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Potetprester ble de kalt, de 
som på slutten av 
1700-tallet brukte preke-
stolen til å agitere for mo-

dernisering av landbruket. Wilse 
var en av disse, men han overgikk 
de fleste av opplysningsprestene. 
Vi vet mye om ham, for Wilse 
skrev en mengde bøker og artikler 
om mange forskjellige emner. I 
høst kommer det en ny biografi 
om Wilse forfattet av Tore Stub-
berud.

J.n. WilSe ble født på Jylland i 
1735. Den unge Jacob utdannet seg 
til prest ved universitetet i Køben-
havn, men det gikk det flere år før 
han fikk en prestestilling. Mens 
han ventet, tok han jobb som 
huslærer hos velstående familier. 
Dette brakte ham til Norge og til 
Halden.

Peder de Mossencrone var på 
midten av 1700-tallet Haldens ri-
keste og mektigste mann. 
Sammen med sin kone Anna Ma-
ria de Blixenskiold hadde han tre 
barn i alder fra fem til ti år. De var 
bosatt i et stort hus med våpen-
skjold over porten, et hus som har 
gitt navn til Adelgata. Gjennom en 
bekjent i København ble vår lokale 
adelsmann og trelasthandler an-
befalt Wilse, som ble ansatt for å 
lære barna språk og gode manerer.

30 år senere fortalte Wilse om li-
vet i Halden i sine reisebeskrivel-
ser. «Hr. Mossencrone var allerede 
til Aars, da jeg conditionerte her, 
derhos stedse syg af Podagra, hans 
Frue tillige svagelig; og da her var 
et folkerigt Huus, og han næste al-
tid holdt særdeles Sundhedstaffel, 
og Betienterne benyttede sig af 
den Frihed og de gode Dage, de 
kunde faae, nærmede Husets aris-
tocratiske Regiering sig et Slags 
Anarchie …» I denne underlige 
husholdningen var det ikke man-
ge store selskaper, men det var 
romslig plass. Den unge læreren 
kunne invitere inn venner fra 
byen. Flere av disse var flinke til å 
spille, og ofte ble det små konser-
ter om kveldene.

Senere beSøKte Wilse oberst 
Heide i Asak, en mann som var et-
ter Wilse smak. I detalj beskriver 
han hvordan Heide hadde dyrket 
opp gården Heidehytten. De var 
begge barn av opplysningstiden 
og delte idealet om at et moderne 
menneske burde kunne noe om 
alle vitenskaper, fra teologi til 
praktisk åkerbruk.

i 1768 ble Wilse sogneprest i Spy-

deberg. Her skrev han en bok om 
meteorologi. Denne ble kjent av 
kurfyrsten av Pfalz, som inviterte 
Wilse og Spydeberg med i et større 
nettverk for å kartlegge klimaet i 
Europa. Det ble flere bøker etter 
hvert. Mest kjent er boka om Spy-
deberg prestegjeld fra 1779. Her 
beskriver han i detalj Spydebergs 
natur og kultur. Det ble en stor bok 
der Wilse avsluttet med å fortelle 
sine vyer for framtida. Slikt skulle 
man være forsiktig med i 1700-tal-
lets Danmark-Norge, og boka ble 
en stund stoppet av sensuren.  

MeSt KJent i samtida var trolig 
Wilse for sine reiseberetninger. De 
er livfulle beskrivelser fra Dan-
mark og Norge, og en gang reiste 
han helt til Berlin. I tillegg brev-
vekslet han med universiteter og 
forskere i utlandet, blant annet 
med botanikeren Linné i Uppsala, 
og han agiterte for at Norge burde 
få sitt eget universitet. I 1786 ble 
sogneprest i Eidsberg, der han 
døde i 1801.

WilSe Har aldri vært glemt. Den 
første boka om opplysningspres-
ten kom i 1912, skrevet av halden-
seren Harald Bakke, en bror av 
min farfar. Boka bærer preg av å 
være skrevet av en ivrig historie-
student, men konklusjonene hol-
der seg – Wilse var en «utrættelig 
arbeider for kultur og oplysning». 

tore Stubberud, forfatter, filo-
sof, forlegger og økobonde i Rak-
kestad, har gjennom flere tiår en-
gasjert seg for Wilse. Til jul kom-
mer han med en stor biografi om 
opplysningspresten. Samtidig 
trykker han opp flere av Wilses 
viktigste skrifter fra Østfold.

Jacob Nicolai Wilse

SOGNEPRESTEN: Vebjørn Sand har laget et portrett av J.N. Wilse på grunnlag av et gammelt kobberstikk.

SPYDEBERG: Prestegårdshagen slik Wilse selv tegnet den. I 2014 ble 
hagen rekonstruert etter stikket og Wilses beskrivelse.


