været oppe i kirke-
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tårnet, men "ingenlunde for at observere noget, såsom han
ikke var buden derom af nogen". Mere vidste han ikke at sige.
Fra provsten forelå kun et skriftligt indlæg, hvori han skød
sig ind under den kongelige bevilling til vielsen og henviste
til, at jomfruen var sin egen værge, "på hvilken grund jeg
tryggelig bygger imod alle upassionerede, ydmygelige formodenheder".
Didrik Grubbe og hans hustru, der var rejst til København
for at være til stede, udeblev alligevel, idet de undskyldte sig
med, at de var trætte efter rejsen, og Albertin fremlagde derfor magisterens skriftlige redegørelse, hvori han svarede på
den velbårne fru svigermoders påstande. Hans indlæg var
dygtigt skrevet, undertiden lidt ironisk, når han kom ind på
,;den såkaldte store sorg", de skulle have voldt hende, og som
nok - efter hans mening - kunne yende sig til fryd og glæde.
Med klare ord imødegik han fruens krav om straf for ham
og hans hustru og oplyste iøvrigt, at fruen ikke kunne være
uvidende om, hvilke tanker de gik med, eftersom velbårne
Anders Trolle til Trolholm havde lovet at tale deres sag hos
hende, hvilket han også havde gjort. Hvad bekostningen angik; da fandt han, at kansletinden næppe var beføjet til sådan
en procedure.
Derefter fremlagdes Anne Elisabeths ansøgning og kongens
bevilling, at hun måtte være sin egen værge, og det bestemtes,
at ved det næste møde i kommissionen, som skulle holdes 4
dage senei'e, skulle begge parler give møde.
Det skete dog ikke. Fru Margrethe udeblev uden forklaring
og nøjedes med at sende en længere redegørelse, hvori hun
over for provsten gjorde gældende, at han under vielsen ikke
havde boldt sig til ritualet og derfor burde dømmes i overensstemmelse med hendes tidligere indlæg.
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Hun var iøvrigt af den formening, at Kongelig Majestæt
ikke ved sin bevilling havde tilladt, at Anne Elisabeth tvært
imod loven måtte undvige fra sine forældres hus, og hvad
hendes diamantknapper og perler angik, da kunne hun ikke
fragå, at de godt kunne gå under klæders navn, men "de
burde billigen igen skaffes". Endvidere fremsendte hun attester fra datteren Sophie Amalie og sønnerne Erik og Vilhelm
Carl Vind angående Anne Elisabeths ord om, at hun ikke
ville gifte sig med magister Didrik. Disse attester skulle dog
blive uden betydning, idet Vilhelm Carl Vinds attest ikke
kunne tages for gyldig, da den ikke var skrevet på det forordnede papir, mens Erik Vind afsvækkede sin ved at oplyse, at
Anne Elisabeth til sin moder havde sagt, at hun ikke selv
vidste, hvad hun kunne få i sinde.
Derefter gjorde Albertin på Didrik Grubbes vegne indsigelse imod, at han og hans kæreste stadig skulle rejse den
lange vej til København, eftersom der fra modparten intet
nyt var fremlagt i sagen, men kun gentagelser, og modparten
ikke selv var mødt. Wordemann henviste til fruens svaghed
og bad derpå om tilladelse til at afhøre magister Quirinus
Kruck, der, efter at eden var ham forelæst af lovbogen, svor
og vandt med oprakte fingre ej at fordølge, hvad der var ham
vitterligt i denne sag.
Magister Kruck udelukkede i sin lidt omstændelige redegørelse for, hvad der set med hans øjne var sket den 6. oktober
1691, ikke muligheden af, at bruden var hentet til K vislemark
med præstens heste og vogn, men han vidste intet deraf, havde
ikke hørt magister Didrik give nogen ordre dertil og havde
heller ikke givet agt på hestene, da hun kom, eftersom han
på det tidspunkt gik og talte med provsten, om hvem han
vidnede, at han ved vielsen havde overholdt alle formalia efter
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ritualet, og at brudefolkene begge svarede ja dertil. Han
kendte intet til, om der var blevet holdt vagt under vielsen;
han havde godt nok set nogle bønder, der sad i en stue og
"finge mad og øl", men vidste ikke, om man kunne kalde det
at holde vagt! Han sluttede sit vidneudsagn med at sige, at
magister Didrik aldrig havde rådført sig med ham om sit forehavende.
Brostrup Albertin krævede nu, at velbårne Anders Trolle
skulle indfinde sig for kommissionen og vedstå, hvad magister
Grubbe havde oplyst i sit indlæg; men han mødte ikke; derimod fremsendte han en skriftlig attest, hvori han indrømmede , at han på Grubbes anmodning havde bedt fru Margrethe om at lade de to komme sammen i ægteskab, men om
måden og tiden kunne han intet huske, da det var længe siden.
Han vidste dog, at fruen ikke samtykkede deri, men optog det
som en uhørlig ting. - Albertin fandt ikke denne attest tilstrækkelig, men mente, at Anders Trolle burde have givet
møde; derefter fremlagde han sit svar på fruens to indlæg.
Han forsvarede heri de ny giftes handlemåde, gjorde gældende,
at eftersom de havde berådet sig med hinanden og med Gud,
så havde de også handlet ret deri, og påstod dem fri for fruens
klage at være.
Sagen blev derefter optaget til dom.
I den følgende tid blev der udfoldet store anstrengelser
for at få parterne forligte. Navnlig Didrik Grubbe gjorde sig
megen flid for at komme til en forståelse med sin svigermoder,
men forgæves.
Den 19. oktober 1691 faldt så kommissionens kendelse,
idet man dog forudskikkede en beklagelse af, at det ikke var
lykkedes at få et forligelsesmål i stand. Retten fandt det ikke
bevist, at Anne Elisabeth skulle have svoret på, at hun ikke
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ville gifte sig med Didrik Grubbe, heller ikke, at han selv
havde bortført sin kæreste fra hendes moders hus, "mindre
at han sådant med vold eller uret havde begået". Derfor
mente kommissionen ikke at kunne følge "velbårne fru kanslerindens irettesættelse", men "magister Didrik for hendes
tiltale i så måde fri at være og hans hustru Anne Elisabeth
Vind at nyde og beholde sin tilfaldende arvede! nu og fremdeles efter Kongelig Majestæts lov og ret af hendes faders
sal. Holger Vinds oprettede testamente frit og uden hinder i
alle måder. - Dog eftersom magister Didrik befindes dette
hans forehavende ægteskab ikke aldeles så sømmeligt, som
ske burde, at have foresat og fuldbragt, særdeles at han om
nattetide ved usædvanlig vej og måde er indgangen til hans
kæreste, hvilket en præstemand ej vel kan anstå, og samme
dog ved et af Harrested birketing den 25. november 1690
udstedt tingsvidne klarligen er overbevist, da tilfindes han
for samme sit forhold at give til fattige præsteenker her i
stiftet 300 rigsdaler". - Det eneste, fru Margrethe opnåede
ved denne langsommelige proces, var, at "de runde perler
og diamantes knapper", som hun nægtede at have givet sin
datter, skulle tilbagegives, da de kun var hende "til en tid
lånte".
Hvad hans velærværdighed provsten angik, da blev han
pure frikendt.
Dermed var så denne pinlige sag, hvor så nære slægtninge
som moder og datter havde stået hinanden hårdt imod - den
ene for sin adelige æres, den anden for sin kærligheds skyld -,
ført til ende, og Didrik Grubbe kunne sammen med sin
hustru slå sig til ro i deres præstegård og indrette sig på
de vilkår, som i hine tider var præstefolk beskåret. De kunne
nu høste lønnen for al deres stræben, for deres seje, målbe-
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vidste arbejde for at komme sammen i ægteskab. Allerede i
juli 1691, altså endnu mens processen sled sig hen, blev deres
første barn født. Det var en datter, som i dåben fik sin mormoders navn, og i de år, som fulgte efter, øgedes børneflokken
støt.
Det skal siges til Didrik Grubbes ære, at skønt den dramatiske historie om, hvordan han indtrådte i ægtestanden, er
hentet ud af kommissionens protokol, så blev han i tiden derefter en meget sjælden gæst i retsprotokollerne og i regelen
kun for det godes skyld. Når hans navn således forekommer
i den gejstlige justitsprotokol for Øster Flakkebjerg herred
tre gange i året 1696, så var årsagen den, at han havde været
lavværge for sin forgænger Anders Klynes tre yngste børn,
Magdalene, Lotte og Christian, og i den egenskab taget vare
på deres fædrene og mødrene arv. De var alle blevet myndige
og havde fra Didrik Grubbe modtaget deres arvelodder, for
hvilke de næsten samtidigt meddeler ham rigtigt afkald og
kvittering. Alle tre afkald var behørigt bevidnet af deres
ældre broder Frederik Klyne, som på det tidspunkt var hører
ved latinskolen i Helsingør. Kort tid efter måtte Grubbe give
møde i Marvede præstegård, hvor provsteretten var sat, for
der som lavværge for "den hæderlige og gudelskende matrone
Øllegaard sal. hr. Anders Evertsens" fra Førslev at fastsætte
den pension, som den nye præst, Claus Castan, skulle yde
hende.
Forholdet til nabopræsterne synes at have været særdeles
godt, men det hændte dog alligevel, at de lærde blev uenige:
Den 15. februar 1699 indstævnede magister Didrik og magister Søren Lollike, der tidligere havde været præst i HaarslevTing Jellinge, men som 1690 havde fået det federe kald i
Marvede-Hyllinge, hinanden for nogle skrivelser, der var pas36
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seret imellem dem. - Der blev dog ingen sag ud af den stævning, for inden provsteretten nåed.: så vidt, var de indbyrdes
forligte og havde bedt hinanden om forladelse, "så at al
uenighed skulle være ophævet og al broderlig og naboelig
kærlighed sluttet imellem dem". De måtte så love hinanden
efter denne dag ikke at give nogen anledning til uenighed,
da sagen så atter ville være af sin fulde værdi og stå åben til
påtale. Det er sandsynligt, at forliget kom i stand ved forsonlighed fra Didrik Grubbes side, thi den gode hr. Søren har
i den gejstlige justitsprotokol og landemodeakterne efterladt
sig det indtryk, at han var både stridbar, rethaverisk og vanskelig at komme til rette med.
Den 3. juni 1700 var Grubbe igen part i en sag, som vist
nok også ebbede ud og blev til intet. Han havde nogen tid
i forvejen købte en hest af Anders Tralle til Trolholm, og
nu stævnede denne ham for provsteretten, fordi der stadig
resterede en del af købesummen. Magisteren mødte selv og
udtalte over for retten sin undren over, at han kunne blive
indstævnet af Tralle for slig en post, eftersom han altid havde
været og endnu var hans intime ven og velynder. De var svogre,
idet Anders Tralle var gift med Anne Elisabeth Vinds søster
Charlotte Amalie. Han ville modbevise påstanden for herredstinget, sagde han. - Der høres dog ikke mere til denne sag.
Som før nævnt udgav Grubbe i 1684 en salmedigtning
under titlen "Sjælens åndelige harpeklang", og da han nu
efter 1690 var faldet godt til i så vel præstegerningen som
ægteskabet, fik han atter stunder til at tage sine videnskabelige, lærde og poetiske sysler op. I 1696 kunne han udsende
2. part af "Sjælens åndelige harpeklang" med dedikation til
kong Christian den Femte. Bogen, der var forsynet med latinsk
fortale, vidner både om stor lærdom og om et virkeligt poe37
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tisk gemyt Salmerne var til dels ordnede efter søndagsevangelierne og viste, at han var en moden personlighed med evne
til at udtrykke sig fyndigt og med vægt Han omtales da også
af sin samtid som "en god filolog i almindelighed og poet
i særdeleshed", Men til trods herfor formåede Grubbe ikke at
slå sit navn fast som salmedigter, Ikke en af hans salmer blev
bevaret i de danske salmebøger, Hans store samtidige, Kingo,
overskyggede klart alle tidens små poeter,
Muligvis faldt det også efterhånden Grubbe vanskeligt at
afse den fornødne tid til filologiske og poetiske sysler, eftersom han fra 1693 havde fået et ret omfattende jordegods at
råde over, Senest dette år må der være kommet en forsoning
i stand mellem ham og svigermoderen, idet fru Margrethe
den 1 L juni tilskødede ham Gerdrup hovedgård i Eggeslevmagle sogn med det tilliggende bøndergods som Anne Elisabeths arvepart Denne gård, der tidligere havde tilhørt
Joachim Frederik Vind, Holger Vinds broder, blev ved hans
død 1687 udlagt til fru Margrethe Gjedde, til hvem den i
flere år havde været pantsat Både hovedbygning og ladegård
nævnes ved denne lejlighed som meget forfaldne, og inventaret siges at være ganske fordærvet, så gården var uden tvivl
meget forsømt, da Didrik Grubbe overtog den,
Han viste sig dog som en foretagsom og driftig godsherre,
Gerdrup, hvis hartkorn ansloges til 64 tdc, havde et bøndergods, der bestod af ialt 39 gårde og 16 huse, hvoraf de fleste
lå i de nærmeste landsbyer; der lå dog 7 gårde så langt borte
som i Spjellerup, en i Menstrup, en i Bendslev og en i Haldagermagk Hertil kom det halve af jus patronatus til Boeslunde sogn med konge- og kirketienderne, Dette jordegods
øgede Grubbe i de følgende år, Allerede 1694 købte han 3
ødegårde af kronen, i Frankerup, Eggeslevmagle og Torpe,
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og i 1696 købte han den ene af vangene, Lillevang, i landsbyen Lyngby, som svenskerne i 1658 havde afbrændt og lagt
aldeles øde. Denne vang, der allerede i Vinds tid blev dyrket
under Gerdrup, havde godt 37 tdr. hartkorn og kostede magisteren 1100 rdl. i rede penge. Han fik samtidig tilladelse
til at lægge det under Gerdrup hovedgårds takst og nyde
samme friheder og benådninger deraf som af Gerdrups oprindelige hartkorn. Lyngbys to andre vange, Grønhøjsvang og
Søndervang, skulle også have været solgt, men det lykkedes
ikke. Grubbe, der ikke ville, eller ikke mægtede at købe dem,
fik det i stedet ordnet således, at han og hans arvinger fik dem
i fæste og leje til Gerdrup mod en årlig ydelse på 50 tdr. byg,
som skulle leveres til amtsskriveren på Korsør slot. Endelig
købte han i 1698 de agre i Lillevang, der lå til den gård i
Lyngby, som Høve præstekald ejede.
Det skulle snart vise sig, at Grubbe havde båret sig klogt
ad, da han undlod at købe Grønhøjsvang og Søndervang.
Godspriserne var nemlig i disse år stærkt nedadgående, og i
1701 kunne han købe disse to vange for ca. 10 rdl. pr. tønde
hartkorn, mens han 5 år før havde måttet give ca. 30 rdl.
Ganske vist fulgte der ikke sædegårdsfrihed med, men der
bevilgedes ham 4 års frihed for skatter og 3 års frihed for
tiende. Grubbe slog til og fik for 615 rdl. skøde på 61 tdr.
hartkorn i de to vange, og dermed ejede han hele Lyngby
bymark, fraregnet et par jordstykker, der var beregnet til særlige formål.
Al denne jord havde imidlertid ligget udyrket hen i mere
end 40 år; den var mennesketom og øde, og kun kvæget fra
de omliggende landsbyer havde haft sin gang der, så der forestod et enormt opdyrkningsarbejde. Til at begynde med blev
de tilkøbte jorder drevet sammen med Gerdrups, og det blev
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derfor nødvendigt med flere hovbønder, hvis denne kraftige
jordforøgelse skulle kunne svare sig. Som nævnt havde Didrik
Grubbe allerede i 1694 købt 3 gårde, og i 1701 erhvervede
han yderligere 7 gårde, nemlig 2 i Sønderup, 2 i Egerup, 2
i Lindeskov og en i Sørbymagle. Han købte dem af en oberst
Li.itzou - formentlig en søn af amtmand over Korsør og Antvorskov amter, Hugo Li.itzou.
Der er ingen tvivl om, at Didrik Grubbe, samtidig med at
han var en evnerig videnskabsmand og en lærd præst, også
var en dygtig godsbesidder, der forstod at handle i det rette
øjeblik og forøge og afrunde sine besiddelser, så han fik så
meget ud af driften som overhovedet muligt. Om hans behandling af de fæstebønder, der var ham underlagt, vides der
kun meget lidt, men da han som præst levede mellem bønder
og vel derfor skulle have mulighed for at forstå deres vilkår,
tør man vel formode, at han øvede ret og skel, som rimeligt
var. I hvert fald haves der eksempler på, at han ikke så igennem fingre med sine fogeder, når de gik for hårdhændet til
værks over for bønderne.
Den 10. august 1701, da bønderne under Gerdrup var til
hove for at høste, slog ladefogeden Corfitz Laursen en husmand ved navn Søren Rasmussen så hårdt med en høtyv, at
han faldt til jorden som en død. Han kom ganske vist til sig
selv igen og var siden, da han nogenlunde var kommet til
hægterne, atter på hovarbejde, men helt rask blev han ikke.
En måned senere blev han syg og døde, og på sit dødsleje
sagde han, at det var Corfitz Laursen, der var hans banemand.
Da denne beskyldning kom magister Didrik for øre, rejste han
sag mod sin ladefoged. Hvordan der dømtes ved hjemtinget,
vides ikke, da tingbøgerne fra Flakkebjerg herred ikke er bevaret, men på Sjællandsfars landsting blev Corfitz Laursen
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frifundet for at have forøvet drab på Søren Rasmussen, men
fordi han "uforsvarligt og ubehændigt" havde overfaldet og
slået Søren Rasmussen, blev han dømt til efter loven at skulle
bøde 2 X 40 lod sølv og desuden for næveslag, stavhug og
andre sår 3 X 3 og 2 X 6 lod sølv.
Det blev ikke Didrik Grubbe forundt at følge den forøgelse af bøndergodset op, som han i 1701 havde påbegyndt.
Han, der set med vor tids øjne endnu var en mand i sin bedste
alder, var rent helbredsmæssigt svækket, og da han efter høst
1702 var i København - måske for at søge lægehjælp - døde
han "under lægernes kur sødeligen", da han "af skørbug,
svindsot og en tilstødende vattersot var langsom udmattet".
Det skete den 27. september, og han var da "i sit ægteskabs
12" embedes 16. og alders 47. år". Hans lig blev ført til
Boeslunde kirke, som han var medejer af, og stedt til hvile
i en åben begravelse i sydkapellet, hvor der ophængtes en
tavle over ham med et gravvers, forfattet af Laurids Thura
(se årbog 1912, s. 129), samt en gravskrift, der affattet i
tidens svulstige sprog opregnede hans levnedsløb og fremhævede hans fortjenester.
Han overlevedes af sin hustru Anne Elisabeth Vind, med
hvem han, ifølge ovennævnte gravskrift, "levede et fornøjeligt og meget kærligt ægteskab, af Gud frugtbargjort med
9 planter, den lOde, da faderen var død, liggende ved moders
hjerte". Dette sidste barn, en datter, blev den 3. april 1703
døbt i Eggeslevmagle kirke og kaldt Diderica Elisabeth. Hans død var naturligvis et stort tab for Anne Elisabeth Vind,
men hun fik næppe megen tid til sorg, da hun havde mange
ting at tage vare på. Den store børneflok, 9 døtre og en søn,
krævede sit, det omfattende jordegods ligeså, hvortil kom
afviklingen af hjemmet i Kvislemark præstegård. Dette lå
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iøvrigt først for. Allerede den 4. november 1 702 blev der
kaldet en ny præst til Kvislemark-Fuirendal. Han hed Mads
Hemmingsen, var jyde og havde hidtil været kapellan i Hammel. Der gik næppe et år hen, før han gerådede i strid med
forgængerens enke, og stridens årsag var naturligvis af økonomisk art. Dengang havde en præsteenke nemlig lov til at
bo i præstegården et år efter mandens død, det såkaldte nådsensår, og hun var i den tid sikret en vis del af den nye præsts
indkomst, ligesom denne, når nådsensåret var omme, havde
pligt til at udrede en pension til enken.
Om nu hr. Mads har ræsonneret som så, at Anne Elisabeth
Vind ikke havde disse penge behov, eftersom hun var velstående, får stå hen. Han prøvede i hvert fald at forholde
hende, hvad der var hendes ret, og det var hun ikke uden
videre til sinds at finde sig i. Den 3. oktober 1703 indklagede
hun hr. Mads for provsten, fordi han ikke havde ydet hende
den pension, hun kunne tilkomme i nådsensåret. Da det ikke
hjalp, kom sagen for landemodet, der den 13. august 1704
dømte ham til at betale. De havde dog også andre mellemværender, og i september, altså kun en måned efter, at landemodet havde afsagt sin kendelse, måtte fruen igen gå til provsten, denne gang angående en kapital på 5 50 sldl" som han
havde givet hende en obligation for. Den 8. oktober faldt
provsterettens kendelse, der pålagde præsten at erlægge det
fulde beløb til Anne Elisabeth Vind.
Der var dog åbenbart intet at stille op med den genstridige
præst. I juli 1705 indstævnedes han igen for den ydelse, han
i nådsensåret havde unddraget hende; den endelige dom faldt
i Kvislemark kirke den 29. december samme år, og hr. Mads
fik et nyt tilhold om at betale fruen hendes fordring. Det
drejede sig om 70 sldl. 2 mk. 15 sk" "som ikke i mindelighed
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havde været til at erholde". Kort efter døde præsten, og det
vides ikke, om fruen fik sine penge.
Anne Elisabeth Vind havde da. også andre og vigtigere ting
at sørge for, idet hun uden tvivl så det som sin opgave at
videreføre det arbejde, hendes afdøde ægtefælle havde påbegyndt. Hun opnåede først at få sædegårdsfrihed for de sidst
tilkøbte jorder under Lyngby, idet der under 24. november
1703 udgik et åbent brev, hvorved der bevilgedes hende og
hendes børn "at nyde hendes hovedgård Gerdrupgaard og
gods med samme privilegier som adelen eller Københavns
indbyggere". Foreløbig drev hun Gerdrups og Lyngbys jorder
"i ening", som det hedder, og da hun var en meget dygtig
godsstyrer, blev hun den virkelige skaber af hovedgården
Lyngbygaard. Det var dog vist først efter 1720, da et stort
køb af bøndergods var bragt i orden, at den egentlige opdyrkning af Lyngbys vange kom i gang. Den 3. juni 1720 udstedtes der skøde til kongen fra Anne Elisabeth Vind på 2 gårde
i Sønderup og en i Egerup, 3 i Bjerup og 2 i Vemmeløse
samt en gård i Sørbymagle for ialt 2282 rdl. Den 29. juli
samme år fik hun skøde på noget ryttergods udlagt fra regimentsdistrikterne og købt på offentlig auktion. Det drejede
sig om 4 gårde i Eggeslevmagle, 10 i Sønderup samt et hus,
2 gårde og 2 bolssteder i Lindeskov, 3 gårde og en have i
Atterup, en gård i Egerup og en i Bøgebjerg Østerby (Øster
Bøgebjerg), ialt godt 208 tdr. hartkorn for 8305 rdl., et beløb,
der var større end hendes oprindelige bud, som kongen ikke
ville approbere, men som i henhold til en af hende indgiven
ansøgning forhøjedes ved kgl. resolution af 19. februar 1720.
Samme år mødte fruen en del modstand fra bønderne i
Eggeslevmagle og de omliggende byer. Allerede i 1703 havde
hun til tinge ladet aflyse alle ulovlige veje og stier på Lyngby
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og Gerdrup enemærker, men først nu tog hun fat på at nedlægge vejene. Under dette arbejde lod hun en bro over et
vandløb opbryde, og som en følge heraf kom det til en proces, hvorunder bymændene i Faardrup og Snekkerup gjorde
gældende, at vejen, der gik over broen, var deres rette købstadvej, Det var imidlertid ikke rigtigt, så de tabte sagen.
Der opstod dog snart en ny retssag, oprindelig som følge
af en strid om en udpantning for istandsættelsen af et stykke
gærde mellem Lyngby og Eggeslevmagle bymarker, men som
sagen udviklede sig, kom den også til at dreje sig om fruens
ret til at ændre dyrkningsmetoderne i Lyngby-markerne. Af
de tingsvidner, der blev optaget til belysning af sagen, får man
et klart billede af den dygtighed og energi, hun udviste som
godsstyrer. - Der havde fra gammel tid bestået et vist fællesskab mellem Eggeslevmagle og Lyngby i brugen af overdrev
og fælleder. Således kunne degnen i Faardrup, der var barnefødt i Eggeslevmagle, oplyse, at i hans barndom havde hans
hjembys bønder lige så tit malket deres køer på Lyngby mark
som på deres egen, og derfor havde de også, når vangene
stødte op til hinanden, og der groede korn på begge sider af
skellet, eller når ævret var opgivet, været fritaget for at hegne
mellem markerne. Men nu forlangte fruen, at gærderne skulle
være i orden overalt både sommer og vinter, og hun tog ydermere optagningspenge, når der kom fremmede kreaturer ind
på Lyngby mark. Sagen var den, at hun helt havde ophævet
det gamle trevangsbrug i Lyngby og i stedet opdelt de tre
vange i mange marker og indelukker; hun gjorde derfor
vang og fælled, som det passede hende - til bøndernes store
ærgrelse, idet de derved fik større ulemper og øget arbejde
med at holde gærderne i stand; de hævdede, at hun ikke drev
jorden ordentlig "som andet fornuftigt folk". - Der er dog

44

Sorø Amt 1963

M"gi.rter Didrik Gr11bhe

ingen tvivl om, at denne nye dyrkningsmåde var til stor fordel
for den fremsynede frue, der personligt tog stærk del i sagen,
hvilket forøvrigt provokerede bøndernes prokurator til at
fremføre den gamle sandhed, at mands list er vel behænde,
men kvindelist er uden ende. Ganske vist tabte Anne Elisabeth
Vind sagen om udpantningen, men hun havde den triumf, at
det i domspræmisserne blev slået fast, at Lyngbys jorder var
blevet solgt til hendes mand sådan, at hun kunne dyrke dem,
som hun ville, uden at spørge hverken præst eller bymænd i
Eggeslevmagle.
Anne Elisabeth Vind overlevede Didrik Grubbe i mere end
25 år. Hun døde på Gerdrup den 12. november 1727 og blev
bisat ved sin mands side i Boeslunde kirke. På hendes kiste
var der rimede indskrifter: "Klagemål over den døde af 10
børn", "Trøst fra den døde" og "Ære over den døde". I 1808
blev hendes og Didrik Grubbes kister sammen med 8 andre
der også rummede ejere af Gerdrup, fjernet fra kirken og
nedsat på kirkegården.
I 1728 solgte hendes dødsbo ved auktion Gerdrup og Lyngbygaard for 28110 rdl. til sønnen Holger Grubbe, der 1729
afstod den for 26000 rdl. til den yngste søster Diderica Elisabeth Grubbe, der som nævnt var født efter faderens død. Begge gårde gik dog ret hurtigt over på andre hænder. Flere af
børnene bevarede iøvrigt en vis tilknytning til den egn, hvor
deres forældre havde levet og virket. Den ældste datter Margrethe blev gift med monsieur Rasmus Mandix i Slagelse,
død 1734 på Gerdrup, Regitze Sophia med kommerceassessor
Svend Krag, der døde som byfoged og postmester i Skælskør,
Anne, der var gift med to på hinanden følgende præster i Boeslunde, 1 ° med magister Alexander Grønvald og 2° med Jacob
!f 5
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Heerfort, og Christiane Charlotte, der blev gift med en officer,
Poul Mathias Harbou, og som en tid boede i Kirkerup. Den
eneste søn, Holger Grubbe, boede nogle år på Lyngbygaard,
men døde kort efter som kaptajn uden at efterlade sig mandlige arvinger. - Mærkeligt nok synes ingen af Didrik Grubbes
og Anne Elisabeth Vinds børn at have arvet forældrenes energiske vindskibelighed eller deres målbevidste dygtighed. De
synes stort set at være forsvundet i ubemærketheden.
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