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Dette er ikke en beskrivelse af Torslunde og Ishøj kirker. Om disse findes megen og lettilgæn-
gelig litteratur.

Derimod findes der ikke så meget om sognenes præstsr, og slet ikke i sarnlet og tilgængeiig
fbrrn.

Det efterfølgende er så langt fia fyldestgørende eiler udtørnrnende. Der er rneget mere at finde i
arkiverrie, men skulle vi tage det hele med, ville det Slde flere hundrede sider.

Fra den katolske tid, før Reformationen, er det meget svært at flnde noget frem. Efter 1536
stadfestedes af Christian den 3. en række nye bestemmelser frlr kirken, men selvom der herefter
kom mere orden i tingene, er det, for de første præsters vedkommende, meget sparsornme
oplysninger, der findes" Dette bedredes dog efterhånden.

Desværre mangier man kirkebøgerne fra T'orslunde indtil 1751 og fra Ishøj intil 1732, Det biev
ellers ved ltlv påbudt at føre kirkebøger fra 1648, men flere steder er de æidste kirkebøger gået
tabt ved brand eller uforsiSighed. I 1812 blev det yderligere påbudt, at bøgerne skulle føres i
2 eksemplarer, der aldrig måtte opbevares under sa.mme tag en nat over.

Smørum Herreds provstis skifteprotokoller starter ibrst i i676. Derudover kan fincles
præsteindheretninger, regnskaber, synsprotokoller og meget andet på arkiveme" men det
krævar en god indsigt at finde dern frern.

Æl*rede fra den tidligere middelalder synes præsterne på iandet at have fået tiidelt boliger med
jordtiiliggender. Det var dog ikke alle præster, der havde stor forstand på landbrug. Någle
korn fra helt andre lag i sarnfundet og ntåtte derfor forlade sig på at have gode meJhjælpere.
En anden ting var, at de snåtte være på ret god fod med ejerne eller fæsterne af landsbyens
andre l:øndergårde, for hos dem at hente gode råd og bistand. Ikke sjældent var præstegården
hlandt de største i byen, rent jordmæssigt.

&44.n holdt dog fast ved, at alie pr'æster skulle liave en præstegård, ]rvori præsten kunne
resielere. Eflterhånden fiXe præstegårdene på landet stor betyrining også landbrugsniæssigt,
ikke rnindst i 1700- 1 800 årene, idet mange præster optrådte som foregangr***d med hensyn
til agerbn"rg, kvægavl *g havebrug.

Se*ere er"jorden ved de fleste præstegårde blerret trortsolgt, udstykket eller bortftrrpagtet.

{ et uddrag fra en avisartikel skrevet i 1967 af Viltrelm Rasmussen lra Ishøj fofiælles om bl.a.
Torslunde præstegård'. "Præstegårdens jrsrd strskte sig i vest utl til skellet mod Reerslev sogn
rned æ? titte gard, der bærer ruavnet ÅNN\XGÅRL-)P:N. Deru ey utlskiltfra præstegårclen,
?wifk*t ry'detip se,s rzf, at der rnidt i derffie gårds rnarker er eyr eng, der tiliører piæstegården,
{,\g "r{}yta kaldes Præsiens Tørveskæy,'

ffia det i ætrdre tider v*r alrnincleliE, når en ung ugiit præst korn til sognet, at han ikke blot



overtog embedet og præstegården, men også sin forgængers enke, er det ikke utænkeligt, at en
ung præst har klaret vanskelighederne ved at udskille denne gård til den gamle præsteenke som
en slags erstatning eller pension. Dette er dog kun gætterier.

I Torslunde nævnes en gammel kirkelade, der blev nedbrudt i 1666, og stenene derfra anvendt
til opførelse af en ny kirkemur. Måske har den ligget i det nordøstlige hjørne, hvor der er
fundet nogle ret store grundsten. Selve præstegården lå på den sydligste del af den nuværende
kirkegård I)et var i denne præstegård, Svenskekongen logerede i 1658.
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Qmhrins_ 1-56 1 .JQHANN_&S J4eoBx

I bogværket om Danmarks kirker (1966) er Torslunde kirkes gamle alterbordsforside nævnt og
beskrevet. "På den røde averuamme læses med store bagstaver HÆC TABULA ADORN,{-
TA FUIT CONSII.TO D. IO-.{NIS JACOBI PASTORIS HUJUS ECCLESIÆ ANNO DNI
1551 "

(I fri oversættelse omtrent: "Skænket af sognepræst Johannes Jacobi i i551")

Videre i bogen er nævflt: "denne tavle blev smykket påforanledning af Jens (Ilans) Jacobsen,
præst ved denne kirke i det Herrens År I561 ".

I "DAGLIGT LIv I N0RDEN" af Troels Lund finder man følgende: "Da præsten Jens
Jscobsen i 156l lod en malet alterbordsfarside apsætte i kirkeru, høvde rualeren skabt erc let
ærudyet version af Cranachs tr{Estlit".

Seh.e alterbcnrdsforsiden viser de enkelte kirkelige handlinger efter Reformationen og er den
første egentlige billedlige gengivelse af dåb, nadver og for§ndelse.

At man veksler mellem navnet Jacobi og Jacobsen, skyides blot ftrrskellen mellem den latinske
og danske bogstavering.

Indskriften på tavlen er et synligt bevis på den fbrste præst" vi har lidt kendskab til efter
Reforrnationen.

t§?4 -__§J{&I§TQBI{gR JACOB§EN

Senne præst ved man heller ikke meget om. Det menes, han var præst fra ca. 1574 trl tr,594,
men også her har vi et tydeligt bevis på hans præstegerning i Torslunde, idet der på den ene af
klokkerne i tårcet er indstøbt en 4-liniet versaiindskrift: DER MAND SKERF (skrev)
IVM{.XXXV (1585) BLEV DENI§E KLOCKE STØF I HER KRISTOFF'ER JAKOPS
F{OLTT-T TiD SOfu{ PÅ DEN TID F{AFDE VEF.T SONNEPREST I IX (9) AAR KIRKE-
VSRE FIENNI PHDR.SEN OG OLFE KNUDSEN GUD GIFVID DET VERE SKEDT TIL
GUS§I-{ (Guds søns) ERE.A.

Der er også anbragt en mandsling, som spiller på fløjte, og nogle latiske ord. På klokken er der
yderiigere et krucifiks, flankeret med Adarn og Eva med æblet i hånden og et dyr bag dem.
Nærrnere f'orklaring er no,k overflødig.

Veel klokkeskatten i 16CI2 afleveredes en klokke p§tzVz skippund og 9 lispund $72 kg).
Skatteri var en tvangsaflevering af klokker til forsvaret. F.eks. udskrev Frederik d. 1. oa. 200
klokker til støbning af,kanoner. Ctristian d.4. udskrev klokkeskatten i 16Q2; det var også
dengang meget dyfi at opruste og føre krig.



x5e4 -,rEN§ $.A§§EN

Ca. 1594 h,lev Jens F{ansen præst i Torslunde og trshøj" Han døde i 16A2, CIg n}eget mere vides
ikke om ham

Måske er det den M. Jens Hansen, der ved kongelig skrivelse af 23. rnai'ts 159? anbefaledes at
befordres til R.arnløse ved Anisse. Hvis det er tilfæidet, så er han født i Helsinge, og faderen var
da borgmester H. Nielsen. En teori der er fremsat på et ret spinkelt grundiag i "Nye Kirkehi-
stories Samlinger".

1 602-: CLAU§ Cå,A§ §EI{-F0EBT

Claudius (latinsk for Claus) Foert, født i København t 1576, pr:æst i Torslunde i20 [tr. Død i
Torslunde 1636, 59 år gamrnel. Gift 2 gange. Første gang med ,{nna Hansdatter, født i Køben-
havn 1576. Ægteskabet varede i tr8 år. Hun døde i Torslunde den 20. januar 1621,45 Er

gammel. FIun var mor til 4 døtre"

Claus Foert blev gifr. 2. gang med Gertrud Hansdatter, født i Helsinge, Holbo F{erred i 1595.
Ægteskabet varede i I år. Hun døde den 20. december 1628 i Torslunde, kun 33 år gammei.

Foeft staves også Føert, og faderen er såvidt vides den i sine tider så kendte boghandler i
København, C. Føem.

Også Claus Foert har efterladt sig et synligt minde i Torslunde kirke. I korguivet ligger 5
gamle gravsten, og alt tyder på, at de stort set ligger på deres oprindelige piads. Midt for
knæfaldet er der en stor, smuk sten over præsten Claus Foert med føigende indskrift (over-
sætteise).:

CLAUS FOER.T AF KØEENHA\TN PR"ÆST I TOR.SLLNDE OG ISHØJ KIR.KER" HAR
FGR §IG CIG LIGEI-HDES FOR SINE T\tsNDE ELSKELIGE F{USTRUER LADET
NETT}I &4N\DE GØRE,
EFTER" AT HAN I TYVE AAR HAYSE PK'EDIKET EVANGELIETS RENE LÆRE ER
FLå,N TIL SI}ST VA}{PRET ALT KØDETS VEJ OG HAR O\tsRGIVET DE JORI}ISKE
LE'v.NtrNGER TIL DE}-IhIE GRÅV L,{ENS §JÆI-EN ER SAM},{ENBUNDEN MED DE
r-,E\ENDE, AAR 1636 59 AAX^

A}'iNÅ HANSDATTE,R OP&LIF{DET AF HÆNERLXGE FORÆLDTTE I KØBENHAI,}{
GIFT h4ED CI,AUS FOERT F{AR I E,T F"RCIIUT OG TROFAST ÆGTESKAB LE\IET 18

§Å&{F'IILDE AÅiL HUN VAR.I\,{ODER TIL 4 DØT}TE OG HAR. §AA. LØST FRA
LEGEMETS ARBETDSF{US. OVERGIVET SIhi SJÆL TII- GUD HVEM DEN VÅF. KÆR.,
fuIF"N I-EGEMET TTX, STØVET AF JORDEN I DENNE GRAV AA}T 1621 EFTER
å{R}S {"]S 20, JANLT,{R 45 AAR.

GHF.TR.UI) }{ANSDATTER, CLÅU§ FOEI}TS A}'{DEN HØJTELSKEDE F{USTRU,
OFVOK§ET I HELSiNGE,, T{OL,BT HEE"REDE PAA SJÆI-LAND I EN I{ØJT AGTET
F'Å},{NL{E. H.FT'ER Å'I DETTE ÆGTESKABS OTTENDE, AAR OMTRENT VAR
&U}.J§}ET 'T'{L EhEE, E,R VED FOR TINLIG E,hI DØD KALDET F{EFTFRA T'iL DET'
T+iEfllifEI,§KE F'ÆDRELANI} FRA D\:tsT BEDRØVEDE ÆGTEFÆLLE OG BØRN,
E,FTER]-AD§,hIDE DEM I SORG OG KLAGE. 20 DECEMBER. 1628, 33 ÅÅR. CIGSÅ
}IL[{ NÆKKES AF DENNE LRNE



Dette er rnindst om præsten Claus Foert. Der er mindestene over yderligere 2 præster {derorn
senere). En anden gravsten i kirken fortæller, at her ligger et barn, Hans Hendricksøn Ellck,
14 uger gatnmel, død 1640 (sikkert en søn åf præsten Henrik Hansen Buch, Ciaus Foerts
efterfølger).

1636 - Ir_SNIrrK I{Å§§SN B!_CH

Flenrik Hansen Buch blev præst i Torsiunde og Ishøj omkring den 1. juli i636. Han er født i
Køge, student fra Roskild e i 1627 , død 1667 hvor han efterfulgtes af sønnen Thyge F{enriksen
Bueh.

Henrik Hansen Buch har sikkert haft den frlr ham tvivlson'lme ære at være vært for den svenske
konge Carl Gustav den 10. Adolf under krigen mod Sverige i 1558, i Frederik den 3.'s
regeringsperiode.

Efter at Carl Gustav i ilmarch f,ra Polen var draget gennem Tyskland og Sønderjylland, via Fyn
og l-illebælt, havde vovet at forcere Storebæit over isen med hele sin 8.000 mand store styke,
stod han pludselig på Sjælland. Den 13. februar i558 blev Køge besat, og 2 dage senere stod
§venskerne kun22 km. fra hovedstaden København. Desværre er dette, lidt tilfældige sted,
netop Torslunde og ornegn. Carl Gustav opslog sit hovedkvarter i præstegården hos Henrik
F{ansen Buch, uden at spørge om forlov og uden at være indbudt.

Der kom {tedsfølere fi'a Frederik den 3. til Torslunde, og de første åbninger fandt også sted
her. De egentlige fledsforhandlinger fandt sted i Høje Taastrup præstegård. Den 26. februar
1658 kunne freden underskrives i Roskilde, uRder ydmygende betingelser for Danrnark.

T*rslunde præstegård 1å dengang lige syd for kirken, på det areal, hvor der nu er kirkegård"

De svenske soldater var langtfra engle. De plyndrede, stjal,voldtog og brændte huse og gårde
af efter en større målestok. tr aptegnelser fra den tid hedder det bl.a., at "Clemmen Jensen ag
Pev Ni{cusen.fra '{orslundemagle som kirkeværger blev indstrevnet af ærkebiskop Hans
Sv&fie, far at køn h*me få sit kirketiende ind". De to kirkeværger skulle stå inde tbr afgiften
fra c.leres sognemænri, men det var umuligt, da svenskerne havde frataget dem alt, hvad de
ejeele, både korn og foder. Der stod 6 gårde øde og ve.ie og broer var ødelagt.
Kirkerne var plyndret for alle sager af værdi. R.idefogeden og slotsskriveren blev anmodet om
at komme til Torslunde Jbr at se, hvad kirken var ble,vet berøvet under fiendens ophold.
i Ishøj kirke var det ligeså slemt, anfbrer kirkeværge cg sognefbged Æbrekt Nielsen,
Tranegilde.
tsåde i l{erstedøster og Torslunde blev kirketraderne brudt op og ait borttaget af de svenske
solc{ater. Hansen Bueh blev af en af de svenske offiserer, der hed Jacob, twnget til at aflevere
sin hest, en scrt hr*ppe, og fik i stedet en udtæret og syg hest, som svenskerne ikke mere ville
have r.led.
X Torslunele kirke blev alle de kirkelige genstande stjålet, så man ikke kunne betjene hverken
syge eller gamle. §kabe og kordøre var brudt op og sønderslåede. Det var usle tider,

trfulge bl.4. A. Strange Nielsen (se litteraturlisten) blev den lille landsby Torslundelille
rredbrændt af, svenskerne og aldrig ssnere genopbygget. Her fortælles også, hvad præsten
F{ansen tsuch fik i tiende fra en almindelig gård i bven. Foruden "offer" var det 6 tønder byg, I



tønderug,2 tønderhavre, 1-2lam,1gås,2 høns,2 oste,30 æg samt 1markog2 skilling. Et
alsidigt tiende, må rnan sige.

1567 : TIIYG§ gENEXK§EN BUEII

Thyge Henriksen Buch, søn af Elenrik Hansen Buch, blev præst i Torslunde den 18. aprll 1657.
student fra Roskiide 1660, død i Torslunde kun 35 år gamr:neri 1677.

I uddrag fia Smørum Herreds skifteprotokol, som blev ført af herredets provst sammen med dn
eller to præster, eller andre velbyrdige måBnd, skai her fortælles orn præstens økonomiske
forhold.

Æt blev opgiort, både ude og inde. Dette skifte fylder ikke mindre end 59 tæt beskrevne
foliosider, et sådant skifte kunne tage flere dage.

"An??o 1677, skifte i Torslundernagle præstegård eJter afdøde præst til ktrslunde og Ishøj
wenigheder, efterladende sig matrone Inger L{turidsdatter og en datter, fuIaren Ihygesdøtter.

Swrnma Summ*ra i lndsæld 4065 Rd 0 M A Sk

Sfoildnere:

"førgen Hek, Obligation Capital tB Rd 0 M 0 Sk
lObligationtil/i/i 6SR:J{}M 7Sk
Mods?fraAnnexgaørdenslqtldig IRdSM ASk
ClzristiaruAdikkelsenilshøj 3Rd tM S.§f
ChristoffirPersøniTltorslwnde tRrtAM fSk

0.s.v. . . .

Eåer gæiden var fratrukket, fordeltes restbeløbet således:

Enlren {nger I,aurids&ttter I?f t Rd 0 M
ilatteren A.fiaren Thygesdatter l0Z l Rd 0 M

Også over Thyge Henriksen tsuch er der en mindegravsten i Torslunde kirke med følgenele
in"dskrift (uden oversættelse) :

HERU]\IDER HVILER §ALIG \T}I
F{ERREN I{EDERI-IG OC WEI-I.ERDE
i\.iANB HER" THYGE HLNDRICKSEN
F"OKDUM SOGNEPRÆST TIL THORSLUNDEh4ÅGLE
OG ISF{ØY MENIGHEDER
SOÅ,{ DØDE ANNO i677 DEN i i J1JNI I SIT
ALDEB.§ 36 AAR LEVEDE lDI ÆGTESKÅB
iVffiM F{EDERI-{Gts OC GUDFRYGTIG MATR"OhIE
INGE,R LAIIRTTZ DAATTER OC AFLEDNE
§AMh{E \'DI DERiS ÆGTESKAB
EEN DAATER. VED NA'V]§ MAREN



OC HAFL]ER SAI\4ME DAATTER OC
HENDIS KIERE HO§BUND CHRISTIAN
PÅULSEN BEKOSTET DENNE STEN
GL'D GIFIIE HANNE.M EE}.I GLÆDELIG
OPST'A}{DELSE PAA DEN YDERSTE
DAG MED ALLE GUDS BØRN TIL
DET EWIGE LIF FOR JESU CHRISTI SKYLD.

Note: I dette skifte nævnes Annexgården for første gang.

I 6f 7 - EEe;qMf I.-P*EP§-&§EI§ -EEIT

Pedersen Helt blev præst i Torslunde og Ishøj den 14. juni 1677 , Født den 2 ma) 1648, åderen
var B. Helt, Tidefoged på Møn. Moder Johanne F{ansdatter Merkel. Nicolai Pedersen Helt var
student fra Roskilde 1670. Døde den27. august 1689 i Torslunde.

Også i forbindelse med denne præsts skifte skal bringes uddrag fra skifteprotokollen:

SKJFTE

Anno 1689, den 28. oktober aJholdtes skiftemøde i Thorslwndemagle Præstegård, med mig,
sogflepræst Hennan Mafiensen Lipper til Brøndbyerne CIg provst i Smørum Herridt, medflere
bi,ciddere efier afdøde, hæderlige Nicolai Helt, sognepræst til Thorslunde og Ishøie
menigheder. Å4ellern efterladte rnatrone (hustru, mader) Margareta Johønsdntter Brwuns samt
5 små børn, 4 sønner og I datter.

Sølvtøj varderet til
{af kobber ag messing karc nævnes bl.cr.:
i bryggerkedel
] kobber kedel
I marler med støder)

{af tiru bl.a.:
I dusin ti ntttllerkener
I sy*ørbriks fi§.yn.)

Sewgeklæder ialt
Børneklæder iqlt
Linnedklæder ca.

{i ftærcg k*n næwæs:
I strsr bilæggerovru
l J*rngxle
t Fyrfod
I lairæwelseng
I bovd
I stole
I arbejdsvogn

97 Rd. AM 0 Sk

20Rd 0M 0Sk
4Rd 0M Ask
lRd 2M ASk

3Rd 2M 0sk
TRd IM 4SK

tlsRd 0M
2{} Rd 0 A4
50Rd 0M

s0Rd 0M
3Rd OM
ORd ]M
4Rd OM
4Rd OM
4Rd OM
lsRd 0M

0sk
0sk
0sk

0sk
0sk
0sk
ask
0sk
0sk
0sk



I bærebør
I hjwlbør

20 stk. firr, vurderet til
26 stk. sviru tt "

Bygningerne wrderet ti I

0Rc 0M 6sk
}Rd llv,I 8S*

2sRd 0M 0sk
33Rd OM CISK

400Rd 0M 0sk

Surnma Surnmsra 189A Rd {} M t4 Sk

Der nævnes ergså tærsket korn og korn på strå (utærsket), et antal heste og hopper,
kvæg ialt 22 stk.
Her&a skulle trækkes en del gæld.

Den efterfølgende præst overtog præstegården efter vurderingen. Her overtog efterfølgeren
Jørgen Lindtner også forgængerens enke Margareta (eller som det også skrives: Margrete
Johansdatter Eruuns).

Det var ret almindeligt, at en Lrng præst på den tid måtte gifte sig med en eventuel enke i det
præstekald, han overtog, simpelthen fbr at {å råd til at overtage præstegården. Hvis han giftede
sig rned enken, slap han fbr overtagelsessummen, og en ung præst kunne tit mangle kapital.

Ile 5 srnå børn, som 1V{argrete havde med Nicolai Helt, fik alle en formynder på grund af dette
giftermåI. Børnene var fra 2 til l0 år.

I S"SL: d€rn§r§§_E{uNry}§EN I"LN_DjLN,ER

tslev præst i Torslunde og Ishøj den i0. september 1689. l{an døde, såvidt vides, sidst på året
1701. Han blev som før nævnt gift rned fcrgængerens enke Margrete Johansdatter, rnen meget
n'lere vides der ikke om ham.
Sklftet fq:rtæller dog noget.

SK]FTE

Ånno l7{}2, den }" tnaj, var jeg, T'orben Christoffer, provst afver Smørum llerridt, stwrrmen
med fiøre præster farsawtlet i T'ttarslunde præstegaard st holde skifte og deling efter H.H.
,førgerc LiwCtvter, fordwrns sognepræst til Thorslwncle og lshøi §ogt €, erterladende sig matrone
A,{argrete ,lohawsdatter ag 5 børn.

Fra r:pgørelsen på ca. 3CI sider skai blot nævnes:

Red* penge: j8 Rd, .1- M, 1Sk. Sølf iah: 9A Rd. Sengekammerst ialt: 14 Rd. I mellerrtkaru-
rneret islt: I jld" Linklæder ialt: 33 Rd
(af brøger er der skrevet titcl og dagens væretriansættelse på samtlige ca. 150 stk", deraf mange
lærde rzærker på latin og andre sprog)

{}dery{or stwehemet: I carette: 1A8 Rd (a, den var ret kostbar, filen en præst måtte være stands-
mæssigt kørende, og det var som regel en af præstegårdens n:est bestroede foik, der kørte

10



"VQr Far", som præsten blev tituleret af sine sognebørn. Præstekonen blev først kaidt
"k{&ttrone", senere "Madamme',)

Korn i strået: Rug: 27 Rd, Byg i strå: 21 Rd. Yogrue (nærmest arbejdsvog ne) til 20 og 30 Rdpr. stk.

l8 køerfi'a 6 til 10 Rd..stk. t5 kvier og calfuefra 4 til 7 Rd. pr. stk" z heste og Zføl
(Efter den tids målestok var præstegården goat-Uesat;

Swt»wa irudgield

Sumrns udgteld

Til mands arvinger

Enken hafuart
Den qnden part: 3 sønrter og 3 døtre

(Sønner og døtre deler her lige, idet der er afsat
til hver

2282Rd sM 0sk

1s8t Rd 0M ] sk

701Rd sM 6Sk

ssryRd sM t] sk
350Rd 3M 11Sk

175 Rd 1 M 13% Sk

Skikken var ellers den, at sønnerne fik det dobbelte afdøtrene i arvelod, en skik der var
atrmindelig helt op til omkring 1850. Var der f.eks. 600 Rigsdaler til deling rnellern en søn og en
datter, fik sønnen 400 Rcl og datteren kun 200 Rd. Der oui ikk* ligeberetligelse

Enken Margrete Johansdatter havde nu overlevet 2 præster

tslev præst i Torslunde og Ishøj den 13. december 1701, død den 5" decennber 1TZS i
Tarslunde.
tr 1' december §ånlrne år blev der afholdt skifteretsrnøde i Torslunde præstegård. Boet er en
opgøreise over afdøde sognepræst i Torslunde og Ishøj menighede, bnrirtå Bergs jorde-
gods i forbindelse med den nye præst magister Jås okogs tiltræden.
§kiftet blev ledet af sognepræst i Wallensbæck og prouuii Srnørum Herred Niels Louman.

Ilerloidtes møde igen den 7. februar, og af,slutning den 13. juli lT30 efter, at Jens Olrog
havde overtaget præ stegården.

D-er-blev nævnt fulgende efterladte: søn: Andreas Ulrich Berg og søn: Christian Berg og
Madarn Dorthe Berg.

InCtægtssiden: Her kan nævnes korn og afgrøder til 208 Rd. 4 M 0 Sk. Derudover nævnes
F{ans F{anssøn, husmanden på Amexgården, skyldig i husleje: I Rd. 2 M. (Dengang var der
også naget, cler hed lruslejerestance. iider*e har ikke foranåret sig så meget;
Løsøret er noteret til 484 Rd. 4 M 0 Sk.

Heretter nævnes flere navne, der er i gæld til boet.
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f{s*s Perssøn i {shøie I A/t -t.gf
f margenen er senere skrevet ,'Betalt,')

Hans Srcedker i Torslunde 2 M 13 Sk
(senere betalt)
JaeobSmedilshøie 2Rd 2M 7Sk
J*kqn Bentsøn Torslwnde 2 Rd 2 M 12 Sk
Peder Larssøn i Torslunde 2 Rd 0 M 12 Sk

Ialt på indtægtssiden Summa I Sg4 Rd 0 M 0 Sk

Udgiftssiden ftrer nævnes nogle småposter, som viser præstens forbindelse med byens borgere.
Der nævnes gæld til følgende):

Perier Pederswt tilgade t0 Rd. A M l0 Sk
,fokan$entsøn " ItRd2M]0Sk
&ernærk: han figurerede også på indtægtssiden)
JacobPedersønfar5 skæpperrug 3 Rd 2M 0Sk
Karen Andersdstter, for løn hos afdøde g Rd 2 M 0 Sk
En reparatiors på præstegården 30 Rd 0 M 0 Sk
Eru "trumle" til Annexgården 3 Rd 2 M 0 Sk

Annexgården nævnes flere gange i skiftet, bl.a. følgende:

Fald eller Fæld på Annexgården, opgjrtrt af
pyovst€n ag 2 uvaldige rnænd 24 Rd 4 M 0 Sk
(Faiel eller fæld betyder forringelse af fæstegårdens huse, gærder eller jord, for hvilket ejeren
kunne kræve erstatning, eller i grove tilfælde, udvise fæsteren).

tr}en nye præst nævnes flere gange i skiftet, rnen han havde jo også forlængst overtaget
præstegård og embede, da det stod på.

blev præst i 'Iorsiunde og Ishøj den 21 . januar 7729. Hanblev orclineret den 29. februar 1729.
F{an lrar påbegyndt den ældste kirkebog i Ishøj i l73Z

Den 28. decernber 1733 blev iran kapellan ved Trinitatis Kirke i København, så hans virke i
Torslunde og nshøj blev ret kort.

n skifteprotokoltren trir 3 i. januar 1.V34 er noteret, ar han har haft friviilig skifte og overdragelse
af præstegården i Torslunde med tilbehør, til sin efterfølger, uogo*pr*.i for Torsiunde og
{shøie rnenigheder, Jens Faludan.

å ?Sg i &§, -.rPI{ §- I{.{N§SP-{ P-ÅI;{IPAN

§lev præst i Torsluncle og Ishøj den 13. februar 1734, og ordineret den 2. apnl1734

F{an er født den 16. .juli 1595 i A.atrborg af fbræIclre, sognepræst F{ans Nielsen Paludan (1652-
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L7A9) og Anna Niels Datter Heeboe (riød tT00)
Han er student fra Ribe 1716, cand, 7 maj 172i. {ilfr.forste gang rned Charlotte Helen
F{asebard, f' 15 ' marts 1710, steddatter af arntsforvalter, t<dgiråJ rørgen tangfeldt ti} Ringstedkloster' Hun døde den 28. iuli 1752i Torslunde af "tærende syg€,,, 43 år gamrnel. Hun blevbegravet tæt op til kirkens grundvold" I dette ægteskab er der 6n søn og 3 døtre. 4 bør* døde.

Gft anden gang den 4' februar 1755 iTorslunde kirke med Mette Christense Lønborg, født 26.januar 1726' Ilun var datter af residerende kapeilan ved Aarhus Domkirke, Hans F{ansentønborg (1691 - 1,753) i dette ægteskab uur'd*, også 6n sØn og 3 d;;;. il iln ua, cø0.

Jens Faludan havde i årene 1718 - i 723 plads på Borchs kollegium som alumnus (&a latin.
plejesøn; særlig betegnelse for beboere af oisse stiftelser).
Her forfattede han nogle disputatser, der viser hans interesse og evner tbr videnskabelige
stndier' Foruden "Fahnadling orn de romerske Qvæstorer" fra l179,kan nævnes hans 4
disputatser med titlen ''De Ternplo, quod Roeskiidiæ est, sti lucii,, fra 1720-1722,der er etlovende begynderarbejde, der endnu har en vis kildeværdi, fordi paludan ved sin broder,
borgmester og kirkeværge i Roskilde, Niels Paludans r*iriii., har haft adgang til at benytteDornkirkens arkiv, som for størstedelen brændte i IVZS.

Til at udvikle Paludans historiske interesse har det sikkert bidraget, at han havde Hans Gram tilprivatpræceptor (iærer) og litteraturhistorikeren Ålbert Thura til venner.

\723 blev han rektor i Ringsted og fortsatte sin historiske virksomhed ved rned omhu at sarnle
afskrifter af gamle papirer i Skt. Bendts Kirke i Ringsted. Efter 11 års skolearbejde blev
Faludan kaldet tin sognepræst i Torslundemagle og ishøj, og i dette embede forblev han resten
af sin levetid, ialt aB å1 I denne periorle har han s5vidt 

"iaÅ 
iu." udgivet skrifter, men han

rose§ §om en virkelig lærd mand, der fbrstod at forene et muntert sind med en f,ast karakter
Hairs liv som landsbypræst forløb under smukke og harmoniske former. Det rnå siges at være
et fixeget fint eftermæle.
Jens Paiudan har påbegyndt den ældste kirkebog i Torslunde i 1751. Kirkebøgerne tla 1646 titr
cien tid er desværr* gået tabt.

"{-øverdagen den 2\--tv{aii 1782 begravet Sogne-Præsten.ftir Torslurulemagle og Ishøj menig-
?aeder, 85 år g*rnrue! ".. " slår at læse i kirkebågen, hvor rnao nu kan finde *I ur! række
oplysninger, alt efter den skrivende præsts gemyt. Nogle præster var sparsomrnelige og ofrede
ikke mange ord, men§ andre notereåe meget **r, 

"nJlige 
netop nødvendige oplysninger.

tr f*rbind*trse med præstens død';ar cler også her stor skifteforretning. Som et kuriosum
Sengives uddrag af legnskab, udfort rneget omhyggeligt af enken Madarn Mette Chrinstense
å)alue§an, over udgifterne ved hendes *u*du Uugi;åtr*:Ligkiste t2Rd7h,f ASk
f-ig,\kjorte
K*-ffelsønwer
FIveC-ebrød
tb Ånker yød viyt

I Pwrnd Snvør
I'ys
Udgtfrer ialt

t0RdaM 0sk
5Å4 sSk

iRd sM 0sk
5Rd CIM 0sk

2Rd 4A4 0Sk
SRd 5h.{ a.qk

90Rd sL{ ask

2{}Prs*er.&rændevin 3Rd 2M 0Sk
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Underskrevet af Mette Christense Paiudan i meget sirlig skrift.

Ovenstående kan give et ret godt indtryk a{ hvordan man i de lidt berire kredse udførte en

passende begravels*. I andre kredse på landet var kravene nok naget rnindre; som i dag ud-
førte man den slags nogenlunde, efter hvad man nu engang evnede.

Blandt udgifterne i florbindelse rned opgørelsen over boet er opført en post på 4 Mark og I
Skilling som betaling for skiftets bekendtgørelse i avisen. Det må have været Berlingske

Ti<trende, som blev grundlagt 1747.

Skiftet slutter i provstiets skifteret den 30. april 1?83. Det er irnderskrevet af bl.a. afdødes søn

af,første ægteskab:

"Jeg er rnin Allerkiæt"este (ulæseiigt) lydiste søn. H. Paludan"

I Torsiunde kirkes korgulv blev også Jens Paludan begravet" Her kan gravstenen stadig

beskures. Indskriften lyder på nogenlunde nudansk som følger:

FIER HVILER MIN FAEER HR". IENS PALUDAN
RTPFENSIS. FØD 1697. BLEV REKTOR I RINGSTÆD
L,ATINSKE SKOLE 1723, SOGNEPRÆST FOR.

THORSI,LINDEMAGLE OG IISHØY 1734
GIFT FØRSTE GANG I!{ED CHARLOTTE TIELENE
HASEBARTH MIN MODER FØD 1710 DØU^ T753
SOM OGSÅ UVIT-SN I{ER EFTERTADENDE EN SØN
OG 3 DØTRE. ANDEN GANG GIFT MED METTE
CHR{STE,NSE LØNBORG FØD 1726 EN SØN OG TRE
DØTRE AF I{ENDE OG AF BEGGE ÆGTESKABER 8

BØRN BEGR.ÆDE DEN BEDSTE FADER. EN RHTSKAFFEN OG
LÆRD L4AND. N,,IÆT AF DAGE DØDE DENNE TL,tsELLÆRER
178.2

}{ÅNS PATLTDAN SGNPRST TIL STOROEN I BERGENS
§TiFT LÅGDE DEI.{NE STEEI.{ I785.
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Blev præst i Torslunde og Ishøj den 7. august 1782. Han er født den i0. novernber lT3?,
student fra lrlykøbing 1760. Cand 6. marts 1765. Kapellan ].{. Vedby, Falster. Ordineret den
23. oktober 1782.

C[ft første gang I' april 1774 med Nicoline Elisabeth Isaksdatter Sidinius af N. Vedby, fødtZ.
rnarts 1750. Hun døde i Torslunde den 15. december l7gz,43 år gammei.
Gft anden gang med Anna Fetronelle Friis, født 1763.

Hvor §igvardt Flindt og hans anden hustru er døde og hvornår, har det ikke fcr nuværende
været rnuligt at finde oplysninger om. Det kan tyde på, at de er re.jst fra Torslunde til et eller
andet sted for at nyde deres otium.

I 1787 havde vi den første egentlige folketælling i Danmark. Her er indberetnin gen fra
Torslunde præstegård. Den fortæller tydeligt, hvor menge der egentlig var besfæftiget omkring
og i præstegården.

sigvardt christian Flindt, Husbond, s0 år, Første ægteskab, sognepræst
Nicoline Elisabeth §idinius, NIadmoder,3g år, Førsti ægteskab, hans hustru
Isack Flinclt 5 år, Barn af første ægteskab
I{enrik Flindt 4 &r ,, ,, ,}

Abigael Margrethe Flindt
Ane k{agdalene Flindt
Ane Kirstine
Sophie Catrine Pedersdatter
Nietrs Hansen
F{ans Jensen
Karen Christdatter
Karen Møller
Ole Eorck
Christian Frid. Møller

Sigvardt Flindt
Anna Friis

iår fl r fi

51 år, Ugift, præstens søster
10 år, Ugift, plejedatter
20 årr, Ugift, stuepige
25 hr,IJgift, gårdskarl
15 år, Ugift, dreng
37 itr, Ugift, bryggerspige
l7 år, Ugift, barnepige
62 Fx , Ugift, mand
36 år, Ugift, skoleholder

§koxeholderen har altså boet på præstegården på daværende tid.

Ved folketællingen i I B01 kan følgentle bl.a. findes

Sognepræst, 64 år, gift anden gang
hans kone 38 år, gift første gang

Desuden et 2børn af dette ægteskab nævnt, men kun tre tjenestefolk ialt på præstegården.

Biskop Balle skrev i 1804 i "Liber F)aticus" om Torslunde sogns menighed. "sognet udrnærker
sig v*d lunkenhed, vankundighed og tigegtldighed, safft er uiærlvsnlig i {tet ginske land,,

xkke noget pænt vidnesbyrd for de gode borgere i Torslunde og Ishøj

I et leksikon er briskop Nicoiai Balle beskrevet således'. "Yar fra lZB3 tit IB0g Sjægands
ruidkære og-{littige biskop. I{ans kendteste slrrift er en læreiogfra tZgt * en låtukismus,,
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Det tyder pb, atBalle har været en hård mand til at bedømme sine medmennesker.

Med hensyn til omtalte katekismus, §om ikke må forklejnes, hvor mange børn har så ikke i

tidens løb-, ja,til langt ind i dette århundrede, fået forbitret deres skolegang, fordi de skulle lære

de rnange skriftstedir, der var skrevet i et mærkeligt knudret sprog, som det var meget svært

at læreidenad, og meningen forstod de i alt for mange tilfælde ikke. Men læres skultre de, og

kunne man ikke remse dÅ af sig ved høringen, var spanskrøret, eller i bedste fald en svidende

lrssirrg, en smertelig påmindel*".t* at strænge sig an- Læres skulle de, selvom mange andre

fag blev mere eller mindre forsømte.

181? - JOITAN Nr-C-Orlg scHotI

Blev præst i Torslunde og Ishøj den 3. januar tr817 og ordineret $alrune dag. FJan er født den 7'

august l77g iHavrebjer{ Student fra Helsingør 1796. Cand. i9" juli 1802. Lærer ved Jonstnrp

seminarium 9. juni 1809.

Gift i Jyllinge med Christine Marie Dahl den 8. januar 1819. Hun var født i København 19. maj

1795, død 6. maj 1857.

Kirkebogen i Torslunde fortæller, åt sognepræst fcr Torslunde og Ishøj menigheder, Johannes

Nicolai §chou døde den 29. august 1831, 50 år gammel. Han er begravet på Torslunde

kirkegård.

Skifteprotokollen fortæller: "Aar l8il, den 30. august, moCtaget anmeldelse fra prokurist

Dahl, at sognepræst Johannes Nicolai Schou i går er afgået ved døden i Tarslundernagle'

Enken irud§avinsøgning owt at si&le i uskiftet bo medfælles bØrn."

Den 21. december sanrme år holdes skiftemøde. Enken Christine Schou, født Dahl, med

anmeldelse om, at fælles lod ansættes til 12.000 Rigsbankdaler sølv. Herfra skulle dog

fratrækkes udgifter til skifterettens forskellige arbejder, ialt 16 Rbd. sølv.

Nu er det ikke mere provsterne, der foretager skiftet, men de almindelige skifteretter der

ordner dette arbejde.

I 1g21 skrivdr Theodor Gliemand i sit værk med beskrivelser over danske egne, i afsnittet om

Københavns Amt, bl.a. dette: "Præstegården i Torslunde står for det privikgerede hartkorn'

og har et jordtitliggende på 49 tdr. tand samt en annexiord på 37 tdr' land, som drives i

farening me d Pr æ stej or den.

præsteembedet er annecteret med det en halv mit derfrø liggende Ishøy srtglt, oS i Cancel'liet

dttsctt tit 1350 Rbd., men afglet årligt S0 Rbd. sølv til Seminariefondet'

Angående tienden er der indgået forening om præstetiendert, for hvilken der- gives 5 - 7

skæpper byg pr. tdr. hartkoå t forttu*, *n*y og Tranegilde. Kongetienderu, hvormed

Sjættands biskop er beneficeref fregunstiget) er h§esom irketienden på visse år bortfæstet til

Gjeddesdnl, som igen hå overtadtin delneraf tiiyderne efter accord og oppebærer en del

heraf i kiærven (neget).

16



D.v.§., at præstetienden er her blevet giort op i penge. som betales som en slags kirkeskat efter
aftale med bønderne.

"Torsfunde kirke ligger vestli§ i byen og har tvende klokker, af hvilken den ene er fra I5gS.
Deswdenfindes på olteret årstallet I56l.

Torslwnde kirke har 7l tdr. lqnd, sorn er bortfæster (udle"jet, bortforpagtet elier i rent fæste),
og ta iordløse huse, .som også er fæstehuse, og i Reerstei sagn i Ihuni herred, 40 tdr. lund,
bortfæstet i 3 lodder, og i Thorslundernagle sign t samrne Thuo, herre6, et hws med 2 tdr.
land, som Benzonsdnl har fæstet. trkke ltele Toistunde sogn hører under Smørurn herred, lrren
en del under Thune herred, bl.a. Benzansdol.

Blarcdt bønderne i Isltøy er ercfæster af Torslunde kirke, blandt husmændene er der tofæstere
af Tor s lurede m ag l e ki r ke "

Dette, at Torslunde kirke ejede jord så sent som i I 821, er vist ukendt for de fleste i vore dage.
Jorden er senere sotrgt fra til flere forskellige andre gårde.
Ntr må man ikke forveksle Annexgården med dette; den hørtetilselve præstegården og ikke til
kirken.

Videre skriver Gliemand: "På I tdr. hartkorn leomrner i gewrernsnit g tdr. tand både i
Torslunde og Ishøy sogne med Tr*negilde.
Der saes på byens og Stræstegårdens jorC byg, kavre, hvede, ærter og avles sædvanlig g - l0
fold {i 1984 er man ikke vel til mode, hvis man ikke avler 30 - 40 fold. Tiden har ændret sig, -
og dyrkningsmetoderne). Kartofler og kløveravl lægger man også vinrt (arbejde) på.

Itdærkeligt, at deru svenske Carl Gustqv clen 3. Adolf her i byen, på præstegården, logerede,
ræens forh*ndlirudlifigerne om den seneye ktski tWe d fandt st€c,,.

Der har tilsyneladende været flere fredsforhandlinger i den periode, end man havde forestillet
sig.
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l83tl - JES ANDREAS JESSEN

Blev præst i Torslunde og Ishøj den 2. december 1831. Ordineret 18. jantrar 1832. Født 27. juli
1779 i København. Forældre overformynder og fattigdirektør i København (medlem af de 32
mænds råd) købmand Hans Jessen og Mette Pilegaard. Student 1798. Cand. theol. april 1806.

(rrft 25. januar med Jensigne Busch, født WAZ i Landet. Forældre sognepræst på Lolland
Laurits Christoffer Petersen Busch af Kallehave og Maren Charlotte Aggertsdatter Brygmann.

Jensigne Jensen, født Busch, døde 15. juli 1848, 65 år garnmel, begravet i Torslunde.

Hendes mand, s«rgnepræst Jes Andreas Jessen, døde 12" marts 1850 i Torslunde og på sasu'ne
kirkegård begravet 18. marts 1850, 70 år gammel. Død af betændelse i den ene fod.

Fastor Jessen ejede i perioden 1810 - 1828 Marienberg ved Vordingborg. Han blev som
så'mange andre forarmet ved statsbankerotten 1g13.

Fastor Jessen har sandsynligvis været forfulE af økonomiske sorger, også som præst i Ishøj.
Dette tyder biskop Mynsters udtalelse i 1S45 på, da han omtaler præstens verdslige forretnin-
ger" A" Stern skriver i en topografisk bog fra 1836, at præsten endnu ikke har sinlord under
planrnæssig behandling. Der er noget, der tyder på, at han ikke rigtig har haft styipå landbrug,
og det derfor har forrentet sig meget dårligt

Biskop Mynster var på visitats den 6. august 1833 og skriver om pastor Jessen den dag:
"Sognepræstens prædiken var nogenlunde, indhalclet meget godt, sognepræsten viste
tænksornhed, men prædiken var temmelig tør og ikke den rigtige prætliientone. En ternmelig
stor forsamling var til stede. Han katecerede forstantligt men manglede færdighed. Den
tolrige wngdom svarede ret gadt, lnen wal€ne skuile ofte trykkes ud,,

I 1845 visiterede han anden gang i Torslunde kirke med følgende notater til følge i visitatsbo-
gen: "Efter et uendeligt vrøvl am nådegwer viste Jessen prædikantens kald, ioo, ,orgu og
glæder. Sorgerne var Jbrnemmelig præstens verdslige forretninger. En antageligforsåmlirtg.
ungdomrnen svørede højt ag temmelig godt, og leun nagle mecl eftertanke. 

-

Frcestegårdens stuehus er.for en del opført for ikke så !ffnnge år siden,,

Fra folketællingerne kan vi se en smule om pastor Jessens folkehold gennem årene.F.eks var
der ved tællingen i 1834, f,oruden pastor Jessen og hans kone, 6 børnihusholdningen, samt
præ§ten§ moder, 1 ugift huslærer, 2karle,2 tjenestepiger. I 1840 var der 3 tjenestekarle, 2
rjenestepiger og desuden en forhenværende handelsmand på 62 år og hans hustru på 50 år, i
1850 ffir rnan at vide, at der på præstegården befinder sig t husjomfru, 2 tjenestekarle, 1

røgter? i gårdskarl, 1 dreng og 2 tjenestepiger.

Fastor Sessen har haft nok at holde styr på, bare i folkeholdet, og har der været økonomiske
sorger, trar det rnåske været svært med lønningerne. Går det dåriigt med folkeholdet, er det det
måske en af grundene til, at det bliver mindre rentabelt.

I en beskrivelse over Københavns amt, Torslunde sogn, ved A. Stern 1836, er sognet beskrevet
som følger: " Sognet dsnner et pastorat i forening med annexet Ishøj, der tiggei i en øfstand
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af t lz fierdingvej. I cancelliet er p^storatet ansat til 3s0 Rigsdaler.

Præstegården består af 4, på lidet nær, sammenbjtggecle længer, opførte dels aj'grwrudrnur,
dels af bindingsværk, den støwe det *f klinea, ,åg{n. ile er alle ,tråt*kkrrt, åg ass*rerede
for 5.A10 Rbd sølv.

Gården hqr et sreal af 49 !dr. land godiord medfornøden engbund, og 2 tclr. land mase wzed
tørveskær' Da.lorde-ne endnu ikke af præsten Jes Jessefi, safti overtog præstegården lg3l, keri 1836, er taget unde-r planrnæssig behandling, kan der intet bestemt iigur oå sædskiftet.,
besætning og udsæden. Bankhæ-ftetsen påloiderne er 324 Rbd.

Kaldet eier clesuden Annexgaarden i Torslunde by og et jordløst hws samme sted. Annexjor-
derrue er på 37 tdr. land og er bnrtleiede Jbr et dr *åa åert halve afgrøde til præsten. Huset,
der for nogle år -siden ev købt af Metropålitanskolen, svdrsr i årti§7eje 6 Rbd.

P$storotets øwige karntiender hæve.v enten i kirerven, eller overlades yderne (aitså jord-
brugerne, bønderne) efter årlig overenskomut)*g kan beregnes til omtyentlige betøb af 6
skæpper b)'g pr. tdr. ltartkorn. Kvægtiende og ååredset (hr,høns, gæs, ænder m.m.) aJ.dei
sidstrcævnte ltortkorn erlægges med 24 Skitling pr. tdr. hirtkorn, ag kan i det hete beløbe sigtil omtrerut 40 Rbd. sedler aw året.
Tiercderrte er behæftede til banken med tCI-82 Rbd. Affer og Åccidentier (betaling for kirkelige
lrandlinger: dåb, vielse m.v.) kan anslås til saT Rbd."årn åiet .

D-e{te er efter den officietle angivelse i Collegzalti:dende for lg3l. Men efter præstens, Ifr.
-{esssns, opgivelse, ken denne indtægt kun anslås til 200 Rbd. om året.

Kaldets byrder er:

1a"

2.

J.

4.

5.

t-i.

! rer$er af gårdens indløsntngssum, SA0 Rbd, svares der ZCI Rbd.

$ytter, der indbeføttede renterne af bankhæftetse t 3g Rbd.

Ti! :f lyg"irzgs opførelse i præstegården tåite pastar schou, denforrige præst,
i000 Rbd sølv, hwraf der efter obrigation af 2. ruaj tg|tr skulle i*ri <ru drtig
rerute til store Heddircge Kirke, og årtigt ffiag på's0 Rbd. søtv.
{"anderxades Expenser 6 Rbd.
Iltnkeryysio* erlægges 44 tcr. byg efter capituls ktkst, og i rede penge ss Rbd.
iln artilleriltest skalle ltardes (en byrde, der var påragt fra"Forsraoets side, også til
§xange bøndergårde).

Efter pctstor Je.ssens-opgivencle udgør skstterne t50 Rbd. og Landernodes Expenser Za Rhd.
orn året, og ikke 6 ttbd.

Fr* skifteprotokollen Københavns Amt søndre Birk fia 1g47 - 1g50:

År l ESt3, den 13. rnyrts,-$rweldte Georg .fessen, at haws J'ader, Jes Artdyes,s Jesses, z0 år,
sagw€Præst i T'h*rslunde, i går den 12. ruarts var afgået-ved døtlen og efterladende sig
følgenda ervinger.
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I søn Georg Jessen 36 år, i Maribo
2 søn Carl Jessen 28 år, csnd tned. i København
3 søn Andreas Jessen 25 &r, i Hamburg

(Jessens kone var død i 1848)

Det egentlige skifte blev foretaget 10. april 1850.

F{er er også foretaget værdiansættelser af alt på præstegården, lige fra bøger, køkkensager,

sengetøj, værktøj, redskaber, besætning m.m. Her er et lille uddrag, det sidste, der vises
angående præster i denne beretning:

I lille skøh
t lille spejl
I stol og I lille bord
2 spilleborcle
I dragkiste øfegetræ
I seng medfarhæng
I toiletspejl og bord
I sukkertang af sølv
I glaskaraff,el
I lysestager
I brødbakke
i kobber kaffekande
I gawrnel sofu
5 f§aCe fade
7 dybe tallerkener
4 tin lysestager
1 duge
3 dwge og l2 servietter
l8 håndklæder
I ølkande
I stor egelciste og I bænk

It5 par tagyer
I g*r*rnelt ckatol

I tsest, I ar
I ltest lCI år
I hest 4 år
I &aest j2 år

qRd. 3M.qsk
IM
2M

5Rd
5Rd
4Rd
lRd
lRd

3M
3M
1M
3M

lRd
lRd
tRd 6sk
I Rd 2M
tRd
sRd
2Rd

3M
lRd
ts Rd
t R.d

60 Rd
s0 Rd
60 Rd
20 Rd

ja, der var flere hundrede ting og sager nedskrevet. At man har givet sig tid til dette forstår
rnan knap nok.

Udenfor stuehuset kan nævnes.
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Derudover var der wrderet 3 heste og plage, iait var der 7 heste på præstegården

15 køer, unge og gamle, r,urderet fra 15 tii 30 Rd pr. stk. Der var en del flere husdyr.

i rod tyr
e.får
I vædder

Lckæreki ste (hakke lse)
3 plot e

l0 tdr. rug
30 rdr. a 2 Rd. og 3 Sk
I0 tdr. ærter
25 tdr. huvre

15 Rd
27 Ftd
2Rd

2Rd
15 Rd
30 Rd
75 Rd
50 ltd
50 Rd.

Det sidste skiftemøde fandt sted den 15. august 1850 Der var en vis uenighed om boets
deling, der var en del gæld at fratrække. En del redskaber, maskiner og husdyr blev overtaget
af efterlølgeren i embedet, og boet biev godkendt af alle parter.
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I e.ss-:JÅe Q& _ MÅr"rr-I4 §_GE_MUØ. &

tslev præst i Torsh-rnde og Ishøj den 23. ji:ni 1850
Født den 3. juli 1802 i København. Student 1820, cand. theol. ijuli i830, a{bkediget scm
sognepræst i Tq:rslunde den 4. maj i883. Død den 3. februar 1885.

Foræidre: tsygningstbrvalter ved ministerialbygningerne og civiletatens materieigård Carl Feter
Henr. Gernzøe og Andriette Fred. Optius.

Gift den 2a juli 1838 med Caroline Marie Gede, født den 16. marts 1818 i København.
Forældre: Jonas Henr. Gede, der bl"a. var medlem af direktionen for Grønlandske og Færøske
F{andei, gift rned Christiane Holst.
Jacob Gemzøe var præst i Seest ved Kolding fra 16. ma.! 1837, hvorfra han kom til Torslunde.

Opriradeligt havde man i Torslunde den 20. maj antaget F. C. Kirkegaard, men han frasagde sig
ernbedst og blev l0 uger senere udnævnt til sognepræst i Pedersborg, Nordjylland.

Ved folketællingen i 1855 ses det, at præsteparret har 6 børn i alderen fra 1 til 14 år. Der er en
husjonefru, 2karle og 3 piger.

å et kirkeligt værk hedder det kort og godt. "Det kirkelige liv blev præget af p«star Gernzøes
rationalistiske forkyndelse, hvis virlcning sideru har været mærkbar".(Poul Nedergaard i
"Danske Fræste-og Sognehistorier")

Vedrørende sognepræsten i Torslunde opgives det i 1850, at indtægten var således:
Korntiende: 360 tdr. byg. Kvægtiende; 50 Rd. Småredsel (ffir, lam gæs, høns + æg) 6 Rd.
OiIer og accidenser (biiJrag ved dåb, vielser m.rn.) 200 Rd.

{ samme bog var præstegår'dens jordareal i 1850 opglort til 50 tdr. land rned 9 tdr. hartkarn,
Ånnexgården iberegnet. Det er her værd at bernærke, at en stor del af Torslundegårdens nu-
værende areatr tidligere har tilhørt kirken i Torslunde.

n 1S70 blev lønnen reguleret til netto kroner 6"7A2,- Skatter, afgifter, pensioner, låneafdrag og
befordringer {badraget i nettoopgivelsen.
Her er også den efterhånden forhadte tiendeafgift blevet sløjfet. Den gav gr,.rnd tii mange mis-
forståelser og mistanke om snyderi. FIvem skulle man stole på, når tiendebyrden skulle udreg-
nes? Enhver var sig selv næfinest - også dengang.

1-qs§ - .§{-SI,§ \'1ÅE UEMARÅMP-8Q§IUS JENSEN

§ognepræst og Torslunde og Ishøj fra den i L juli 1S83. Født den 29. jali 1836 på Frederiks-
berg. Student fra Roskilde 1855 Cand. Theol. 1862. Hjæipepræst i Aarby ved Kalundborg fra
?5. marts 1864. Kaldskapelian i F{øjby 1" august 1867. Sognepræst i Skørping ved Rold i
Jylland. Sognepræst i Lftrby ved Kalundborg 12. juli 1S7S i faderens gamle kirke, hvor denne
var provsi til sin død.

Niels V. Ambrosius blev gift den 12. maj 1868 rned Karen Elisabeth Amalie Ckistensen, født
L novennber 1843 i Jonstrup, død 28" august 19i8" Hendes far var sognepræst i Svallerup.



tr Torslunde kirkebog finder man følgende udførlige beretning:

Sogftepræst Ltaldemar Arutbrasius Jerusen, død dert 14. april 1895, På'rkeffiz{gen" Fræstfor

faystårEde by og sogf'te, Smørum Herred. Begyfii,el på kvshmde sogtts kirkegård den 22. april

1895 i en alder af 58 3/1 itr.
Født 29. juti 1836 på Frederiksbørg. Forældre, carl Ludvig.lensen, adiuwkt på Frederiks'

berg, sener€ pr{.}\}st i Lfbby ved Ka{wndbor1, ag lwstru Razette Augwstø Hedevig Jenserz' født

Sc{tmacheo. gd*d, v*r gifr med Karen iltsabeth Amslie, født Christerusen, Tarshmde

præstegård"
Begratelsen blev foretaget af provst Koch, Glostrup.

Skitteprotokollen fortæller bl.a. ..."..afCødes enke oplyste, at hendes afdøde rrcand ikke kavde

,oruii tidligere ægteskab og ikke efurlader sig anr.{re livsørvinger end deres efterleve*de

Jællesbørn

I En søyt Vilhelyn Jensen, /ødt l,t. novernber 1859, iernbaneassistent i l:{elsingør

2 En dæ,tter Carla Amalie Jensen, født l. mai 187 I , wgift

3 En søn Valdemar Å. .lensen, født 27" august l87B

med hvern hun ønsker at sidde i wskiftet ba.

Bevilget. "

x sg§ : CABI-, 4I,.B*&§.T JOEA}-{ VO §BEW .TEN SEI{

Sognepræst i Torslunde og {shøj den 26. juni i895 Broder til afdøde sognepræst Niels

VJdernar Ambrosius JenÅn. f'øOt lZ. jum i Vilsted. Student i 1865. Cand' theol" 1872

Fiøjskolelærer i hdørke på Djursland 1873. Ucrdineret rnedhjælper hos sin_fader, præst i l]bby,

18?4. Hjælpepræst s&lnme sted fra 26" mai 1875., tillige lærer ved Kalundborg Borgerskole'

Åfbkediget i Torslunde-Ishøj den 20. december 1912. Død 3. august 1913' Boende Strand-

boulevarden icl8, København,67 ?x. Begravet 8. august på kirkegården i Torslunde af pastor

erneritus Georg Ni.elsen, Heilerup.

Fr:rældre var ssgnepræst Carl I-udvig Jensen og hustn'r Augusta Hedevig Jensen' født

Sehr:macher.

Å.fdøde var-gilt nred Fred.eregine Karoline Jensen, viet den 19. oktober 1876- Hun var født den

?6. d*eernber 1850 i §rrindlJv på Lolland. Forældre, proprietær - §enere rnejeriforpagter på

Højbygård - Rasmus Jensen og Caroline Charlotte ll,ileyer. Frederegine Jensen døde den 15'

aprrl i905 i Torslunde" Der var 4 børn i ægteskabet

{ "Danrnarks Fræstehistorier" ved Max Groshenning kan vi læse fotrgende om Carl Æbert

Jctrran Vosbein Jensen ,,paslrsr Jensen, der var enflnt tænkende o5; overarderutlig sytnpatisk

ræø*rt, va:, i en siætCen grad afirotdt rsf sin rnenigied. Hans præstevirksoyltødfik eru ret lsrat

ctfslutring, idet han Pins*døg :'9.12, iust sorn hin stod på prædikestolen, blev ramt af et lettere

*p*plektisk anfald"

22



tr købmand og friskolelærer Ole Jensens dagbog fra trshøj flnder rnan følgende små oplysninger.
"Sønrlø5; den 3. novernber 1905 tages det nye varmeværk i hntg i Ishøj birke. Fredøgen den
10. februar indviedes det nye kapel på Ishøj Kirkegård aJ'pastor Trosbein Jensen i overværel-

se af trshøj menighedsråd.
Søndag den 27. ohoher 1912 tager pastor Vosbein Jensen skrtfllig afsked med sin rnenighed i
Ishøj Kirke".

1913 - VIGGO MCItL[RUP

Sognepræst i Torslunde - Ishøj fra den 30. maj 1q13 til 17. oktotrer 1919. Født den 29. maj
1873 i Tæbring påMors. Student lra Odense 1891, Cand. theol. 1897. ForstanderHolsteins
Minde 1898. Forstander på Bøgildgård Drengehjem i Jylland 1909. Han døde 12. maj 1930"

Gift 7. november 1900 med Else Augusta Malthe, født 30. marts 1871 på Frederiksberg, dræbt
ved r;n færdselsulykke den 26. august 1950. Hendes forældre var Rasmus Secher og Hertha
Rosaline Catrine Guldborg.

Viggo Mollerups forældre er provst Janus Mollenrp 1824 - 1q00 i Gelsted og Anna Hagernann
1843 - 1879

Fra Kristeligt Dagblad.

Psstor Yiggo fu.tollerup var kendt sow en meget dyyti7, men ,tgså streng leder af apdragelses-
anstaher.
Han arbejdede wdfra Indre Missions syn og var selv såre nøjsam og alvorlig fiatur.
Forfatteren Knuth Becker, der var på Holsteinsnetnde som dreng, har i sine bøger "Det
daglige brød" og L'erden veFrter" tegnet et bittert billede afforstander l/iggo Mollerup ag
haws frsrældede r,p&'agelsesmetot:ler. Dissc bøger udkom "{ørst efter Viggo }u{ollerups død og
valcte møgen opsigt ag ercdeløse polemikker" Mollerups gerning var ikke altid lykkelig. Han
enatzglede evne lil at komme på wær hold af folk. Han vrtr tunghør ag {€serveret. llertil korn
le.jligkedsvis stridigleeder med meruighedsråd med gensidig stejlhed. Kirkegangen blev ganske

riwge, skønt Mollerup vur en @tgtig prædikønt, men der var nrsget køligt aver ltansforlcyndel'
se, ogfolk kaw der ikke.

Persanligt var Viggts Moll*rup erc meget samvittiglted.tfuld wand, og høn led under den
wrsd»ilje, der skilte h*m fra befulkrcingen".

§{ertil kommer sonn supplement en anden avisnotits, også fra Kristeligt Dagblad. Den stod også

at iæse i Roskiid* Ilagblad sa, i9tr5. En beskrivelse af Mollerups 2 kirkesogne:

"T3tpisk Hetlebrsegn, lvreget død. ]vli,ssionshus i lshøj, kun lidl brugt. Elskværdig og dygtig
befollailng, gennemgående ædruelig og sædelig. Stærkt præget af gamnnel nationalisme og
gewwerngå*nCe wden kirkelig interesse. Thorsbro l'andværk i Thorslunde med en stærk
so*ialistisk præget arbejcler-ogJunktionærstarud. Dygtige og elskværdige folk, men uden

forbinde lse til kirken.

23



Erc stærkt udpræget partirrtand, gundtvigianer eller indyemi,ssio*sk, vil nok kunne gøre
regning på en lille l*'eds. En præst uden parttfcatu€, wt€ft m*d en levende forlq;*tlelse, vil nak
kunne udrette fttest, w€n star i fare for at blive ensorn.

Præsten må selv søt'ge for kørsel. I de senere år ikke blot dyr, rnen næsten umulig at leje.
Præsten må derfor selv holde hest. Ilakkelse og strøelse leveres affarpagtereru".

Som en tiiføjelse kan nævnes, at fuIollerup havde en bror, der havde købrnandsforretning i
Torslunde.

ry.?A : KNUP -ALåF }{OtsUP

§ognepræst i Torslunde og Ishøj fra 6. marts 1920 til20. april 1925.Født 30 maj 1874i
Sundby på Amager. Stlident tr892. Cand. theol. 1898" Huslærer flere steder. Realskolebe-
styrer i Fakse 1904. Sognepræst i Øse ved Varde 1906. Sognepræst i Vrejiev ved Hjørring
1912.Død 21. september 19?5 iNæsby, Sydsjæl1and. Gift22 juli 1905 medMargrethe
Gudrne, født 15. februar 1875 i København. Forældre cand. pharrn. Bernhard Gudme og
Mathilde h{iiiler. Norups far var officer.

Ncrup udgav en del skrifter og kirkelige afhandlinger, bl.a, "Kristusrroen og den moderne
religiøsitet lg}Zu , "Kristenliv og Kulturliv i vor Tid 1917", "kfargretheskikkelsen Gorthes
Faust - Grundtræk afNietzshes Liv og Tænkning,'

Fastor Norup tiltådte sit nye embede i Næsby Tyn--else straks efter sin afsked fra Torslunde.
F{an fik kun nogle ffi måneders virke her, 5 måneder efter døde han den 21. september 1925.
F{ari havde i en del år været svagelig af sukkersyge og mavesår.

§kønt han var københavner, havde han sin præstegerning i vest- og nordjylland, hvor han var
glad for at virke. Noget tungere faldt hans gerning i Torsh.rnde. hvor han mødte ringe
sangbrund. I{an var en studerekamrnerets rnand, videnskabeligt og spekulatilt anlagt. Han
'ueskæftigede sig ikke blot med religiøse, men også æstetiske og filosofiske problerner; han var
meget belæst. Med sine skriftlige artrejder ville han påvise. at kirken og dens rnænd må forstå
at leve med i tidsns strønminger og gøre en indsats for at sætte sig ind i tidens kultur.

Han efrerlod sig hustr'r og 4 børn" Der er rejst en mindesten på Næsby Kirkegård på pastor
N.orups grar,, med tilskud fra bl.a. Torsiunde-Ishøj menighedsråd.

15Æ- ;-åS&.$§ §§ÅRIN§ § Å&It§§§

§ognepræst i Torsh-rnde - {shøj den 2. september 1g2S tii ZZ. maj IgZg
§osnepræst i Øster Erønderslev-F{allund 22. maj WZq $ ZZ. marts lgSZ
Født i 9" juii 1S95 i Vester Hassing verl Nørre Sundby.
§trldcet fra Aalb,org tr917. Cand. ttreol 1925.

F:orækire christian Laurits tr-arsefl, sadelmager, og Marie christensen.
Gi*.22. oktaber tr 925 ined Sørine Jespersen, født Z. januar 1896 i Gundersted ved Salling.
Forældre, gårc{ejer c}risten Laurits Jespersen og Ane catrine sørensen.

24



1929 . HARAI,D VILHELM H-OLST§YES;AARI)

Sognepræst i Torslunde-Ishøj fra 2. september 1929 til han tog sin afsked 23, november 1949

Født9. april 1898 i Hemmet ved Skjern, ved Ringkøbing Fiord.
Student 1925.

Kordegn i Søllerød 1926,
Cand. theol. 1929.

Faderen Provst i Gudum, død 1929.

Nyegaard blev gift 13. september 1920 med Catrine Graversen,født 11. november 1900 i
Gudum ved Lemvig. Forældre: gårdejer Andreas Graversen og Maren Olsen.

Nyegaard udgav 1932 "Parallel-register til Søren Kirkegaards samlede Værker".

1950 . EIGIL GEORG MILAND PETERSEN

Sognepræst i Torslund e fra 20 . marts 1 950 til 1 973, hvor han tog sin afsked og flyttede til
Falster for at nyde sit otium.

Født 25. oktober 1907 i København. Forældre, fuldmægtig Ejnar Jørgen Otto Petersen og

Rigmor Vilhelmine Jensen.

Student fra Ordrup 1926.

Cand. theol 1933.

Hjælperæst i Ønslev på Falster 1. juli 1933.

Sognepræst Sdr. Højrup 10. december 1934.

Konstitueret længselspræst ved straf[elejren Møgelkær ved Horsens.

Gift 14. januar 1935 med Valborg Ammundsen, født 30. april 1908, Midtjyliand. Faderen blev

senere biskop over Lolland og Falster.

Hans Andersen
Februar 1984.
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Kildemateriale

Kirkebøger fra Torslunde og Ishøj
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Poul Nedergaard: "Danske Præste-og Sognehistorier"

"Håndbog for Danske Lokalhistorikere" af Johan Hvidtfeldt
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Biskop Mynsters Visitatsbøger 1835 - 1853

Troels Lund: "Daglig Liv i Norden i det sekstende aarhundrede"

A. Strange Nielsen: "Srnåpluk fra Københavns Amt 1964"
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