
 

 

1802-10-08 
Larsen, Ole Peter Holm 
 
Ole Peter Holm Larsen er medtaget, 
fordi han i daglig tale omtaltes som: 
Ole Skræppenborg, Dons. 
I komma er jo vanskeligt at høre. 
 
Fra: www.kolding.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Larsen Skræppenborg, Peter (1802-1873) 
 
Bonden og lægpædikanten Ole Peter Holm Larsen, kaldet Peter Larsen Skræppenborg, 
blev født i Hunderup ved Odense 8.10.1802. Faderen var embedsmand, men sønnen 
ønskede at blive bonde. Han giftede sig 1822 med den 17 år ældre Anne Kirstine 
Jørgensdatter, som ved lodtrækning var blevet ejer af gården Skræppenborg i Brylle 
Sogn, hvor han havde været i lære som landmåler. Familien her var påvirket af 
Brødremenigheden i Christiansfeld og den fynske vækkelse og den unge Peter Larsen 
blev vakt. 
 
Landbruget drev Peter Larsen så godt, at han på trods af de dårlige tider blev en meget 
velhavende mand. I 1841 kunne han købe den store Donsgård. I sin 
landbrugsvirksomhed gjorde han flittig brug af mergling og gødning og var 
landbrugsfagligt mindre traditionsbunden end sine naboer. 
 
P.G. Lindhart har betegnet ham som sin tids mest fremtrædende lægprædikant inden 
for den kirkelige vækkelse. I begyndelsen var han luthersk-pietistisk præget, men blev 
påvirket af Grundtvig. Som prædikant drog han rundt i landet og holdt lange, bevægede 
taler. Ofte kom han i konflikt med myndighederne. Ved Donsgård byggede han en stor 
sal og høstgilderne her bød på overdådig beværtning og foredrag ved præster og 
højskolefolk. Den religiøse vækkelse og kampen for religiøs frihed medførte ikke for 
ham nogen betydelig politisk indsats. Dog hørte den uge Chresten Berg til hans 
omgangskreds og han var i 1872 også stiller for Berg. 
 
I Dons var han en ikke vellidt. Naboerne fandt ham for kantet og for åndelig. Han holdt 
sig ikke tilbage m.h.t. at revse donsingerne, hvis han syntes at de drak for meget. 
 
Peter Larsen Skræppenborg døde 6.1.1873 i Dons. I 1902 blev rejst en mindesten for 
ham ved Donsgård.(sfs) 
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Fra indvielsen af den første valgmenighedskirke,  
før loven valgmenigheder blev vedtaget: 
 
Fra: www.ryslingevalgmenighed.dk  2015 
 
Kirken blev indviet onsdag d. 8. august (1866) med deltagelse af 16-1700 mennesker. 
De fleste stod udenfor den lille kirke. 
 
Men indenfor var bl.a. den kendte gårdmand Peder Larsen Skræppenborg(Dons). 
Da gudstjenesten skulle til at begynde - rejste han sig og sagde de berømte ord. "Slå 
ruderne ud, jeg betaler!" Og da den klirrende lyd af knust glas havde lagt sig, kunne 
også folk udenfor kirken være med i gudstjenesten og salmesangen. 
 
 
 
Fra: www.kolding.dk  2015 

Mindesten for Peter Larsen Skræppenborg, Dons 

Vækkelsesprædikanten og bonden Ole Peter Holm Larsen (Skræppenborg) f. 1802 
ejede Donsgård fra 1841-1873. 

 
Han var en dygtig landmand 
og en ivrig forkæmper for 
kirkelig frihed. Han var 
vækkelsesprædikant og rejste 
i sine unge år rundt i Jylland, 
senere samlede han mange 
mennesker til sine møder på 
Donsgård. 
 
I 100-året for hans fødsel i 
1902 sattes mindestenen over 
ham på Donsgårds jord ud til 
vejen. Kunstneren Rasmus M. 
Andersen har skabt billedet i 
bronze efter et fotografi. 
 
 
Adresse:      
Dons Byvej 39, Dons, 6000 
Kolding 
Beskrivelse: 
I haven til Donsgård, 
Donsbyvej 39, direkte ud mod 
Dons Byvej.  


