Even Marstrands afgang / Balslevs
ansættelse
14. januar 1919 skrev provst A. Kløvborg et brev til sognepræst Balslev i Egense. – Brevet er meddelelse om
ansættelse af Johan Christian Balslev som sognepræst i Egense, og det har været igennem først
Kirkeministeriet og Stiftsøvrigheden hvorefter provsten har fået til opgave at videresende.:
”Hans Majestæt Kongen har d. 23. ds. Allernaadigst beskikket hidtilværende Kaldskapellan for Skive og
Resen Menigheder i Viborg Stift Johan Christian Balslev til herefter at være sognepræst for Egense
Menighed.
Hvilket tjenstlig meddeles Hr. Kammerherren og Deres Højærværdighed til Efterretning, idet en in duplo
udfærdiget Lønningsanvisning for Sognepræst Balslev vedlægges, hvorhos man skal anmode Dem om at
ville udbetale Sognepræst Balslev den ham udover Hjemmeindtægterne (Tiendebetalingerne, LN)
tilkommende Lønning 1772 Kr. 79 Øre aarlig med 1/12 forud fra den 1. Januar 1919 at regne.”
Den afgåede præst var Even Marstrand, der havde virket i Egense fra 1915. Han var flyttet til Venge vedr
Skanderborg. I forbindelse med fraflytningen skulle der foretages et afleveringssyn, og der var noget
økonomi, der skulle falde på plads. Det førte til en længere korrespondance mellem Even Marstrand og
Johan Balslev. Vi har disse breve i arkivet, men har jo af gode grunde kun de breve, der er indgået i Egense,
altså dem fra Marstrand.
Det første brev fra Even Marstrand, fra 15. januar 1919, er stilet til Niels Hellemann i Egense. Niels
Hellemann var en af synsmændene, og Marstrand giver ham fuldmagt til at træffe aftaler på hans vegne. –
Brevet er her i afskrift i fuld længde:
”Kære Niels Hellemann!
Tak for Deres Brev og for Deres venlige Tilbud om at ville have mig ved Afleveringssynet over
Præstegaarden. Men jeg vil helst slet ikke rejse over til Afleveringssynet. Jeg kunne jo godt have Lyst til at se
adskillige Mennesker, som jeg sætter Pris på derovre, men jeg vilde helre rejse ved foraars‐ eller Sommertid
og have min kone med. Nu vilde det kun blive forhastet, og jeg vilde ikke faa meget ud af det. Og til selve
Afleveringssynet er min Nærværelse vistnok ikke nødvendig. Blot skrev Provst Kløvborg, at hvis jeg ikke kom,
maatte jeg ordne Fuldmagt til en anden til at underskrive paa mine Vegne. Og jeg har nu tænkt af
befuldmægtige Dem til at underskrive og vedlægger derfor en Fuldmagt.
Da Pastor Balslev, som De skrev, i det hele og store synes ret tilfreds med Præstegaarden, haaber jeg ikke,
han skal benytte min ikke tilstedeværelse til at stille helt urimelige Fordringer og i øvrigt er det jo
Synsmændene og ikke de tilstedeværende Præster, der har det afgørende Ord.
De ved jo, at vi anvendte ikke saa lidt baade paa Haven og Huset, saa jeg kan ikke tro, der om er grumme
meget at udsætte. Allerede ved Provstesynet i Sommer blev det paalagt mig at lade Facaden ud mod
Gaarden paa Stuehuset og den nordlige Gavl kalke, og det vil vel nu blive gentaget. Ligeledes skulde den
sydlige Gavl fuges. Indvendig skal sikkert nogle Gulve males, og der skal vel ogsaa foretages nogle
Smaareparationer hist og her, et par Ruder indsættes. Muligvis ogsaa Bordet i Bryggerset kunne blive udsat.
Jeg ved ikke bestemt om det saa tilkommer mig at bekoste et nyt, men det kan være. Hvis Synets
udsættelsen ikke gaar synderligt ud over det, jeg her har nævnt, har jeg ingen Grund til at beklage mig. Men

hvad jeg lægger mest Vægt paa er, at jeg faar den samme Ret, som Pastor Schiøtte fik ved det sidste
Afleveringssyn, kun at betale, hvad det hele efter Synsmandens Skøn vil komme til at koste, én Gang for alle.
Jeg vil meget nødig selv være pligtig til at sørge for, at Arbejdet bliver gjort, hvad jeg umuligt kan føre
Kontrol med herfra. Selv om Summen skal blive lidt rigelig beregnet, vil jeg hellere have det, end at jeg selv
skal sørge for Istandsættelsen.
Angaaende Pengemellemværendet mellem Pastor Balslev og mig, vilde jeg gerne, at De skulde tilbyde ham
at faa det tilstedeværende Brændsel for 75 Kr. Jeg ved saa, at jeg ikke ser frem min egen Fordel. Der maa
sikkert være rigelig 3, snarere 4 Rummeter godt Bøgebrænde (jeg har bedt om det maatte blive lagt op paa
Loftet i et af Rummene der) og hver Rummeter stod mig i 23 Kroner, derudover er der vel et Par Læs Tørv og
en Del Smaabrændsel over i Stalden, saa maa jeg tage 75 Kr. for det hele, kan det ikke siges at være rigt
beregnet.
Desuden er der de elektriske Artikler. Der findes i Studereværelset en hejselampe, som jeg har betalt med 14
Kr. Pastor Balslev skal faa den for 10 Kr., hvis han nu skal anskaffe en, vil den blive noget dyrere.
Den anvendte Hængelampe i Spisestuen kan han ligeledes faa for 10 Kr. Der findes en Del elektriske ???
mm. Som jeg i sin Tid købte af Pastor Schiødte. Alt, hvad der hænger af den Slags, skal Pastor Balslev faa for
tilsammen 15 Kr.
Saa er der en hel Del Glødelamper, af hvilke de fleste kun er lidt brugt, alle dem skal han faa for 20 Kr.,
saaledes at Prisen for samtlige elektriske artikler bliver 55 Kr. De fleste af dem beror i en ??? i stuen ved
siden af den lille Reol, der indeholder Kirkebøgerne mm.
Endelig er der Frugtstigen, som jeg maatte købe af Pastor Schiødte, Bænke, jeg har indrettet i haven mm,
men hvad der saaledes kan være, vil jeg sætte til tilsammen 20 Kr. Alt i alt skal altsaa Pastor Balslev for alt
hvad der kendes af mit i og ved Præstegaarden for en samlet Sum af 150 Kr. Og Betalingsmellemværendet
kunde vel bedst ordnes saaledes at disse Penge gik fra i den Sum, som jeg betaler ham til at lade de
Mangler, som Afleveringssynet paaviser, afhjælpe. Skulde der være noget, som Pastor Balslev ikke ønsker,
kan det vel nok endelig faa Lov at staa et Sted, saa er det jo nok sandsynligt, at jeg til Foraaret kommer til
Egense og kan træffe Bestemmelse derom.
Hvad Præstegårdens Udhuse angaar, da har jo Peder Jensen og Jokum Mikkelsen Ansvaret for dem indtil
1ste April d. AA. Idet den Lejekontrakt for Jorden, jeg har haft med dem, først kunde opsiges til den nævnte
Dato. Som alt, hvad der maatte blive udsat der og som henhører til Vedligeholdelse, det kan ikke paalægges
mig, men dem. De maa vel derfor ogsaa have Meddelelse om Synets Afholdelse, men det har de maaske
allerede faaet.
Ja, jeg ved ikke, om De er ked af at jeg beder Dem tage Dem af disse Ting, og af at jeg ikke selv kommer ved
denne Lejlighed. Men min kone og jeg skal i Dag rejse til København til min yngste Svigerindes Bryllup, og
jeg har ikke megen Lyst til at rejse en længere Rejse i næste Uge, tilmed under disse vanskelige Forhold og i
den spanske Syges Tid. Sygdommen har i forrige Uge her voldt 2 Dødsfald, og Forskolelærerinden her har
været meget alvorligt syg af den.
Ja, saa vil jeg ønske Dem til Lykke med den nye Præst. Jeg haaber ogsaa, at alle de i Egense Sogn, som
virkelig har Interesse for Kirken, maa faa Lov til sammen med deres Præst at leve i Fred.
Mange venlige Hilsener til Dem og Deres Kone fra min Kone og Deres hengivne Even Marstrand.”

Afleveringssynet gik dog ikke helt så glat, som Even Marstrand havde håbet. Der blev en del skriveri, dels
mellem Marstand og Balslev, og dels hvor provst Kløvborg var involveret.
Bla. Var der tvivl om hvorvidt Marstrand havde fået udbetalt penge fra forpagterne nogle måneder efter at
han var flyttet fra Egense. Det skriver Marstrand til Balslev, at det må bero på en fejl. Og han fortsætter:
…”Hvad jeg fik den Aften hos Rasmussen, lige inden vi rejste, var Betaling for nogle Kartofler, han havde
købt af mig, mens jeg betalte for forskellige Kørsler ved Flytningen og ellers. Da jeg skyldte ham mere, end
han skyldte mig, var det mig, der kom af med Penge. Da jeg har nøjagtig Regnskab over mine Indtægter,
maa jeg med Sikkerhed paastaa, at jeg ikke efter 1st Oktober har faaet nogen Penge udbetalt af Indtægter
fra Egense…”
En anden tvist var, hvorvidt Marstrand havde hævet godtgørelse for brød og vin. Herom skriver han, :
…”Jeg har i Januar d.aa. faaet det aarlige Beløb 37 Kr. tilsendt, idet jeg for hele Aaret 1918 har sørget for
Brød og Vin. Ved min Afrejse efterlod jeg tilstrækkelig til at Efterårsaltergangen deraf kunne bestrides.
Altsaa, jeg har faaet Beløbet for Aaret 1918.”…
Der var også tvivl om 6‐7 kakkelovne. Et emne, der har været helt oppe at blive behandlet i
Kirkeministeriet. Pastor Balslev havde søgt om at få tilladelse til at indkøbe kakkelovne til folkestuen,
børneværelser, havestuen, det nordre gæsteværelse samt 2 loftsværelser, til en pris af 699 kr. og 20 øre.
Ministeriet undrer sig over, om der ikke i forgængerens tid havde været kakkelovne i disse rum, og hvor de
var blevet af. Hvorvidt de var anskaffet for embedets regning, eller om præsten selv har haft købt dem, til
erstatning for andre ovne, der tilhørte embedet.
Det blev opklaret, at der havde været kakkelovne i folkestuen og børneværelser, men at disse var vurderet
ubrugelige ved afleveringssynet, samt at de i øvrigt var indkøbt billigt af den forrige præst. Og at der ikke
tidligere have været kakkelovne i havestuen, gæsteværelset i nordgavlen mod haven og de 2 værelser på
loftet.
Sagen var startet i januar 1919 og i juli 1919 skriver Marstrand, at endelig har han modtaget den officielle
skrivelse angående afleveringssynet. – Og dog – der er stadig flere forhold, han ikke er tilfreds med. Der er
fortsat uklarhed over, om forpagterne skulle sørge for renovering af avlsbygninger. Om den nye præst
skylder den gamle præst vedr. betaling for brændsel og renter og afdrag på elektricitetsanlæg. (Der blev
indlagt el i Egense i 1914, og det er formentlig den udgift, der afdrages på, LN).
D. 21. juli 1919 skriver Marstrand og takker for modtagelsen af 203 kr. og 58 øre fra pastor Balslev, så vi må
regne med, at sagen hermed er afsluttet. – Alt er foregået i en fordragelig tone, og Even Marstrand slutter
sit brev med: …”Jeg haaber, De har det godt i Egense og også har Glæde af den store Have. Den er blot
noget besværlig at holde. Med venlig hilsen Deres hengivne Even Marstrand”.

