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GENERALFORSAMLING 
Solrød Lokalhistoriske Forening 
Indkalder herved til 
Ordinær generalforsamling i Aktivitets- og Frivilligcentret, Solrød 
Center 85, 
Tirsdag, den 25. april 2017 kl. 19.00 

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Vedtagelse af budget og kontingent
5. Indkomne forslag:
6. Valg til bestyrelse: På valg er Else Haugaard-Hansen, Bo 

Olsson og Jørgen Christiansen.
7. Valg af Suppleanter:  Ole Jørgensen, Iwan Jensen og Bente 

Alveen.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant: revisorer Kurt Hartvig 

Petersen og Kjeld Ejdorf,
Suppleant:

9. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest ugedagen før den berammede 
generalforsamling.  
Derefter foredrag om Mosede Fort som optakt til vor 
Sommerudflugt i juni. 
Til slut byder foreningen, sædvanen tro, på et traktement. 
På Foreningens vegne 
Jørgen Christiansen 
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Sommerudflugt! 
Lørdag den 10. juni 2017 
Udflugten går i år til 
Mosede Fort med en 
spændende rundvisning. 
Derefter kører vi til Hundige 
Havn og spiser frokost på 
Restaurant Fregatten. Vi 
håber selvfølgelig på godt 
vejr, så vi efter frokosten 
evt. kan gå en tur i 
havnemiljøet, og derefter vende tilbage til Restaurant Fregatten og 
drikke kaffe med kage. 
Drikkevarer er for egen regning. 
Turen koster 150 kr. pr. person for medlemmer og 200 kr. pr. 
person for ikke medlemmer, hvis der er plads i bussen. 

Afgang med bus: 
Havdrup st.         kl. 09.45 
Jersie Kirke  kl. 10.00 
Villabyerne              kl. 10.05 
Solrød st. kl. 10.15 
Første rundvisning på Mosede 
Fort er kl. 10.45 
Frokost på Restaurant Fregatten 
kl. 12.30 
Forventet hjemkomst til Solrød st. 
ca. kl. 15.30 
Tilmelding senest  den 15. maj 
2017 hos 
Lis Hansen   56169377  eller 
Else Haugaard-Hansen  56168411 

-0-
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Resume af Preben Svanekiærs foredrag afholdt i Aktivitets og 
Frivillighedscentret. 
 
Det var en kold vinteraften med et 
strejf af sne, da vi skulle samles 
for at høre om Preben Svanekiærs 
liv og levned? 
Men hvor mange kom der mon i 
det kolde vintervejr?  
Joh, der kom omkring 40 tilhørere, 
hvilket må siges at være rigtigt 
pænt i betragtning af vejret! 
Svanekiær havde i hvert fald forberedt sig godt med Power Point 
billeder på lærredet og han tog en fin mørkeblå jakke med 

”sildesalat” på, så vi rigtigt kunne se hvorledes 
en forhenværende garder ser ud, når han færdes 
i disse kredse.  
Og ja, han havde sågar taget sin allerførste 
skoletaske med, en lille slidt lædertaske i den 
tids stil. 
Og vi tilhørere blev ikke snydt! Preben 
Svanekiær er en god fortæller med mange gode 
episoder i bagagen, så det nærmest kneb med at 
få tid nok, fordi så var der lige dit der skulle 
fortælles om og bagefter dat og lige pludselig 
var det pausetid med kaffe og Elses 
hjemmelavede boller. 

Efter pausen var der spørgsmål som derved førte til nye historier og 
til sidst kunne købere af Svanekiærs bog ”Et godt liv” få deres nye 
bog signeret. 
Efter at formanden havde takket både Svanekiær og tilhørerne og 
sagt farvel, var endnu en god aften til ende. 

-0- 
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Forord af redaktøren. 
I vores blad af september 2015, havde vi en artikel om praksisstart for læge 
Jens Nielsen og hans hustru Grethe. 
Jeg har et par gange haft fornøjelsen af, at få lov til at besøge Grethe og 
Jens Nielsen i deres dejlige hjem, samt at snakke med dem om gamle dage, 
kunst, musik og hvad der ellers lige faldt for. De er dejlige at snakke med, 
men man bliver ikke lige sådan færdige med dem. Så derfor kommer der 
her et lille 

C.V. for læge Jens Nielsen, Solrød Byvej 5-B, 2680 Solrød Strand.

Jens Nielsen er næsten født i Ll. Vildmose, 
nøjagtigere i Sdr. Kongerslev d. 7. juni 1928 (på 
Paul Gauguins og Knud Rasmussens fødselsdag) 
Ikke uvæsentligt i hans videre livsforløb!  
Han blev student fra Aalborg Katedralskole i 1947 
og blev gift med Grethe fra samme klasse i 1951.  
Boede dengang i Nørresundby og blev derfor ved et 
koncertarrangement accepteret af Niels Hausgård 
som vendelbo, hvad ”vi ik’ vil pral’ a’, men bare 
vær’ tak’nemli’ for!”  
Begyndte at læse medicin i 1947 i København.  

Tog i 1949 til Paris sammen med en kammerat for at male (som de havde 
gjort siden 1943).  
De fik lov til at stå og male i Toulouse-Lautrees gamle atelier i Avenue 
Frochot.  
Hjemkommet fik han en del medicinske vikariater på forskellige hospitaler, 
især på ”Nørre Hospital” i Ryesgade (det nu nedlagte gamle ”Københavns 
Almindelige Hospital”).  
Og som sagt gift i 1951 med skolekammeraten Grethe. 
Hun blev tandlæge, så økonomisk klarede de sig med 
hendes jobs og hans vikariater… og avlede deres to 
første børn.  
Jens Nielsen blev færdig med studierne i 1956 og fik 
turnus på Rigshospitalet indtil september 1957, hvorefter 
han skulle være soldat for anden gang i hans liv.  
Men da de fik at vide, at man i Nordøstgrønland aldrig 
havde haft en fast læge, tog de og deres to børn med det 
sidste skib dette år (en norsk sælfanger) op til det daværende Scoresbysund. 
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Her blev Jens distriktslæge og hans 
kone ordnede patienternes tænder 
med en trædeboremaskine, da man på 
det tidspunkt ikke havde elektricitet i 
Scoresbysund.  
”Vi byggede sådan set det første 
sygehus”. Det var nok den største 
udfordring i vores liv. På liv og død. 
Transport kun per hundeslæde. Ofte 
alene. Ingen radio eller forbindelse i 
det hele taget, fra man vinkede farvel 
til sin kone, siger Jens Nielsen.  

 På grund af et venskab med polarforskeren Ejnar Mikkelsen og Mikkelsens 
kone, skrev Jens Nielsen nogle småbøger om ham og om Nordøstgrønland. 
Jens var medlem af Scoresbysundkomiteen siden 1962… og skrev om tiden 
1957 – 59.  
Da familien Nielsen kom hjem igen i 1959, sejlede Jens en del i Marinen 
som læge. Derefter var han et år på føde – og gynækologisk afdeling på 
Glostrup Hospital.  
Men i 1961 åbnede han sin egen landpraksis i Solrød Landsby. En rigtig 
familielægepraksis, hvor han kendte familierne og deres hjem. Der var 
hjemmefødsler i massevis, så han i dag stadig træffer mange voksne, som 
hævder, at han har født dem. Han måtte modstræbende gå på pension af 
helbredsmæssige grunde (hjerteoperationer), selvom han på det tidspunkt 
kun var 66 år. Han kunne dog stadig dyrke nogle af sine hobbies, såsom: 
Musik, maleri og skriveri og igennem årene har han næsten blandet sig i 
alt. Han underviste i Socialmedicin fra 1970 på Den Sociale Højskole i 
København og skrev: ”Noter i Socialmedicin 1971” og ”Medicinliste 
1970”. Desuden underviste han i Førstehjælp for Instruktører hos Røde 
Kors og ASF, havde lægeklumme i Berlingske Tidendes ugeblad ”Fri”. Var 
”Radiodoktor i Danmarks Radio”, stiftede Dansk Røde Kors ved Køge 
Bugt i 1970 og var redaktør i 14 år af bladet ”IQ”, der var Roskilde 
Lægekredsforenings medlemsblad. I flere år var også formand for samme 
forenings fest – og hygiejneudvalg.  
Den private praksis voksede, men samtidig var han koncertlæge for SBA, 
tidens førende musik- bookingfirma i Nordeuropa. Dette medførte 
kontakter med datidens store stjerner indenfor musik. Og i den egenskab 
måtte han engang flyve med ”The Rolling Stones” til Göteborg. 
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Han havde, foruden sine egne faste familiepatienter, også dem man kalder 
stjerner. Det kunne være skiftende store popstjerner som Demis Roussos, 
Wild Bill Davison, Teddy Wilson, Duke Ellington, Count Basie, Kim 
Larsen, Red Rodney (som øvede sig i venteværelset til folks begejstring) 
osv., osv. 
Endvidere florerede også billedkunstnere omkring deres klinik: Ib Geertsen 
måtte Jens’ kone tage sig af (det var tænderne) ellers var det især Niels 
Macholm, Tom Krøjer, Jørgen Nash og specielt Jens Jørgen Thorsen som 
besøgte dem. 
Sidstnævnte var deres 
gode husven, som 
familien, fra Jens’ 
gamle mor til deres 
børn, elskede over alt 
på jorden. Han 
dukkede ofte op, 
siddende i deres 
badekar, hvor han sad 
og sang når de kom 
hjem.  
Så sad de og drak… 
skummetmælk (de 
siger det er rigtigt) og diskuterede kunst og religion.  
Jamen, hvor skal jeg stoppe, siger Jens?  
O.K. Jeg har været formand for Kunstforeningen Køge Bugt i 26 år. Jeg 
arbejdede på at lave et museum for aktuel kunst ved Køge Bugt, på basis af 
en idé jeg havde fået foræret af Jens Jørgen og professor Aagaard Ander-
sen. Konceptet var i al sin enkelhed: ”Når værket er 15 år gammelt, sælges 
det ved auktion”! Det blev kvalt af politikerne.  
SÅ DE FIK ARKEN, OK. 
 
I mange år lavede jeg de berømte ”Jazz og viseaftener i Jersie” baseret på 
mit jazzorkester ”Doctors Jazz” og alle de internationale berømtheder, jeg 
fik lokket med, qua mit job som koncertlæge. Endvidere i godt 30 år 
arrangeret koncerter alle sommerlørdage i vort stedlige ”Solrød Center” bl. 
a. den årlige ”Last Prom”, hvor jeg indtil for nogle år siden var dirigent. 
 
Hvis man vil plukke i priser, så har jeg fået for mange: 
Men som student: Rektor Galsters Kulturpris og Kammeraternes legat. 
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1978: Roskilde Amts Musikpris. 
1979: Årets Solrød Borger. 
1991: Årets Jens. Kulturpris som kun blev uddelt én gang. 

Da kulturhus ”Portalen” åbnede en udstillingssal som ”Jens Nielsen – 
salen” var det nok mit største øjeblik, hvor jeg oven i købet fik lov til at 
lave min første retrospektive udstilling af malerier gennem tiderne. 
Jeg bliver selv forpustet når jeg skal gennemlæse de ting jeg kan huske. Så 
bær over med mig. Jeg har haft (og har endnu) et dejligt aktivt liv, men det 
jeg har været mest glad for har altid været familielægejobbet, siger Jens 
Nielsen. 
 
Derudover et udtog af 
C.V.’et: 
Født d. 7.6. 1928 
Student fra Aalborg 
Katedralskole 1947. 
1949 kunststudier i 
Paris.  
Læge fra Kbh. 1956.  
Rigshospitalet 1956-57. 
Første distriktslæge i 
Scoresbysund 1957-59. 
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Marinelæge 1959-60. 
Glostrup Amtssygehus gynækologisk afd. 1960-61. 
Startede egen praksis i Solrød 1961-94. (Måtte stoppe p. gr. af 
hjerteoperation). 
Radiodoktor og lægeskriveri på Berlingskes ugeblad ”Fri”. 
Redaktør af Roskilde Lægeforenings Blad i 14 år. 
Formand for Kunstforeningen Køge Bugt i 26 år. 
 

Yderligere oplysninger: 
Grønland, udover 1957-59: Ejnar 
Mikkelsen bad mig indtræde i 
Scoresbysundkomiteen i begyndelsen af 
1960erne og her sad jeg til den blev 
opløst for år tilbage under Ejnar 
Mikkelsen, Ebbe Munck og Aksel 
Mikkelsen som formænd. 
1963: Skibslæge på m/s ”Umanak” der 
det år skulle sejle kyst sejlads bl. a. med 
patienter på hele Vestkysten og Thule. 
1975: 2 mdr. Overlægevikar i Grønnedal, 
Ivigtut og Arssuk. 
1984: Sammen med Aksel Mikkelsen til 
Angmagssaliks jubilæum. 
Skriveri: Ugeskrift for læger og hæfter 
om socialmedicin og andet. 
Artikler i tidsskriftet ”Grønland”. 

1960: Bibliofilt hæfte: ”Køkkenskriveri fra Scoresbysund” med egne 
tuschtegninger. 
1965: Til Ejnar Mikkelsens 85 år:”Nunaq tunua inoqarqoq” med egne 
tuschlaveringer, opgave fra ”Det Grønlandske Selskab”. 
1970: Ejnar Mikkelsens 90 års dag: En provo fylder 90” for Chr. Erichsens 
forlag (Ebbe Munck udtalte, at den i kort form havde ramt Ejnar 
Mikkelsens liv og tanker)! 
Desuden en del lægelige tidsskrifter og hæfter om Grønland. Bl.a. julehæfte 
om Scoresbysund til Arch. Pharm. Chemi 1981. 
 

-0- 
 
 

   Ejnar Mikkelsen 
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Skifte efter en degn som var afgået ved døden! 

En spændende historie, fundet under oprydning, i Solrød kommunes lokalarkiv, 
som viser lidt om vilkårene for degnene i landsognene i 1700-tallet 

Skifte efter Degnen Bertel Madsen Colding i Havdrup og Skjensved 
Degneskole Aar 1762. 

Efter gammel skik og op til aaret 1808 blev lærer og præsters dødsbo varetaget 
efter Danske Lov, 2den Bog, 16de Capittel af en Gejstlig Skifteret, bestaaende 
af Herredsprovsterne og 2 Præster. Degnes ringe kaar blev ofte aarsag til, at 
folk kaldte ham for fattig eller arm stakkel. Selv om Degnen var en studert 
mand, saa var Tiende og Degnetraver som lønning knap tilmaalt, og der var 
haardt brug for den lille jordlod, som Embedet senere fik tildelt. Her i Havdrup 
var der ikke udlagt jord til Degneembedet paa den tid. 
Bertel Madsen Colding var student fra Æbeltoft Latinskole, hans fødeaar var 
1688. Student ved 24 Aars alderen. Degn her i Havdrup og Skjensved 
Degneembede i 44 aar. Efter ansættelsen snart gift med Anne Kirstine 
Laursdatter, som var barn af Herredsfoged Laurs Andersen i Begtrup paa Mols. 
Hustruen døde mange aar før manden. Der var ingen børn. Og som følge af 
hustruens snarlige afgang, levede Colding i mange aars ensomhed og kummer. 
Under hans sygeleje berettes der, blev han passet og plejet af en kone her fra 
Havdrup. Som løn modtog konen 2 skilling daglig.  
Colding døde onsdag den 25ende 
august 1762. 74 aar gammel og blev 
begravet søndag derefter paa Havdrup 
Kirkegaard ved siden af sin salig 
hustru. 
Nu beretter derefter Sognepræsten for 
Snoldelev – Tune Menigheder paa 
velædelige og højlærde Hr. Provsten i 
Carlslunde,  Magister Lorents 
Lorentsens vegne og efter hans 
begæring, tillige med Hr. Casper 
Müller Sognepræsten for Havdrup og Kr. Skjensved Menigheder i stervbogen 
(dødsprotokollen) efter hæderlige og vellærde Bertel Colding, Sognedegn for 
Havdrup og Kr. Skjensved som i dag (altsaa samme dag) er afgaaet ved døden, 
for at registrere og vurdere hvad der fandtes i stervbogen, og havde vi med os 
overværende to mænd, Jens Madsen og Hans Andersen begge bosiddende 
Gaardmænd i Havdrup. 
Der fandtes i dødsboet følgende effekter. 
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Regnskabet er i 1 Rigsdaler= 6 Mark= 96 Skilling. 

1 Jernbilæggerovn 5 Rgd 2 Mrk - Sk. 
1 Gl. Fyrretræsskab - - 2 ” - - 
1 kuffert - ” 2 ” - - 
1 Træsaltkar - ” - ” 4 Sk. 
1 Gl. Bord - ” - ” 4 ” 
1 Liden gl. kiste 1 ” - ” - ” 
1 Jernbaandet Skrin - ” - ” 8 ” 
1 Mindre Skrin - ” - ” 6 ” 
1 Urteskrin - ” - ” 2 ” 
1 Bundløs Tønde - ” - ” 1 ” 
1 koalkurv - ” - ” 1 ” 
1 Sidestykke t.seng - ” - ” 4 ” 
4 Stk.Gl. sengklæd - ” 1 ” - ” 
1 Ørebælle - ” - ” 2 ” 
2 Hylder - ” - ” 6 ” 
1 Gl. Thedåse - ” - ” 1 ” 
1 Net med lidt sort - ” - ” 1 ” 
1 Futeral m. 2 

rageknive 
- ” - ” 4 ” 

1 Stentepotte - ” - ” 1 ” 
1 Kurv med noget 

jern 
- ” - ” 6 ” 

1 Gl. Fjerding - ” - ” 1 ” 
1 Bundløs Fjerding - ” - ” 1 ” 
1 Buesav - ” - ” 8 ” 
1 Kobber Thekedel - ” 1 ” 4 ” 
1 Nathue, 

1 Gl. Paryk, 
1 Hat 

- ” - ” 4 ” 

1 Kobberkedel til 
The 

- ” 1 ” 8 ” 

1 Messingbæger - ” - ” 8 ” 
1 Blikdaase - ” - ” 1 ” 
1 Glas med Træfod - ” - ” 1 ” 
1 Hængeskab med 

tre skuffer 
- ” - ” 2 ” 

1 Messinglysestage - ” - ” 6 ” 
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1 Hammer - ” - ” 2 ” 
2 Træstole - ” 2 ” - ” 
1 Brændeglas - ” - ” 2 ” 
1 Kedelkrog - ” - ” 8 ” 
1 Sæk med kalk udi - ” - ” 12 ” 
1 Par Skindbukser - ” - ” 6 ” 
1 Gl. Kjole - ” - ” 4 ” 
2 Par Hoser - ” - ” 4 ” 
 Gl. makulerede 

bøger 
- ” - ” 8 ” 

1  Hønsebænk (Lier) - ” - ” 8 ” 
1 Skovlæs brænde - ” 5 ” - ” 
 -o-  -o-  -o-  -o- 
 Ialt 6 Rgd. 16 Mrk  149 Sk. 
        
Ingen arvinger var nærværende som kunde holde opsyn, at ingen 
efterladenskaber bortkom. Skifteretten skønnede, at det blev for dyrt, at holde 
en mand dertil. 
5 dage derefter dødsfaldet blev Coldings ejendele solgt ved Auktion. 
Boligen var delvist helt ubrugelig. 
20ende September 1762, 30 dage efter den salige mands død, traadte 
Skifteretten sammen i Stervboet, for at begynde et lovligt Skifte. Her blev der 
først foretaget en opgørelse af, hvad der var kommet ind ved den afholdte 
Auktion, og det viste sig da, at dette oversteg vurderingen, der beløb sig til 15 
Rigsdaler 5 Mark 9 Skilling. 
Dertil kom den salige mands tilgodehavender i Tiende- Degnetraver og 
Bytraver hos Bymændene i Havdrup og Kr. Skjensved, i henhold til den 
kontrakt, den salige mand havde indgaaet med dem, der beløb sig Aarlig til 
følgende beløb. 
 
Af Havdrup Sogn Rgd Mrk Aar 

1762 
Gaardmand Niels Jørgensen 1 3  
Gaardmand Jens Madsen 1 3  
Gaardmand Hans Olsen 2 -  
Gaardmand Jens Andersen 1 3  
Gaardmand Hans Andersen 1 3  
Gaardmand Nilaus Andersen 1 -  
Gaardmand Jens Johansen 1 -  
Gaardmand Ole Jensen 1 -  
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Smeden 1 -  
-o- -o- -o-  
Ialt 10 

Rgd
. 

12 
Mrk 

 

    
    
Skjensved Sogn    
Gaardmand Hans Jensen 1   
Gaardmand Christian Hansen  5  
Gaardmand Lars Nielsen  5  
Gaardmand Peder Jensen 1 2  
Gaardmand Hans Christiansen 1 2  
Gaardmand Ole Larsen 1 3  
Gaardmand Niels Pedersen  5  
Gaardmand Morten Christensen 1 1  
-o- -o- -o- -o- 
I alt 5 

Rgd
. 

23 
Mrk 

 

    
 
Skifteboets Aktiver beløb sig altsaa til 36 Rgd. 4 Mark 9 Skilling, men saa blev 
der stillet følgende gældsposter til dødsboet: 
    
 Rgd. Mrk Sk. 
Den salige mands begravelse 12 - 4 
En kone der udi hans svaghed 
opvartede ham i 16 uger 

2 4 - 

En som havde ringet 
Kirkeklokke 

- 5 - 

Betalt til Enkekassen 1 Aars af 
50 sletdaler for Degnebolig 

1 4 - 

Afgift til Roskilde Skole 4 3 - 
En Consinisions og Familieskat 1 1 10 
Hans Olsen i Havdrup fordrede - 4 - 
Johanne Olufs i Snoldelev 
ligesaa 

- - 4 

-o- -o- -o- -o- 
I alt  20 21 18 Sk. 
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Rgd. Mrk 

    
Af dette regnskab ser man at, det var store afgifter en Degn maatte betale. Den 
største post var til Latinskolen under hvilket Embedet hørte. Den bestod gerne 
af en 5te del af kornindtægten ved Embedet. Hvis ikke den blev betalt, kunde 
den blive inddraget ved udpantning. Af andre udgifter som Degnen maatte 
bære var krigsskatter, Kopskatter, Fortifiicationsskatter (er Fæstningsværker f. 
eks.). 
Ved overtagelse af en Degnebolig, maatte der ofte rejses et Laan som en ny 
udgift i form af en aarlig rente. Degnen skulde selv holde Degneboligen i 
sømmelig og god stand. 
Skønt Degnens efterladenskaber kun var ringe, skulde der dog en undersøgelse 
i gang for at finde mulige arvinger.  
I det af slægten Berling fra 1749 udgivne 
blad, der i tiden fra 1762 til 1808 udkom 2 
gange ugentlig, i tospaltet kvartformat, under 
navnet Københavns Tidende, lod 
Skifteretten den 26 – 29ende november 
indrykke følgende: Da Bertel Colding til 
Havdrup og Skjensved Menigheder i Tune Herred i Sjælland er for tiden 
afgaaet ved døden uden livsarvinger, og hans stervbo straks taget under lovlig 
behandling, men befunden saa ringe, at det ej formaar at bekoste Lovformelig 
Proclama: Saa lader Skifteforvalteren herved for 3die gang indkalde saavel 
hans arvinger som Credi og Debitorer at møde i bemeldte Havdrup 12 uger fra 
den 4de December at regne, da enhver skal vederfares ret efter Loven og 
Stervboets omstændigheder: Men de udeblivende at tage for skade for 
forsømmelse. 
 

Carlslunde den 25 Novbr. 1762. 
 
Efter denne bekendtgørelse indløb der skrivelser fra Byskriver Ditlevsen, 
Æbeltoft om at B. Colding havde 4 broderbørn, nemlig en brodersøn 
orgelbygger Mads Hansen, som rejste i udlandet på sin profession og 3 
brodersøstre, to boende i Æbeltoft og en i København. Disse havde ret til de 
penge, der blev tilovers for Skifteretten, og de beklagede sig over, at 
Degneboligen var i en højst daarlig forfatning, og de formodede, at 
Degneboligen blev leveret ham i overensstemmelse med de Kgl. Bestemmelser 
for Sjællands Stift. Overfor dette krav hævdede Skifteretten, at den salig mands 
vilkaar og indtægter havde været saa ringe, at det vilde have været ganske 
uchristeligt, om det lidet levebrød han havde, skulde være taget fra ham og 
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anvendes til boligens vedligeholdelse, især da det ikke kunne godtgøres, at 
manden havde modtaget boligen i god og brugelig stand.  
Hele arven efter Bertel Colding blev saaledes kun 4 Rigsdaler og 7 Skilling. 
Og da Byskriver Ditlevsen, efter at der var givet ham oplysninger om 
dødsboets Aktiver og Passiver, ikke havde ladet høre fra sig, blev det bestemt, 
at arven skulde bruges til Degneboligen. Men saa var der yderlig tilsendt boet 
følgende regning:  
 
 Rgd Mrk Sk. 
Auktionssalær  - 4 - 
For at indkassere penge - 4 - 
Skifteret for rejse og umage 2 - - 
Stempelpapir til Skiftebrev - 4 8 
Skriveløn for Skifteboet, 5 ark á 
3 Mark 

2 3 - 

Vurderingsmændene - 4 - 
Kundgørelse i Købh. Tidende 1 - - 
Hans Larsen fordrede, hvad der 
var enhver bekendt 

- 3 - 

-o- -o- -o- -o- 
I alt 5 

Rgd 
22 
Mrk 

8 Sk. 

    
 
Ifald der bliver noget til overs fra dødsboet, formente arvingerne at have 
retmæssigt krav paa arven, og ikke den efterfølgende skoleholder til husets 
gavn. 
Men da byskriver Ditlevsen derefter erfarede boets sidste resultat, og ikke 
senere lod høre fra sig, blev resultatet som foranført.  
Men skoleholderen Niels Christensen Qvist, der som efterfølger, kunde få 
boligen hvortil den var vurderet, nemlig 50 Rigsdaler. 
 
I skoleholdernes og Degnenes navnefortegnelse kan læses om Niels 
Christensen Qvist og Bevillingen til Degneboligens istandsættelse i Havdrup 
By. 
 
Efter aflevering nr. 1984-11-20, Solrød bibliotek og afskrevet som digitalt den 
2016-01-31 af Bo G. Olsson 

-0- 
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