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Med dette lille skrift ønsker vi at markere 

Landsrelssagfører Torben Elverdam ~. 
40 års jubilæum som indehaver og leder af en 115 år gammel sagfører
virksomhed. 

Det var den 1. maj 1944, at Torben Elverdam overtog landsretssag
fører Niels Engelsteds virksomhed, efter at indehaveren var død korl 
tid forinden. 

Virksomheden blev oprindelig etableret 15/9 1868 af sagfører Carl 
Anton Freuchen, og kan altså i år fejre sin 116 årsdag. 

Disse 2 hver for sig bemærkelsesværdige milepæle danner baggrun
den for det, der i det følgende fortælles om Faxe og de sagførere, der 
har drevet virksomhed i byen og dens wniddelbare nærhed, og om 
egnens retslige forhold gennem tiderne, og det er udgivernes håb, at 
man, samtidig med at fortælle lidt lokalhistorie, også kan vise, at en 
lille by som Faxe har sin egen identitet midt i en bredere retshistorisk 
sammenhæng. 

Faxe i februar 1984. 

Ejgil Betzer-Pedersen 
Faxe Herreds lokalhistoriske Arkiv. 

Advokatfirmaet 
Torben Elverdam 
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Herredsbyen Faxe 

Hvad et herred er, er endnu i dag ikke ganske klart , men det anses for 
oprindeligt at have været et led i en inddeling aflandet, som stamme
de fra oldtiden. 

Det er nærliggende at forestille sig, at herred har noget med hær at 
gøre, og at herredet således har forbindelse med en militær inddeling 
af landet. 

Det kan og5å tænkes. at inddelingen knytter sig til et fællesskab om
kring en helligdom, men noget sikkert kan ikke siges herom. 

l historisk tid betrngter man herredet som et led i en administrativ 
inddeling, en slags retskreds med sit sao:rlige ting. herredstinget. 

1 et sådant herred blev Faxe herredsbyen eller tingbyen, som den 
også kaldtes. 

Tinget holdtes på en bestemt ugedag, i Faxe blev tinget således af
holdt på fredage. Tingdagen blev iøvrigt også gjort til den normale 
torvedag. 

Hvor tinget oprindelig blev holdt, vides ikke med sikkerhed. Af et 

kongebrev fra 1588 [remgår det. at tingstedet i begyndelsen lå et sted 
rneUem Faxe og Værløse. Stedel blev kaldt ltSkudclegec og lå ved en 
stendysse, men nærmere kan vi ikke komme det. 

Normalt holdtes tinget under åocn himmel. hvilk~t ikke mindst om 
vinteren kunne være en temmelig ubekvem ordning. Landsfaderen 
har måske selv haft øje herfor, idet Christian II i en gejstlig lov af 1521 
bestemte. at tinget overalt skulle flyttes til nærmeste købstad eller an
den passende by, hvor der ved kirken skulle bygges et hus til dette 
brug. 

Trods denne bestemmelses mange gode sider kunne den i visse til
fælde medfare uønskede ulemper, idet man i byerne fik et uheldigl 
naboskab i de mange kroer. Kongen havde iovrigt selv forlangt her
berger oprettet på alfalVeje med 2 a 3 miles afstand , og et sådant her
berg blev netop lagt i Faxe. 

Her var der i middelalderen yderligere opSlået et ukendt antal 
smugkroer, så tingets deltagere havde rige muligheder for at søge ve
derkvægelse, et forhold som næppe bidrog til at øge sagligheden un
der tingets forhandlinger. 
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Et senere kongebrev taler i bvert fald om, at tiogel igen skal flytte (il 
det sted, ,.hvor d et tilforn og fra Arilds tid ligget haveT«, nemlig til 

.. Skudelege". 
Endnu i 1609 var tinget ikke flyttet, og det er vel tvivlsomt, om det 

nogensinde skete i den form, det på dette tidspunkt havde. 



Stevns-Faxe Herred 

I henhold til kgl. reskript af 27. oktober 1694 blev Stevns og Faxe her
reder i jurisdiktionsrnæssig henseende sammenlagt under navnet 
Tryggevælde herred, men allerede i 1720 ønskede kongen Fr. IV imid 
lertid alt ryttergods, som var optaget i krigsjordebøgerne, samlet uno 
der een jurisdiktion, som fik navnet Tryggevælde rytterclistrikts birk. 
Det skete in. kongelig reskript af 4/11 1720, 

Det nye birk kom til at bestå af Stevns og Faxe herreder og desuden 
en del spredt jordegods i Bjeverskov og Ringsted herreder. 

Nu som tidligere afholdtes ting i det gamle tinghus overfor Helle
sted bro. Fra rynerdistriktcts birk kunne der appelleres direkte til ho· 
jesteret. 

Da ryttergodsec efterhånden var blevet afhænder, ophævedes Tryg
gevælde rytterdistrikts birk , og i stedct oprettedes en ny jurisdiktion 
under n avnet Slevtls-Fa."e Hcrreder. Man benyttede stadig det gamle 
Tryggevælde tinghus, men æ nd ringen medfone, al appelinstansen fra 
nu af var Sjællands landsting. 

I 1766 etableredes direkte forbindelse med St. Heddinge by, idet 
embedet som byfoged. i St. Heddinge forenedes med herrcdsfoged.!;til· 
lingen. Fra 1790 til 1801 var de to embeder imidlertid atter adskille, 
idet A. C. von Halstein afskedigedes som byfoged i St. Heddinge men 
fortsatte som herredsfoged. 

Til gengæld overtog han også herredsskriverembedet fra 1790. I 
1801 forenedes diæc tO embeder med embederne som byfoged og 
byskriver i St. Heddinge, en ordning der opretholdtes indtil retspleje
reformen i 1919. 

Fra 1815 blev herredstinget afholdt i St. Heddinge. 

6 

Herredsfogder i perioden indtil] 919. 

1694 Johall Friis. Udnævnt 27. okt . 1694. 
1712 Andreas Fralltu ll Ulsted. Udn ævnt 9. sept. 1712. 
1750 - 1766 Frantz Ulsted . (udnævnt som berredsfoged med succes

!>-ionsret 18/ 10 1748). 
16. januar 1750 - 14. februar 1766. (død). 

1766 - 1801 Adam Caspar v. Holstein. (exam. jur.) 
9. maj 1766 - 8. maj 1801. (afsked). 

1801 - 1821 Clemens Kynde 
3. sept. 1801 - 21. marts 1821. (død). 

1821 - 1831 Benjam~n Homeman. 
29. juni 1821 - 25, aug. 1831. (død). 

1831 - 1836 Chr. Albrecht Blu/une. 
7. decbr. 1831 - 12, april 18.%. 

1836 - 1856 Franlz Frederik Vilhelm Carl v. Biilow. 
28. juni lS::S6 - 31. maj 1856. (afsked). 

1857 - 1865 Nicolaj Peter Diderik Toxwerdt. 
29. marts 1857 - 23. oktober 1865. 
Han blev herefter by- og rådstucskriver j Alborg. 

1866 - 1872 WtUtam Carl Frederik Lipke. 
IO. februar 1866 - 6. maj 1872. 
Blev herefter byfoged i Koge. 

1872 - 1878 Carl Salicalh. 
l. juli 1872 - 12. marts ]878. 
Blev herefter byfoged i Næstved. 

1878 - 1904 Frederik Jacob Gregorius Hjelm de klauman. 
8. maj 1878 - 7. mans 1904. (død). 

1904 - 1914 Christw.n Frederik Haxthausen. 
11. april 1904 - 9. april 1914. (død). 

1914 - 1919 Erik Lund Andersen. 
l. juli 1914 - 30. sept, 1919. 

Med sidstnævnte ophørte betegnelsen herredsfoged, og Erik Lund 
Andersen blev i 1919 udnævnt til dommer i Store Heddinge. 
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Dommere efter 1919 i St. J/eddinge og Stevns-Faxe herreder. 

1919 - 1938 Erik Lund Anders~n. 
1938 - 1959 Ph. Hay-Schmidt. 
1959 - 1972 Charles D. Fabricius. 
1972 - Kurt AnderSe71 . 

Ting- og Arresthuset i Faxe 

Omkring årbundredskiftet herskede der i Faxe den opfattelse, at om
strejfere og subsistensløse bevidst søgte til Faxe, fordi de vidste, at man 
der ingen mulighed havde for at internere personer, som på grund af 
ulovlig eller upassende optræden blev anholdt . 

Den eneste mulighed for incemering var at transportere de anholdte 
til arresthuset i 51. Heddinge, der var det eneste eksisterende i herre· 
derne, og en transpon denil kunne på visse tid:.punkter af døgnet væ
re vanskelig at arrangere. 

Herredsfoged Haxthausen var opmærksom på dette forhold , og da 
kommunalbestyrelsen i Faxe var imødekommende overfor ideen om 
opførelse af et ting- og arresthus i Faxe, endte de førte forhandlinger 
med, at Præstø amtsråd i 1905 erklærede sig rede til for amtets reg· 
ning at lade den fornødne bygning opføre. 

Bygningen skulle bestå af 2 etager, hvoraf Iste salen skulle indrettes 
til bolig for politiassistenten, mens der i stueetagen skulle indrettes 2 
eeller for anholdte samt retslokaler og venteværelser. 

Oprindelig var det planen ae opføre ting- og arresthuset på præste
gårdsjorden , men sluttelig enedes man om at anvende ct stykke af sko
l€lodden til formålet , hvorefter byggeriet blev sal igang. 

Bygningen blev opført efter tegninger af arkitekt Hansen. Som og 
håndværkerne var følgende lokale mestre: 
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Murermester L. Petersen, Faxe. 
Tømrennester N. Nielsen, Faxe. 
Snedkermester Christensen, Faxe og 
Malennester Hansen, Faxe. 

Bygherren var wm sagt Præstø amt og byggeomkostningerne an
drog ialt kr. 15.000,-. 

Ting- og arresthusets indvielse fandt sted mandag den 10. sept. 
1906 i overværelse af amunand Tillisch og medlemmer af Præstø 
amtsråd. 

I 1941 overdrog Præstø amtsråd tinghuset til den danske stat rcpræ· 
l>enteret ved justitsministeriet for en sum af kr. 19.000.-. Der er i åre
nes løb foretaget forskellige ændringer i tinghusets indretning. 
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Landpolitiet i Faxe. 

ca. 1870·72 
ca. 1880·85 

Th, Nielsen. 
Hans CM. AndeTsen. 

ca. 1890·99 jørgen Peler Olesen. 
ca. ]904·1909 Mollerup. 

1909· 1948 Anders Peter Eive-rdam. 
1948·1972 Hans Oulzen. 
1972-1980 Stillingen vakant og tjenesten blev passet af udkom 

manderede politiassistenter, hvoraf ingen havde bo· 
pæl i Faxe. 

1980· Karljensen. 

Siden 1972 har tt'nghuset Ikke været benyttet som bolig/or de tjenst 
gørende poll'tiassistenter. 

l'ol!'t,'betjmt l'ct~T l!."/W,.d<l", . 190J, 
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Anders Peter Elverdam. 

Peter Elverdam blev fodl i Svendborg 27. juli 1881. Han blev uddan
net som jernskibsbygger på Flensborg jemskibsværft, og fra opholdet i 
flensborg stammede hallS kendskab til plattysk. 

Sin va-:mepligt aftjente han ved artilleriet. og efter militærtjenesten 
blev han ansat som fængselsbetjent ved Blegdamsvejens arresthus. 

Den 1. januar 1905 indtrådte han i politie15 tjeneste som }X>litibe
tjent i Taarbæk, hvorfra han den 1/7 samme år forflyttedes til Skovs
hoved. 

Den 1. februar 1909 udnævntes han til landpolitibetjent i Stevns
Faxe herreder med bopæl j Faxe, et embede som skulle blive hans sid
ste, og som kom til at vare indtil l. oktober 1948, i de sidste år dog som 
landpolitiassistent af lste grad. 

I en sjælden grad formåede han at indleve sig blandt befolkningen i 
Faxe og omegn i de år, hvor han var den virksomme leder af polititje
nesten der, og beretningerne om hans kontante og resolutte indgriben 
i de politimæssige opgaver, han blev impliceret i, er utallige. Vi skal 

P~I,i"'O$ilu"t Pct,<r EIWT(I(l11l m~d W'f } ,-øm"r. 
TMbr'" fibl<'.r0i4'" J(lm "r } frIJ wmhc. 

Il 



ikke her opregne aJle de mange episoder, hvor politiets nødvendige 
indgriben gjorde ham til hovedperson. Tiden var dengang en anden 
end i dag og polit iets arbejde ligeledes, og Peter Elverdam lagde heUer 
aldrig skjul på, at han mAske af og til "var lidt rask på poterne-, som 
han selv udtrykte det. I den forbindelse bøf man dog nok erindre, at 
han i m ange kritiske situationer kun havde sig selv at stole på. Der var 
ingen radio på hans cykel eller i hans hestetrukne gig, over hvilken han 
kunne tilkalde kolleger ti] assistance. Sagen skulle afsluttes her og nu, 
der var ikke mulighed for de lange overvejelser. 

Een historie tager vi med her, den om nogle fmske søfolk, hvis op' 
træden i Faxe Ladeplads foruroligede beboerne så meget, at de fandt 
det tilrådeligt at tilkalde assistance fra politiet, d.v.s . fra Elverdam. og 
det blev hans opgave at berolige gemytterne. 

Nu var berusede finske søfolk i hvert fald på det tidsplUlkt ikke 
bedst kende for et elskværdigt gemyt, så for Elverdam var spørgsmålet , 
om det var dem eller ham, der skulle ned med nakken. 

Elverdam kendte svaret. Og det kom de så . 
Retfærdigvis må der hertil fajes, at der foreligger ligeså mange beo 

retninger om lilfælde, hvor Elverdams forstående og hjælpsomme \'æ · 
sen skabte fred og taknemmelighed hos mange, som havde øjebli.kkeli· 
ge vanskeligheder af forskellig a rt at kæmpe med. 
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Hans transport rundt i distriktet foregik forst på cykel, og fra 1912 i 
en gig t rukket af en SOrt halvblods hest, som han satte stor pris på. 
Denne sidste udvikling af bekvemmeligheden medførte, at han mån e 
tidlig op om morgenen for at slå græs i sin have t il hesten. 

Før.>t i 1922 fik han bil, en åben Ford med kalcsche. 
Hans virke bragte ham mange gange i aviserne . l 192 J fik han af 

Carnegie-fonden tilkendt en belonning på 600,· kroner for at have 
standset e t par løbske heste under livsfarlige omstændigheder. 

l december 1929 fik han tUdelt Dansk jagtforenings diplom med til
hørende sølvbæger for sin mangeårige interesse for jagtsagen. 

Hans indsats for opklaringen af mordet på skovløberen i Atterup og 
den heldige afslutning på flere smugieraffærer ved Vemmetofte 
Strand findes anerkendende bedømt i flere skrivelser fra allerhøjeste 
steder indenfor politietaten. 

Den L april 1934 blev han udnævnt til Dannebrogsmand. At han 
under besættelsen ydede modstandsbevægelsen megen støtte, bør ikke 
glemme;; i denne sammenhæng. 

Den 1. oktober 1948 tog han sin afsked efter næsten 40 år som poli
tiassistent i Faxe stærke hyldet af politietatens overordnede embeds
mænd såvel som af overordnede embedsmænd indenfor Stevns-Faxe 
herreder. 

Flverdam boede i sin embedstid i tinghuset på Ny Strandvej, og 
hans ansvar her omfattede bl.a . renholdelse af retslokalerne, e t job 
som til tider voldte ham nogen irritation når papir, cigaraske og tænd
stikker flod på g ulvet efter moderne. 

Han opsatte så et skilt på doren med følgende tekst : 

Det er tiUadt at spytte på gulvet og kaste cigaraske og 
tændstikker samme sted, hvis man er vant til det hjemme 
fra. 

Det hjalp. 

Anders Peter Elverdarn levede sine sidste år som pensionist i Faxe. 
Han døde den 27. april 1968. 
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Sagførere og advokater i Faxe 

Den omstændighed , at Faxe er en landsby , en sta tion."by ganske vist , 
men endnu i det 19. århundrede en lille landsby, var ikke nodvcndig· 
vis ensbetydende med, at der ikke var brug for sagførere i byen. 

Det stadigt voksende befolkningstal var en medvirkende årsag til 
divergenser beboerne imellem. 

Datidens aviser giver mange exernpler på stridighedernes art. 
Der kan ikke være tvivl om , at befolkningen dengang havde mange 

problemer at kæmpe med, problemer som øgede ulålmodigheden og 
ftk gemytterne til at koge op selv ved de små uoverensstemmelser. 

Man var fattige, og med offentlig bistand var det så som så. Læser 
man referaterne fra bystyrets møder, er det bemærkelsesværdigt sjæl· 
dent, at man , trods mange klager over nød og elendighed, møder vilje 
og evne til fra bystyrets side at yde nogen væsentlig hjælp. 

Evnen var ikke stor selvom viljen måske nok var tilstede . De budget
ter man i Faxe bystyre arbejdede med for 100 år siden , var af en stor· 
relse, som man i dag har svært ved at forstå, selvom ændringen i pen .. 
genes værdi tages i betragtning. 

Men også andre omstændigheder spillede ind og bidrog til at stabi 
lisere vilkårene for lokale sagførere. 

I 1869 oprettedes Sparekassen for }·axe og Omegn. og i 1897 kom 
endnu et pengeinstitut til. Banken for Faxe og Omegn. Disse virksom 
heders økonomiske aktivitet i lokalområdet skabte øgede muligheder 
for erhvervslivet og dermed også for sagførerstanden. 

I ISOO -tallet optræder de første sagførere i Faxe og de nærmest om
liggende byer og bopladser som Faxe Ladeplads, Orup og Karisc . 

Hof· og Statskalenderen bereuer et og andet herom. - I t868 stoder 
vi på den første sagfører med bopæl i. Faxe og i de følgende år var det 
ikke sjældent at opleve, at 2 a 3 sagførere samtidigt praktiserede i Faxe 
med bopæl i selve byen eller dens nærhed. 

I de første år var varigheden af en sagførers praksis i Faxe ikke lang, 
kun enkelte kunne finde udvej før at drive virksomhed som sagfører i 
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en længere årrække. I sådanne tilfælde var årsagen som oftest den , at 
de på den ene eller anden m åde havde en personlig og direkte dlkll)'t · 
ning til egnen. 

På de følgende sider omtales de sagførere og advokater som h ar dre · 
vet virksomhed med bopæl i Faxe eller omegn siden 1868. 

Carl Anton Freuchen 

C.A. Freuchen blev født 23/ 3 1835 i Magleby på Mon som son af sag' 
nep~. provst Ole Johan Freuchen. Magleby, og hustru Johanne Fre· 
derikke Emilie Petersen. Faderen var senere sognepræst i Faxe fra 
1842011850. 11 855 blev C. A. Freuchen studem fra Sara Akademi og 

20/ 1 1862 cand. JUL . 
1865 blev han fuldmægtig på Vemmetofte Klosters godskontor og I 

1867 proveprocurator i Præstø amt med pligt til at have bopæl ved 

Bregemved·Gisselfdd birks tingsted. . 
Han flyttede formentlig allerede i 1868 til Faxe, hvor han praktlse. 

rede som sagfører . 
l 1869 blev han procurator ved underretterne i Sjællands Stift. og 

han var i årene 1869· 1882 tillige bogholder i Sparekassen for Faxe og 

Omegn, 
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J 1882 udnævntes ha.n til birkedommer· og skriver på Fejø, hvorlra 
han afskedigedes 1214 IS87. -

Efter at have forladt Fejø flyttede han til København, hvor han for· 
mentlig har praktiseret. 

Han dod€ i København 19/ 3 1915. 
Han blev gift forste gang 28/7 ]869 på Vemmetofte med Anna 

Margrethe Nøddeboe. fodt 20/ 4 1842 på Vemmetofte, datter af ma· 
terialforvalter samme sted Christian Noddeboe og hustru Inger Mar· 
grethe Holm, dod på Vemmetofte 21 / 8 1870. 

Gift anden gang 1717 1875 i Faxe med Ida Rosalia Rambusch , fodt 
17/7 1830 i Kor:sor, datter af etaLSraad kammerjunker, amtsfOlvalter i 
Antvorskov og Korsør amtsstuedistrikt Hartvig Henrik Rambusch og 
hustru Anna Wilhelmine Gjellerup. 

Hun døde i Københ avn 1/10 1888. 

Fritz Theodor jørgensen. 

F. Th. Jørgensen blev født 12. december 183 1 i København og døde 
samme sted 26. oktober 1892. 

Han var plejesøn af snedkersvend Jørgen Wilhelm Jørgensen og hu· 
stru Mathilde Jørgensen. 

l 1870 indgik han ægteskab , men levede ikke sammen med sin hu
Stru og j 1880 var ægteskabet oplost. 

På et tidspunkt gik han til sos og deltog som frivillig i treårskrigen 
på bl.a . fregatterne " Thetis .. og ,.Rota«. l 1855 tog han amerikansk 
styrmandseksamen og sejlede med fremmede nationers skibe inddl 
1858. da han opgav sømandslivet og fik plads som kontorist på by· og 
herredskontoret j St. Heddinge. 

Allerede L november samme år udnævntes han til 2. fuldmægtig 
og fik 12. november 1859 konstitution som dommerfuldmægtig, hvil· 
ken stilling han forlod l. januar 1861 for at forberede sig til eksamen. 

Efter i 1862 at have bestået eksamen som exam.jur. blev. han ansat 
som dommerfuldmægtig i St. Heddinge, hvorefter han i perioden 1/4 
1863 til 1/4 1865 gjorde tjeneste som fuldmægtig på Vemmetofte 
godskolltor, dog afbrudt af værnepligtens aftjening, hvilket skete i 
marineministeriet . 
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Fra 1/ 4 1865 var han regnskabsfører og fonralter ved Vemmetofte 
Kloster!'; og grev Moltke Bregentveds kalkstenshandel, og fra 13/ 3 
1880 sagforer i Faxe Ladeplads og han angives at have været sagfører i 
Faxe endnu i lM84. Han må omknngdenne tid være knyttet (il Koben 
havn. hvor han sum anfort dode i 1892. 

Theodor Leopold Eyber. 

Theodor Eyber blev fodt 5. april 18&4 i Thisted som søn af apoteker, 
senere ejer af godset Quistrup Gustav Adolf Eyber og hustru Antoinet· 
te BUlow og' blev gift 26/11 1881 på Frederiksberg rned Anna Helena 
Godesta von der Rcckc, født 18/1 1859 i København og dod 2/11 
1902 i København. Hustruen var datter af kaptajn i flåden Christian 
Frederik von der Recke og hustru Anna Birgitte Nicoline Christiane 
Starinsky. 

Theodor EybL:r blev student fra Værnedamsvejens skole i 1872 og 
cand.jur. i 1878. 

Den 25. januar samme år blev han ansat som fuldmægtig hos over
retssagfører Wegener, København, men skiftede allerede ~2/5 samme 
år til overretssagfører Danielsen, Horsens. 

1879/ 80 var han byfogedfuldmægtig i Præsto og 1880 - 1883 be
klædte han tilsvarende embede i Se Heddinge , indtil han den IS/7 
1883 nedsane sig som sagforer i Faxe med komor i proeurator Freu
ehens gamle lejlighed. Hans virke i Faxe blev dog ikke af lang varig
hed . Allerede i december 1885 flyttede han ti] Kobenhavn , hvor han 
praktiserede til sin død. 

Han blev overretssagforer i 1886. 
l 1885, mens han virkede i Faxe, val den senere sagfører Lorents 

Borgstrøm fuldmægtig hos ham, men han forlod imidlenid stillingen 
efter kort tid og dterlulgces af fuldmægtig Gustav v. Schinkel, der at 
dømme efter annoncer i Faxe Avis straks efter indtrådte som Theodor 
Eybers kompagnon. 

Theodor Eyber havde i København forretningsadresse i Kryslalgade 
24. 

Han døde i København den 24/9 1890. 
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Emd Gustav v. Schi1!kel. 

v. Schinkel fik sagforerbeskikkelse den 4/ 2 1884 og drev selvstændig 
sagførervirksomhed i Faxe j årene 1885/ 87. 

Forinden virkede han som fuldmægtig for sagfører Th_ L Eyber i 
Faxe, i h.,.;Lken sti(ljng han efterfulgte fuldmægtig Lorents Borgstrøm, 
da denne fratrådte sin stilling hos Eyber i juli 1885 for at blive seJv
stændig. Han er formentlig kort tid herefter gået i kompagni med Ey
ber, idet der i bladene i begyndelsen af februar 1886 er indrykket fæl· 
lesannoncer for dem. 

Men allerede den 6/1 1886 indrykker Schinkel annonce i lokalbla
det, hvori han omtaler sig som Th. L. Eybers efterfølger, Faxe. 

Før han kom til Faxe drev han sagførervirksomhed i Roskilde, en 
forretning som han fra 6/4 1886 endeligt har overdraget til sin davæ· 
rende kompagnon, overretssagfører Tiichsen, og han meddelte nu, at 
han fremover ville være tilstede i Faxe hver dag. 

I Karise havde han filialkontor hos lærer Hansen og i Faxe Lade
plads havde han hver tirsdag og fredag kontortid fra Il - l hos gæstgi
ver Petenen på Hotel Faxe Ladeplads. Senere på året 1886 annonce 
rer han kompagniskab med sagfører Johan P. Schou, der kom til Faxe 
som sagfører 30/ 8 1886. 

I februar 1887 blev v. Scbinkel arresteret og sigtet for bedrageri og 
overtrædelse af sædelighedslovgivningen. Sagen kom for re((co i Se. 
Heddinge, hvor han blev idømt 10 dages fængsel. Dommen blev dog 
anket ril overretten , hvor han den II IlO 1887 blev pure frifundet. 

v. Schinkel opholdt sig i udlandet i en længere årr.dJte. 

Lorents Christian Valdemar Borgs/rørn. 

Borgstrøm blev født i Sønderborg den l. februar 1852, som søn af 
kontrollør Laurits Borgstrøm og hustru Anna Dorthea Hjembeck. 

Efter afsluttet skolegang var han i årene 1866 - 72 ansat som konto
rist på by- og herredskontoret i Koge, hvorefter han i 1873 tog eksa
men som exam .jur. 
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Fra 1875 til 1877 var han fuldmægtig ved Bregemved-GisseLfeld 
Birk og fra l / Il 1877 fuldmægtig ved Tyrsting og Vrads herreders ret 
i Midtjylland. 

Den 15/8 1885 fik han beskikkelse som sagfører og fra 1/9 1885 
nedsatte han sig som sagfører i Faxe med bopæl i posthuset, efter at 
han i en periode havde været fuldmægtig hos sagfører Th. L. Eyber i 
Faxe. 

Denne stilling fratrådte han imidlertid i slutningen af juli 1885 iflg. 
sagfører Eybers annonce i Faxe Avis den 28/7 1885. 

Han forblev som sagforer i Faxe indtil sin dod den Il / IO 1886. kun 
:w år gamme1. 

johan Peler Schou. 

Johan Peter Schou blev fode i København 18/ 2 1860, søn af etats· 
råd. hofrnedicus Carl Theodor Erni] &hou og hustru Emilie Christine 
jacobsen. 

Han blev gift den 4/ 1 1899 med Ingeborg Berg. fodt 20/ 4 1870 på 
Gyllingnæs. datter af proprietær Christian Frederik Berg og hustru 
Marie Augusta Pedersen. 

Hustruen døde i Odder 14/11 1899. 
2. gang gift 27/9 1901 i Krogsbølle med johanne Augusta Petersen, 

født 12/10 1867. datter af forpagter Peter Johan Carl Christian Peter' 
sen. Gylling, og hustru Sophie Henriette Lange. 

Han tog forberedelseseksamen 1877 og var fra august 1877 til juli 
1880 ansat på Merlose og Tudse herreders komor . 

Efter i 1882 at være blevet exam.jur. var han fra 27/2 1882 fuld 
mægtig hos sagførerne Essmann og Hyldgaard i Aarhus og fra 24/ 4 
1885 selvstændig sagfører samme sted. men flyttede SO/ 8 1886 til Fa
xe, hvor han ligeledes drev selvstændig $agforervirksomhed indtil 
1889. Han deponerede på det tidspunkt sin sagførerbestalling og blev 
fuldmægtig ved Hads herred. 

3/101895 fik han igen sin bestalling udleveret , og med bopæl i Od-
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der varetog han offentlige og beneficerede sager ved reueme i Hads 
herreds jurisdiktion i perioden fra 1899 til 1910, hvor han flyttede ul 
Dronninglund og i 1912 til Tørring. 

I årene 1914 - 19 var han ansat i Københavns magistrats 3. afd. 3. 
sekretariat, men nyttede derefter til Silkeborg og endelig i 1924 til Fre
dericia, hvor han som ansat i ThieIlesen og Johansen's sagførerfirma 
praktiserede til sin død 8/11 1937. 

Medens han drev virksomhed i Faxe, var han i en periode i kompag· 
ni med sagfører v. Schinkel. 

Christian NiCO/Ul Krøyer. 

Chr. Kroyer blev fodt i Nakskov 16/5 1S44, son af købmand Chr. Ni
colai Krøyer og hustru Petrine f. JenS(:n. 

Han blev i København i 1882 gift med Johanne Elisabeth Macke
prang. født 21 / 4 1843 i Nykøbing F .• datter afl:.øbmand og boghand
ler Marcus Christian Mackeprang og hustru johanne Magdalene Kri
stine Wilhelmine f. Troje!. 

I 1860 tog han forberedelseseksamen og var derefter i 2 år ansat på 
Lollands Nørre herreds kontor. 

Han blevexam.jur. med 2. karakter i 1862, og var derefter fuld · 
mægtig på baroniet 5øndcrkarles godskontor indtil 1865, hvorefter 
han fik ansættelse på Herlufsholm godskofllor. 

I 1872 blev han exam.jur. med 1. karakter , og fortsatte derefter på 
Herlufsholm Godskomor, inddJ 1879. 31/12 1879 nedsaue han sig 
som selvst<rndig sagfører i Ringsted. 

1881 flyttede han til Faaborg og i 1886 til Køge. Den 26/ 2 1887 
etablerede han sig i Faxe med bopæl i Kapellanboligen, men allerede i 
1888 flyttede han til København, selvom han først meldte flytning den 
4/10 1899. 

Han praktiserede i København til sin død 12/ 10 1911. 
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Carl Emil Smith. 

Carl Emil Sm ith blev fo(h 16/ 4 1857 i Kobenhavn, son af by- og her
redsfoged senere borgmester Ludvig Augwt Smith i Rodby og hustru 
Nielsine M. Perch . 

Han blev gift 23/12 1890 i København med Harriet Keller, født 
31/3 1867 i København , datter af justitsråd og kancellist i den kg!. ci
villiste Wilhelm Theodor Emil Keller og hustru Frederikke jensine 
Hillebrandt. 

Efter forberedelseseksamen i 1875 var han i 2 år ansat på faderens 
kontor i Rødby og 1 år på Herlufsholm godskontor, hvorefter han i 
1878 blev exam.jur. med 2. karakter. 

Fra februar 1878 indtil faderens død i april 1879 opholdt han sig j 

hjemmet i Rødby og assisterede faderen. 1879 aftjente han sin vær
nepligt og blev derefter fuldmægtig på Bregentved gods kontor . 

I 1884 blev han exrun.jur. med L karakter. 
Fra ll. august 1884 var han fuldmægtig hos procurator C. E_ jes

persen i Haslev, og fra 23/ 4 1887 selvstændig sagfører i Hasle sogn un 
d er Bregentved-Gisselfeld birks jurisdiktion. 

Hans sagforerbeslc.ikkelsc er af 23/ 41887. 
Den 22/ 1 1891 Dyttede han til Faxe , hvor han siden virkede_ Han 

var i samme periode bogholder i Sparekassen fo r Faxe og Omegn. l si
ne seneste år var han tillige godsforvaJter på Lystrup gods. 

Han dode i Faxe 25/ 8 1906_ Han kone overlevede ham og døde i 
Kobenhavn 30/ 9 1946_ 

Sagfører Carl E. Smith satte sig et varigt minde i Faxe by, id et han 
på GI. Strandvej opførte en palæagtig hvid villa til privat beboelse. 

Ejendommen opførtes på byens bedst beliggende byggegru nd med 
udsigt over Faxe Bugt, et fortrin, som den dag i dag er ganske uæn
dret. 

Overlæge Kaj Thrane i Svendborg (f. i Faxe 1886 og søn af køb 
mand Thrane, der dreven større købmandsforretning der omkring 
århundredskiftet) har i sine personlige erindringer, som han nedskrev i 
1974 , givet følgende beskrivelse af et besøg hos sagfører Smith. '[hrane 
skriver: 
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I:jcndo mmm, Nm J<J.gjllr~r ("~rl F.. Sl1luh "pførte • .<Iutningen af IS9()'emc 

Vi vender atter vor opmærksomhed mod den hvide kalkstensbyg
ning på Faxe torv. Her havde dengang den velstående sagfører Smith 
sit kontor. Sin gyldne strøm anvendte han bl.a. til at bygge sig en stor 
hvid rigmandsvilla med sorte tagsten i udkanten af Faxe med udsigt 
ned over eng og skov til Faxe Ladeplads. Jeg var i min første juleferie 
fra Sorø (Akademi) indbudt til ungt selskab der i villaen og var over
vældet over tjenerskabet og al den pragt og gode smag, der fandtes i 
huset . jeg havde den ære at føre en af døtrene tilbords og føre baUet 
op med hende_ j eg husker hende ikke, men jeg husker, at selskabet 
holdt forholdsvis tidligt op, og at jeg bagefter styrtede ned til hånd
værkerforeningens julebal . hvor jeg havde et lille s\>-ænneri, der vente · 
de mig_ 

Den store sagførelvi1\a horte jeg senere var blevet reconvalescent · 
hjem for syge soldater. (Hærens Rekreationshjem). 

Hans Peter joachim johannsen . 

H.P. ]ohannsen blev født i Orup 8/9 1858, søn af landvæsenskommis
sær, møller Christian joachim Theodor ]ohanru;en og hustru Martha 
Mariane Cathrine Petersen. 

23 



t 1874 tog han forberedelseseksamen i Vordingborg, og var derefter 
i 2 år sagførerkontonst samme sted, Derefter var han i l år ansat på 
Vemmetofte klOSters godskomor . 

I 1879 blev han exam.juT. med 2. karakter og assisterede derefter i 
en periode sin fader i dennes forretning. 

1890 blev han exam .jur. med l. karakter. og deo 3. oklOber samme 
år blev han fuldmægtig hos overretssagfører jul. Meyer. 

20/ 11 1893 bosatte han sig i Orup som sagfører i Vordingborg 
nordre birks jurisdiktion, hvor han praktiserede til sin død, 

Han forblev ugift hele sit liv. 
I 20 år var han næstformand i Roholte sogneråd , og han virkede i 

mange år som bogholder i Sparekassen for Faxe og Omegn. 
Han døde i arup den 12/10 1932. 

Hans Peter johannesserl. 

H. P. j ohannessen blev født i Odense den 24/5 1872, 50[1 af bager 
Knud johannessen og hustru Kirsten Larsen. 

Han blev gift i Fuglse den 28/ 5 1903 med Mary Louise Willen, født 
20/ 1 1876 i HiHested. datter af gårdejer Jørgen Willert og humu Lau
ra Kirstine f. Hansen. 

Han blev exam.jur. i 1891 og var j tre perioder i tiden 5/ 8 1891 -
29/ 3 1897 sagførerfuldmægtig i henholdsvis Odense, Rudkøbing og 
Silkeborg. 

Den 811 1 1897 kom han til Faxe og praktiserede der som sagfører 
fra januar 1898 til 19]2, de sidste år i kompagni med sagfører Knud 
Nielsen. 

H an var straks fra sin ankomst til Faxe ansat som bogholder i den 
nystiftede bank, Banken for Faxe og Omegn og blev i 1903 udnævnt 
til direktør for banken. Fra 1908 til 1938 var han bankens admini stre
rende direktør. 

Efter sin fratræden som direktør var han indtil 1942 kommitteret 
for bankens bestyrelse. 

Den 18/ 12 1919 deponerede han sin sagførerbeskikkelse. 
Sagførcr johanner.sen døde den 3/10 1953, og ligger begravet 

Faxe, 
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Niels Mar/in Falkow. 

Niels Falkow blev født i København 29/ 10 1875 som søn af hotelejer 
Martin Nielsen og hustru Kirsten . Han lOg navneforandring i 1900. 

Den 6/ 4 1901 blev han i Købcnhavn gift med Ida Gotzscbe fOOt 
10/ 4 187 1 i Bjerringbro som datter af læge Gotfred Emil GolZSChe og 
hustru Dorthea Malie Jensen. 

Han tog studentereksamen i 1893 fra Borgerdydsskolen og blev 
cand.jur. i 1900. 

Fra 1900 til 1903 var han fuldmægtig ved Vor og Nim herreder og 
10/ 9 1903 blev han fuldmægtig hos sagfører H.P. johannessen i Faxe. 

Den 12/ 3 1904 etablerede han sig som selvstændig sagfører i Faxe, 
men allerede 11 /4 1905 flyttede han til Frederiksberg, hvor han prak
tiserede til sin død. Han blev overretssagfører 25/31907. 

I en periode var han formand for afholdssamfundet ,.København«. 
Han døde den 19/4 1911. 

Peder LÆlunds OUo j ensen juulsgaard. Sagfører Peder L () Juulsgao.rd 

P. Juulsgaard blev født i Ringkøbing 27/ 4 1867, søn af amtr.stucfilial
bestyrer Jens Christian juuIsgaard Jensen og hustru Inger Dorthea f. 
Møller. 
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Han ægtede den 20/ 5 1898 i Haslev Laura Kristine Elisabeth f. Ol · 
sen, født 15/ 3 ] 876 i Drøsselbjerg, datter af købmand Henrik Jørgen 
Olsen og hustru Mette Marie Elisabeth f. Jensen. 

I 1881 tog han forbcrcdcl:;cscksamen i Herning og var i perioden 
1/ 81881 til 30/ 1 1885 ansat på by- og herredskomoret i Ringkøbing. I 
1887 blev han exam.jur. og var fra juli 1887 fuldmægtig ved Brcgent
ved-Gisselfeld birk . 

Fra juli 1895 var han fuldmægtig ved by- og herredskontoret i St. 
Heddinge, og den l / IO 1906 nedsatte han sig som sagforer i Faxe. 

l periodco 1906· 18 var han [il1ige bogholder i Sparekassen for Faxe 
og Omegn. 

26/ 10 1923 deponerede han sin sagfører beskikkelse, og var derefter 
i årene 1925 - 34 direktør for Faxe Ladeplads Bank. Fra 1935 formand 
for bankens bestyrelse. l årene 1906 til 1937 bestred han tillige hvervet 
som godsforvalter ved Lystrup og Jomfruens Egede godser, og fra 1918 
tillige ved Rosendal gods. 

Sagfører P. Juulsgaard døde den 12/5 1942. 

Knud Niel~en 

Knud Nielsen blev født i Vattrup, Torning sogn 4/8 1878 som søn af 
gårdejer Søren Christian Nielsen og hustru Ane Marie Thøgersen. 

Gift 18/5 1910 i Faxe med Sophie Kathrine Lund. født 13/ 3 1880 i 
Lysbro, datter af møller og teglværksejer Nicis LlU"ld og hustruJohan 
ne Dalgaard . 

Han tog forberedelseseksamen 1895 og var i årene 1897 - 1898 ansat 
hos sagførerne Crabow og Bisgaard i Silkeborg. J 1904 exam.jur. 

1904 - 1907 fuldmægtig hos sagfører J. Stcenbcrg, Hobro, og fra 
13/5 1907 praktiserende sagfører i Stevns-Faxe herreds jurisdiktion 
med bopæl i Faxe, og siden 1/1 1938 i kompagni med landsretssagfø
rer Anker Andersen. 

Fra 2/2 1925 varetog han offentlige og benificercde sager ved retten 
i retskreds nr. 20 Se Heddinge købstad m.v. 
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Niels Christl·an Engelsted. 

N.C. Engelsted blev født i København 27/5 1875 som son af ekspediti
onssekretær ved Frederiksberg KommlU"lcJens Nielsen og hustru Ma· 
rie Ovidia Holm. 

Adopteredes senere af figurmajeren Malthe F.ngelsted . 17. marts 
1905 blev han gift med Vilhelmine Salomonsen, foo t 10/ 3 1880 i Ko
benbavn, datter af grosserer Vilhelm August Salomonsen og hustru 
Rosalie Julie Salomonsen. 

I 1892 blev han student fra Schneekloths skole og cand.jur. 1899. 
Fra 1/9 1898 til 15/8 1900 fuldmægtig hos overretssagfører Viggo 

Garde, København, og bestred tilsvarende stillinger ved Ringkøbing 
Amt 1900 - 1903 og ved Hassing,Refs ht:ITcder.1903 . 1918. 

Den 1/ 11 1918 bJe\' han sagfører ved Stevns-Faxe herreders jurisdik
tion og praktiserede i f 'axe siden da. 

Den 30/ 6 1921 fi k han bestalling som Landsretssagfører og 2/ 2 
1925 ret til at fore offentlige og beneficerede sager ved retten i rclS· 
kreds 20, St. Heddinge Købstad m.v. 

Han var i årene 1927 til 1931 medlem afkredsbcst)·Telsen for 3. sag
førerkreds og i årene 1928 - 31 tillige kred\ell.5 formand. 

11919 overtog han hvervet som bogholder i Sparekassen for Faxe og 
Omegn og blev i 1927 udnævnt til direktør i samme Sparekasse. 

Niels Engelseed afgik ved døden den 8/ 3 1944. 
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Gudmund Frithjof Christoffenen . 

Gudmund Christoffersen blev født 31 / 81891 j St. Heddinge som SOD 

af garvermester H ans Peter Chrismffcr.;en og huslru Maren Kirstine 
j ensen. 

H an blev gift 31/ 8 1919 med Anna Mariejcnscn, fodt 23/1~ 1889 i 
Aarhus, dod 19/ 6 1929 i Koge_ Hustruen var daner af kontorassistent 
Simon j ensen og hustru johanne f. jensen . 

Han bestod i 1911 forberedelscsek.~amen ved Kobenhavns Universi
tet og blev i 1915 exam .jur. 

Fra 1/8 1915 til 1/ 9 1917 var han fuldmægtig hos sagfører Ehlers 
Damgaard i Haslev og fra 1/9 1917 fuldmægtig hos sagfører Wistoft i 
Kalundborg. 

Den 29/8 1918 nedsatte han sig som sagfører i Faxe Ladeplads, 
men flynede i januar 1925 til Køge, hvor han praktiserede som sagfø
rer. 

Den 15 /2 1935 fik han bDitalling som landsretssagfører. H an var fra 
1918 til 1924 direktør i Faxe Ladeplads Bank og i årene 1920 - 1924 
medlem af Hylleholt Sogneråd. 

I oktober 1950 udnævntes han til direktør i Se. Heddinge Bank, en 
sliJling han beklædte indtil 1964. Sin sagførerbestalling deponerede 
han 9/ 51951. 

Han dode den 5/ 10 1970. 

Christian Hugo Dvinger. 

Hugo Dvinger blev født 24/4 1893 i Tirstrup som son af lærer [\'. 
Dvinger og hustru. 

Han blev student i 1912 i Aarhus og cand.jur. 27/5 1922. Efter sin 
studentereksamen opholdt han sig i USA indtil 1917. 

l 1922 blev han fuldmægtig hos Overretssagfører Borch-j acobsen, 
Skive, og praktiserede som selvstændig sagfører i Faxe Ladeplads fr<l 
1/ 12 1925. 

28 

Han var medlem af bestyrelsen for Turistforeningen i Faxe Lade
plads . 

Hugo Dvinger var gift med Ida Bech, datter af godsejer W. Bech og 
hustru . 

Georg Anker Ande1SCt,. 

Anker Andersen er fodt 19/ 3 1899 i Tem og er søn af købmand Mari 
us Andersen og h ustru Caroline. f. Petersen. 
. Han ?lev exam.jur. i 1926 og blev 1/2 1926 ansat som fuldmægtig 
l Nykøbmg F. 1/12 samme år blev han fuldmægtig i Alborg og ansat
tes 15/2 1927 som fuldmægtig i Haslev. 

22/6 1929 nedsatte han sig som praktiserende sagfører i Faxe, hvor 
han den 1/1 1938 indgik kompagniskab m ed sagfører Knud Nielsen. 

Anker Andersen fik 12/6 1935 beskikkelse som landsretssagfører. 
5/ 4 1928 indgik han j Arhus ægteskab med Rigmor , f. Madsen , 

datter af husejer Ole Nielsen Madsen og hustru Laura Josephine , f. 
Sten. 

Anker Andersen opgav sagførergerningen i 1970 og lever nu som 
pensionisI i Faxe sammen med sin hustru. 

Peter Christian Gerdahl. 

Peter Gcrdahl blev født i Nykobing F. 15/ 8 1874, søn af g:rstgiver 
Hans Jacob jensen og hustru Kirsten Jensen. 

Han blev fønlte gang gift med Thrine L. j ensen. Ægteskabet opløst 
i 1913. 

Anden gang gift med H ansine Margrethe Magdalene Gerda Ras 
mU&'len. 

I 1892 tog han forberedelseseksamen i Maribo og var derefter i en 
kort tid kontorist hos sagfører H.C. Ditlevsen, Nykøbing F. Han var 
derefter indtil 1/5 1894 ansat på Fuglsang og Prierskov godskontor og 
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blev i 1897 exam.jur., hvorefter han fik ansættelse som fuldmægtig 
hos sagfører Waarsoe i Maribo i årene 1897 . 1900. 

I de følgende 29 år havde han sli11inger som fuldmægtig i 16 forskel· 
lige sagforervirksomheder og offentlige embeder indtil han den 22/7 
1929 etablerede sig som sagfører i Faxe . 

Her blev han i 2 år, hvorefter han i november 1931 flyu<.'de til Se 
Heddinge . 

Den 4/ 6 1935 deponerede han sin sagførerbestalling, og den 11 , no· 
vember 1936 døde han i Kobenhavn. 

Navnet Gerdahl antog han i 1902. 

Carl Aage Larsen 

C.A. Larsen blev født 5/2 1895 i Kirkebjerg, Ousced sogn. Han tog 
studentereksamen 1913 og blev cand. jur. 1919, hvorefter han virkede 
som sagførerfuldmægtig i Nyborg, Vordingborg og Skive iodtil1922. 
Fra 2/9 1922 drev han sagforervir~mhed i Haderslev. 

15/9 1924 fl.k han bestalling som landsretssagforer. 
1931 e tablerede han sig som sagfører i Faxe Ladeplads og var fra 

1943 berettiget til at fore offentlige og beneficerede sager. 
I årene 1949 · 1962 var han direktør for Faxe Ladeplads Bank. 
Den 28112 1921 indgik han zgteskab med Karen Marie Petersen, 

født 8/ 4 1894, daner af købmand Hans Chr. Petersen og huscTU Em· 
ma Theodora d. Bothmann. 

Carl Aage Larsen døde i oktober 1962. 

Erik Eriksen 

Erik Eriksen er født 20/6 1935 i Nordborg, søn af gårdejer Henrik 
Eriksen, Druelund, og hustru Cathrine f. Schmidt. 

Efter at have taget studentereksamen i 1955 på Høng Studenterkur· 
sus tog han juridlsk embedseksamen i 1961. Den 8. oktober 1960 ind· 
gik han ægteskab med Ragna f. Petersen. 
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Erik Eriksen begyndce sin juridiske lolx:bane som advokatfuldmæg' 
tig hos advokaterne Kirkelerp Moller og Wlihr.s i København og var 
senere fuldmægtig hos advokat Fisch Thomsen i Vejle. Han var deref· 
[er i en periode fuldmægtig b~ advokat Svend Kjcms, Gråsten , hvor· 
efter han i årene 1967 . 1969 drev selvstændig advokatvirksomh!-u iJu· 
eJsminde. Efter i en kort periode at have virket som selvstændig advo
kat i Odense som parthaver i et derværende advokatfirma. overtog 
han, i forbindelse med, at landsretssagforer Anker Andersen i Faxe 
ophorte med at drive sagføren.;rk.<;Qmhed. delmes forretning, som han 
har drevet siden. 

1/ 11975 indtrådte advokat Frode Moller·Petersensom medindeha · 
ver af virksomheden. 

Frode 11{øller·PeterJen 

Frode Muller·Petersen er født 26/ 8 1942 i Skovby, Fyn . som son af 
mejeribestyrer Age Moller-Petersen, Skovby. og hustru Edith f. Larsen . 

Han tog studentereksamen i 196 1 fra RungsteC. Kostskole, og af· 
brudt af en periooe. hvor han aftjente sin værnepligt, gennemførte 
han det juridiske studium med embedseksamen i 1971 fra Køben· 
havns Universitet. 

21. januar 1967 indgik han ltbrteskao med sekretær Lene, f. Ettrup 
Storm. 

Efter sin eksamen var han indtil l / IO 1972 fuldmægtig hos lands· 
retssagfører Erik Iwersen, Fredericia, og var derefter indtil 1/4 1974 
fuldmægtig hos Landsretssagfører Erik. Damgaard, Haslev. 

Han indledte derefter et samarbejde med advokat Erik Eriksen i Fa· 
xe. først som fuldmægtig. og fra l/l 1975 som medindehaver af advo· 
katvirksomheden, et samarbejde som fortsat består. 
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Sagførerfinnaet TORBEN ELVERDAM 
og dets oprindelse 

Ved at overtage landsrerssagforer Niels Engelsteds sagforerfinna den 
1/ 5 1944 ovenog Torben Elvcrdam en virksomhed, der var etableret 
den 15 / 9 1868 og ahså på ovenagel.sestidspunktet va r 75 år gammelt. 

På jubilæumsdagen den 1/ 5 1984 har virksomheden nåec en alder af 
115 år. 

Firmaet starreo.c i 1868, da sagfører 

CARL ANTON FREUCHEN 

etablerede sig som sagfører i Faxe. Hvor han havde sit komor vides ik· 
ke med sikkerhed, gadenavne og husnumre fandtes nok i et vist om
fang, men man havde ikke behov for at bruge noget sådant i sine an· 
noncer. Enhver i byen vidste jo hvor sagføreren boede. 

I 1883 kom sagfører 

THEODOR LEOPOLD EYBER 

fra St. Heddinge og fortsane Freuchens virksomhed fra den samme 
adresse, men han forlod Faxe allerede i december 1885, og fra l / l 
overtog sagfører 

EMIL CUSTAV v. SCHINKEL 

virksomhedt.'I1 , som han efter få år overleverede til sin kompagnon sag' 
forer 

JOHAN PETER SCHOU 

der videreførte dcn tiJ 1889. Forinden havde han etableret et samar · 
bejde med sagfører 

CARL EMIL SMITH 

i Haslev , der fra 1891 videreførte virksomheden som eneindehavcr 
indtil sin død 1906. 

Forretningen ovenoges derefter af sagfører 

PE1"ER JUULSGAARD 

som i 1918 gik i kompagni med sagfører 
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NIELS. ENGELSTW 

der efter at Peter Juul~gaard var overgået tit andet embede, vidcrefør· 
te virksomheden indtit si.n død i 1944. Fra I. maj 1944 overtog sagfører 

TORBEN ELVERDAM 

den 75 år gamle virksomhed. som han i 33 år administrerede som ene
indehaver. 

T 1977 fandt Torben FJverdam tidspunktet inde lil at sørge for af
lastning og for sikring af virksomhedens videreførelse, hvorfor han op
tog sin fuldmægtig, advokat 

ARNE RASMUSSEN 

og sin søn, advokat 

ANDERS ELVERDAM 

som medindehavere. 

Torben Elverdam 

Torben EJverdam blev født i Faxe den 5. december 1915 som søn af 
landpolitiassistenl Peter Elverdam og hustru Ingeborg f. Petersen. 

Barndomshjemmet var lste·salen i Tinghuset på Ny Strandvej, og 
den første skolelærdom fik han i Faxe kommuneskole og Faxe Real
skole. 
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Herfra gik vejen i 1927 til Sorø Akademi, hvorfra han di.mitceredes 
som studem i 1934. 

På det tidspunkt var den videre bane forlængst afstukket, og med 
den solide ballast, som en gammelsproglig studentereksamen udgjorde 
gik vejen nu fra Som til Kobenhavns Universitet , hvor 7 års studier af
sluttedes i 194 1 med en juridisk embedseksamen med ISle karakter. 

Ved et ejendommeligt tilfælde indledte Torben Elverdam således 
sin videre akademiske bane på samme måde, som sagf"rervirksomhe· 
dens skaber , sagfører C. A. Freuchen, der også dimitteredes som stu · 
dent fra Sorø Akademi i 1855 og blev juridisk kandidat 7 år SCIlere i 
1862. 

Torben Elverdam blev 1/12 1944 gift med Karen Margrethe Heu 
chendorff, daner af købmand i Faxe og Vemmetofte W. Heucken· 
dorff og hustru, Ingeborg f. Rasmussen. 

Interessen for jura var hos Torben Elverdam vakt allerede i skoleti 
den vel nok tilskyndet af faderen, som selv var meget interesseret i det· 
te fag og ville have valgt sagførergemingen, dersom økonomien havde 
rakt til de nødvendige studier. Det gjorde den imidlertid ikke, og dt:!t 
blev derfor i stedet politigemingen han valgte. 

Embedsmandsvejen var ikke Torben Elverdams sag, selvom der 
forelå forskellige muligheder for at gå den vej. 

r stedet valgte han en fuldmægtigsti1ling hos hojL"Steretssagforer Al
ben V. Jørgensen, København, hvor han forblev i 3 år. Det var e t godt 
sted at være, hojesterelSSagføreren var en streng chef, men samtidig en 
m and , som man Ia::rte noget af. og de 3 års ansættelse gav et godt 
g rundlag. 

Med den livsindStilling. som Torben Elverdam har, var det en na · 
turlig ting for ham at gå ind i modstandsbevægelsen , og på flere må· 
der kom han i beroring med krigsbegivenhederne. 

Da B&W blev bombet af engelske flyvere, oplevede han således, at 
granatstumperne fløj ind gennem xontorvinduerne og placerede sig 
på skrivebordet. 

Efter at de (re år var gået , modnedes tanken om at blive sin egen 
herre, og han blev heri. som før antydet, stærkt støttet affaderen. Der 
skete så det, at landsretssagfører Niels Engelsted i Faxe pludselig døde 
i marts 1944, og det satte fart i begivenhederne. Torben E!verdam 
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havde på det tidsplillkt aldrig foresriller sig at vende tilbage til .Faxe 
og drive sagførervirksomhed der , men efter nogle hurtige beslutninger 
stod han alligevel dm l. maj 1944 som eneindehaver af sagfører Niels 
EngeJsteds virksomhed og som selvsla::ndig sagfører i Faxe i en alder af 
28 år. 

Der var traditioner i den da 75 år gamle forretning, og Torben EI
vcrdam fOr:>tod at b ygge videre på de hedste af dem. 

T 1944 var krigen og bcsa::ltclsen endnu kendsgerninger, man måtte 
regne med, og ingen kunne den gang vide, at der nu kun var knapt et 
år tilbage, så det varede ikke længe, før Torben Elverdam var indflll· 
leret blandt modstandsbevægelsens medlemmer i Faxe. 

Den 1. december 1944 blev han beskikket til at føre offentlige og 
benificerede sager, og i 1954 modtog han beskikkelse som landsrets
sagfører samt blev beskikket som auktionsleder i Faxe. 

De faglige opgaver krævede sin del af hans arbejdskraft, herunder 
tilstedeværelse ved retterne i de omliggende byer, og ofte måtte tmen 
dertil ske på cykel, når ingen af de offentlige transportmidler var til 
rådighed, en kendsgerning. som ikke gjorde tilværelsen lettere. 

Det at være sagfører i sin hjemby, kom også meget hurtigt til at 
kræve sin del af Torben Elverdams tid på andre områder , idet de lo· 
kale foreninger krævede hans bistand på den ene og den anden måde. 
Tilknytningen til modstandsbevægelsen forte efter krigens ophør auto· 
matisk med sig, at Torben Elverdam tilknyttedes hjemmev~met , og 
han gjorde tjeneste i luftmeldekorpset i 8 år. 

1 Borger· og Håndværkerforeningens bestyrelse sad han i flere år , 
og han va r blandt stifterne af den lokale afdeling af foreningen »Nor· 
den" i 1945, og har været dens formand siden 1947. 

Han var ligeledes med til at stifte liS Faxe Fjemvarmeselskab , og i 
Faxe Rotary har han haft præsidenthvervet i en periode. 

Desuden har Torben Elverdam været medstifter af og tillige besty
relsesmedlem i adskillige lokale erhven.'svirksomheder. 

Endelig blev Torben EJverdam i 1962 indvalgt i sognerådet af Det 
konservative Folkeparti og var bl.a. medlem af kasse- og regnskabsud
valget samt formand for biblioteksudvalget, og han var den, som 
ivrigst kæmpede for, at Faxe skulle have et tidssvarende bibliotek, et 
mål som han nåede i 1974, hvor det nyopførte heltidsbibliotek blev 
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indviet af fonnanden Torben FJverdam, en formandspost han bcvare
de ind[jl da, tihrods for, at han allerede i 1970 i forbindelse med kom
munesammenlægningen var udtrådt af sognerådet. 

At Faxe Herreds lokalhistoriske Arkiv, som j 12 år havde eksisteret i 
skiftendc uhensigtsmæssige lokaler, samtidig fik anvi~t gode og veleg
nede lokaler i den nye biblioteksbygning, og derved erhvervede lokale
forhold, der hører blandt de bedste i Storstrøms Amt, må også tilskri
ves Torben Elverdams indsats. 

Som årene gik og virksomheden voksede, var det naturlige, at med
arbejderstaben måtte udvides. Bogholder og sekretærer kom til, og 
det blev nødvendigt også at udvide den juridiske medarbejderstab. T 
1954 blev den fmste fuldmægtig ansat. 

11967 blev canu.jur. Arne RasmlL'io...en ansat som fuldmægtig og i 
1974 blev yderligere Torben Elverdams søn, advokat A.nders Elver
dam ansat i virksomheden. Disse er nu begge siden 111 1977 optaget 
som medindehavere af advokatvirksomheden. 

Den 1. februar 1979 blev advokat Steffen Petersen ansat som fuld
mægtig, så udover seniorchefen, landsretssagfører Torben Elverdam, 
råder virksomheden i dag over 3 jurister. 

36 

-

Staben af ikke -juridiske medarbejdere tæller i dag 8 sekret~rer , 

korrespondenter og elever. 
At Torocn Elverdam efterhånden uddelegerer opgaverne og ansva

ret til sine kolleger i virksomheden er en naturlig udvikling, men sclv 
om han derved bliver frigjort til andre opgaver, nærer han ingen pla
ner om at slippe tøjlerne foreløbig. 

Da Torben I::Iverdam overtog Enge!stcds ~;rk.somhed, overtog han 
samtidig de af forgængeren hidtil benYClede kontorfaciliteter i Faxe 
Sparekasses ejendom på Kirketorvet , hvorfra virksomhL-den såvidt de( 
kan spores, har været drevet i størsteparten af deus Il!J·årige le\'etid. 

Efterhånden som årene gik blev lokalerne for små for den stadige 
voksende sagførervirksomhed, samtidig med at Sparekassen ønskede 
at kunne disponere over kontorarealerne til kommende udvidelser, så 
da Faxe Kommunes kontorbygning på Kirltetotvet blev ledig i forbin 
delse med kommuneadministrationens flytning til det nyopførte Faxe 
Rådhus i 1974, benyttede Torben Elverdam sig af lejligheden og købte 
den gamle købmandsgård, som i mange år havde gjort tjeneste som 
kommunekontor. 
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Efter den nødvendige ombygning og restaurering flyttedt' sagfører 
virksomheden over gaden og hvor der tidJigerc på bygningens facade 
havde stået :.Faxe Kommunekontor~ kom der nu til al stå "Advokat
huset«, en n yskabelse i byens gadebillede. Overflytningen fandt sted i 
efteråret 1974. 

Arne Rasm.ussen. 

Arne Rasmussen er født i Bronshøj den 22_ august 1933 og er son af 
kobmand Anders P. Rasmussen og hustru Anna Nielsine Pernille, f. 
Andersen. 

Han blev gift 7 _ april 1959 med Tove Madsen , datter af vejfonnand 
Peter Madsen i Brønshøj og hustru Mariane. 

Efter ar have taget studentereksamen fra Statens og Hovedstads
kommunens kursus i København i 1959 påbegyndte han det juridiske 
studium , som afsluttedes med juridisk embedseksamen i 1967. I . au 
gust samme år blev han ansat som fuldmægtig hos landsretssagfører 
Torben Elverdam, hvor han den 1. januar 1977 blev optaget som 
medindehaver af advokatvirksomheden. 

Han har siden 1985 været medlem af kredsbestyrelsen for 4. advo
katkreds. 
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" Anders Chnstian Elvc·rdam . Ad~'okal Anden Elvndam. 

Anders Christian Elverdam er født i Faxe den 29. oktober 1945, søn af 
landsretssagfører Torben Elverdam og hustru Karen Margrethe, f. 
Heuckendorff. 

Han dimitteredes som student fra Herlufsholm 1964 og bestod juri
disk embedseksamen ved Københavns Universitet i juni 1971. 

I arene 1971 - 1974 var Elverdam fuldmægtig hos advokat J. C. 
Horsager i Sindal, hvorefter ban ansattes som fuldmægti.g i. faderens 
ad\'Okalvirksomhed i Faxe. 

l. januar 1977 blev han optaget som medindehaver af virksomhe 
den. 

Han erhvervede i 1980 moderet for landsretten . 
Elverdam indgik 6/ 111971 ægteskab med hospitalsJahorant Tnger 

Marie Munk Jensen , datter af mætkcforhandler C. O. Munk Jensen, 
Nexø, og hustru Astrid , f. Jørgensen. 
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