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Uddrag af:   ( jeg,.. Allan Jensen, har redigeret lidt i opsætningen. ) 

 

Liber Daticus 

Chronik der Gemeinde Toftlund. 

De første 17 sider i Liber Daticus er skrevet på tysk med en gotisk skrift, der til tider er lidt 

ulæselig. Forfatteren af disse sider er sandsynligvis pastor Christian Theodor Weber, præst i 

Toftlund 1893-1909. Siderne foreligger i kopi i en oversættelse skrevet af sognepræst Henning 

Madsen (1964-1988). 
 

De resterende sider (alle skrevet af pastor Lassen) er skrevet ind på computeren i efteråret og 

vinteren 2014/15 af præstesekretær Kirsten Christiansen og sognepræst Gerda G. Melchiorsen, før 

dennes pensionering med udgangen af februar 2015. 

 
 

Peter Gutfeldt,…  var født den 11.12.1727 som søn af ridefogeden i Bregnerod ved Esrum. Fra 

1755 præst på de Vestindiske Øer.  

Efter sin hjemkomst derfra skrev han 31.7.1759 til biskop Brorson:  

 

”Hermed tager jeg mig aldernådigst den frihed at bekendtgøre deres højærvædighed min ankomst til 
København som efter en sejllads af 6 uger og 4 dage skete sidst leden 14. juni Jeg havde vel efter 

min underdanige pligt straks skullet bekendtgøre hr. højærværdighed min hjemkomst, men sygdom 

hvormed mit fædreland straks tog imod mig haver hidtil forhindret mig fra at efterkomme min pligt. 

Den 16. april fik jeg først af majestætens brev af generalguvernøren på Sct. Croix at vide, at jeg den 

27.10. forrige år var allernådigst bleven kaldet til Toftlund kald. Den anden søndag efter påske 

holdt jeg min afskedsprædiken og gik derpå med første hjemsejlende skib bort fra Vestindien den 

29.5. Men da mine omstændigheder nødvendig udkræver, at jeg endnu i 6 uger må opholde mig her 

i landet, dels for at få nogle få sukker- og kaffebønner som jeg til løn af min vestindiske menighed 

haver hjembragt, gjort i penge, dels også for at få mig forsynet med nogle varme vinterklæder og 

andre ting som her i Danmark på ny for mig behøves, så beder jeg at deres … ville være mig så 

bevågen at give mig sin gunstige tilladelse samt hædre mig med en lille efterretning angående mit 

tilkommende kald, og hvad mig allerede før min ankomst der til stedet måtte være mig fornødent at 

vide”. 

 

Et andet brev som tidshistorisk ikke er mindre interessant skrev Gutfeldts mor til biskop Brorson 

den 18.7.1760.  

 

 ”Forlad jeg beder underdanigst, at Deres Højærværdighed forlader mig den frihed, at jeg 
incommondorerer med min fattige skrivelse, da min store sorrig og tab driver mig dertil, at jeg den 

15.8. læste den bedrøvelige tidende fra advis contoret her i staden, at min søn Peder Gutfeldt ved 

døden skulle være afgået, som var præst i Nr. Rangstrup herred i Toftlund og da jeg bedrøvede 

moder ikke ved nogen anden lejlighed at få den med sandhed at vide og tillige er forsikret om, at 

deres højærværdighed viser mig af medfødte godhed den kjærlighed at værdige mig ved første 

post er par ord til gjensvar. Og præstens navn i Herredet, som jeg tænker er vikar for så længe, da 

jeg kunne nærmere melde mig ved ham; i det håb lever jeg med underdanige estime velædle og 

højærværdige hr. Biskops underdanige og ringe tjenerinde Margretha Dorit Gutfeldt enke”. 

 

 

Note af Allan Jensen...  

d. 3 october 1760, udsendte,  ”Adresse-Contoirs Efterretninger”, et dementi vedr. Peter Gutfeldts 
formodede død. 


