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Nordmanden, der både var præst og læge
- en præstehistorie fra Kalvehave Sogn
Carsten Nicolaj Meldal var præst i Kal-
vehave Sogn (inklusive det nuværende 
Stensby Sogn) fra 1806-1833. Her er hi-
storien om manden, hvis gravsten stadig 
findes på Kalvehave Kirkegård.

Han var ud af en norsk præsteslægt og 
blev født i Vosse Præstegård i Bergens 
Stift. Ifølge et familiesagn kan slægten fø-
res helt tilbage til Kristian den Fjerdes tid, 
hvor den første af slægtens præster stam-
mede fra Meldalen i Trondhjem Stift. Han 
var bondesøn og blev optaget i huset hos 
ejeren af kobberværket “Meldal”, hvorfra 
efternavnet stammer. Det oprindelige ef-
ternavn er ukendt.

Han havde som dreng brækket be-
net ved et fald. Familien søgte derfor en 
doktor i Trondhjem, men i stedet for at 
komme til en medicinsk doktor, havnede 
man uforvarende hos en doctor philoso-
phiae, der var rektor på byens latinskole. 
Han kunne naturligvis ikke helbrede be-
net, men han blev så duperet af drengens 
kvikke svar, at han tilbød ham at komme 
ind på latinskolen og sørge for hans videre 
studier. På den måde blev han præst.

Carsten Meldal blev født 1. august 1767 
i Vorre Præstegård i Bergens Stift som søn 
af præsten Even Augustinus Meldal og 
Marie, født Djurhus. Han tog studenter-
eksamen fra Bergen Latinskole i 1786 med 
udmærkelse. Derefter kom han til Køben-
havns Universitet for at studere teologi og 
blev kandidat i 1797 med 2. karakter. For 
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at klare til studierne måtte han undervise 
ved siden af. Ved en lejlighed skrev han til 
sin far i Norge og bad om hjælp til et par 
nye støvler. Men da han i samme brev for-
talte, at han havde købt sig et ur, fik han 
det svar fra faren: “Når du har råd til et ur, 
har du vel også råd til at par støvler”. Han 
har nok ikke haft meget at rutte med, men 
han klarede sig og fik sin eksamen (brev 
fra barnebarnet frk. Rønne). Han tjente til 
studierne ved at være lærer ved Garniso-
nens Arbejdshus i København, hvor han 
var i hele otte år.

Efter sin kandidateksamen i 1797 blev 
han først huslærer på Langeland. Så blev 
han prædikant ved Det Harboeske Frue-
kloster i København, og i 1799 blev han 
skibspræst på orlovsskibet “Danmark”. 
Sit første egentlige præsteembede fik han, 
da han blev hjælpepræst i Osted ved Ros-
kilde, men det blev meget kortvarigt, for 
den 8. februar 1800 tog han springet til 
København, hvor han blev kateket ved 
Trinitatis Kirke. Han avancerede snart og 
blev kapellan for sognepræsten ved samme 
kirke, indtil denne døde. Den 31. decem-
ber 1806 blev han præst ved Tugt-, Rasp- 
og Forbedrings-Huset på Christianshavn. 

Da han i 1808 ville søge præsteembe-
det i Kalvehave, bragte han personligt sin 
ansøgning til kancelliet, hvor man sagde, 
at han godt kunne tage sin ansøgning til-
bage igen, da man på ingen måde mente, 
han var berettiget til at søge dette embede. 
Det svar brød han sig naturligvis ikke om, 
hvorpå han henvendte sig til kongen. Han 
fik foretræde og viste nu kongen sin an-
søgning. Denne spurgte ham, hvorfor han 
ikke i stedet gav den til  kancelliet. Han 
svarede, hvad sandt var: “Dér har jeg væ-
ret, men man svarede, at jeg ikke ville få 
det”. Kongen svarede promte: “Har man 
svaret, at De ikke vil få det? De skal have 

det!” Og således gik det til, at Carsten 
Meldal kom til Kalvehave, hvor han blev 
til sin død i 1833 (samme).

Meldal blev kaldet som sognepræst i 
Kalvehave den 23. september og forblev 
i embedet her til sin død i 1833. I Kalve-
have brugte han meget af sin energi i Bi-
belselskabets tjeneste, hvilket arbejde be-
stod i at samle penge sammen i sognet til 
køb af Bibler. Til det formål oprettede han 
en forening, hvis formål var at fremme 
kendskabet til Bibelen samt kæmpe for 
sædelighed og retskaffenhed.

Ved siden af at være præst praktiserede 
Meldal også som læge. Sognet lå langt fra 
den nærmeste læge, og for at kunne kom-
me svage og syge mennesker til hjælp, tog 
Meldal også lægegerningen på sig ud over 
at være sjælesørger. Det var han i stand til i 
kraft af en ikke ringe indsigt i behandling 
af forefaldende sygdomme, ydet efter bed-
ste evne. Der gik endda ry om, at han var 
en ganske dygtig læge.

Meldal var gift to gange. Først med Am-
brosia Paludan Holfeldt, der døde den 22. 
juni 1815. De fik fire børn (en søn og tre 
døtre). Han giftede sig anden gang med 
Birgitte Sofie Nyholm. Denne hustru 
overlevede ham, idet hun først døde den 
5. september 1835. Sammen med hende 
fik han syv børn (fire sønner og tre døtre). 
Altså fik Meldal tilsammen 11 børn.

(Fortsat fra side 1)
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MENIGHEDSRÅDSMØDER 

Kalvehave Menighedsråd
Torsdag den 18. juni kl.10.00 i Langebæk Præstegård
Torsdag den 20. august kl.10.00 i Langebæk Præstegård

Stensby Menighedsråd
Torsdag den 20. august kl.18.30 i Graverhuset ved 
Stensby Kirke.

Alle møderne er offentlige.

(Fortsat fra side 4)

Præstegårdslivet siges at have været meget 
lykkeligt. Et barnebarn beretter, at hendes 
mor altid omtalte hjemmet som harmo-
nisk og lykkeligt. Meldal holdt meget af 
sine mange børn, og børnene holdt også 
meget af deres far. Der var gensynsglæde, 
når han i hestevogn kom tilbage fra kirken. 
Da stod de og ventede på ham, hvorpå han 
tog dem alle op i vognen en efter en. Og 
da så han altid så glad og lykkelig ud (brev, 
dateret 25. maj 1908, fra fru Balslev, født 
Meldal, og det var Meldals barnebarn).

At Meldal var meget omsorgsfuld over 
for sine børn, viser en anden hændelse i 
præstegården: “Der lød en nat et ualmin-
deligt højt tordenskrald. Meldal vågnede 
brat og i stor angst sprang han op af sen-
gen og løb op til et værelse i gavlen af hu-
set, hvor alle fire børn lå og sov. Han var 
overbevist om, at lynet var slået ned. Men 
da han kom ind i værelset, lå alle fire børn 
og sov sødeligt og var ganske uskadte. Næ-
ste morgen så han, at et stort valnøddetræ, 
der stod lige uden for det pågældende væ-
relse, lå på jorden og var ramt af lynet. Af 
træet lod han lave tre kommoder til de tre 
ældste børn, for at de altid med tak skulle 
mindes, at Gud havde skånet deres liv” 
(brev fra samme).

Meldal var også meget afholdt af sine 
sognebørn og naboer. Om Meldal som 
prædikant blev der sagt om ham i begra-
velsestalen, som blev holdt den 13. maj 
1833 i Kalvehave Kirke af nabopræsten pa-
stor Holsøe i Øster Egesborg: “Hans Tale 
var aldrig forfængelig Kløgt, aldrig en tom 
Klang. Som han erkjendte det i sin Sjæl, 
som han følte det i sit Hjærte, som hans 
Overbevisning var, saaledes talede han. 
Derfor skulle hans Ord endnu længe frem-
bringe gavnlige Frugter og være til Vidnes-
byrd om hans Arbejde i Herrens Tjeneste”.

Ifølge pastor F.J.P. Dahl (den senere 
præst i Kalvehave), der skrev en minde ar-
tikel om ham, talte folk “altid med godt 
lov om ham som præst”. Han levede såle-
des op til det ord, som jo helst også skulle 
gælde for enhver præst: “Vis mig din tro af 
dine gerninger!” Som både præst og læge 
må man sige, at Meldal levede op til disse 
ord på en meget usædvanlig måde. 

Meldal døde den 8. maj 1833. På kir-
kegården ligger stadig i dag de tre store, 
flade sten over støvet af Meldal og hans to 
hustruer.
Kilde: F.J.P. Dahl: Minderuner om Carsten 
Nicolaj Meldal. Willeups Bogtrykkeri, Vor-
dingborg 1910,  s.1-7.
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To sommeraftenandagter i Kalvehave Kirke

FORTÆLLING OM SALMER
Den første sommerandagt finder sted torsdag den 6. august 
kl.19.00, hvor det er to lokale kræfter, der optræder. 
Det er vores egen organist Lennart Lindegaard på klaver 
og orgel, der spiller et varieret program med både jazz og 
klassiske numre, sammen med Tao Langhof på saxofon.

SOMMERMUSIK
En berømt salmedigter besøger den anden af de 
to sommerandagter. Det er torsdag den 13. august 
kl.19.00, hvor Lars Busk Sørensen, Lemvig, 
sammen med sin kone Bodil vil fortælle om 
sin salmedigtning med et udblik 
over moderne salmedigtning i 
det hele taget. 

Efter andagterne serveres en lille 
forfriskning i våbenhuset

Arr.: Kalvehave Menighedsråd 

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
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Månedens salme var for et stykke tid si-
den Holger Lissners “Du fylder mig med 
glæde”. Melodien er af den norske kompo-
nist Egil Hovland, og det var første gang 
jeg for alvor stiftede nærmere bekendtskab 
med hans musik, som nok er værd at be-
skæftige sig med.

Hovland blev født den 18. oktober 1924 
i Eidsberg (Mysen) i Østfold. Da Egil var 
fire år flyttede han med sin familie til Fred-
rikstad, hvor faren var korleder, og det 
blev Egils første kontakt med musikken. 
Han begyndte snart at få undervisning, og 
i 1942, da han var 18 år gammel, vikari-
erede han som organist i Glemmen kirke 
i Fredrikstads nordlige udkant. Senere 
studerede han klassisk musik ved Oslo 
Musikkonservatorium og fik eksamen i 
kirkemusik. Han studerede komposition 
hos Luigi Dallapiccola, Aaron Copland 
og danske Vagn Holmboe. I 1949 startede 
han et mangeårigt virke som organist ved 
Glemmen Kirke. Han blev ved kirken ind-
til 1994, hvor han ud over at være organist 
også var korleder. Egil Hovland døde den 
5. februar 2013 på et sygehus i Fredrikstad.

Hovland er en af Norges mest produk-
tive samtidskomponister. Den kirkelige 
musik består af orgelværker og salmemelo-
dier, men han har også komponeret sym-
foniske værker, kammermusik, korværker 
og operamusik. I Danmark er han især 
kendt for sine salmemelodier, og det er 
altså Hovland, der har komponeret musik 
til føromtalte “Du fylder mig med glæde” 
af Holger Lissner. Hovlands mest kendte 
salme er dog nok “Måne og sol”, der har 
tekst af den svenske forfatter Britt G. Hal-
lqvist. Til den norske salmebog har han 

komponeret mere end 50 melodier, mens 
vi i den danske kun har fem. Ud over de 
to nævnte er det tre salmer af Svein Elling-
sen, som Hovland åbenbart har haft et tæt 
samarbejde med: “Din himmel-krone ser 
vi stråle”, “Fyldt af glæde over livets under” 
og “Vær stærk, min sjæl, i denne tid”.

I sine tidligste kompositioner var Hov-
land påvirket af norsk folkemusik. I 
50´erne udviklede han sig i neoklassisk ret-
ning, bl.a. i “Musik for ti instrumenter” fra 
1957. Fra 60´erne var flere værker kompo-
neret i  avantgardistisk stil, hvor han har 
gjort brug af tolvtonemusik og klangeks-
perimenter, mens han i sin senere karriere 
bevægede sig i mere nyromantisk retning.

Hans kirkelige brugsmusik har fået stor 
spredning, og Hovlands indsats for ny li-
turgi og fornyelse af det kirkemusikalske 
repertoire er omfattende. I disse værker 
mærker man påvirkningen fra gregoriansk 
musik.

Året efter hans død 2014 blev der af det 
lokale bispedømmeråd arrangeret en Egil 
Hovland-festival i samarbejde med diverse 
organisationer. Intentionen var at skabe en 
nyskabende festival, kreativ, kvalitetsbe-
vidst, ambitiøs og åben for andre kunst-
former. Hovland-festivalen er nu en årligt 
tilbagevendende begivenhed i Fredrikstad, 
der foregår omkring Allehelgen.

KM

Norsk komponist med 
dansk tilknytning
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KALVEHAVE KIRKE

Døbte:
25. januar 2015
Lilli Ganstar, datter af 
Tanya Ganstar, Langebæk 
og Tony Madsen, Rødby.

1.marts 2015
Ann Alicia Lindby Larsen, 
datter af Ann Carina 
Lindby Christensen og 
Jesper Sivebæk Larsen, 
Stensved

1.marts 2015
Sofie Asta Hvidberg, 
datter af Hanne Kristine 
Hvidberg og Heine Daniel 
Hvidberg, Stensved.

Døde, begravede og 
bisatte:
25. januar 2015
Kirsten Vibeke Petersen, 
Stege, 89 år.

29. januar 2015
Erik Jørgensen, 
Kalvehave, 75 år.

20. februar 2015
Elise Brunhøj Jensen, 
Næstved, 83 år.

PETERSKIRKEN

Døbte:
7. marts 2015
Felix Nymann Madsen, 
søn af Katrine Nymann 
og Thomas Madsen, 
Vordingborg.

15. marts 2015
Nicoline Christensen, 
datter af Julie Hansen og 
Michael Bent Christensen, 
Vordingborg.

29. marts 2015
Conrad Steen Bjørngaard, 
søn af Laura Steen og Al-
lan Bjørngaard, Sverige.

5. april 2015
Malte Nøhr Nielsen, søn 
af Michelle Reckendorff 
og Dennis Nøhr Nielsen, 
Stensved.

19. april 2015
Lian Vollquartz Sværke 
Nielsen, søn af Louise 
Vollquartz Rolf og Lukas 
Anders Sværke Nielsen, 
Vordingborg.

Døde, begravede og 
bisatte:
12. januar 2015
Mary Katrine Jensen, 
Langebæk, 91 år.



Dato  Kalvehave Kirke Peterskirken 

7. juni  1. s.e.trin. 9.00 KM 10.30 KM 

14. juni 2. s.e.trin. Ingen 9.00 AMK  

21. juni  3. s.e.trin. 10.30 EBJ Ingen   

28. juni  4. s.e.trin. Ingen  9.00 AMK 

5. juli  5. s.e.trin. 9.00 EBJ  Ingen  

12. juli 6. s.e.trin. Ingen 10.30 KM 

19. juli 7. s.e.trin. 10.30 KM Ingen  

26. juli 8. s.e.trin. Ingen 10.30 KM  

2. august 9. s.e.trin. 10.30 KM Ingen  

6. august  sommerandagt 19.00 KM

9. august 10. s.e.trin.  Ingen 10.30 KM 

13. august sommerandagt 19.00 KM  

16. august  11. s.e.trin.  Ingen 10.30 AMK 

23. august   12. s.e.trin. 10.30 EBJ Ingen   

30. august   13. s.e.trin Ingen  9.00 AMK 

KM = Knud Munck  –  AMK = Alex Mark Knudsen  –  EBJ = Eva Brinck Jensen

Gudstjenester & Arrangementer

Kirkebil kører til pasto-
ratets kirker og Langebæk 
Præstegård for ældre og 
gangbesværede. 
Egenbetaling 20 kr.  
Bestilling dagen før til 
Dantaxi, tlf. 70 25 25 25.

Gudstjenester på “Skovbo”
Følgende gudstjenester og sammenkomster 
er planlagt. Også beboerne i de nærliggende 
beskyttede boliger er inviteret.
Onsdag den 3. juni kl. 14.30 ved Knud Munck
Onsdag den 1. juli kl. 14.30 ved NN
Onsdag den 5. august ved Knud Munck 


